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Úvod
Tato práce se zabývá způsoby, jak efektivně zmenšit bitmapový index nad ta-
bulkou databáze. Databázový index je užitečná struktura používaná k rychlému
přístupu k záznamům v databázi [14]. V databázích určených pouze pro čtení,
speciálně v datových skladech [6], je často vhodné použít právě bitmapový in-
dex. Vzhledem k tomu, že tento index si lze představit jako bitovou matici, je
vhodný pro snížení doby odezvy pro dotazy s binárními operacemi. V obrovských
databázích však může samotný index zabírat nezanedbatelný prostor. Ke zmen-
šení jeho velikosti se často používají specializované kompresní algoritmy [19, 20],
jejich efektivita záleží hlavně na podobě vstupních dat.

Kompresní algoritmy pro bitmapový index fungují tak, že hledají dlouhé
řetězce stejných bitů. Aby algoritmus poskytoval co nejlepší kompresní poměr,
je vhodné řádky bitové matice přerozdělit. Optimální setřídění bitové matice
je NP-těžký problém [5], existují však méně či více účinné heuristiky, které se
pokouší najít uspokojivé přerozdělení v polynomiálním čase [1, 9, 13].

Nejjednodušší je použití lexikografického uspořádání. Objevily se však také
experimentální studie [8, 13], které zkoumají využití Grayova kódu. V praxi
se většinou používá tzv. zrcadlový Grayův kód. Třídění podle tohoto Grayova
kódu je stejně asymptoticky časově složité jako klasické lexikografické třídění [15].
Grayových kódů však existuje mnoho a nastává otázka, zda neexistuje pro kom-
presi vhodnější Grayův kód, než je tento obecně používaný. V této práci popí-
šeme tzv. komprimovaný Grayův kód [3, 4], který má určité specifické vlastnosti.
Uvedeme si také postup jeho konstrukce s přidanými zdrojovými kódy v C++.
Následně se pokusíme experimentálně ověřit, zda je tento Grayův kód účinnější
než klasický, případně na jakém druhu dat.

V první kapitole je podrobně popsán databázový index. Zaměříme se však
zde hlavně na bitmapový index. Tento druh indexu má naproti ostatním některé
výhody. Podíváme se na jeho využití a porovnáme ho s indexem implementova-
ným pomocí B-stromů, který je nejčastěji používán v současných databázích [14].
Každý bitmapový index se skládá z bitových vektorů. Ukážeme si různé tech-
niky, jak index vytvořit, jak je možné data indexovat pomocí bitových vektorů
a jakého zmenšení tím docílíme.

V druhé kapitole se odprostíme od databází a bitmapový index si představíme
jako bitovou matici. Ta se skládá z bitových vektorů. Na těchto vektorech lze na-
definovat několik užitečných operací, které budeme dále potřebovat. Ve zbytku
celé kapitoly poté budeme řešit, jak přerozdělit řádky této matice tak, aby se
ve sloupcových vektorech nacházely co nejdelší řetězce stejných hodnot. Jelikož
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je tento problém NP-těžký, předvedeme si různé druhy heuristik. Speciálně se
zaměříme na možnosti třídění podle Grayova kódu. Grayův kód je ekvivalentní
hamiltonovské kružnici v hyperkrychli. Jednotlivé kódy můžeme od sebe odlišit
podle toho, jaké grafy indukují. My si zde ukážeme takový Grayův kód, který
indukuje hyperkrychli. Hlavním cílem kapitoly je předvést podrobný postup kon-
strukce tohoto Grayova kódu. Bude ukázáno, že sestrojený kód opravdu indukuje
hyperkrychli a pro ještě větší názornost budou uvedeny zdrojové kódy v jazyce
C++, které tuto konstrukci provádí.

Ve třetí kapitole si řekneme něco málo o kompresi bitového indexu. Prvně zde
budou uvedené požadavky, které si klademe na kompresní algoritmus. Poté si po-
drobněji popíšeme kompresní schéma WAH. Ukážeme si, jak algoritmus funguje
a z dostupných zdrojů vyvodíme, že tento algoritmus se zdá být nejvhodnější
pro kompresi bitmapových indexů.

V poslední kapitole se zaměříme na empirické testy. Určíme si, jaké třídící
heuristiky budeme používat. Na vhodně vybraných datech poté budeme zkoušet
různá přerozdělení a porovnávat kompresní poměry získané pomocí algoritmu
WAH. U použitých reálných i náhodně vygenerovaných dat si zároveň popíšeme
jejich vlastnosti. Na závěr analyzujeme, zda je třídění podle uvedeného Grayova
kódu nad některým druhem dat výhodnější než u ostatních třídících technik.

6



1 Databázový index
Techniky, kterými se po zbytek textu budeme zabývat, se často využívají v ob-
lasti databázových systémů, přesněji v relačních databázích. Tento druh data-
bází je založen na relačním modelu. Základní prvek tohoto modelu se nazývá
relace. Každá relace obsahuje seznam 𝑛-tic, kde každá 𝑛-tice má stejnou struk-
turu s pevně daným počtem položek a každá položka má svou charakteristiku,
kterou budeme nazývat atribut. Položky jednoho atributu mohou nabývat pouze
hodnot z domény atributu, což je množina všech přípustných hodnot atributu.

Hlavní struktura relační databáze, která splňuje tuto definici, se nazývá ta-
bulka. Název je odvozen od skutečnosti, že dle zvyklosti se data znázorňují jako
tabulka, v níž 𝑛-tice relace představují řádky a položky stejného atributu sloupce.
Řádkům tabulky se častěji říká záznamy. Každý záznam tabulky musí být jasně
rozeznatelný od ostatních tak, že jeden nebo více atributů prohlásíme za pri-
mární klíč. Primární klíč je integritní omezení, které zaručuje, že každý záznam
v těchto atributech bude nabývat nějaké hodnoty a společně budou unikátní
v rámci tabulky.

Všechny záznamy tabulky relační databáze jsou uloženy v souboru databáze a
souhrnně jim říkáme primární data. V tabulkách jsou primární data uložena ob-
vykle neuspořádaně [11] a ukládají se za sebou tak, jak byla vložena. I kdyby byl
soubor databáze setříděný, např. pomocí primárního klíče, o uspořádání ostat-
ních sloupců nevíme nic. Pokud je třeba v tabulce dohledat konkrétní záznam,
je potom nutné projít v průměrném případě polovinu záznamů, v nejhorším pří-
padě dokonce tabulku celou, a tím velmi zatížit CPU a provádět neefektivní
operace I/O. U velmi velkých tabulek, typicky např. u datových skladů, je tento
postup nemyslitelný.

Jedním ze způsobů jak zrychlit přístup k datům v databázi jsou databázové
indexy. Databázový index je datová struktura sloužící k rychlejšímu vyhledávání
a dotazování na datech v tabulkách databází. Zde jsou data organizována tak,
aby bylo možné rychle vybrat pouze hledané záznamy. Cílem je, aby se zbytečně
neprocházela všechna data tabulky. Index poskytuje přímý přístup k datům, jeho
efektivita tedy závisí přímo úměrně na počtu získaných záznamů. Pro několik zá-
znamů je velmi efektivní, pokud budeme chtít z tabulky získávat velké množství
dat, je vhodnější tabulku projít celou. Oracle doporučuje ve svých databázích
vytvářet index, pokud budeme chtít z velké tabulky dostávat měně než 15%
řádků [12], avšak toto číslo se může měnit v závislosti na dalších okolnostech.

Index v relačních databázích je definován nad tabulkou databáze, resp. nad
jejím jedním či více sloupci. Hodnotu v indexu, podle které hledáme příslušný
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záznam v tabulce, budeme nazývat klíč. Podle klíče lze poté v indexu vyhledat
ty záznamy, jež mají v příslušných sloupcích stejnou hodnotu jako klíč. Velikost
indexu je obvykle menší než celá tabulka, neboť index obsahuje pouze hodnoty
ze sloupců, nad kterými byl sestaven, případně svá pomocná data, nejčastěji
ukazatele na záznamy tabulky. Tím se zvětšuje možnost, že index (nebo alespoň
jeho část) bude v rychlé paměti RAM. Při vytvoření indexu se ale neovlivní
velikost samotných primárních dat, neboť index je logicky i fyzicky nezávislý
na datech tabulky [11].

Tabulka může mít (a také mívá) více indexů. Je však potřeba si uvědomit,
že index zabírá nezanedbatelné místo jak na disku, tak i v paměti RAM. Pokud
je tedy vytvořen index nad každým sloupcem, velikost indexů bude srovnatelně
velká jako primární data tabulky a žádaný efekt rychlého hledání se nedostaví. Je
tedy vhodné index vytvářet pouze nad sloupci tabulky, nad kterými chceme často
klást dotazy. Tento problém je markantní hlavně u velmi rozsáhlých tabulek,
např. těch, které se nacházejí v datových skladech.

Datové sklady [6] jsou zvláštní typ relačních databází, které jsou uzpůsobeny
na vyhledávání a provádění analýz. S tím souvisí i technologie OLAP, což je
sada nástrojů pro přístup k datům a usnadnění provádění analytických dotazů.
Datové sklady jsou velmi velké databáze. Používají se pro skladování dat v ob-
lastech jako je modelování klimatu, astrofyzika, genomika, proteomika, fyzika
vysokých energií [1, 13] nebo geografické informační systémy, ve kterých se data
nemění a jsou pouze pro čtení. Od běžné relační databáze se rozlišují zdůrazně-
ním některých vlastností. Datový sklad je:

∙ Zaměřený na subjekt – důraz není kladen na co nejmenší redundanci dat,
ale na logické uspořádání

∙ Integrovaný – integrace dat z různých zdrojů

∙ Časově různorodý – uchovávání i neaktuálních dat

∙ Neproměnlivý – méně časté nahrávání dat po větších dávkách

Indexy jsou také velmi nákladné u tabulek, které se často mění (např. v SQL
jazyce tyto operace provádí příkazy INSERT, UPDATE a DELETE). Při tako-
véto operaci se totiž musí změnit i index. Čím více je potom indexů nad tabulkou,
tím jsou tyto operace pomalejší. U tabulek, u kterých se málo čte a spíše zapisuje,
je lepší se vytváření indexů vyhnout. Indexy není také nutné vytvářet u příliš
malých tabulekbez plánovaného přidávání záznamů.
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Indexy můžeme rozdělit na několik skupin podle toho, jaký mají pro ta-
bulku význam a jaký druh přístupu pomocí nich upřednostňujeme. Často jsou
vytvářeny jako důsledek integritních omezení [11] a mohou ovlivňovat rychlost
přístupu k datům. Z tohoto hlediska jsou nejčastější druhy indexů vedlejší (také
sekundární nebo běžný), unikátní, primární a cizí index.

Realizace a tím i následné chování indexů se mohou lišit a mohou být uzpů-
sobené různým druhům práce s databází. Pokud budeme chtít tabulku optima-
lizovat na časté dotazy, měli bychom se ještě zamyslet nad tím, jakého druhu
tyto dotazy nejčastěji budou. Dle [20] můžeme rozdělovat dotazy na tři různé
skupiny:

∙ Dotaz na úplnou shodu

∙ Dotaz na jednostrannou intervalovou shodu

∙ Dotaz na oboustrannou intervalovou shodu

Pakliže se klíč skládá z více atributů a my položíme jeden z těchto tří dotazů
pouze na několik z nich, budeme navíc mluvit o dotazu na částečnou shodu [14].

1.1 B-stromy
Indexy jsou často víceúrovňové. Jako nejnižší úroveň indexu s číslem 0 považu-
jeme primární data, nejvyšší číslo má nejčastěji sekvenčně podle klíče uspořádaná
struktura, která se zpravidla ukládá do paměti RAM [14]. Pro zvýšení efektivity
se každá úroveň rozděluje na fyzické stránky (nebo také bloky), které předsta-
vují jednotky přenosu mezi diskem a pamětí počítače. První úroveň je zpravidla
pouze v jednom bloku. Každá úroveň tedy obsahuje ukazatel na blok o úro-
veň níže. Ve víceúrovňovém indexu musí být zaručeno, že ke každému záznamu
tabulky daného klíčem indexu existuje pouze jedna cesta.

Nejpoužívanější indexy v současných databázích jsou implementovány po-
mocí stromů [14], nejčastěji B-stromů [11, 10]. B-strom řádu n je speciální druh
stromu, který splňuje podmínky popsané v [14]. V dalších kapitolách se B-stromy
zabývat nebudeme, pro srovnání bude však vhodné si ukázat jejich výhody a ne-
výhody.

Tento index umožňuje přímý přístup k záznamům. Z definice B-stromu v [14]
vyplývá, že strom je vždy vyvážený a přístup ke každému záznamu probíhá vždy
se stejným počtem přístupů do indexu. Těchto přístupů je v indexu v nejhor-
ším případě log𝑛 2𝑁 , kde 𝑁 je počet záznamů v tabulce. Index je tedy velmi
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výhodný pro vyhledávání. Uzly na stejné úrovni mohou být podle pořadí pospo-
jovány pomocí ukazatelů. Tím se docílí rychlejšího vyhledávání na intervalovou
shodu. Poté je též možné, aby byla data podle indexu velmi rychle setříděna nad
sloupcem, kde je index sestaven, protože se zde data vlastně setříděná uchovávají.

I přes velké výhody B-stromů jsou situace, kdy se tento index nehodí nebo
je dokonce kontraproduktivní. B-stromy přistupují k primárním datům pomocí
přímého přístupu. Přístup po jednotlivých záznamech je potom náročnější než
tabulku projít celou a průběžně filtrovat nevhodné záznamy. Pokud navíc chceme
klást složitější dotazy zejména nad více atributy (např. pokud dotaz obsahuje
logické operátory AND a OR), je potřeba použít několik indexů zároveň. To
se však pomocí B-stromů řeší špatně, např. vícerozměrné stromy jsou náchylné
na nerovnoměrnou dobu vyhledávání [14].

Index může být také nezanedbatelně velký. Z definice B-stromu je vidět, že
velikost indexu roste logaritmicky vůči velikosti tabulky. Pro velké databáze typu
datových skladů tedy není vhodný. Je-li navíc postaven nad primárními daty,
která mají malou doménu, může nastat problém, kdy se některé klíče budou
v datech objevovat poměrně často. To se v indexu projeví tak, že u daného klíče
bude velké množství ukazatelů na záznamy tabulky, které se v anglické literatuře
často označují jako rowid (v množném čísle rowids) nebo RID a jejich seznam
jako RID-list [10]. My se této terminologie budeme dále pro přehlednost držet.
Poté nastává opět problém s přímým přístupem k velkému množství záznamů.

Operace vkládání a mazání v B-stromu probíhají stejně rychle jako vyhledá-
vání, a to v logaritmickém čase. Pracujeme-li s databázemi, do kterých se jen
zřídka a nepravidelně vkládá a výjimečně se maže, tato výhoda B-stromů se
nevyužije. Je tak až příliš velký luxus vytvářet index, který zabírá tolik místa,
pokud se bude výjimečně měnit. Bylo by mnohem lepší použít daleko jednodušší
a menší index, který se při každé změně dat celý přestaví. Tuto i další nevýhody
B-stromů se snaží řešit bitmapový index.

1.2 Bitmapový index
Bitmapový index je speciální druh databázového indexu. Tento index se tradičně
používá nad daty s malou doménou (zde budeme používat raději pojem kardi-
nalita), jako jsou například pohlaví, dny v týdnu, roční období, rodinný stav
atd. Obvyklé indexování pomocí B-stromu (ale i jiných indexů) může být velice
prostorově náročné, indexy mohou být i větší, než jsou data v tabulce. Narozdíl
od nich, bitmapový index zabírá mnohem menší prostor pro atributy s malou
kardinalitou a snižuje dobu odezvy u velkého počtu dotazů [10].
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Bitmapové indexy používají bitmapy, což jsou bitové vektory, posloupnosti
binárních hodnot, které budeme značit symboly 0 a 1. Jinak je nazýváme také
bitové mapy či bitové masky. Cílem indexu je poskytnou rowids na záznamy
tabulky. B-stromy si v databázích uchovávají ke každému klíči seznam rowids,
případně klíče jsou duplikované pro každý rowid, jako je to např. v databá-
zích Oracle [11]. Bitmapový index si místo seznamu rowids ukládá bitový vek-
tor ke každé možné hodnotě atributu. Každý bit takového vektoru je asociován
s právě jedním řádkem tabulky a tento bit je v každém vektoru indexu vždy
na stejné pozici.

