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Úvod
Denně kolem nás proudí stále více informací v elektronické podobě...  e-maily, 

noviny, fotky,  digitální televize,  internetové obchody atd.  Toto ohromné množství 

informací by mělo být někde uloženo. Ačkoliv kapacita paměťových médií  roste, 

zároveň  s  tím  roste  i  velikost  čipů  fotoaparátů,  stále  náročnější  formátování 

dokumentů.  Je  proto  nezbytné  méně  potřebná  data  komprimovat.  Ačkoliv  se 

komprese  používá  odpradávna  (např.  v  nákupním  seznamu  většina  lidí  píše  „3 

rohlíky“ místo „rohlík, rohlík, rohlík“ – proto mají přirozené jazyky množná čísla), s 

růstem objemu dat je nezbytné hledat stále účinější algoritmy. Jak se zvětšuje objem 

dat a kapacita paměťových médií, roste také výpočetní výkon. Proto algoritmy, které 

ještě nedávno nebyly prakticky využitelné, lze dnes již běžně používat.

Seznámíme se s jedním z novějších kompresních algoritmů. Tento algoritmus se 

objevil v nedávné době a není proto zatím příliš prozkoumán. Je tedy šance, že se 

podaří najít vhodná posloupnost transformací jejíž připojením by se tento algoritmus 

stal  konkurenceschopný,  nebo alespoň konkurenceschopnějším běžně používaným 

kompresním formátům. Také je možnost, že se bude vhodná pro konkrétní typ dat.

Mým cílem bylo prozkoumat tento algoritmus a vyzkoušet ho zapojit za některé 

existující  běžně  známé  transformace  a  otestovat,  zda  to  nepovede  ke  zlepšení 

kompresnímu poměru.
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1. Víceproudá komprese
Víceproudá komprese (MSC, Multistream compression) [1], [2] je algoritmus pro 

bezeztrátovou kompresi dat, jehož základní myšlenkou je rozdělení vstupních dat do 

několika  částí,  z nichž  každá  může  být  komprimována  nezávisle  na  ostatních 

metodou,  která  je  pro  ni  nejvýhodnější.  Od  jiných  metod  dělících  data  do 

jednotlivých proudů se liší tím, že nevyužívá specifických znalostí o jejich struktuře, 

rozdělení je prováděno automaticky během průchodů uzly binárního stromu.

1.1. Komprese
Kompresní algoritmus se skládá ze čtyř částí:

– Při  prvním  průchodu  vstupními  daty  zaznamenáváme  první  výskyty 

jednotlivých  symbolů  a  frekvence  jejich  výskytů.  Na  základě  těchto  dat 

vytvoříme  datovou  strukturu,  kterou  bude  použita  v  dalších  krocích 

algoritmu.

– V  druhé  fázi  opakovaně  procházíme  vstupní  data  a  pomocí  struktury 

vytvořené v prvním kroku je transformujeme do několika proudů.

– Následuje procházení těchto proudů a na základě jejich vlastností se vybírá 

nejvhodnější kompresní metoda

– V posledním kroku  se  opakované  prochází  datová  struktura  z  první  fáze 

algoritmu. Během průchodů se komprimují hodnoty z jednotlivých proudů a slevají 

do jednoho výsledného proudu.

1.1.1. Tvorba MSC stromu
V prvním kroku je nejprve čten vstup a pro každý symbol se zaznamenává jeho 

první výskyt a počítá se počet výskytů. Na základě těchto dat následně vytvoříme 

binární  strom  podobný  Huffmanovu  stromu  [3].  Odlišnost  spočívá  v  seřazení 

sourozenců  podle  prvního  výskytu.  Tím  je  porušena  „sourozenecká  vlastnost“ 

použitá v adaptivní verzi Huffmanova kódování [4].

Pro každý znak se vytvoří  list.  Listy se  následně setřídí  podle  počtu  výskytů. 

Dokud máme alespoň dva uzly,  vybereme vždy dva s nejnižším počtem výskytů, 
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vytvoříme nový vnitřní uzel, kterému dáme jako syny právě vybrané uzly (levý bude 

ten, který se vyskytl dříve) a nově vytvořený uzel zatřídíme mezi ostatní.

Každý  uzel  má  čítač,  číslo  prvního  výskytu,  proud  hodnot  čítače,  kompresní 

metodu a příznak udávající, zda byl uzel již navštíven. Listy jsou navíc vybaveny 

symbolem, který reprezentují. Vnitřní uzly obsahují dvojici synů, ukazatel směru a 

tabulku, které znaky reprezentuje.