Bitmapový index si lze tedy představit jako bitovou tabulku nebo bitovou
matici, kde sloupce představují jednotlivé možné hodnoty atributu a řádky ne-
sou informaci o hodnotě atributu na každém řádku tabulky. Sloupce této matice
budeme nazývat vertikální vektor a řádky horizontální vektor, přičemž pojem
bitmapa budeme používat hlavně k vyjádření vertikálního vektoru. Aby bylo
možné mapovat řádky tabulky, vytvoří se ještě ke každému horizontálnímu vek-
toru seznam rowids. Pokud je hodnota bitu 1, znamená to, že příslušná hodnota
atributu na příslušném řádku tabulky je nastavena. Jedná se v podstatě o pře-
dem vypočtené odpovědi na dotazy.

Bitmapové indexy se běžně používají v datových skladech [10, 1], kde je
časté vyhledávání a ojedinělé přidávání či mazání. Výhodou tohoto indexu je, že
některé druhy dotazů lze provádět s relativně rychlou odezvou (hlavně dotazy
s binárními operacemi AND, OR a NOT). Neporovnávají se totiž samotné klíče,
ale už se zjišťují předem vypočtené odpovědi. Naopak základní bitmapové indexy
nejsou příliš vhodné s operacemi větší a menší. Pokud budeme chtít pokládat
složitější dotazy s binárními operacemi, potom operace můžeme provádět přímo
na bitmapách. Sléváním několika bitmap získáme znovu bitmapu, navíc samotné
slévání je díky rychlým binárním operacím také dost rychlé. Do výpočtu se ne-
musí zapojit všechny bitmapy indexu, ale jen ty, které jsou použity v dotazu.
Například pokud chceme najít řádky s danou hodnotou, stačí projít pouze jednu
bitmapu indexu. Nakonec jsou všechny záznamy nesplňující všechny podmínky
odfiltrovány ještě předtím, než se vůbec přistoupí k tabulce.

Pokud je kardinalita atributu malá (dle [19] může být i relativně velká díky
kompresi indexu), mohou být i indexy velmi malé. Navíc bitmapové indexy ros-
tou na rozdíl od B-stromu lineárně, takže jsou vhodné pro velké databáze. Po-
kud je počet hodnot atributu menší než 1% počtů řádků tabulky nebo pokud se
hodnoty ve sloupci opakují více než stokrát, potom je na čase uvažovat o bitma-
pových indexech [11]. Na rozdíl od B-stromu se index musí procházet celý, díky
malé velikosti a rychlým operacím však i zde mohou být dotazy rychlé. Navíc
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index se dá třídit a následně komprimovat, odezva se tím ještě zrychlí. Nevý-
hodou však je, že do tohoto indexu se špatně přidávají nebo mažou záznamy.
V nejhorším případě se musí index utvořit celý a znovu setřídit, případně lze
index rozdělit na části a ty třídit a komprimovat zvlášť [10]. Proto není vhodný
pro často měněné tabulky.

1.3 Techniky indexování bitmap
V předchozím textu byl popsán pouze základní bitmapový index, který je nejčas-
těji implementován v komerčních databázích [20]. Existuje ale mnoho technik,
jak indexovat pomocí bitmap. Dle [20] je můžeme rozdělit na tři skupiny: bin-
ning, kódování a kompresi. Tyto tři strategie se často kombinují, aby se docílilo
nejlepší doby odezvy nebo hlavně zmenšení indexu. V pozdější analýze se tolik
binningem a kódováním zabývat nebudeme, budeme používat hlavně zkoumaná
data v kódování bit-slicing, které je v dalším textu podrobněji popsané. Hlavním
cílem bude zkoumat zmenšení docílené kompresí.

1.3.1 Binning

Pokud chceme pracovat s atributy s vysokou kardinalitou, můžeme použít tech-
niku binning. Jde o to, že pro doménu atributu vytvoříme skupinu „košů“, kde
každý koš bude reprezentovat skupinu hodnot atributu. Pro každý tento koš mů-
žeme vytvořit samostatný bitmapový index, který indexuje příslušnou skupinu
hodnot. Každý z nich potom může mít vlastní kódování a kompresi. Jednodu-
chým příkladem, kde se binning může hodit, je reprezentace desetinného čísla
bitmapovým indexem. Potom hodnoty můžeme rozdělit na intervaly a každý
bude zabírat vlastní koš.

Jednoduchou binning strategií je mít každou možnou hodnotu atributu v jed-
nom koši. Index potom budeme nazývat přesný. Je vidět, že nad každým košem
můžeme vytvořit vlastní index, jehož horizontální vektory budou mít délku 1,
tedy index jednoho koše bude pouze jeden vertikální vektor. Tento index má
hlavní výhodu, že na každý dotaz umí dát přesnou a konečnou odpověď. Pro atri-
buty s vysokou kardinalitou může být však velmi velký.

Klasická binning strategie je ale přidat do koše více hodnot. Index se tím
obvykle zmenší, ale při některých dotazech nemusí být jasné, zda hodnota odpo-
vídající koši vyhovuje podmínce či ne. Takovéto indexy se hodí pouze na určitý
druh dotazů, např. při rozdělení desetinného čísla na intervaly jsou nejvhodnější
dotazy na rozsah, tedy operace menší nebo větší než některé hranice koše. Pokud
je hranice jinde, potom nemůže být dotaz rozhodnut pouze pomocí bitmapového
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indexu. Takovému koši říkáme hraniční a nalezení přesné odpovědi z hranič-
ních košů (v anglické literatuře nazývané candidate check) většinou bývá časově
náročnější než práce s bitmapovými indexy.

1.3.2 Kódování

Jestliže binning je rozdělení hodnot do košů, tak kódování je už přímo bitová
reprezentace hodnot v jednotlivých bitmapách v těchto koších, tedy každá hod-
nota se „zakóduje“ do horizontálního vektoru koše indexu. Obecně platí, že čím
méně bitmap je použito k reprezentaci hodnot, tím je jich třeba více využít v do-
tazech a ty jsou potom pomalejší [20]. Základní kódování, které bylo popisováno
výše a které přiřadí jednu hodnotu právě do jednoho koše, se nazývá kódování
na rovnost. Toto kódování je velmi vhodné na porovnávání rovnosti či nerov-
nosti. Index kódovaný na rovnost je z pohledu techniky binning vlastně přesný.
Je dobré si všimnout, že na každé horizontální bitmapě je vždy právě jeden bit
nastaven hodnotou 1. Už pro kardinalitu větší než 2 je v indexu víc 0 než 1.
Pro vysokou kardinalitu je možné očekávat dlouhé nulové části bitmap.

Další možné kódování je rozsahové kódování. Abychom mohli toto kódování
použít, je třeba, aby na atributu bylo definováno lineární uspořádání. Jednotlivé
horizontální bitmapy indexu se podle něj potom uspořádají. Bit v horizontální
bitmapě je nastaven na 1, právě když atribut, který patří k příslušné vertikální
bitmapě, je větší nebo roven klíči. Každá horizontální bitmapa se potom skládá
z levé nulové časti a pravé jednotkové části. Můžeme vypozorovat, že v posledním
sloupci budou vždy jen jedniček, můžeme ho tedy vypustit. Toto kódování je
vhodné pro jednostranné dotazy na rozsah.

Intervalové kódování je trochu podobné rozsahovému. Označme 𝐶 kardi-
nalitu atributu a setříděné hodnoty atributu jako posloupnost (𝑐𝑖)𝐶−1

𝑖=0 . Potom
každá bitmapa reprezentuje interval o počtu hodnot ⌈𝐶/2⌉ a intervaly jsou[︁
𝑐𝑖, 𝑐𝐶/2+𝑖−1

]︁
, kde 0 ≤ 𝑖 < ⌈𝐶/2⌉. Počet bitmap je potom ⌈(𝐶 + 1) /2⌉. Kó-

dování je tedy prostorově výhodnější než dvě předchozí. Tento druh kódování je
výhodný pro oboustranné dotazy na rozsah. Každý interval lze totiž získat sjed-
nocením nebo průnikem nejvýše dvou z těchto intervalů nebo jejich doplňků.

Multi-component kódování [2, 20] je založeno na rozdělení na komponenty.
Zvolme 𝐶 jako kardinalitu atributu abez újmy na obecnosti zvolme 0 až 𝐶 − 1
jako hodnoty atributu. Nyní se rozhodneme, že atribut budeme chtít rozdělit na 𝑘
komponent. Zvolme si tedy vektor přirozených čísel ⟨𝑡0, . . . , 𝑡𝑘−1⟩ tak, že ∀𝑖 : 𝑡𝑖 ≥
2 a 𝐶 ≤ ∏︀𝑘−1

𝑖=0 𝑡𝑖. Čísla 𝑡0 až 𝑡𝑘−1 jsou číselné základy jednotlivých komponent
a každá komponenta může reprezentovat právě takovýto počet různých hodnot.
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Jejich vektoru se říká základ indexu a kódování se jím nadále bude označovat.
Jakákoli hodnota 𝑐 indexu se poté dá reprezentovat pomocí těchto komponent
tak, že

∀𝑐 < 𝐶 ∃ ⟨𝑣0, . . . , 𝑣𝑘−1⟩ : 𝑐 =
𝑘−1∑︁
𝑖=0

⎛⎝𝑣𝑖

𝑘−1∏︁
𝑗=𝑖+1

𝑡𝑗

⎞⎠ , 𝑘𝑑𝑒 ∀𝑖 < 𝑘 : 𝑣𝑖 < 𝑡𝑖

Pokud jsou všechny základy komponent stejné, mluvíme o uniformním zá-
kladu indexu. Kódování uvnitř komponenty už záleží na každé samotné. Počet
bitmap indexu je potom součet základů všech komponent. Je pochopitelné, že
pro největší minimalizaci počtu bitmap v indexu se budeme snažit docílit rov-
nosti 𝐶 = ∏︀𝑘−1

𝑖=0 𝑡𝑖. Nejpřirozenějším postupem, jak této rovnosti docílit, je roz-
ložit 𝐶 na prvočísla a ty potom použít jako číselné základy komponent. Tento
postup je zároveň i nejvýhodnější, což lze snadno odvodit z faktu, že číslo je vždy
větší nebo rovno součtu prvočísel ze svého prvočíselného rozkladu. Obecně multi-
component kódování může zásadně snížit velikost indexu, ale také zvýšit časovou
odezvu při vyhledávání. Dle [2] je možné pro docílení optimálního poměru mezi
velikostí indexu a časem odezvy použít index rozdělený na dvě komponenty.

Nejznámější multi-component kódování je binární kódování, nebo také bit-
slicing [20], kde všechny komponenty mají základ 2. Jelikož v každé kompo-
nentě jsou možné pouze 2 hodnoty, stačí je reprezentovat pouze jednou bitma-
pou, vnitřní kódování je vlastně kódování na rozsah. Velikost indexu je potom
⌈log2 𝐶⌉. Jedná se o prostorově nejúspornější kódování, k jeho přečtení tedy není
třeba tolik IO operací. Dotazy na něm však probíhají pomalu, protože na zodpo-
vězení dotazu jsou třeba všechny bitmapy indexu. Proto je třeba provádět více
binárních operací a tím zatěžovat CPU.

Jiná snaha o zmenšení indexu vychází z toho, že jednotlivé hodnoty by mohly
být reprezentovány podmnožinami. Mějme množinu 𝑀 o velikosti 𝐿 a hledejme
všechny její 𝑘-prvkové podmnožiny. Těchto podmnožin je právě

(︁
𝐿
𝑘

)︁
. Ke kaž-

dému atributu s kardinalitou menší než
(︁

𝐿
𝑘

)︁
potom může být postaven index

o počtu 𝐿 bitmap tak, že každá hodnota atributu v něm bude realizována jed-
nou podmnožinou. V indexu se budou podmnožiny reprezentovat tak, že v hori-
zontální bitmapě bude bit 1, právě když bude vertikální bitmapa reprezentovat
prvek z příslušné podmnožiny. Mějme například atribut o 10 hodnotách. Každá
hodnota by byla reprezentována jednou 2-prvkovou podmnožinou (tedy párem)
5-prvkové množiny, a těch je

(︁
5
2

)︁
= 10. Bitových vektorů by v indexu potom

bylo 5, každý by reprezentoval jeden prvek množiny. Tato technika kódování se
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nazývá 𝑘-of-𝑁 , kde 𝑘 značí velikost podmnožin množiny velikosti 𝑁 . K nalezení
jedné určité hodnoty je potom třeba zkombinovat příslušné bitmapy pomocí ope-
race AND. Pro daný počet hodnot atributu, kódování 𝑘-of-𝑁 nikdy nevyužije
víc bitmap než multi-component kódování [7].
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2 Přerozdělení bitových vektorů
Hlavní taktika zmenšování indexu je komprese. Kompresní algoritmy používané
na bitmapových indexech jsou většinou založené na hledání dlouhých řetězců
nul a jedniček nad každou bitmapou. Těmto řetězcům se říká běhy (v anglické
literatuře se běh často nazývá run nebo fill) a nejzákladnější technika komprese,
která s běhy pracuje, se nazývá run-lenght encoding (RLE) [7]. Základní princip
této techniky je nalézat souvislé bloky nul a jedniček a následně je reprezentovat
jako délku tohoto bloku a příslušnou hodnotu. To, jak je délka v komprimovaných
datech reprezentována, už není jasně specifikováno a může být implementováno
dle potřeby. Z RLE také vychází další podobné techniky, které jsou v některých
ohledech efektivnější. Jelikož se libovolně dlouhý blok reprezentuje pouze jedním
číslem, je zřejmé, že čím delší běhy jsou, tím je kompresní algoritmus úspěšnější.
Naším hlavním cílem tedy bude uspořádat index tak, aby obsahoval co možná
nejdelší běhy.

2.1 Práce s bitovými vektory
Zavedeme si nyní značení, které budeme s binárními řetězci používat. Jako
délku bitových vektorů budeme používat písmeno 𝑛, kde 𝑛 ∈ N, a množinu
{0, . . . , 𝑛 − 1} budeme značit jako [𝑛]. Mějme 𝑛-bitový řetězec 𝑢 = 𝑢0𝑢1 . . . 𝑢𝑛−1,
kde 𝑢𝑖 je 𝑖-tý bit řetězce 𝑢. Zřetězení dvou řetězců 𝑢 a 𝑣 do jednoho budeme zna-
čit jako 𝑢𝑣 = 𝑢0 . . . 𝑢𝑚−1𝑣0 . . . 𝑣𝑛−1, jeho délka bude 𝑚 + 𝑛. Pro bit 𝑏 lze vytvořit
řetězec 𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1𝑏, kde 𝑏0 je potom prázdný řetězec. Binární operaci sčítání mo-
dulo 2, která se například v hradlových sítích označuje jako XOR (z anglického
eXclusive OR), budeme značit ⊕ a definujeme jí tak, že:

∀𝑖 ∈ [𝑛] , ∀𝑢, 𝑣 ∈ {0, 1}𝑛 : 𝑤 = 𝑢 ⊕ 𝑣 ⇔ 𝑤𝑖 = (𝑢𝑖 + 𝑣𝑖) 𝑚𝑜𝑑 2

Obdobně definujeme další bitové operace. Pro jejich značení zužitkujeme
značky používané v jazyce C. Uvažme bitové řetězce 𝑢 a 𝑣 délky 𝑛. Definu-
jeme operaci bitový součin AND jako 𝑚𝑖𝑛 (𝑢𝑖, 𝑣𝑖), ∀𝑖 ∈ [𝑛], který budeme značit
jako 𝑢 & 𝑣, a operaci bitový součet OR jako 𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑖, 𝑣𝑖), který budeme značit
jako 𝑢 | 𝑣. Dále se nám budou hodit operace bitového posunu. Bitový posun
doleva vektoru 𝑢 o 𝑘 < 𝑛 pozic definujeme jako vektor 𝑣 = 0𝑘𝑢0 . . . 𝑢𝑛−𝑘−1 a
budeme značit 𝑢 ≪ 𝑘. Obdobně bitový posun doprava 𝑣 = 𝑢𝑘 . . . 𝑢𝑛−10𝑘 budeme
značit 𝑢 ≫ 𝑘. Pro prohození jednotlivých bitů (0 místo 1 a 1 místo 0) ve vektoru
definujeme unární operaci negace, kterou budeme značit ∼ 𝑢. Pro již zmíněný
XOR budeme používat značku ^ pouze ve zdrojových kódech.
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Možná je trochu zarážející, proč jsou operace bitového posunu definované
opačně, než je intuitivní představa posunu v řetězcích. To úzce souvisí z následu-
jící definicí. Bitový řetězec si lze snadno představit jako číslo zapsané v dvojkové
soustavě. Definujme si tedy jednoduchý isomorfismus 𝑛𝑢𝑚𝑛 z množiny všech
bitových řetězců délky 𝑛 do množiny [2𝑛] tak, že:

∀𝑢 = 𝑢0𝑢1 . . . 𝑢𝑛−1 : 𝑛𝑢𝑚𝑛 (𝑢) =
𝑛−1∑︁
𝑖=0

𝑢𝑖2𝑖

Tato definice však opět není úplně intuitivní, protože bitový řetězec zde ne-
představuje přímo binární zápis čísla, ale spíše zápis obrácený. Z technických
důvodů se však tento isomorfismus hodí více pro práci s řetězci v programo-
vacích jazycích. Hlavní podíl na tom mají operace bitového posunu, díky nimž
můžeme velmi jednoduše přistupovat k libovolnému bitu vektoru. Uvažme na-
příklad operaci 𝑢 ≪ 𝑘 & 1, která dává 1 nebo 0 v závislosti na tom, zda bit
ve sloupci 𝑘 vektoru 𝑢 (který reprezentujeme jako číslo) je nastaven nebo ne.
Pokud bychom tento isomorfismus a operace posunu definovali intuitivně, zápis
této operace by byl komplikovanější. Na platnost bitových operací to však nemá
vůbec žádný vliv. Díky tomuto isomorfismu lze používat všechny operace defi-
nované na bitových řetězcích také na přirozených číslech. Díky tomuto faktu lze
s řetězci lépe pracovat v programovacích jazycích, kde je lze reprezentovat jako
čísla, což je mnohem efektivnější přístup. Navíc později budeme potřebovat, aby
čísla měli některé vlastnosti binárních vektorů. Samotný isomorfismus 𝑛𝑢𝑚𝑛 už
zde nebudeme dále uvádět a pro další používání budeme bitové řetězce a čísla
libovolně zaměňovat.

Nyní začněme index reprezentovat jako posloupnost binárních řetězců 𝑇𝑛 =
(𝑡0, . . . , 𝑡𝐾−1) délky 𝐾, kde 𝑡0 až 𝑡𝐾−1 jsou 𝑛-bitové horizontální vektory indexu.
Pro celou posloupnost 𝑇𝑛 zavedeme některé operace. Posloupnost 𝑏𝑇𝑛 definujeme
jako (𝑏𝑡0, . . . , 𝑏𝑡𝐾−1), kde 𝑏 značí jeden bit. Podobně posloupnost 𝑣𝑇𝑛 definujeme
jako (𝑣𝑡0, . . . , 𝑣𝑡𝐾−1), kde 𝑣 ale značí vektor, který je zřetězen se všemi vektory
z 𝑇𝑛. Obdobně můžeme zavést 𝑇𝑛𝑏 a 𝑇𝑛𝑣. Pomocí 𝑇 𝑅

𝑛 budeme značit reverzní
posloupnost (𝑡𝐾−1, . . . , 𝑡0). Pro posloupnosti 𝑇 ′

𝑛 a 𝑇 ′′
𝑛 budeme brát posloupnost

𝑇𝑛 = 𝑇 ′
𝑛𝑇 ′′

𝑛 jako spojení konce 𝑇 ′
𝑛 se začátkem 𝑇 ′′

𝑛 . Nakonec rotací posloupnosti
𝑇𝑛 budeme nazývat posloupnost 𝑇 𝑘

𝑛 = (𝑡𝑘, . . . , 𝑡𝐾−1, 𝑡0, . . . , 𝑡𝑘−1), kde 𝑘 ∈ [𝐾].
Mějme atribut 𝐴, který je rozdělen na 𝐿 košů. Dle [13] můžeme definovat

vzdálenost 𝑛-tic 𝑢 𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑣 jako počet košů, v kterých se příslušné částí 𝑛-tic 𝑢 a
𝑣 liší. Každá vzdálenost 𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑡𝑖+1 potom značí počet nových bloků (seznamů
částí 𝑛-tic v koši o stejné hodnotě) v indexu na řádku 𝑖 + 1. Nám ovšem bude
stačit si nadefinovat speciální případ této vzdálenosti, kdy každý koš indexu
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bude obsahovat pouze jednu bitmapu. Jedná se tedy o vzdálenost dvou bitových
řetězců, které se říká Hammingova vzdálenost (někdy také Hammingova metrika)
a my ji budeme označovat 𝑑 (𝑢, 𝑣) pro libovolné stejně dlouhé 𝑛-tice 𝑢 a 𝑣.

Našim cílem je mít v indexu co nejdelší běhy. To se dá ale také vyjádřit tak,
že budeme chtít mít v indexu běhů co nejméně a ty tedy budou zákonitě v prů-
měru delší. Nejméně běhů získáme tak, že se budeme snažit, aby Hammingovy
vzdálenosti byly v indexu co nejmenší, přesněji řečeno, chceme posloupnost 𝑇𝑛

setřídit tak, aby výraz

𝐾−2∑︁
𝑖=0

𝑑 (𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1)

kde 𝐾 je počet 𝑛-tic, byl minimální. Tomuto problému se říká tuple reordering
problem [13]. Hodnota 𝑑 (𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1) nám říká, kolik běhů se změnilo mezi dvěmi vek-
tory. Uvedený součet tedy uvádí počet změn běhů. Počet běhů je ve skutečnosti
ještě o 𝑛 větší, protože každý sloupec nějakým během začíná.

Dále si zavedeme pojem Hammingova váha 𝑤𝑡 (𝑢), což je počet odlišných
znaků od nulového znaku abecedy, kterou používá řetězec 𝑢. Speciálně pro bi-
tové řetězce je Hammingova váha počet jedniček v řetězci. Hammingova vzdále-
nost i váha jsou obecnější pojmy, které se mohou používat na libovolné řetězce.
Z definice Hammingovy vzdálenost víme, že dodržuje trojúhelníkovou nerovnost,
jedná se tedy o metriku nad prostorem binárních řetězců. Pro libovolné vektory
𝑢, 𝑣 a 𝑤 dále platí, že ∀𝑖 ∈ [𝑛] : 𝑢𝑖 ̸= 𝑤𝑖 ⇒ 𝑢𝑖 ̸= 𝑣𝑖 ∨ 𝑣𝑖 ̸= 𝑤𝑖. Tato zajímavá
pozorování se nám budou později hodit.

Speciálně pro bitové řetězce existuje jedna užitečná možnost, jak lze zjistit
Hammingovu vzdálenost. Mějme dva řetězce 𝑢 a 𝑣, potom 𝑢 ⊕ 𝑣 je řetězec, kde
jedniček znamenají rozdíly mezi 𝑢 a 𝑣. Počet těchto jedniček je Hammingova
vzdálenost, elegantněji 𝑑 (𝑢, 𝑣) = 𝑤𝑡 (𝑢 ⊕ 𝑣). Pokud je mezi libovolně dlouhými
vektory právě jedna změna, dá se to zjistit zajímavým trikem. Pomocí isomor-
fismu 𝑛𝑢𝑚𝑛 vyjádřeme vektory 𝑢, 𝑣 jako čísla a pouze pro tuto situaci povolme
operaci odečítání. Potom platí:

∀𝑢, 𝑣 ∈ {0, 1}𝑛 , 𝑢 ̸= 𝑣 : (𝑢 ⊕ 𝑣) & ((𝑢 ⊕ 𝑣) − 1) = 0 ⇔ 𝑑 (𝑢, 𝑣) = 1

2.2 Přerozdělovací heuristiky
Bohužel nalezení optimálního přerozdělení je NP-těžký problém. Zvolme nyní
graf 𝐺 = (𝑉, 𝐸) tak, že vrcholy 𝑉 jsou 𝑛-tice z posloupnosti 𝑇𝑛 a hrany 𝐸 spojují
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každou dvojici 𝑛-tici, jedná se tedy o úplný graf. Dále definujme ohodnocení hran
jako 𝑑 (𝑢, 𝑣) pro každé vrcholy 𝑢 a 𝑣. Dle [5] lze ukázat, že problém obchodního
cestujícího (TSP), který je NP-těžký, lze převést na problém nalezení minimálně
ohodnocené cesty v grafu 𝐺, která prochází všemi vrcholy.

K nalezení více či méně vhodného řešení musíme tedy použít nějakou heu-
ristiku nebo aproximační algoritmus. Rozdíl je v tom, že aproximační algoritmy
vždy dají rozumný výsledek, který nepřekročí předem jasně danou hranici. Je-
likož je problém převeditelný na TSP, můžeme využít aproximačních algoritmů
nebo heuristik, které se používají pro nalezení řešení pro TSP. Narozdíl od tech-
nik, které na bitmapách využívají nějaké uspořádání a které si uvedeme později,
dávají lepší výsledky, jsou ale více náročnější na čas [1, 13].

Přímým řešením TSP je použití hladového algoritmu. Mějme náš úplný graf 𝐺
a vyberme v něm libovolný vrchol. Algoritmus postupuje tak, že nalezne nejméně
ohodnocenou hranu vedoucí do ještě nenavštíveného vrcholu a přes tu se do to-
hoto vrcholu přesune. Takto postupuje, až nezbude žádný nenavštívený vrchol
a prošlá cesta je řešení úlohy. Tento algoritmus nazýváme heuristika nejbližšího
souseda [9]. Jeho složitost je 𝑂 (𝑛2). Existují i další algoritmy založené na prin-
cipu hladového algoritmu, které většinou dávají lepší výsledky za cenu vyšší slo-
žitosti [9, 8]. Obecně jsou označované jako Hamming-distance-based reordering
schemes (HDO).

Mnohem účinnější heuristika je nazývaná 2-aproximační polynomiální algo-
ritmus [9]. Číslo 2 v názvu značí, že nejhorší možný výsledek, kterého algoritmus
může dosáhnout, je dvakrát větší než optimum. Výpočet probíhá ve třech kro-
cích:

1. Sestojí minimální kostru 𝑇 nad úplným grafem 𝐺

2. Duplikuje každou hranu z 𝑇 na dvě opačně orientované hrany. Tím vytvoří
Eulerovskou kružnici

3. Dokud existuje nějaký vrchol 𝑥, kterým prochází kružnice vícekrát, potom
cestu zkrátí o jeden výskyt 𝑥 tak, že sousední hrany (𝑢, 𝑥) a (𝑥, 𝑣) nahradí
jednou hranou (𝑢, 𝑣)

Aby fungovalo zkracování cesty, musí na vzdálenosti platit trojúhelníková nerov-
nost. Složitost algoritmu je 𝑂 (𝑛2 log2 𝑛). Ještě o něco lepši je 3/2-aproximační
polynomiální algoritmus, nazývaný po jeho autorovi Christofidesův. Liší se jen
ve druhém kroku algoritmu. Z kostry 𝑇 vybere pouze vrcholy, které mají li-
chý stupeň (takových vrcholů je v každém grafu sudý počet). Následně vytvoří
minimální perfektní párování. Nakonec vzniklé hrany přidá do kostry 𝑇 a tím
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vytvoří znovu Eulerovskou kružnici. Tento algoritmus má právě kvůli nalezení
perfektního párování složitost 𝑂 (𝑛3).

K setřídění posloupnosti 𝑇𝑛 nemusíme vůbec používat algoritmy pro řešení
TSP. Další taktikou je na bitmapách definovat nějaký druh lineárního uspořá-
dání. Jednoduchou a často používanou technikou využívající uspořádání na bit-
mapách je lexikografické třídění [7, 1]. Jedná se vlastně o slovníkové uspořádání,
porovnávání probíhá po znacích zleva doprava. První dvojice odlišných znaků
určí pořadí slov. Jednoduchým příkladem programu, který lexikografické třídění
provádí, je UNIXovský sort. U bitových vektorů při jejich číselné reprezentaci
se jedná o uspořádání podle přirozených čísel. Pokud používáme obvyklý model,
v němž je složitost operace porovnání považována za konstantní, složitost samot-
ného třídícího algoritmu je 𝑂 (𝑛 log2 𝑛), protože lze použít nějaký dobře známý
porovnávací třídící algoritmus.

K lexikografickému přerozdělení se velmi často používá i radixové třídění [8].
Jeho výhoda je ta, že třídění může probíhat sekvenčně podle jednotlivých bitmap,
u velkých databázích se může používat k předcházení a zabraňování operaci disk-
seeking. Pokud potřebujeme opravdu rychlé třídění, můžeme pouze shlukovat
identické 𝑛-tice. Takové třídění má složitost pouze 𝑂 (𝑛) [7]. Je ovšem vhodné
jen pro data, kde se hodnoty často opakují. Namísto třídění celé tabulky můžeme
ještě třídit jednotlivé bloky dané velikosti. To má tu výhodu, že jednotlivé bloky
můžeme třídit v paměti RAM. Pro více bloků se ale ukazuje taková technika
neefektivní [7].

2.3 Hyperkrychle
Uvažme nyní graf 𝑄𝑛 = (𝑉, 𝐸), kde 𝑉 (𝑄𝑛) = {0, 1}𝑛 je množina všech bitových
vektorů o délce 𝑛, jejichž počet je právě 2𝑛, a mezi dvěmi vrcholy 𝑢 a 𝑣 je hrana
(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 (𝑄𝑛), právě když 𝑑 (𝑢, 𝑣) = 1. Pokud bude zřejmé, o kterém grafu se
bavíme, budeme označovat množinu vrcholů prostě jen 𝑉 a množinu hran jen 𝐸.
Pokud 𝑑 (𝑢, 𝑣) = 1, řetězec 𝑢 ⊕ 𝑣 je ve tvaru 0𝑖10𝑛−𝑖−1, potom 𝑖 ∈ [𝑛] nazýváme
směr hrany (𝑢, 𝑣) a takovýto řetězec poté značíme 𝑒𝑖

𝑛. Obdobně značíme řetězec
𝑒𝑖

𝑛 ⊕ 𝑒𝑗
𝑛 jako 𝑒𝑖𝑗

𝑛 pro 𝑖, 𝑗 ∈ [𝑛] různé. Počet hran grafu je 𝑛2𝑛−1 a z každého
vrcholu vede právě 𝑛 hran. Grafu 𝑄𝑛 se říká 𝑛-dimenzionální hyperkrychle a 𝑛 je
dimenze hyperkrychle. Vzdálenost v hyperkrychli (a obecně v grafech) se definuje
jako délka nejkratší cesty mezi dvěma vrcholy. V hyperkrychli platí, že vzdálenost
vrcholů 𝑢 a 𝑣 je rovna Hammingově vzdálenosti binárních vektorů 𝑢 a 𝑣. Z tohoto
důvodu můžeme hyperkrychli považovat za metrický prostor (𝑉, 𝑑), kde 𝑑 je
Hammingova metrika (která je stejná jako známější Manhattanská metrika).

20



Hyperkrychle má několik zajímavých vlastností. Hyperkrychli 𝑄𝑛+1 lze vyt-
vořit spojením dvou 𝑄𝑛 následujícím způsobem: Označme 𝑏𝑄𝑛 graf takový, že
ke každému vektoru hyperkrychle 𝑄𝑛 přídáme první bit 𝑏, tedy 0 nebo 1. Graf
𝑏𝑄𝑛 je potom izomorfní k hyperkrychli 𝑄𝑛 a pokud to nebude ničemu vadit, mů-
žeme ho pracovně také nazývat hyperkrychlí, i když podle definice hyperkrychlí
není. Potom 𝑄𝑛+1 vytvoříme z 0𝑄𝑛 a 1𝑄𝑛 tak, že:

∀𝑢 ∈ 𝑉 (0𝑄𝑛) , 𝑣 ∈ 𝑉 (1𝑄𝑛) : ∃ (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 ⇔ 𝑑 (𝑢, 𝑣) = 1

Hrany se tedy vytvoří mezi stejnými vrcholy až na první bit. Tyto hrany
společně s původními hranami obou hyperkrychlí tvoří 𝑄𝑛+1. Grafy 0𝑄𝑛 a 1𝑄𝑛

jsou podkrychle 𝑄𝑛+1, přesněji řečeno, ∀𝑘 ≤ 𝑛 graf 𝑄𝑘 je podkrychle hyperkrychle
𝑄𝑛, právě když 𝑄𝑘 je podgrafem 𝑄𝑛 a zároveň je izomorfní hyperkrychlí.

Hyperkryche lze také násobit. Zavedeme si nyní kartézský součin 𝑄𝑘�𝑄𝑛−𝑘 =
𝑄𝑛 kde 1 ≤ 𝑘 < 𝑛. Každý vrchol 𝑣 ∈ 𝑉 (𝑄𝑛) může být vyjádřen jako zřetězení
𝑣 = 𝑣′𝑣′′, kde 𝑣′ ∈ 𝑉 (𝑄𝑘) a 𝑣′′ ∈ 𝑉 (𝑄𝑛−𝑘). Pro hrany potom platí, že:

∀𝑣1, 𝑣2 ∈ 𝑉 (𝑄𝑘) , ∀𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝑉 (𝑄𝑛−𝑘) : (𝑣1𝑢1, 𝑣2𝑢2) ∈ 𝐸 (𝑄𝑛) ⇔

⇔ ((𝑣1, 𝑣2) ∈ 𝐸 (𝑄𝑘) ∧ 𝑢1 = 𝑢2) ∨ (𝑣1 = 𝑣2 ∧ (𝑢1, 𝑢2) ∈ 𝐸 (𝑄𝑛−𝑘))

Tato definice hran je sice přímočará, ale zbytečně obtížná, ukážeme si tedy
ještě jednu ekvivalentní definici, která se více hodí pro práci s grafy. Náso-
bení hyperkrychlí si lze představit tak, že vrcholy hyperkrychle 𝑄𝑛−𝑘 jsou samy
hyperkrychle 𝑄𝑘. Vezměme nyní vrchol 𝑣 ∈ 𝑉 (𝑄𝑛−𝑘). Označme hyperkrychli
𝑄𝑘 (𝑣) takovou, že se jedná o podkrychli 𝑄𝑛 a její vrcholy vzniknou zřetěze-
ním 𝑢𝑣, kde 𝑢 ∈ 𝑄𝑘. Potom každá hrana (𝑣, 𝑣′) ∈ 𝑉 (𝑄𝑛−𝑘) představuje hrany
(𝑤𝑣, 𝑤𝑣′) ∈ 𝑉 (𝑄𝑛) , ∀𝑤 ∈ 𝑉 (𝑄𝑘).