1.1.2. Tvorba proudů
Nejdříve je každému uzlu inicializován proud hodnot a na počitadle nastavena 

hodnota na 0. Vnitřním uzlům je nastaven ukazatel směru na levého syna.

Vstup je znovu čten. Pro každý symbol se prochází stromem od kořene až k listu, 

kterým  je  daný  symbol  reprezentován.  V každému  uzlu  je  zaznamenáván  počet 

průchodů v řadě, než se procházelo jeho sourozencem:
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Obrázek 1: Příklad MSC stromu
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– Při vstupu do uzlu se inkrementuje hodnota počitadla.

– Jestliže se jedná o list, průchod končí.

– Pokud se dále pokračuje opačným směrem, než při posledním průchodu, je na 

uzlu,  do  kterého  se  pokračovalo  posledně,  zavolána  metoda,  která  odešle 

hodnotu čítače do příslušného proudu a čítač vynuluje.

Po přečtení vstupu je nutné znovu projít stromem a hodnoty všech čítačů, které 

jsou nenulové, přidat do příslušných proudů.

1.1.3. Výběr vhodné metody
Před sléváním jednotlivých proudů je nutné vybrat kompresní metodu, která je pro 

daný uzel nejvhodnější. Výběr se provádí tak, že se pro každou metodu spočte, kolik 

bitů potřebuje na zakódování proudu a následně se vybere ta, která má tuto hodnotu 

nejnižší. Použité metody budou popsány v samostatné podkapitole.

Situace je rozdílná v kořeni. Ten obsahuje pouze jednu hodnotu, která odpovídá 

délce proudu. Tato hodnota je obvykle vysoká a případná ztráta je omezená (kořen se 

kóduje  vždy  pouze  jeden*),  proto  bylo  rozhodnuto  posílat  celý  bezznaménkový 

integer.  To přináší  omezení,  že  nelze  kódovat  soubory větší  než  4GB.  V případě 

textových souborů se však téměř nesetkáme ani se soubory velikosti 4MB a proto 

bylo  rozhodnuto  si  situaci  v tomto ohledu nepatrně  zjednodušit.  V praxi  by bylo 

vhodné použít spíše kombinaci Eliasova δ kódování [5] a bloku pevné délky, které by 

zachovalo pomalý nárůst δ kódování a přitom se nezdržovalo úsporným kódováním 

malých  čísel,  neboť  velice  malé  soubory  nemá  ve  většině  případů  příliš  smysl 

komprimovat.

1.1.4. Komprese a slévání proudů
V závěrečném  kroku  jsou  jednotlivé  proudy  spojeny  do  jediného  výstupního 

proudu obsahujícího všechny informace potřebné pro dekompresi.

Nejdříve se ve všech uzlech nastaví příznak na „nenavštíven“, hodnota počítadla 

se  nastaví  na  0  a  ve vnitřních  uzlech  se  směr  průchodu nastaví  na  levého syna. 

* Platí pouze pro standartní MSC, v případě variací jich může být více. Pak může být vhodné např. 
ZEBC(1), nebo Eliasovo δ kódování.
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Následně se opakovaně prochází stromem od kořene k listu dle toho, kterým směrem 

ukazují ukazatele ve vnitřních listech.

– Při prvním vstupu do uzlu se do výstupního proudu pošle

– bit 1 a zakóduje se reprezentovaná hodnota, jestliže se jedná o list,

– bit 0, jedná-li se o vnitřní uzel.

– Pokud se nejedná o kořen, zapíší se ještě informace o kompresní metodě 

použité pro kódování hodnot.

– Při každém vstupu do uzlu se testuje, zda je hodnota čítače 0.

– Pokud  ano,  tak  se  z  proudu  načte  další  hodnota  a  pomocí  příslušné 

kompresní metody se odešle do výstupního proudu.

– Hodnota čítače se dekrementuje.

– Pokud je nyní hodnota čítače 0, pošle se rodiči informace, že si má ukazatel 

směru  obrátit  na  druhého  syna,  resp.  že  je  celý  soubor  zkomprimován 

(v případě, že se jednalo o kořen).

1.2. Dekomprese
Oproti kompresi je dekomprese výrazně jednodušší proces, pro který stačí pouze 

jedno sekvenční čtení dat.  Také paměťové nároky jsou výrazně menší. Ve stromě 

obsahuje každý uzel pouze čítač a dekódující metodu. Listy mají navíc symbol, který 

reprezentují, zatímco vnitřní uzly obsahují směr, kterým se má pokračovat.

Algoritmus vypadá následovně:

– V případě, že se má pokračovat uzlem, který dosud nebyl načten, tak:

– Načte se jeden bit.