Na hyperkrychlích lze také jednoduše zavést automorfismus. Automorfismus
na grafu 𝐺 je definovaný jako bijektivní zobrazení 𝑔 : 𝑉 (𝐺) ↔ 𝑉 (𝐺) takové,
že (𝑎, 𝑏) je hrana grafu 𝐺, právě když (𝑔 (𝑎) , 𝑔 (𝑏)) je také hrana 𝐺. Na hyper-
krychlích definujeme dva druhy automorfismu. Mějme hyperkrychli 𝑄𝑛 = (𝑉, 𝐸),
libovolný vektor 𝑐 ∈ 𝑉 , kterému budeme říkat maska, a zobrazení 𝜑 : 𝑉 ↔ 𝑉
definované předpisem 𝜑 (𝑥) = 𝑥 ⊕ 𝑐. Potom platí:

(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 ⇔ 𝑑(𝑢, 𝑣) = 𝑤𝑡(𝑢 ⊕ 𝑣) = 𝑤𝑡(𝑢 ⊕ 𝑐 ⊕ 𝑣 ⊕ 𝑐) =

= 𝑤𝑡(𝜑 (𝑢) ⊕ 𝜑 (𝑣)) = 𝑑(𝜑 (𝑢) , 𝜑 (𝑣)) = 1 ⇔ (𝜑 (𝑢) , 𝜑 (𝑣)) ∈ 𝐸

Tomuto automorfismu budeme říkat automorfismus podle masky. Pokud bu-
deme chtít pomocí automorfismu namapovat vrchol 𝑢 na 𝑣, masku 𝑚 získáme
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jako 𝑚 = 𝑢 ⊕ 𝑣. Tímto způsobem se ovšem nedají získat všechny automorfismy
na 𝑄𝑛. Zvolme libovolnou permutaci 𝜋 : [𝑛] → [𝑛] a zobrazení 𝜑 : 𝑉 ↔ 𝑉
definované předpisem 𝜑 (𝑥0 . . . 𝑥𝑛−1) = 𝑥𝜋(0) . . . 𝑥𝜋(𝑛−1), kde 𝑥𝑖 je 𝑖-tý bit ve vek-
toru 𝑥. I zde lze podobně snadno ukázat, že se jedná o automorfismus. Tomuto
automorfismu budeme říkat automorfismus podle permutace. Dle [16] lze každý
automorfismus sestrojit kombinací masky a permutace. Jelikož masek je 2𝑛 a
permutací 𝑛!, existuje právě 2𝑛𝑛! automorfismů 𝑄𝑛.

Další důležitou vlastností hyperkrychle 𝑄𝑛 je, že je to hamiltonovský graf
pro 𝑛 ≥ 2. Jelikož libovolnou cestu v 𝑄𝑛 lze reprezentovat jako posloupnost 𝑛-
bitových vektorů, budeme jí značit 𝑇𝑛. Pokud se bude jednat o hamiltonovskou
kružnici na 𝑄𝑛, budeme jí značit 𝐶𝑛 = (𝑐0 . . . 𝑐𝑁−1), kde 𝑁 = 2𝑛. Snadno lze
nalézt jednu hamiltonovskou kružnici pomocí indukce. Uvažme 𝑄2, kde určitě
existuje jedna hamiltonovská kružnice 𝐶2, a zkraťme jí pouze na cestu vyřaze-
ním libovolné hrany. Jako indukční krok spojme 0𝑄𝑛 a 1𝑄𝑛 do 𝑄𝑛+1. Máme
nyní dvě cesty v 𝑄𝑛+1, koncové vrcholy jedné cesty jsou hranami spojeny s konci
druhé. Nyní můžeme spojit pouze jednu dvojici protilehlých konců, tím dosta-
neme platný indukční krok, protože jsme tím vytvořili hamiltonovskou cestu.
Nebo spojíme navíc i druhou dvojici opačných konců a máme hamiltonovskou
kružnici 𝐶𝑛+1.

2.4 Grayův kód
Mějme nyní hamiltonovskou cestu (kružnici) 𝐶𝑛 = (𝑐0 . . . 𝑐𝑁−1) hyperkrychle
𝑄𝑛. Mezi každými dvěma vrcholy cesty (kružnice) vede hrana, tedy ∀𝑖, 0 ≤ 𝑖 <
𝑁 − 2 : 𝑑 (𝑐𝑖, 𝑐𝑖+1) = 1. Hamiltonovská cesta (kružnice) obsahuje každý vrchol
právě jednou, tedy každý vektor se bude v indexu vyskytovat právě jednou.
Posloupnost, kterou jsme vytvořili, se nazývá 𝑛-bitový (cyklický) Grayův kód.
Pro každou posloupnost 𝑇𝑛 tedy platí, že 𝑇𝑛 je 𝑛-bitový (cyklický) Grayův kód,
právě když 𝑇𝑛 je hamiltonovská cesta (kružnice) v 𝑛-dimenzionální hyperkrychli.
Tyto definice budeme podle potřeby libovolně zaměňovat.

Nejznámější Grayův kód je tzv. zrcadlový Grayův kód. Tento kód si nechal
v roce 1953 patentovat Frank Gray, po němž jsou také tyto kódy pojmenované.
Tento kód lze sestrojit velice jednoduše pomocí indukce. První posloupnost 𝑇1 =
(0, 1) je zrcadlový Grayův kód. Řekněme, že 𝑇𝑛 je zrcadlový Grayův kód, potom
𝑇𝑛+1 definujeme rekurzivně jako 𝑇𝑛+1 = 0𝑇𝑛1𝑇 𝑅

𝑛 , první polovina řetězců tedy
začíná na 0 a druhá na 1. Tato konstrukce je úplně stejná jako způsob nalezení
hamiltonovské kružnice v hyperkrychli pomocí indukce.

Zrcadlový Grayův kód se bere jako efektivní alternativa k jednoduchému le-
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xikálnímu třídění a k drahým TSP heuristikám, s kterými se může výhodnostně
srovnávat [13], avšak běží výrazně rychleji, přesněji se stejnou časovou složitostí
jako lexikální třídění. K třídění lze například použít algoritmus uvedený v [15].
Jedná se o jednoduchou modifikaci radixového třídění, které poskytuje asympto-
ticky optimální časovou složitost 𝑂 (𝑁𝑛). Dále v [1] je ukázáno, že přerozdělení
plného indexu v rozsahovém kódování podle zrcadlového Grayova kódu poskytuje
lepší možnosti komprese než lexikografické třídění.

2.5 Přechody a indukovaný graf
Mějme nyní hyperkrychli 𝑄𝑛 a pro vrcholy 𝑢 a 𝑣 definujme funkci Δ (𝑢, 𝑣) = 𝑖,
kde 𝑢⊕𝑣 = 𝑒𝑖, tedy mezi vrcholy 𝑢 a 𝑣 existuje hrana ve směru 𝑖. Hodnotě funkce
Δ (𝑢, 𝑣) mezi vrcholy 𝑢 a 𝑣 budeme říkat přechod. Definice směru a přechodu
jsou podobné, přechody však udávají změnu mezi jednotlivými vrcholy. Jak je
vidět, přechod není definovaný pro každou dvojici vrcholů. V hyperkrychli je
mezi vrcholy 𝑢 a 𝑣 definován přechod, právě když mezi nimi vede hrana, při práci
s hyperkrychlemi se tedy není nutné obávat nedefinovanosti Δ (𝑢, 𝑣). Vezměme
nyní nějaký Grayův kód 𝐶𝑛. Jelikož se jedná o hamiltonovskou kružnici v 𝑄𝑛,
mezi každými sousedními vektory je definován přechod.

Definujme nyní posloupnost přechodů 𝜏 (𝐶𝑛) = (𝑡0, . . . , 𝑡𝑁−1), kde pro 𝑖 ∈
[𝑁 − 1] je 𝑡𝑖 = Δ (𝑐𝑖, 𝑐𝑖+1) a 𝑡𝑁−1 = Δ (𝑐𝑁−1, 𝑐0), přechody jsou z množiny [𝑛].
Poslední přechod 𝑡𝑁−1 budeme nazývat uzavírající. Jelikož někdy budeme po-
třebovat pracovat pouze s hamiltonovkými cestami (nebo prostě jen cestami v
hyperkrychli), budeme někdy tento přechod z posloupnosti vynechávat. Všim-
něme si, že každý Grayův kód 𝐶𝑛 je možné reprezentovat prvním vektorem z 𝐶𝑛

a poté posloupností přechodů 𝜏 (𝐶𝑛). Jelikož každý přechod 𝑡𝑖 ∈ [𝑛] lze zakódo-
vat do binárního vektoru délky 𝑑 = ⌈log2 𝑛⌉, mužeme 𝐶𝑛 reprezentovat kódem
velikosti Θ(log 𝑛) na každý bitový řetězec. Pomocí přechodů lze jednoduše defi-
novat zrcadlový Grayův kód [17]. Uvažme 𝜏 (𝐶1) = (0), tedy posloupnost s jednín
přechodem (uzavírající vynecháme). Potom jako indukční krok uvažme spojení
𝜏 (𝐶𝑛+1) = 𝜏 (𝐶𝑛) , 𝑛, 𝜏 (𝐶𝑛) , 𝑛. Tato definice je maličko rozdílná od předchozí,
výsledný zrcadlový Grayův kód má opačně číslované sloupce (první je poslední
atd.).

Uvažujme nyní nějaký Grayův kód 𝐶𝑛 a vytvořme posloupnost přechodů
𝜏 (𝐶𝑛). Nyní definujme graf 𝐺𝐶𝑛 indukovaný Grayovým kódem 𝐶𝑛 tak, že mno-
žina vrcholů 𝑉 (𝐺𝐶𝑛) = [𝑛] a množina hran:

𝐸 (𝐺𝐶𝑛) = {(𝑡𝑖, 𝑖𝑖+1) |𝑖 ∈ [𝑁 − 1]} ∪ {(𝑡𝑁−1, 𝑡0)}

23



To, jak bude graf 𝐺𝐶𝑛 vypadat, je zajímavá otázka. Například zrcadlový
Grayův kód tvoří úplný bipartitní graf 𝐾1,𝑛, kterému se častěji říka hvězda.
V práci [18] je zaveden tzv. superkompozitní Grayův kód. Jeho konstrukce je
podobná jako u zrcadlového Grayova kódu, ale při každém konstrukčním kroku
je možné kód ještě rotovat. Pomocí tohoto kódu je zde dokázáno, že lze vytvořit
strom s libovolně velkým průměrem indukovaný z dostatečně velkého Grayova
kódu, nebo naopak žádny strom na 𝑛 vrcholech s (𝑛 + 13)/10 nebo méně listy
nemůže být tímto kódem indukován. V práci [17] je zase popsán postup, jak
sestrojit n-bitový Grayův pro každé 𝑛 ̸= 3, který indukuje úplný graf na 𝑛
vrcholech.

2.6 Komprimovaný Grayův kód
Uvažujme nyní hyperkrychli 𝑄𝑛, v ní Grayův kód 𝐶𝑛 a jím indukovaný graf
𝐺𝐶𝑛 . Předpokládejme, že 𝑛 = 2𝑑. Bylo by velmi zajímavé, kdyby graf 𝐺𝐶𝑛 = 𝐺𝑑

byl sám také hyperkrychle. Potom by v takovém grafu bylo možné znovu nalézt
nějaký Grayův kód 𝐶𝑑 a sestrojit posloupnost přechodů 𝜏 (𝐶𝑑). Grayův kód 𝐶𝑛

by poté bylo možné reprezentovat prvním vektorem z 𝐶𝑛, prvním vektorem z 𝐶𝑑

a posloupností 𝜏 (𝐶𝑑). Jelikož čísla v 𝜏 (𝐶𝑑) by bylo možné zakódovat do řetězců
délky ⌈log2 𝑑⌉ = ⌈log2 log2 𝑛⌉, potom mužeme 𝐶𝑛 reprezentovat kódem velikosti
Θ(log log 𝑛) na každý bitový řetězec. Každý Grayův kód s takovouto vlastností
budeme nazývat komprimovaný Grayův kód. Pokud bude někaký Grayův kód
𝐶𝑛 zároveň i komprimovaný, budeme tvrdit, že 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛, kde 𝜅𝑛 je množina
všech komprimovaných Grayových kódů na vektorech délky 𝑛. V pracích [3, 4] je
popsán jeden způsob, jak takový kód sestrojit. My si ho zde podrobně popíšeme
a budou přidány i zdrojové kódy v jazyce C++.

2.6.1 Automorfismus Grayova kódu

Nejdříve budeme potřebovat funkci, která provede automorfismus hypekrychle.
Na hyperkrychli jsme si definovali dva druhy automorfismu, podle masky 𝑚 a
podle permutace 𝜋. Masku aplikujeme jednoduše pomocí operace XOR na každý
vrchol. Permutaci si lze představit jako pole délky 𝑛, kde se vyskytuje číslo každé
dimenze právě jednou. Pro náš účel bude někdy také vhodné vyjadřovat permu-
taci jako seznam transpozic, protože budeme potřebovat permutovat pouze kon-
stantní počet pozic. Permutace prohodí jednotlivé bity v řetězci, pro libovolný
Grayův kód na hyperkrychli permutuje celé sloupce. Pokud budeme chtít použít
oba automorfismy zároveň, narazíme na menší obtíž, protože podoba automorfní
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hyperkrychle závisí na pořadí použití jednotlivých automorfismů. My však bu-
deme chtít namapovat určitý vektor 𝑣 do vektoru 𝑤 a to už lze provést dobře,
protože maska 𝑚 lze vytvořit jako 𝑚 = 𝜋 (𝑣) ⊕ 𝑤 a použít na každý vektor
po použití permutace. Takto se dá jednoduše vytvořit automorfismus zároveň
pomocí masky i permutace.

Funkce AutomorfismusVrcholu provede automorfismus na jednom vrcholu
podle zadané permutace složené z transpozic. Její časová složitost je závislá
na počtu transpozic, k vytvoření každé permutace ovšem stačí nanejvýš 𝑛 −
1 transpozic. Funkce AutomorfismusHyperkrychle navíc aplikuje tuto funkci
na každý vektor Grayova kódu a provede automorfismus pomocí masky, kterou
lze získat z vektorů 𝑣 a 𝑤. Její časová složitost znovu záleží na počtu transpozic
v permutaci, v nejhorším případě je však 𝑂 (𝑁𝑛), kde 𝑁 = 2𝑛. Pro lepší přehled-
nost zavedeme dva datové typy: Transpozice jako pair<unsigned, unsigned>
a Permutace jako vector<Transpozice>.
unsigned AutomorfismusVrcholu ( unsigned u , const Permutace & perm ) {
// VSTUP: u − v r cho l hype rk rych l e Q
// perm − permutace automorfismu dana seznamem t r a n s p o z i c
// VYSTUP: v r cho l u prevedeny pomoci automorfismu pod le permutace

for ( Permutace : : c on s t_ i t e r a t o r t = perm . begin ( ) ;
t < perm . end ( ) ; ++t ) {
i f ( ( ( u >> t−>f i r s t ) ^ (u >> t−>second ) ) & 1)

u ^= ((1 << t−>f i r s t ) | (1 << t−>second ) ) ;
}
return u ;

}

Zdrojový kód 1: Provede automorfismus 𝜑 : 𝑉 ↔ 𝑉 jednoho vrcholu z 𝑄𝑛

pomocí dané permutace. Operace bitového posunu se zde používají pro práci
s bitem na příslušné pozici.

void AutomorfismusHyperkrychle ( vector<unsigned> & V,
const Permutace & perm , unsigned v , unsigned w) {

// VSTUP: V − seznam vrcho lu V(Q) hyperk rych l e Q
// perm − permutace automorfismu dana seznamem t r a n s p o z i c
// v , w − v r cho l y Q, v j e mapovany do w
// VYSTUP: v r cho l y hype rk rych l e Q prevedene pomoci automorfismu

unsigned maska = AutomorfismusVrcholu (v , perm) ^ w;
for ( vector<unsigned >:: i t e r a t o r u = V. begin ( ) ;

u < V. end ( ) ; ++u) {
*u = AutomorfismusVrcholu (*u , perm) ^ maska ;

}
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}

Zdrojový kód 2: Provede automorfismus 𝜑 : 𝑉 ↔ 𝑉 hyperkrychle 𝑄𝑛 pomocí
dané permutace nad 𝑛 a dvojice vektorů, z kterých lze vytvořit masku.

Pokud bude Grayův kód 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛, ne každý automorfismus 𝜑 hyperkrychle
může zachovat tuto vlastnost, přesněji pro 𝐶𝑛 = (𝑐0, . . . , 𝑐𝑁−1) nemusí platit,
že (𝜑 (𝑐0) , . . . , 𝜑 (𝑐𝑁−1)) ∈ 𝜅𝑛. Problém je v automorfismu podle permutace 𝜋,
který permutuje sloupce Grayova kódu, tedy permutuje přechody Grayova kódu.
Graf 𝐺𝐶𝑛 už poté nemusí být hyperkrychle 𝑄𝑑. Je tedy nutné vždy vytvářet ko-
rektní permutace. Hlavně je třeba si pečlivě rozmyslet, co hodláme nyní udělat.
Pomocí permutace lze z hyperkrychle vytvářet jiné automorfní hyperkrychle, au-
tomorfismem se tedy převedou zároveň i Grayovy kódy. My však chceme vytvořit
samotnou permutaci přechodů o délce 𝑛 = 2𝑑.

Mějme nyní nějaký komprimovaný Grayův kód 𝐶𝑛 v hyperkrychli 𝑄𝑛 a jeho
posloupnost přechodů 𝜏 (𝐶𝑛) Tento kód indukuje hyperkrychli 𝑄𝑑. Pokud bu-
deme mít nějaký automorfismus 𝜑 : 𝑉 (𝑄𝑛) ↔ 𝑉 (𝑄′

𝑛) podle permutace 𝜋, který
mapuje každý 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛 na nějaký 𝐶 ′

𝑛 ∈ 𝜅𝑛 v hyperkrychli 𝑄′
𝑛, 𝐶 ′

𝑛 také musí indu-
kovat hyperkrychli 𝑄′

𝑑 takovou, že ∀𝑣 ∈ 𝑉 (𝑄𝑑) : 𝑣 → 𝜋(𝑣), kde 𝜋(𝑣) ∈ 𝑉 (𝑄′
𝑑).

Jelikož permutace 𝜋 je bijekce, jedná se o automorfismus mezi indukovanými
hyperkrychlemi. Problém vytvoření permutace jsem tedy převedli na problém
vytvoření automorfismu hyperkrychle, s kterým jsme už pracovali.

Pro naše další účely budeme potřebovat permutaci takovou, že nějaké zadané
tří vrcholy bude mapovat do jiných tří vrcholů, což představuje přemístění tří
dvojic sloupců v Grayově kódě. Pokud bychom měli provádět jen jedno mapo-
vání, lze použít jednoduše automorfismus podle masky. Pro tři mapování tento
druh automorfismu použít nelze, protože není jasné, v jakém pořadí by se měly
jednotlivé masky použít. Také nelze mapovat jakoukoli trojici do jakékoli jiné.
Například při mapování 2 → 1 a 3 → 2 nevznikne hyperkrychle, protože 2 a 3
jsou sousedé, ale 1 a 2 už ne. Potřebujeme tedy zavést určitá omezení.

Zvolme vrcholy 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺𝑑 a 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐺𝑑, kde 𝑎 ↦→ 𝑥, 𝑏 ↦→ 𝑦 a 𝑐 ↦→ 𝑧 podle au-
tomorfismu 𝜋. Navíc budeme požadovat, aby platilo (𝑎, 𝑏) , (𝑎, 𝑐) , (𝑥, 𝑦) , (𝑥, 𝑧) ∈
𝐸 (𝑄𝑑), což zaručí, že alespoň pro tyto tři vrcholy bude automorfismus 𝜋 platit
(pro úplnost (𝑏, 𝑐) , (𝑦, 𝑧) /∈ 𝐸 (𝑄𝑑)). Z této podmínky lze také vypozorovat, že
vrcholy 𝑎, 𝑏, 𝑐 jsou navzájem různé a také vrcholy 𝑥, 𝑦, 𝑧 jsou navzájem různé,
avšak tyto trojice mohou mít některé vrcholy navzájem stejné, při vytváření
automorfismu je třeba si na to dát pozor.

Automorfismus 𝜋 lze vytvořit z permutace 𝜋𝑑 a masky 𝑚𝑑. Podle toho, jak
jsme si omezili vrcholy 𝑎, 𝑏, 𝑐 a 𝑥, 𝑦, 𝑧, bude muset pro permutaci 𝜋𝑑 platit, že
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𝜋𝑑 (𝑘) = 𝑝 a 𝜋𝑑 (𝑙) = 𝑞, kde 𝑘 = Δ (𝑎, 𝑏), 𝑙 = Δ (𝑎, 𝑐), 𝑝 = Δ (𝑥, 𝑦) a 𝑞 = Δ (𝑥, 𝑧).
K sestrojení permutace 𝜋𝑑 použijeme funkci VytvorPermutaci, která jako pa-
rametry bere právě hodnoty 𝑘, 𝑙, 𝑝, 𝑞 a vrací permutaci 𝜋𝑑 složenou maximálně
ze dvou transpozic (lemma 3.1 v [4]).
Permutace VytvorPermutaci ( unsigned k , unsigned l ,

unsigned p , unsigned q ) {
// VSTUP: k , l − o r i g i n a l n i po z i c e v permutaci
// p , q − nove poz i c e namapovane z k , l
// VYSTUP: permutace s l o z ena ne j vy se ze dvou t r a n s p o z i c

Permutace perm ;
i f ( k != p)

i f ( l != q )
i f ( k == q ) {

perm . push_back ( Transpoz ice (k , p ) ) ;
i f ( l != p)

perm . push_back ( Transpoz ice ( l , q ) ) ;
} else {

perm . push_back ( Transpoz ice ( l , q ) ) ;
perm . push_back ( Transpoz ice (k , p ) ) ;

}
else

perm . push_back ( Transpoz ice (k , p ) ) ;
else

i f ( l != q )
perm . push_back ( Transpoz ice ( l , q ) ) ;

return perm ;
}

Zdrojový kód 3: Vytvoří permutaci pro automorfismus nejvýše s dvěmi transpo-
zicemi.

K vytvoření masky 𝑚𝑑 lze použít jedna ze tří namapovaných dvojic, napří-
klad 𝑎, 𝑥, výsledná maska bude stejná. Funkce VytvorAutomorfismus vytvoří
automorfismus 𝜋 v podobě pole vrcholů. Nejdříve vytvoří automorfismus jako
identitu a pomocí funkce AutomorfismusHyperkrychle z ní sestrojí výsledný
automorfismus 𝜋. S touto funkcí má také stejnou složitost, a jelikož permutace
𝜋𝑑 má vždy maximálně konstantní počet transpozic, tato složitost je 𝑂 (𝑁).
Funkce Delta najde pro dva sousední vektory v hyperkrychli směr jejich pře-
chodu. Pro přílišnou jednoduchost zde nebudeme uvádět její kód.
void VytvorAutomorfismus ( unsigned n , const vector<unsigned> & abc ,

const vector<unsigned> & xyz , vector<unsigned> & V) {
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// VSTUP: n − de l ka r e t e z c e v Grayove kodu C
// abx , xyz − t r o j i c e ruznych vrcho lu a , b , c mapovana
// postupne na t r o j i c i ruznych vrcho lu x , y , z
// VYSTUP: V − v r cho l y hype rk rych l e Q prevedene pomoci automorfismu

Permutace perm = VytvorPermutaci ( Delta ( abc [ 0 ] ^ abc [ 1 ] ) , Delta (
abc [ 0 ] ^ abc [ 2 ] ) , Delta ( xyz [ 0 ] ^ xyz [ 1 ] ) , Delta ( xyz [ 0 ] ^ xyz [ 2 ] ) ) ;

V. c l e a r ( ) ;
for ( unsigned v = 0 ; v < n ; ++v ) V. push_back ( v ) ;
AutomorfismusHyperkrychle (V, perm , abc [ 0 ] , xyz [ 0 ] ) ;

}

Zdrojový kód 4: Vytvoří automorfismus podle mapování vrcholů 𝑎, 𝑏, 𝑐 do vrcholů
𝑥, 𝑦, 𝑧.

2.6.2 Konstrukce komprimovaného Grayova kódu

Konstrukce komprimovaného Grayova kódu je rekurzivní Nejprve se vezme nej-
menší komprimovaný Grayův kód. Z funkce VytvorAutomorfismus můžeme vy-
dedukovat, že budeme permutovat tři dvojice sloupců Grayova kódu. Nejmenší
číslo 𝑛 ≥ 3, které je ve tvaru 2𝑑, je 4. Menší kód se pro konstrukci použít nedá,
první kód 𝐶4 se musí vytvořit ručně. 𝜅𝑛 však není pouze jednoprvková množina,
lze si vybrat z mnoha. V tabulce 1 jsou příklady čtyř komprimovaných Grayových
kódů s délkou řetězce 4. Zajímavé je, že všechny tyto čtyři kódy mají stejnou
posloupnost přechodů 𝜏 (𝐶4) = (𝑎, 𝑏, 𝑎, 𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝑑, 𝑏, 𝑎, 𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝑎, 𝑐, 𝑑, 𝑐) až na pořadí
prvního. Navíc zde uvedené kódy 𝐶4 mají další užitečné vlastnosti, které budeme
při pozdější konstrukci potřebovat.

Nyní si ukážeme, jak sestrojit 𝐶2𝑛 ∈ 𝜅2𝑛. Předvedeme si, jak bude vypadat a
postupně budeme ukazovat, že se jedná opravdu o komprimovaný Grayův kód.
Základní myšlenkou je nalezení hamitonovské kružnice v 𝑄2𝑛 = 𝑄𝐴

𝑛�𝑄𝐵
𝑛 (𝑄𝐴

𝑛 a
𝑄𝐵

𝑛 jsou pochopitelně stejné, označení je jen pro lepší přehled). Už jsme si říkali,
že násobení hyperkrychlí si lze představit tak, že vrcholy hyperkrychle 𝑄𝐵

𝑛 jsou
samy hyperkrychle 𝑄𝐴

𝑛 . Jelikož známe 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛 v hyperkrychli 𝑄𝑛, můžeme toho
využít. Pro usnadnění si nyní ještě u libovolného vektoru 𝑢 ∈ 𝑉 (𝑄2𝑛) zavedeme
značení vektorů 𝑢𝐴 a 𝑢𝐵 pro vektory délky 𝑛 tak, že 𝑢𝐴 je levá polovina vektoru
𝑢 a 𝑢𝐵 je pravá polovina vektoru 𝑢, tedy 𝑢 = 𝑢𝐴𝑢𝐵.

Nejprve mějme hamiltonovskou kružnici 𝐶𝑛 v hypekrychli 𝑄𝐵
𝑛 a vytvořme

z ní cestu ℬ = 0𝑛𝐶𝑛. Nyní uvažme cesty 𝒜0 . . . 𝒜𝑁−1, které představují cesty
v podkrychlích 𝑄𝐴

𝑛 (𝑢0) . . . 𝑄𝐴
𝑛 (𝑢𝑁−1), kde 𝑢0 . . . 𝑢𝑁−1 jsou vrcholy kružnice 𝐶𝑛.

Cesta 𝒜𝑖 pro 𝑖 ∈ [𝑛] vznikne z několika operací. Prvně máme 𝐶𝑛 v 𝑄𝐴
𝑛 a tu
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00 00 0000 0000 0000
00 10 1000 0001 1000
00 11 1100 0011 1010
00 01 0100 0111 1110
10 01 0110 1111 1100
11 01 0111 1011 0100
01 01 0101 1001 0110
01 11 1101 1101 0010
11 11 1001 0101 0011
10 11 0001 0100 0111
10 10 0011 1100 0101
11 10 1011 1000 1101
01 10 1111 1010 1111
01 00 1110 1110 1011
11 00 1010 0110 1001
10 00 0010 0010 0001

Tabulka 1: Komprimované Grayovy kódy s délkou vektorů 4. Na prvním z nich
je hezky vidět struktura kódu, která se poté objevuje u všech dalších kódů

převedeme podle vhodného automorfismu na novou kružnici tak, že začíná nu-
lovým vektorem. První nulový vektor odebereme a tuto cestu si označíme jako
𝑃𝑛. Potom 𝒜𝑖 = 𝑃𝑛𝑢𝑛. Nakonec všechny tyto cesty vhodně spojíme. Výsledný
kód 𝐶2𝑛 vypadá takto:

𝐶2𝑛 = ℬ, 𝒜𝑅
𝑁−1, . . . , 𝒜𝑅

0

Toto spojení cest si lze představit tak, že nejprve projdeme hamiltonovskou
cestu 𝐶𝑛 v 𝑄𝐵

𝑛 a následně procházíme tu samou cestu zase zpět s tím, že se
v každém vrcholu 𝑢𝑖 z 𝐶𝑛 projdou všechny zbylé vrcholy podkrychle 𝑄𝐴

𝑛 (𝑢𝑖).
Dále si ukážeme, jak vypadají přechody 𝜏 (𝐶2𝑛). Jelikož první polovina každého
vektoru z vektorů ℬ je nulová, všechny přechody jsou zde ≥ 𝑛. Naopak v každé
cestě 𝒜𝑖 je vždy shodná druhá polovina 𝑢𝐵

𝑖 každého vektoru, všechny přechody
jsou tedy < 𝑛. Přechod mezi jednotlivými cestami 𝒜𝑖 a 𝒜𝑖+1 je dán druhými
polovinami 𝑢𝐵

𝑖 a 𝑢𝐵
𝑖+1 z jejich vektorů, jde tedy o přechod 𝑡𝑖+𝑛 = Δ

(︁
𝑢𝐵

𝑖 , 𝑢𝐵
𝑖+1

)︁
+𝑛.

Pro úplnost ještě uveďmě, že přechod mezi ℬ a 𝒜0 musí být 𝑡0, protože první
vektor z ℬ a poslední vektor z 𝒜0 se liší ve svých prvních polovinách. Jelikož
první přechod v ℬ je 𝑡0 + 𝑛 a jelikož 𝐶2𝑛 ∈ 𝜅2𝑛, musí platit Δ (𝑡0, 𝑡0 + 𝑛) = 1,
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což je splněno právě jen pro přechod 𝑡0. Přechod mezi ℬ a 𝒜𝑁−1 je z podobných
důvodů 𝑡𝑁−2, Výsledná posloupnost přechodů 𝐶2𝑛 vypadá takto:

𝜏 (𝐶2𝑛) =
(︁
𝜏 (ℬ) , 𝑡𝑁−2, 𝜏

(︁
𝒜𝑅

𝑁−1

)︁
, 𝑡𝑁−2 + 𝑛, 𝜏

(︁
𝒜𝑅

𝑁−2

)︁
, 𝑡𝑁−3 + 𝑛, . . .

. . . , 𝑡1 + 𝑛, 𝜏
(︁
𝒜𝑅

1

)︁
, 𝑡0 + 𝑛, 𝜏

(︁
𝒜𝑅

0

)︁
, 𝑡0

)︁
Abychom mohli cesty 𝒜𝑖 takto jednoduše spojit dohromady, musí začínat

a končit vhodnými vektory a přechody. Přesněji, mějme vektor 𝑣 jako poslední
vektor posloupnosti 𝒜𝑖 a vektor 𝑤 jako první vektor posloupnosti 𝒜𝑖+1. Už víme,
že 𝑡𝑖 + 𝑛 = Δ

(︁
𝑢𝐵

𝑖 , 𝑢𝐵
𝑖+1

)︁
+ 𝑛, tedy první poloviny 𝑣𝐴 a 𝑤𝐴 z vektorů 𝑣 a 𝑤

jsou stejné. Navíc jak bylo uvedeno, cesty 𝒜 se tvoří z hamiltonovské kružnice
odtržením prvního nulového vektoru, tedy tyto poloviny vektorů jsou ve tvaru
𝑣𝐴 = 𝑤𝐴 = 𝑒𝑘

𝑛 pro nějaké 𝑘 < 𝑛. Platí tedy, že 𝑣 = 𝑣𝐴𝑣𝐵 = 𝑒𝑘
𝑛𝑢𝑖 a 𝑤 = 𝑤𝐴𝑤𝐵 =

𝑒𝑘
𝑛𝑢𝑖+1. Jelikož Δ (𝑣, 𝑤) = 𝑡𝑖 + 𝑛 a přechody z 𝒜𝑖 a 𝒜𝑖+1 jsou < 𝑛 a jelikož

𝐶2𝑛 ∈ 𝜅2𝑛, poslední přechod 𝒜𝑖 a první přechod 𝒜𝑖+1 musí být oba 𝑡𝑖. Díky
tomu můžeme vyjádřit i předposlední vektor 𝒜𝑖 jako 𝑒𝑡𝑖𝑘

𝑛 𝑢𝑖 a druhý vektor 𝒜𝑖+1
jako 𝑒𝑡𝑖𝑘

𝑛 𝑢𝑖+1.
Otázkou zůstává, jaký bude index 𝑘 uvedený v těchto čtyřech krajních vrcho-

lech. Jelikož 𝐶2𝑛 ∈ 𝜅2𝑛, musí platit, že 𝑑 (𝑘, 𝑡𝑖) = 1. Dále musíme připomenout,
že každá posloupnost 𝒜𝑖 pro 0 < 𝑖 < 𝑁 −1 sousedí se dvěmi posloupnostmi 𝒜𝑖−1
a 𝒜𝑖+1, tedy její první vektor je 𝑒𝑘

𝑛𝑢𝑖 a poslední vektor 𝑒𝑙
𝑛𝑢𝑖, kde 𝑘, 𝑙 < 𝑛. Jelikož

víme, že 𝒜𝑖 vznikla z hamiltonovské kružnice odtržením nulového vektoru, 𝑘 a 𝑙
byly původně přechody, které ležely vedle sebe, tedy 𝑑 (𝑘, 𝑙) = 1.