– Pokud je roven 1, jedná se o list. V tom případě se načte ještě symbol, 

který reprezentuje.

– Načtou se informace o metodě, která byla použita pro kódování hodnot 

daného uzlu.

– Jestliže je hodnota čítače 0, načte se ze vstupu nová hodnota.
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– Pokud se jedná o list,  odešle se na výstup symbol,  který je daným uzlem 

reprezentován.

– Hodnota čítače se dekrementuje.

– Pokud má čítač hodnotu 0, pošle se rodiči informace, že má ukazatel směru 

obrátit na druhého syna, resp. že je soubor dekomprimován, jednalo-li se o 

kořen.

1.3. Metody kódování proudů
Hodnoty čítačů v uzlech jsou přirozená čísla,  na výběr je tedy velké množství 

metod. V článku [2] je zmíněno použití dvou – unárního kódování a jisté kombinace 

unárního a binárního kódování*. Kromě těchto tří jsem použil binární kódování, které 

má podle [6] relativně vysoké zastoupení, a variaci na Run-Length Encoding (RLE).

1.3.1. Unární kódování
Unární  kódování  je  nejjednodušší  způsob  kódování  čísel,  kde  číslo  n je 

zakódováno pomocí n-1 bitů 0 a jednoho bitu 1. Toto kódování je také známo jako 

Eliasovo α kódování [5].

Toto  kódování  je  základem  také  proto,  že,  neuvažujeme-li  bity  poslané  pro 

zadefinování použité kompresní metody, posílá za každý uzel stejný počet bitů, jako 

by poslalo Huffmanovo kódování. V případě, že by ve všech uzlech byla použita tato 

metoda,  bude  zkomprimovaný  soubor  oproti  souboru  vzniklém  použitím 

Huffmanova  kódování  horší  pouze  o  konstantu  závislou  na  počtu  uzlů  stromu**. 

Použití jakékoliv jiné metody kompresní poměr již pouze zlepšuje.

1.3.2. Zero Ending & Binary Complement
Zero Ending & Binary Complement (ZEBC) o základu n je kombinace unárního a 

binárního kódování, v níž je číslo k kódováno takto: Je-li k<n, je zakódováno unárně. 

Je-li  n≤k,  je  unárně  zakódováno  číslo  n+|k-n+2|-2,  kde  |x|  značí  délku  binárního 

zápisu čísla x, následované binárním zápisem čísla k-n+2 bez úvodního bitu 1. Toto 

kódování je stručně zmíněno v článku [2] a podrobně je popsáno v patentu [7].

* V ukázkovém programu je navíc ještě použito kanonické Huffmanovo kódování
** To je pravda pouze pokud hodnoty v listu nijak nekódujeme. Např. v případě kanonického 

Huffmanova kódování lze na zakódování symbolů výrazně ušetřit. S narůstající délkou textu se ale 
význam této úspory snižuje.
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Při dekódování se načítá počet bitů  z k prvnímu bitu 0 (včetně). Je-li toto číslo 

menší než základ, jedná se o kódované číslo, v opačném případě načteme  z-n+1=j 

bitů, které nám dají binární zápis čísla y, z něhož přičtením 2j+n-2 získáme kódované 

číslo.

n je kladné celé číslo, přičemž pro n=2 je výsledný kód ekvivalentní s Eliasovým 

γ kódem [5] a pro n→∞ je výsledný kód ekvivalentní s unárním kódováním. Hodnot 

0 a nižších nemůže n nabývat z toho důvodu, že poté již ZEBC není schopné kódovat 

všechna přirozená čísla.

Na  základě  statistik  na  komprimovaných  souborech  bylo  rozhodnuto  kódovat 

základ ZEBC unárně.

1.3.3. Binární kódování
Binární  zápis  čísla  má  problém,  že  není  jednoznačně  dekódovatelné.  Tento 

problém je v případě binárního kódování vyřešen dorovnáním binárního zápisu čísla 

zleva  bity  0  na  předem pevně  danou  délkou  n.  Počet  bitů  n,  na  který  je  zápis 

dorovnáván, nazvěme základem. Toto řešení s sebou přináší omezení, že lze posílat 

pouze čísla do velikosti 2n-1 (v případě posílání nezáporných celých čísel, resp. do 

velikost  2n v případě  posílání  kladných  celých  čísel).  Je  tedy třeba  znát  velikost 

maximálního kódovaného čísla, aby bylo možné určit základ.