Jelikož už přibližně víme, jak budou okraje 𝒜𝑖 vypadat, vytvoříme si pomoc-
nou posloupnost, pomocí které budeme moci cesty 𝒜𝑖 korektě vytvořit. Vezměme
posloupnost 𝜏 (𝐶𝑛) jako posloupnost přechodů (𝑡0 . . . 𝑡𝑁−1). Budeme se snažit
vytvořit pomocnou posloupnost 𝑆 = (𝑠0 . . . 𝑠𝑁−2) takovou, že splňuje následující
dvě podmínky:

1. ∀𝑖 ∈ [𝑁 − 1] : (𝑡𝑖, 𝑠𝑖) ∈ 𝐸 (𝑄𝐶𝑛)

2. ∀𝑖 ∈ [𝑁 − 2] : buď 𝑡𝑖 = 𝑠𝑖+1 nebo 𝑡𝑖+1 = 𝑠𝑖

Funkce PomocnaSekvence vytvoří posloupnost délky 𝑁 − 1, která bude spl-
ňovat tyto podmínky. Jako hodnotu prvního prvku 𝑠0 přiřaďme 𝑡1. Následně
algoritmus v každém kroku vezme hodnoty 𝑠𝑖 a 𝑡𝑖+1. Pokud 𝑠𝑖 = 𝑡𝑖+1, vybere li-
bovolného souseda k 𝑡𝑖+1 odlišného od 𝑡𝑖 a přiřadí ho do 𝑠𝑖+1. V opačném případě
zvolí 𝑠𝑖+1 = 𝑡𝑖. Nalezení souseda odlišného od jiného souseda zprostředkovává
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funkce NajdiSouseda. Ta funguje tak, že zjistí 𝑘 = Δ (𝑎, 𝑏), kde 𝑎, 𝑏 jsou nějaké
vektory delky 𝑛 a vrátí jiný vektor 𝑐 takový, že Δ (𝑎, 𝑐) = 𝑘 − 1. Pokud 𝑘 = 0,
potom vybere 𝑐 tak, že Δ (𝑎, 𝑐) = 𝑛−1. Všimněme si, že ze dvou podmínek ome-
zujících pomocnou posloupnost vyplývá, že ∀𝑖 ∈ [𝑁 − 2] : (𝑠𝑖, 𝑠𝑖+1) ∈ 𝐸 (𝑄𝐶𝑛).
unsigned NajdiSouseda ( unsigned n , unsigned a , unsigned b) {
// VSTUP: a , b − sousedni v r cho l hype rk rych l e Q de l k y n
// VYSTUP: sousedni v r cho l k v rcho lu a o d l i s n y od b

unsigned e = b ^ a ;
i f ( e == 1)

return (n >> 1) ^ a ;
else

return ( e >> 1) ^ a ;
}

Zdrojový kód 5: Najde sousední vrchol k vrcholu 𝑎 v hyperkrychli 𝑄𝑛, který je
odlišný od vrcholu 𝑏

void PomocnaSekvence ( const vector<unsigned> & T,
unsigned n , vector<unsigned> & S) {

// VSTUP: T − pos loupnos t prechodu Grayova kodu C
// n − de l ka r e t e z c e v Grayove kodu C
// VYSTUP: S − pomocna pos loupnos t d e l k y N − 1

S . push_back (T [ 1 ] ) ;
for ( vector<unsigned >:: c on s t_ i t e r a t o r t = T. begin ( ) + 1 ;

t < T. end ( ) − 1 ; ++t ) {
i f ( (* t ) == S . back ( ) )

S . push_back ( NajdiSouseda (n , * t , *( t −1) ) ) ;
else

S . push_back (* ( t −1)) ;
}

}

Zdrojový kód 6: Vytvoří pomocnou posloupnost 𝑆, jejíž prvky použijeme pro vy-
tvoření automorfních Grayových kódů ke kódu 𝐶𝑛 a následně také cest 𝒜𝑖.

Vezměme nyní libovolnou čtveřici přechodů (𝑡𝑖+1, 𝑠𝑖+1, 𝑠𝑖, 𝑡𝑖) pro 𝑖 ∈ [𝑁 − 2].
Všimněme si, že každá tato čtveřice je buď ve tvaru (𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑧) nebo (𝑧, 𝑥, 𝑦, 𝑥),
kde 𝑥, 𝑦, 𝑧 jsou odlišné. Tyto tři různé hodnoty lze použít jako třetí parametr ve
funkci VytvorAutomorfismus. Uvažme nyní hamiltonovskou kružnici 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛

takovou, že obsahuje buď nějakou čtveřici (𝑎, 𝑏, 𝑎, 𝑐) nebo (𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝑎) pro odlišné
𝑎, 𝑏, 𝑐. Pomocí automorfismu vytvořme hamiltonovskou kružnici 𝐶 ′

𝑛 ∈ 𝜅𝑛 tak,
aby vektor mezi druhým a třetím přechodem čtveřice byl nulový. Následně tento
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vektor odebereme a za každý vektor připojíme vektor 𝑢𝑖 ∈ 𝐶 ′
𝑛 pro 0 < 𝑖 < 𝑁 −1

tak, aby vznikla cesta 𝒜𝑖. Tato cesta potom bude ve tvaru:

𝒜𝑖 =
(︁
𝑒𝑠𝑖

𝑛 𝑢𝑖, 𝑒𝑠𝑖𝑡𝑖
𝑛 𝑢𝑖, . . . , 𝑒𝑠𝑖+1𝑡𝑖+1

𝑛 𝑢𝑖, 𝑒𝑠𝑖+1
𝑛 𝑢𝑖

)︁
Tento tvar cesty 𝒜𝑖 přesně vyhovuje podmínkám, které jsme si na ní kladli.

Ještě si ukážeme, jak vytvořit cesty 𝒜0 a 𝒜𝑁−1. Cestu 𝒜0 musíme spojit s cestou
ℬ a už víme, že mezi nimi je přechod 𝑡0, tedy první vrchol cesty 𝒜0 je 𝑒𝑡0

𝑛 0𝑛.
Zvolme nyní čtveříci (𝑡0, 𝑠0, 𝑡0, 𝑧), kde 𝑧 je libovolný soused 𝑡0 odlišný od 𝑠0.
Díky této čtveřici se zaručí, že 𝒜0 se korektně spojí s 𝒜1 a také s ℬ. Pro úplnost
zvolme čtveřici (𝑧, 𝑡𝑁−2, 𝑠𝑁−2, 𝑡𝑁−2), pomocí které vytvoříme cestu 𝒜𝑁−1.

Nyní musíme ukázat, že 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛 opravdu obsahuje nějakou čtveřici (𝑎, 𝑏, 𝑎, 𝑐)
nebo (𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝑎). Navíc musíme ukázat, že tato čtveřice se objevuje v kódu dva-
krát, protože při vytváření 𝒜𝑖 pomocí automorfismu 𝜑 se následně odebere nulový
vektor, tím se odeberou i přechody 𝜑 (𝑎) , 𝜑 (𝑏) a následně hyperkrychle 𝑄𝑑+1 in-
dukovaná Grayovým kódem 𝐶2𝑛 ∈ 𝜅2𝑛 nemusí obsahovat hrany (𝜑 (𝑎) , 𝜑 (𝑏)) a
(𝜑 (𝑎) , 𝜑 (𝑐)). My si ukážeme, že nejen že obsahuje jednu z těchto čtveřic, ale do-
konce obsahuje dvakrát pětici (𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝑎, 𝑐) a vždy na stejné pozici v kódu. Stači
vzít nějaký vhodný 𝐶4 ∈ 𝜅4 (například první Grayův kód v tabulce 1), který
bude obsahovat dvakrát nějakou takovouto pětici a navíc žádný přechod z obou
těchto pětic nebude 𝑡𝑁−1. Jelikož ℬ má stejné přechody jako 𝐶𝑛 až na 𝑡𝑁−1 a je
na začátku kódu, každý 𝐶𝑛 zkonstruovaný z daného 𝐶4 bude mít pozici těchto
pětic stejnou.

V tuto chvíli už můžeme vytvořit funkci ZdvojnasobGrayuvKod, která z po-
sloupnosti přechodů Grayova kódu 𝐶𝑛 vytvoří posloupnost přechodů 𝜏 (𝐶2𝑛).
Funkce nejdříve vytvoří pomocnou posloupnost 𝑆 a inicializuje trojici 𝑎, 𝑏, 𝑐. Pa-
rametr p udává pozici druhého přechodu 𝑎 v nějaké pětici (𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝑎, 𝑐), která
se v posloupnosti objevuje dvakrát. Přechody se vytvářejí sekvenčně. Nejdříve
se přidají do 𝜏 (𝐶2𝑛) přechody z ℬ a následně v opačném pořadí a reverzně
𝒜𝑅

𝑁−1, . . . , 𝒜𝑅
0 . K vytvoření 𝒜𝑖 je zapotřebí znát trojici 𝑥, 𝑦, 𝑧, kterou určíme z po-

mocné posloupnosti 𝑆. Následně se vytvoří permutace potřebná k automorfismu
Grayova kódu 𝐶𝑛. Každou cestu 𝒜𝑖 vytvoří funkce AutomorfismusPrechodu.
Ta nejen že převede 𝐶𝑛 podle automorfismu, ale navíc posune přechody tak,
aby začínaly přechodem na pozici p. Poté odebere první a poslední přechod a
v reverzním pořadí přidá přechody do 𝜏 (𝐶2𝑛). Dle [4] je asymptotická časová
složitost celého kódu konstrukce 𝑂 (𝑁).
void AutomorfismusPrechodu ( const vector<unsigned> & T, const

vector<unsigned> & perm , s i z e_t p , vector<unsigned> & Tau) {
// VSTUP: T − pos loupnos t prechodu Grayova kodu C
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// perm − automorfismu nad [ n ]
// p − poz i c e prvniho prechodu
// VYSTUP: Tau − prechody Grayova kodu s de l kou r e t e z c e 2n

for ( s i z e_t i = p − 2 ; i != p ; −− i ) {
Tau . push_back ( perm [T[ i ] ] ) ;
i f ( i == 0) i = T. s i z e ( ) ;

}
}

Zdrojový kód 7: Pomocí automorfismu podle permutace vytvoří cestu 𝒜𝑖 a přidá
jí do posloupnosti přechodů 𝜏 (𝐶2𝑛)

void ZdvojnasobGrayuvKod ( const vector<unsigned> & T, unsigned n ,
s i z e_t p , vector<unsigned> & Tau) {

// VSTUP: T − pos loupnos t prechodu Grayova kodu C
// n − de l ka r e t e z c e v Grayove kodu C
// p − poz i c e druheho a v p e t i c i ( c , a , b , a , c ) v T
// VYSTUP: Tau − prechody Grayova kodu s de l kou r e t e z c e 2n

vector<unsigned> S ; PomocnaSekvence (T, n , S ) ;
vector<unsigned> abc ( 3 ) ; vector<unsigned> xyz ( 3 ) ;
abc [ 0 ] = T[ p ] ; abc [ 1 ] = T[ p − 1 ] ; abc [ 2 ] = T[ p + 1 ] ;
vector<unsigned> perm ;

for ( vector<unsigned >:: c on s t_ i t e r a t o r t = T. begin ( ) ;
t < T. end ( ) − 1 ; ++t ) {
Tau . push_back (* t + n ) ;

}
Tau . push_back (* (T. end () −2)) ;

xyz [ 0 ] = *(T. end () −2) ; xyz [ 1 ] = *(S . end () −2) ;
xyz [ 2 ] = NajdiSouseda (n , xyz [ 0 ] , xyz [ 1 ] ) ;
VytvorAutomorfismus (n , abc , xyz , perm ) ;
AutomorfismusPrechodu (T, perm , p − 1 , Tau ) ;

for ( s i z e_t i = T. s i z e ( ) − 2 ; i > 0 ; −− i ) {
Tau . push_back (T[ i ] + n ) ;
i f (T[ i ] == S [ i −1]) {

xyz [ 0 ] = T[ i ] ; xyz [ 1 ] = S [ i ] ; xyz [ 2 ] = T[ i −1] ;
VytvorAutomorfismus (n , abc , xyz , perm ) ;
AutomorfismusPrechodu (T, perm , p , Tau ) ;

} else {
xyz [ 0 ] = T[ i −1] ; xyz [ 1 ] = S [ i −1] ; xyz [ 2 ] = T[ i ] ;
VytvorAutomorfismus (n , abc , xyz , perm ) ;
AutomorfismusPrechodu (T, perm , p − 1 , Tau ) ;
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}
}
Tau . push_back (T. f r o n t ( ) + n ) ;

xyz [ 0 ] = T. f r o n t ( ) ; xyz [ 1 ] = S . f r o n t ( ) ;
xyz [ 2 ] = NajdiSouseda (n , xyz [ 0 ] , xyz [ 1 ] ) ;
VytvorAutomorfismus (n , abc , xyz , perm ) ;
AutomorfismusPrechodu (T, perm , p , Tau ) ;

Tau . push_back (T. f r o n t ( ) ) ;
}

Zdrojový kód 8: Z posloupnosti přechodů 𝜏 (𝐶𝑛) vytvoří posloupnost přechodů
nového Grayova kódu 𝜏 (𝐶2𝑛) spojováním cest vytvořených pomocí různých au-
tomorfizmů Grayova kódu 𝐶𝑛

2.6.3 Komprimovaný Grayův kód pro obecné 𝑛

Dle výše popsané konstrukce lze komprimovaný Grayův kód 𝐶𝑛 sestrojit pouze
pro 𝑛 = 2𝑑, kde 𝑑 ∈ N, jelikož musí indukovat hyperkrychli 𝑄𝑑. Pro ostatní 𝑛 toho
docílit nelze, přesto lze vytvořit kód 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛 pro libovolné 𝑛, který má podobné
vlastnosti. Mějme nyní Grayův kód 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛, kde 2𝑑 < 𝑛 < 2𝑑+1 pro nějaké
𝑑. Pokud tento kód bude indukovat graf 𝐺𝐶𝑛 takový, že 𝐺𝐶𝑛 ⊆ 𝑄𝑑+1, budeme
ho také nazývat komprimovaný Grayův kód. Pro 𝑛 = 1, 2, 3 lze sestrojit kód
𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛 snadno ručně, lze vybrat například 𝐶1 = (0, 1), 𝐶2 = (00, 01, 11, 10) a
𝐶3 = (000, 100, 110, 010, 011, 111, 101, 001). Pro 𝑛 > 4 je nejprve nutné sestrojit
komprimovaný Grayův kód 𝐶2𝑑 ∈ 𝜅2𝑑 . Následná konstrukce je podobná jako
konstrukce zrcadlového Grayova kódu.

Mějme nyní 𝐶𝑛 ∈ 𝜅𝑛 pro 𝑛 = 2𝑑 + 𝑘, kde 0 ≤ 𝑘 < 2𝑑 − 1. Chceme vytvořit
kód 𝐶𝑛+1 ∈ 𝜅𝑛+1 tak, že nejdříve v 𝜏 (𝐶𝑛) najdeme trojici přechodů (𝑘, 𝑧, 𝑘),
kde 𝑧 je nějaký přechod. Pokud v 𝐶𝑛 taková trojice existuje, přechod 𝑘 bu-
deme nazývat opakující. Poté zvolíme 𝐶 ′

𝑛 takové, že jeho posloupnost přechodů
je pouze vhodně posunutá posloupnost 𝜏 (𝐶𝑛), přesněji 𝜏 (𝐶 ′

𝑛) = (𝑘, . . . , 𝑘, 𝑧).
Nový Grayův kód nad řetězci délky 𝑛 + 1 je zkonstruován ve tvaru 𝐶𝑛+1 =
𝐶 ′

𝑛0, 𝐶 ′𝑅
𝑛 1.

Velmi snadno ukážeme, že tento kód indukuje podgraf 𝑄𝑑+1. Grayův kód 𝐶2𝑑

určitě indukuje podgraf 𝑄𝑑+1. Nyní vezměme 𝑣 jako první vektor 𝐶𝑛 a 𝑤 jako
poslední vektor 𝐶𝑛, potom vektory 𝑣0 a 𝑣1 jsou v 𝐶𝑛+1 vedle sebe, 𝑤0 a 𝑤1 jsou
také vedle sebe a navíc Δ (𝑣0, 𝑣1) = Δ (𝑤0, 𝑤1) = 2𝑑 + 𝑘 = 𝑛. Jelikož víme,
že přechody 𝑡0 = 𝑘 a 𝑡𝑁−2 = 𝑘 v 𝐶 ′

𝑛, posloupnost přechodů 𝜏 (𝐶𝑛+1) vypadá
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následovně:

𝜏 (𝐶𝑛+1) = (𝑡0 = 𝑘, . . . , 𝑡𝑁−2 = 𝑘, 𝑛, 𝑡𝑁 = 𝑘, . . . , 𝑡2𝑁−2 = 𝑘, 𝑛)

Z této posloupnosti je vidět, že Grayův kód 𝐶𝑛+1 indukuje graf nejvýše se
stejnými hranami jako kód 𝐶𝑛, navíc je zde pouze hrana (𝑘, 𝑛) ∈ 𝐸 (𝑄𝑑+1). A
jelikož 𝐶𝑛 indukuje podgraf 𝑄𝑑+1, 𝐶𝑛+1 indukuje také podgraf 𝑄𝑑+1.

Nyní je ještě nutné indukcí ukázat, že každý přechod 𝑡 ∈ [𝑛 − 1] je v 𝐶𝑛

opakující. V kódu 𝐶4 lze jednoduše nalézt opakující přechody pro 0, 1, 2. Poté
mějme 𝐶2𝑛 vytvořený z 𝐶𝑛. Jelikož posloupnost 0𝑛𝐶𝑛 je na začátku 𝐶2𝑛, přechody
𝑛, . . . , 2𝑛 − 2 jsou opakující. Navíc z konstrukce 𝐶2𝑛 víme, že pro kazdé 𝑖 ∈
[𝑁 − 1] existuje v 𝜏 (𝐶2𝑛) trojice přechodů (𝑡𝑖, 𝑡𝑖 + 𝑛, 𝑡𝑖). Jelikož každý přechod
je v posloupnosti 𝜏 (𝐶𝑛) nejméně dvakrát, každý přechod 𝑡 ∈ [2𝑛 − 1] je v 𝐶2𝑛

opakující.

2.6.4 Třídění podle Grayova kódu

Především je nutné zdůraznit, že podle komprimovaného Grayova kódu zatím
nelze efektivně třídit. Lépe řečeno, není znám žádný algoritmus, který by
dokázal porovnat dva řetězce podle tohoto kódu, aniž by musel mít k dispozici
celý kód. Tento problém je stále otevřený [3]. To je velmi nepříjemná situace,
zvlášť v případě, kdy existují velmi efektivní algoritmy na kompresi bitmapo-
vých indexů nad atributy s vysokou kardinalitou [19]. Jelikož Grayův kód roste
exponenciálně podle 𝑛, jsme při zkoumání tohoto kódu omezeni jak paměťově,
tak v případě třídění i časově.

Důvody, proč neexistuje efektivní třídící algoritmus, jsou v podstatě dva.
První problém je, že neexistuje pouze jeden komprimovaný Grayův kód, ale
existuje jich mnoho. My jsme si tu uvedli postup na sestavění komprimovaného
Grayova kódu, jak však můžeme v jistých částech kódu vidět, v některých situ-
acích není rozhodování deterministické. Problém však není v tom, že bychom si
nemohli vybrat jeden kód, podle kterého budeme třídit. To už v naší konstrukci
děláme. Pokud bychom však chtěli vytvořit nějaký třídící algortimus, který bude
založen na porovnávání vektorů, mohli bychom narazit na potíže.

Napriklad při konstrukci komprimovaného Grayova kódu 𝐶𝑛 pro obecné 𝑛
jsme si sice dokázali, že každý jeho přechod 𝑡 ∈ [𝑛 − 1] je opakující, trojic (𝑡, 𝑧, 𝑡)
pro nějaký jeden přechod 𝑡 může být však v kódu více. Nyní tuto situaci řešíme
tak, že sekvenčně procházíme kód a hledáme první trojici. K tomu však musíme
celý kód znát. Nejvhodnější by tedy bylo vytvořit co nejjednodušší pravidlo, jak
pro libovolné 𝑡 najít právě jednu takovou trojici. A jelikož zde není žádný důvod,

35



proč bychom měli nějaký Grayův kód upřednostňovat před jinými, případný
výběr jednoho kódu by měl být co nejvýhodnější pro třídící algoritmus.

Druhý problém je však závažnější. Pomocnou posloupnost 𝑆, kterou vytváří
funkce PomocnaSekvence, je možné sestrojit pouze sekvenčně z posloupnosti
přechodů 𝜏 (𝐶𝑛). Ke zjištění 𝑖-tého prvku této posloupnosti je potřeba znát 𝑖
přechodů kódu 𝐶𝑛. Ke třídění je tedy nutné znát celou pomocnou posloupnost
𝑆, což vynucuje znalost celé posloupnosti 𝜏 (𝐶𝑛) a tím celého Grayova kódu 𝐶𝑛.
Tyto dva problémy je k vytvoření efektivního třídění nutné vyřešit.
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3 Komprese
Jak už bylo uvedeno, existují dle [20] v podstatě tři techniky indexování bitmap:
binning, kódování a komprese. Komprese se od dvou ostatních liší hlavně v tom,
že míra zmenšení dat závisí hlavně na datech samotných. kompresní poměr, který
definujeme jako poměr velikosti komprimovaných dat k velikosti dat původních,
se může podle nich lišit. Ke zjištění efektivity jednotlivých kompresních algoritmů
je tedy nutné provádět empirické testy. Stejně jako u techniky binning a kódování
zde existuje určitý kompromis mezi poměrem zmenšení a časem odezvy dotazů.
Nevýhodou těchto dvou zmíněných technik je však to, že mění rozložení hodnot
v jednotlivých bitmapách indexu. V obecnosti potom platí, že čím je index menší,
tím je nutné při dotazu přistupovat k více bitmapám indexu. Dotazy potom
mohou trvat déle.

U kompresních algoritmů použitých na bitmapovém indexu je ta výhoda,
že se komprimuje každá bitmapa zvlášť. Tím se docílí zmenšení, ale zároveň se
přistupuje stále ke stejnému počtu bitmap. Nevýhodou komprese indexu je, že
při dotazování je nutné bitmapy nejdříve dekomprimovat a poté klást dotazy.
Ukážeme si však kompresní schéma, u kterého není dekomprese nutná. Další ne-
výhoda je ta, že do komprimovaného indexu nelze bez dekomprese vkládat další
hodnoty. Tento problém však není například u datových skladů tak podstatný.

Ke kompresi je možné použít některý slovníkový algoritmus, například LZ77,
který se používá v programech jako gzip. Toto schéma je velmi úspěšné pro vy-
soce efektivní zmenšení indexu. Bohužel, aby mohly být na indexu prováděny
dotazy, je nutné všechna data nejprve dekomprimovat. Provádění dotazů je tedy
často mnohem pomalejší než na nekomprimovaných datech [19, 20]. Je tedy vhod-
nější použít některý specializovaný kompresní algoritmus. Zatím nejúspěšnější
algoritmy používané na indexech jsou založené na technice RLE, kterou jsme si
už dříve popsali. Výhod je několik. Komprese pomocí těchto schémat probíhá
sekvenčně, není potřeba vytvářet například pomocný slovník. Další velmi důle-
žitou předností je, že bitmapy se nemusí během dotazu dekomprimovat, resp.
dekomprese není nikterak náročná.

Nevýhodou čistého schématu RLE je však skutečnost, že úplně každý běh
ukládá jako hodnotu a délku běhu. Pokud se v bitmapě často vyskytují velmi
krátké běhy, speciálně pouze s jednou hodnotou, algoritmus se chová velice nee-
fektivně. Můžeme si například říci, že běhy délky jedna nechceme komprimovat.
Potom si vytvoříme schéma takové, že běhy délky větší než jedna budeme ucho-
vávat jako dvě hodnoty běhu po sobě a pak teprve jejich počet. Obecně se dá
říct, že algoritmy založené na RLE se liší v tom, co považují za příliš krátký běh
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pro kompresi.

3.1 Komprese pomocí WAH
Pro kompresi našich dat budeme používat techniku nazývanou Word-Aligned
Hybrid (WAH ) [19]. WAH funguje tak, že jako nejmenší jednotku, se kterou
pracuje, využívá slovo. Většina dnešních víceúčelových CPU používá slovo jako
nativní paměťovou jednotku. Výhoda práce se slovy je to, že operace nad nimi
jsou mnohem rychlejší než nad samotnými bity, kompresní algoritmus může tedy
běžet mnohem rychleji. Délka slova není striktně daná, používá se taková délka,
s jakou pracuje procesor. Většina dnešních CPU pracuje nad 32-bitovými nebo
64-bitovými slovy. Je tedy zřejmé, že komprimovaná data se mohou na různých
hardwarových platformách lišit.

Nyní si popíšeme, jak algoritmus WAH funguje. Ideou je rozdělení bitmapy
na slova. Ve schématu WAH rozeznáváme několik druhů slov. Základní rozdělení
je na pravidelné slovo (z anglického regular word) a zkrácené slovo (v anglické lite-
ratuře se používá výraz active word). Dále pravidelné slovo rozdělujeme na prosté
slovo (z anglického literal word) a na zhuštěné slovo (volně přeloženo z anglic-
kého fill word). Prosté a zhuštěné slovo budeme rozlišovat tak, že prosté slovo
bude mít první bit nastaven na 0 a zhuštěné slovo bude mít tento bit nastaven
na 1.

Mějme dále délku slova 𝑤. Algoritmus postupuje tak, že sekvenčně čte po-
každé blok přesně 𝑤 − 1 bitů z bitmapy. Pokud se nejedná o běh, algoritmus
vytvoří prosté slovo, které na první pozici obsahuje 0 a na zbývajících 𝑤 − 1
pozicích načtený blok bitů. Pokud se jedná o běh s hodnotou 0 nebo 1, vy-
tvoří se nové zhuštěné slovo. To bude vypadat tak, že jeho první bit bude 1,
druhý bit bude hodnota běhu a zbylých 𝑤 − 2 bitů bude představovat číslo za-
psané ve dvojkové soustavě. Zhuštěné slovo se však nevytváří pokaždé, vytvoří
se pouze jednou při nalezení běhu. Pokud další blok dat bude běh se stejnou
hodnotou jako minulý, číslo zakódované ve zhuštěném slovu se inkrementuje. To
je vlastně způsob, jak dochází ke zmenšování. Pokud poslední blok bitů je kratší
než 𝑤 − 1, uložíme ho do zkráceného slova. To je stejné jako prosté slovo, pouze
neobsazené bity jsou vyplněny nulami. Kde a jak se ukládá délka zkráceného
slova, už záleží na implementaci.

Velkou výhodou WAH je to, že se jedná o velmi jednoduchý algoritmus. Další
předností je, že komprimovaná data jsou zarovnaná na slova. Díky této skuteč-
nosti lze na více komprimovaných bitmapách jednoduše provádět bitové operace.
Pokud je blok dat zakódován do zhuštěného slova, stačí provádět operaci s bě-
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hem délky 𝑤 − 1, který obsahuje hodnotu zakódovanou ve zhuštěném slově.
Společně s použitím nativního slova procesoru má tento algoritmus velký po-
tenciál být skutečně rychlý. Z empirických měření je zjištěno, že odezva dotazů
nad daty komprimovanými pomocí WAH je rychlejší než odezva nad nekom-
primovaným bitmapovým indexem [19]. To platí nejen nad atributy s malou
doménou, nad kterými se bitmapový index obvykle vytváří, ale také nad atri-
buty s doménou velkou. Navíc toto schéma zaručuje teoreticky optimální časovou
odezvu pro dotazy na intervalovou shodu [19].
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4 Experimentální výsledky
V experimentálních testech se zaměříme na to, jakého kompresního poměru
můžeme dosáhnout při použití komprese na bitmapových indexech setříděných
podle zvolených heuristik. Našim cílem bude zjistit, jak efektivní je komprese dat
setříděných podle komprimovaného Grayova kódu, jehož konstrukci jsme si po-
drobně popsali. Abychom mohli jednoduše zjistit, zda dokážeme tříděním podle
tohoto kódu dosáhnout nějakých pozitivních výsledků, pro porovnání budeme
stejná data třídit i podle lexikografického uspořádání a také podle zrcadlového
Grayova kódu, což je nejpoužívanější a v podstatě standardní Grayův kód. Podle
očekávání by mělo mít třídění podle zrcadlového Grayova kódu lepší výsledky
než lexikografické přerozdělení, nás však bude zajímat kompresní poměr, který
získáme při přerozdělení podle komprimovaného Grayova kódu, u kterého zatím
neexistují žádné experimentální výsledky.

4.1 Použitá data
Ke kompresi všech indexů budeme používat vlastní implementaci algoritmu
WAH. Přesněji, každý index nejdříve setřídíme podle zadaných tří heuristik a
poté jej budeme komprimovat pomocí WAH. Naše implementace je součástí pro-
gramu přiloženého na CD, který provádí zároveň i třídění indexu. Tato implemen-
tace je však napsána přesně podle algoritmu uvedeného v [19], měla by tedy dávat
naprosto stejné výsledky. Tento algoritmus komprimuje data po slovech, jejichž
délka se může dle platformy lišit. Všechny zde uvedené výpočty běžely na počí-
tači s operačním systémem MS Windows XP nad procesorem AMD Athlon XP
1700+ s délkou slova 32b a k dispozici bylo 512 MB RAM paměťi. U všech testů
je pevně zvolena délka slova, kterou používá uvedený procesor.

Vzhledem k tomu, že k třídění podle komprimovaného Grayova kódu není
znám efektivní algoritmus, zaměříme se jen a pouze na měření kompresního
poměru, ne na časovou náročnost. K porovnávání třídících algoritmů budeme
využívat jak indexy nad skutečnými daty, které se nachází ve veřejně přístup-
ných datových knihovnách, tak náhodně vygenerované indexy pro určenou šířku
vektorů. Bohužel ke třídění podle komprimovaného Grayova kódu potřebujeme
tento kód vytvořit celý. A jelikož kód roste exponenciálně s délkou vektorů, naše
datové sady se omezují pouze na malou šířku, maximálně kolem 20.

Nejdříve si uvedeme datové sady, které budeme komprimovat. V tabulce 2
jsou uvedena jména a popisy kolekcí dat z různých zdrojů, ke kterým jsme si
vyrobili indexy. My se nyní pokusíme blíže popsat strukturu jednotlivých zdrojů.
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Jméno Popis Jméno souboru
KRACKAD Kognitivní strukturovaná data 21 ma-

tic ve tvaru 21x21
krackad.dat

Erdos991 Grafový soubor, seznam hran grafu ERDOS991.NET
RAINFALL Úhrny srážek v Melbourne během

dne, 1981-1990
rainfall.dat

10mRA Radioaktivita v zemi po minutách bě-
hem jednoho dne (stupeň, chyba)

10m_radioactivity.dat

Census Data ze sčítání lidu adult.test
PolBlogs Vazby mezi blogy reprezentované se-

znamem hran grafu
polBlogs.paj

POWER Časová řada odběru energie v prů-
běhu týdne

power_data.txt

ElNino Oceánografické a meteorologické mě-
ření ze série bójí v Pacifiku

tao-all2.missing

Arcene Vzory ze spektrometrických měření
hodnot pro určení rakoviny

arcene_valid.data

ISOLET Data mluveného slova isolet5.data
Corel Vlastnosti obrázků extrahované z ko-

lekce Corel
LayoutHistogram.asc

Tabulka 2: Datové sady použite při experimentálních testech.

K většině dat jsou vytvořeny bitmapové indexy s hodnotami reprezentovanými
v kódovaní bit-slicing, pokud mají tabulky více atributů, pro každý tento atribut
je vytvořen vlastní koš. Zdroje s více atributy jsou celkem čtyři. Datové soubory
Erdos991 a PolBlogs představují tabulku dvojic vrcholů, které reprezentují hrany
grafu. Stejný počet sloupců indexu je tedy přidělen každému vrcholu. Tabulka
10mRA má také dva atributy, první zabírá 11 a druhý 9 sloupců v indexu.

Tabulka Census obsahuje mnoho atributů. Jelikož máme omezenou šířku in-
dexu, jsou vybrány pouze některé atributy: age (7), workclass (3), education (4),
marital-status (3), occupation (4) a sex (1). Údaje v závorkách jsou šířky sloupců
indexu, které jednotlivé atributy zabírají. Další tabulky jsou už jednoatributové.
RAINFALL, POWER a Arcene mají celočíselné hodnoty a ISOLET, Corel ob-
sahují reálná čísla. V případě reálných čísel byl nejdříve zjištěn maximální počet
desetinných míst, poté byla desetinná čárka u všech čísel o tolik míst posunuta
doprava a vzniklý seznam celých čísel byl do indexu převeden pomocí kódování
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bit-slicing. U záporných čísel se ukládalo znaménko zvlášť do jednoho bitu. Da-
tové soubory KRACKAD a ElNino jsou samy o sobě ve tvaru bitových matic,
samy mohou být použity jako bitmapový index. My se samotnými daty zabývat
nebudeme, zajímají nás však indexy, které jsou nad nimi vytvořeny. Jelikož jsme
však omezeni šířkou indexu, maximální šířka indexu je 22.

Jméno Rozmezí hodnot 𝑛 #záznamů % jedniček
KRACKAD N/A 21 441 29,554
Erdos991 0 - 492; 0 - 492 18 1417 49,023
RAINFALL 0 - 692 10 3653 9,684
10mRA 1002.0 - 1548.0; 2.7 - 8.8 20 4209 49,812
Census Více atributů 22 16281 33,908
PolBlogs 0 - 1490; 0 - 1490 22 19090 46,691
POWER 614 - 2152 12 35040 53,722
ElNino N/A 8 178080 10,733
Arcene 0 - 999 10 1000000 19,734
ISOLET -1.0000 - 1.0000 16 961903 38,911
Corel 0.000000 - 0.250000 18 1999388 30,380

Tabulka 3: Důležité statistiky datových sad. 𝑛 značí délku řetězců indexu. Po-
slední sloupec ukazuje procentuální zastoupení jedniček v indexu. Z datové sady
CENSUS je použito více atributů, některé mají hodnoty z výčtového typu.

Všechny důležité statistické údaje o těchto datových sadách jsou zobrazeny
v tabulce 3. Jak už bylo uvedeno, většina indexů je v kódování bit-slicing. Neexis-
tuje totiž mnoho zdrojů, které by pro velmi malou doménu atributů obsahovaly
mnoho záznamů. Důležitou statistikou v indexu je i poměr jedniček k velikosti
celého indexu. Jedničkami budeme v indexu nazývat bity nastavené na hodnotu
1. Je možné se domnívat, že pro řídké indexy s malým poměrem jedniček bude
kompresní algoritmus účinnější.

Kromě reálných datových sad zde ještě komprimujeme náhodně vygenero-
vaná data. Ta jsou vyrobena pseoudo-náhodným generátorem, který používá
knihovní funkci rand jazyka C++. Náhodně generované indexy vytváříme podle
tří kritérií. První kritérium je šířka vektorů v indexu. Zrcadlový Grayův kód
𝐶𝑛 se konstruuje vždy z kódu 𝐶𝑛−1, naopak komprimovaný Grayův kód 𝐶 ′

𝑛 se
konstruuje vždy z kódu 𝐶 ′

𝑛/2. Tato skutečnost může mít na kompresní poměr
vliv. U generovaných indexů zvolíme šířky 8, 12, 16 a 20. Další kritérium je počet
záznamů v indexu, který zvolíme po řadě 5000, 20000 a 100000. Poslední krité-
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rium je pravděpodobnost výskytu jedniček, kterou zvolíme po řadě 1/2, 1/5 a
1/20. Jednotlivé složky každého bitového vektoru jsou pak generovány nezávisle
pseudo-náhodným generátorem, který generuje hodnoty 1 se zvolenou pravdě-
podobností. Všechny tyto parametry zkombinujeme tak, že vytvoříme 36 indexů
s náhodně vygenerovanými hodnotami.

4.2 Výsledky

Jméno 𝑛 #bitů Lex. (%) ZGK (%) KGK (%) KGK/ZGK
KRACKAD 21 9261 93,640 92,258 94,331 1,022
Erdos991 18 25506 84,937 81,424 84,811 1,042
RAINFALL 9 32877 13,529 11,193 13,724 1,226
10mRA 20 84180 58,123 53,409 59,187 1,108
Census 22 358182 55,864 51,192 52,943 1,034
PolBlogs 22 419980 67,919 63,782 65,626 1,029
POWER 11 385440 15,459 9,863 11,490 1,165
ElNino 8 1424640 0,254 0,193 0,258 1,337
Arcene 10 10000000 0,984 0,543 0,605 1,113
ISOLET 16 15390448 7,664 4,081 4,542 1,113
Corel 18 35988984 8,810 7,325 10,604 1,448

Tabulka 4: Výsledky komprese reálných datových sad. 𝑛 značí délku řetězců in-
dexu. Sloupec #bitů udává absolutní počet bitů v jednotlivých indexech. Sloupce
Lex., ZGK a KGK udávají kompresní poměry postupně pro třídění lexikogra-
fické, podle zrcadlového a podle komprimovaného Grayova kódu. Poslední slou-
pec představuje poměr mezi komprimovaným a zrcadlovým Grayovým kódem.

Nyní si popíšeme získané výsledky z komprese indexů nad datovými sadami.
Jak je vidět na tabulce 4, u každé ze zkoumaných datových sad je výhodnější
použít zrcadlový Grayův kód. Pokusíme se však nejdříve popsat výsledky po-
drobněji. Obecně lze říci, že u velkého 𝑛 je kompresní poměr horší a u indexů
s více záznamy je poměr lepší. To není žádné překvapení, protože široké indexy
se dají hůře přerozdělit. Obecně platí, že čím je poměr počtu záznamů k 𝑛 větší,
tím je komprese účinnější. To potvrzují i extrémní hodnoty. U širokého indexu
KRACKAD, který obsahuje velice málo záznamů, je absolutní maximum 94,331.
Naopak v úzkém indexu Arcene, který obsahuje mnoho záznamů, je minimum
0,543. Také není překvapení, že řidší indexy se komprimují lépe.
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Podívejme se nyní na poslední sloupec tabulky. Je zde vidět, že komprimovaný
Grayův kód je vždy horší než zrcadlový. Nad datovými sadami KRACKAD,
RAINFALL, 10mRA, ElNino a Corel je dokonce horší než lexikografické třídění.
Pokud se podíváme pozorněji na poslední sloupec, uvidíme, že příznivější čísla
pro komprimovaný Grayův kód jsou u datových sad s velkým 𝑛. Dobře je to
vidět na datových sadách KRACKAD, Erdos991, Census a PolBlogs, kde je
rozdíl téměř minimální. Výjimkou je však index nad daty Corel, kde je naopak
podíl mezi těmito kódy absolutně největší.

𝑛 #záznamů P(jednička) Lex. (%) ZGK (%) KGK (%)
8 5000 1/2 46,080 34,240 36,320
8 5000 1/5 26,000 20,320 21,040
8 5000 1/20 8,880 8,320 7,840
8 20000 1/2 19,980 10,280 10,360
8 20000 1/5 11,180 7,480 7,780
8 20000 1/20 4,000 3,220 3,200
8 100000 1/2 4,028 2,068 2,084
8 100000 1/5 3,192 1,872 1,920
8 100000 1/20 1,140 0,852 0,912
12 5000 1/2 65,173 57,493 62,560
12 5000 1/5 44,320 38,720 40,213
12 5000 1/20 13,973 12,373 12,160
12 20000 1/2 47,907 39,493 43,307
12 20000 1/5 26,453 20,720 21,493
12 20000 1/20 7,027 6,067 5,680
12 100000 1/2 27,827 19,251 19,877
12 100000 1/5 11,387 8,165 8,560
12 100000 1/20 2,424 1,960 1,936

Tabulka 5: Výsledky komprese náhodně generovaných dat pro 𝑛 = 8, 12.
Ve sloupci P(jednička) je pravděpodobnost, s jakou se v indexu vyskytuje jed-
nička.

Podívejme se nyní na náhodně generovaná data. V tabulkách 5 a 6 jsou tučně
vyznačené nejlepší kompresní poměry pro každý index. V tomto případě už není
vždy nejlepší zrcadlový Grayův kód, ale v některých případech vítězí i alter-
nativní konstrukce. Můžeme zde zaznamenat i určitou pravidelnost. Pro řídké
indexy, které mají poměr jedniček 1/20, většinou vítězí právě komprimovaný
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𝑛 #záznamů % jedniček Lex. (%) ZGK (%) KGK (%)
16 5000 1/2 74,840 68,880 69,920
16 5000 1/5 58,000 53,320 53,600
16 5000 1/20 18,560 17,520 15,560
16 20000 1/2 61,720 55,420 56,990
16 20000 1/5 41,310 36,060 37,440
16 20000 1/20 10,310 9,070 8,320
16 100000 1/2 45,278 39,086 42,062
16 100000 1/5 24,554 19,898 21,058
16 100000 1/20 4,300 3,614 3,530
20 5000 1/2 80,512 75,744 78,464
20 5000 1/5 67,456 63,040 63,776
20 5000 1/20 23,264 22,176 20,192
20 20000 1/2 70,096 65,040 67,376
20 20000 1/5 52,992 48,544 48,552
20 20000 1/20 14,392 12,896 11,600
20 100000 1/2 57,926 52,853 53,486
20 100000 1/5 37,176 32,514 33,427
20 100000 1/20 6,698 5,813 5,362

Tabulka 6: Výsledky komprese náhodně generovaných dat pro 𝑛 = 16, 20.
Ve sloupci P(jednička) je pravděpodobnost, s jakou se v indexu vyskytuje jed-
nička.

Grayův kód. To je zajímavé zjištění. Lépe je tato převaha vidět na grafu 1. Zde
můžeme vidět tři diagramy pro indexy s poměrem jedniček 1/20. Jak je zřejmé,
s převahou vítězí komprimovaný Grayův kód.
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Obrázek 1: Diagramy ukazující kompresní poměr na datech s poměrem 1/20
jedniček. Grafy postupně představují hodnoty pro indexy s 5000, 20000 a 100000
záznamy. Na ose 𝑥 jsou uvedeny 4 hodnoty 𝑛 = 8, 12, 16, 20 šířky indexu, na ose 𝑦
jsou uvedeny kompresní poměry k jednotlivým indexům.

Závěr
V této práci jsme shrnuli látku, která se týká komprese bitmapových indexů.
Zaměřili jsme se na techniky přerozdělení řádků indexu tak, aby bylo možné
při kompresi dosáhnout nejlepších výsledků. Zvláště jsme se zaměřili na pře-
rozdělení indexu pomocí komprimovaného Grayova kódu, popsali jsme si jeho
vlastnosti a podrobně jsme rozvedli jeho konstrukci. Tuto třídící heuristiku je
možné využít k účelu komprese indexů nad obrovskými databázemi. Jak jsme
se sami přesvědčili v našich testech, nad některými daty bylo zmenšení indexu
opravdu velké, kompresní poměr klesl až pod 1%.

Snažili jsme se zde ukázat nějaké empirické výsledky, které by nám mohly
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napovědět, zda je třídění podle komprimovaného Grayova kódu v některých si-
tuacích výhodné. Dospěli jsme k výsledku, který je z části pozitivní. U náhodně
generovaných indexů s malým poměrem jedniček jsme zjistili, že je tento kód
výhodnější. U hustších náhodně generovaných indexů a u indexů vytvořených z
reálných dat dávalo lepší kompresní poměry třídění podle zrcadlového Grayova
kódu. Dá se tedy usuzovat, že pro řídké indexy by bylo užití komprimovaného
Grayova kódu výhodnější.

Nemohli jsme však provést plnohodnotné testy, jelikož pro komprimovaný
Grayův kód zatím nebyl publikován žádný efektivní třídící algoritmus. Ke třídění
je totiž zapotřebí vytvořit celý kód. Jelikož Grayův kód roste exponenciálně
podle šířky 𝑛 svých bitových vektorů, jsme omezeni pouze na malé hodnoty 𝑛.
V experimentálních testech jsme používali indexy se šířkou 𝑛 maximálně 22.

Nejdůležitější věc, kterou by bylo třeba do budoucna zkoumat, je vytvoření
efektivního třídícího algoritmu pro komprimovaný Grayův kód. Nejdříve je třeba
vybrat jeden konkrétní kód, se kterým bude algoritmus pracovat nejlépe. Hlav-
ním problémem však zůstává pomocná posloupnost, kterou vyrábíme v průběhu
konstrukce. Ta se vytváří sekvenčně podle délky kódu, což značně komplikuje
možnost efektivního třídění.
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A Obsah přiloženého CD
Na přiloženém CD se nachází program, který provádí třídění a kompresi indexů.
Zběžně si popíšeme, jak se tento program zkompiluje a následně ovládá, aby si
mohl uživatel spustit aplikaci na přiložených datových souborech. Popis ostatních
souborů na CD je v tabulce 7. Aplikaci lze zkompilovat na platformě Linux
pomocí programu make i na platformě Windows v prostředí Visual Studio 2008.
Aplikace se spouští z příkazové řádky a má následující parametry:

kombig [-i <soubor>] [-o <soubor>] [-c] [-r <trideni>] [-s (order
| property) ...] [-g n] [-h]

Parametry -i <soubor> a -o <soubor> říkají programu, jaký je vstupní,
resp. výstupní soubor. Parametrem -r <trideni> požadujeme po aplikaci, aby
vstup setřídila. Bere čtyři typy třídění: Zadne, Lexikograficke, Zgk, Kgk. Pa-
rametr -c vynutí kompresi indexu pomocí algoritmu WAH. Ukažme si příklad
použití:

kombig –i rainfall.dat –o komprimovany.txt –r Kgk -c

Tento přikaz vezme index v souboru rainfall.dat, setřídí ho podle komprimo-
vaného Grayova kódu a následně komprimuje pomocí algoritmu WAH. Pokud
bychom chtěli vytvořit statistiku pro více souboru, můžeme použít parametr -s
(order | property) .... Ten bere seznam statistik, které můžeme u indexu
zjistit. Kromě již zmíněných typů třídění můžeme ještě zadat hodnoty Delka,
Pocet, Velikost, které po řadě udávají šířku bitových vektorů v indexu, počet
záznamů v indexu a počet všech bitů v indexu. Uveďme příklad:

kombig -i datove_sady.txt -o vysledky.txt -s Delka Pocet Velikost
Lexikograficke Zgk Kgk

Tento příkaz pro každý soubor zapsaný v datove_sady.txt zjistí šest různých
statistik a zapíše je do CSV formátu. Pro typy třídění vrací program počet bitů
komprimovaného souboru (který ale vytvořen není). Příkladový příkaz byl využit
pro získání dat v tabulce 4. Jména souborů náhodně generovaných indexů jsou
uloženy v souboru generovane.txt. Ještě připomeňme, že komprimovaný Grayův
kód pro řetězce délky 𝑛 lze vytvořit pomocí parametru -g n.
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Adresář (soubor) Popis
Bakalarska_prace.pdf Tato bakalářská práce
src/*.cpp, src/*.h Zdrojové kódy aplikace, která provádí třídění a

kompresi
src/Makefile Soubor pro automatizovanou kompilaci pomocí

programu make
src/KomBIG.sln Projektové soubory pro Visual Studiosrc/KomBIG.vcproj
src/Dokumentace.pdf Dokumentace k aplikaci
indexy/datove_sady.txt Seznamy souborů s indexy využívané aplikacíindexy/generovane.txt
indexy/ Adresář, který obsahuje soubory s indexy. In-

dexy datových sad jsou pojmenované dle ta-
bulky 2

tabulky/ Tabulky s výsledky výpočtů ve formátu CSV
README Soubor Čti-mě

Tabulka 7: Adresářová struktura na přiloženém CD

B Adresy datových sad
KRACKAD -
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/ucinet/ucidata.htm
Erdos991 -
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/data/gphs.htm
RAINFALL - http://robjhyndman.com/TSDL/meteorology/
10mRA - http://robjhyndman.com/TSDL/physics/
Census - http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Census+Income
PolBlogs -
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/mix/mixed.htm
POWER - http://www.cs.ucr.edu/~eamonn/discords/
ElNino - http://kdd.ics.uci.edu/databases/el_nino/el_nino.html
Arcene - http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Arcene
ISOLET - http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ISOLET
Corel -
http://kdd.ics.uci.edu/databases/CorelFeatures/CorelFeatures.html
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