Zde již není tak jednoznačné, jakou použít metodu pro zakódování základu, neboť 

se  to  liší  v závislosti  na  použitých  transformacích,  proto  bylo  rozhodnuto  použít 

unární kódování.

1.3.4. Kanonické Huffmanovo kódování
Huffmanovo kódování  [3] dává optimální kódy pro zakódování znaků, ale jeho 

nevýhodou je velká hlavička metody, kdy je nutné zakódovat a odeslat celý strom, 

nebo odeslat pravděpodobnosti všech symbolů. Paměťové nároky lze snížit použitím 

kanonického Huffmanova kódování [8], kdy se strom vzniklý algoritmem pro vzník 

standardního Huffmanova stromu vezme a po vrstvách přeuspořádá tak, že vnitřní 

uzly jsou co nejvíce nalevo a listy jsou seřazeny vzestupně podle hodnoty, kterou 

reprezentují.

7



ZE ZEBC(1) ZEBC(2) ZEBC(3) ZEBC(4) Bin(1) Bin(2) Bin(3) Bin(4)

1 0 0 0 0 0 0 0 00 000 0000

2 10 0 1 10 0 10 10 1 01 001 0001

3 110 10 00 10 1 110 0 110 ––– 10 010 0010

4 1110 10 01 110 00 110 1 1110 0 ––– 11 011 0011

5 11110 10 10 110 01 1110 00 1110 1 ––– ––– 100 0100

6 111110 10 11 110 10 1110 01 11110 00 ––– ––– 101 0101

7 1111110 110 000 110 11 1110 10 11110 01 ––– ––– 110 0110

8 11111110 110 001 1110 000 1110 11 11110 10 ––– ––– 111 0111

9 111111110 110 010 1110 001 11110 000 11110 11 ––– ––– ––– 1000

10 1111111110 110 011 1110 010 11110 001 111110 000 ––– ––– ––– 1001

11 11111111110 110 100 1110 011 11110 010 111110 001 ––– ––– ––– 1010

12 111111111110 110 101 1110 100 11110 011 111110 010 ––– ––– ––– 1011

13 … 110 110 1110 101 11110 100 111110 011 ––– ––– ––– 1100

14 … 110 111 1110 110 11110 101 111110 100 ––– ––– ––– 1101

15 … 1110 0000 1110 111 11110 110 111110 101 ––– ––– ––– 1110

16 … 1110 0001 11110 0000 11110 111 111110 110 ––– ––– ––– 1111

Tabulka 1: Příklady kódování

Zakódování  tohoto  stromu  pak  lze  provést  tak,  že  nejdříve  zjistíme  velikost 

prvních (nejnižších) hodnot listů v jednotlivých vrstvách a maximální velikost (počet 

bitů binárního zápisu)  n pošleme v hlavičce. Dále postupujeme od nejhlubší vrstvy 

nahoru a vždy zakódujeme první list vrstvy pomocí binárního kódování o základu n a 

místo dalších listů kódujeme pouze jejich rozdíl  oproti  předchozímu listu pomocí 

ZEBC(1). Zároveň si počítáme, kolik uzlů dané úrovně již bylo posláno. Pokud jich 

byl  sudý  počet,  je  třeba  poslat  příznak,  zda  následuje  další  uzel,  skok  do  vyšší 

úrovně,  nebo zda již  byl  poslán celý strom. V případě skoku je třeba napočítaný 

počet uzlů podělit dvěma.

Při dekompresi se nejprve načte hlavička, tedy základ binárního kódování prvních 

uzlů. První uzel úrovně se vždy načte pomocí binárního kódování. U dalších uzlů se 

načítá  pouze  rozdíl  zakódovaný  pomocí  ZEBC(1),  tudíž  je  třeba  ho  přičíst 

k předchozí hodnotě. V případě, že máme ve vrstvě dekódovaný sudý počet uzlů, je 

třeba načíst příznak, zda následuje uzel, skok do vyšší úrovně, nebo konec. V případě 

skoku do vyšší úrovně, je nutné uzly z předchozí vrstvy spárovat, v případě konce, je 

třeba uzly cyklicky párovat, dokud nezískáme jediný uzel.
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1.3.5. Run-Length Encoding
RLE  je  jednou  z nejstarších  kompresních  metod.  Základní  princip  spočívá 

v rozdělení vstupu do skupin stejných po sobě následujících znaků a jejich zapsání 

pomocí dvojice (znak, počet znaků).

V uzlech byly použity dvě variace vycházející z toho, že v proudech se vyskytují 

hlavně hodnoty 1  a  že  pro  proudy s větší  frekvencí  hodnot  větších  než  1  máme 

účinná  kódování  zmíněná výše.  Tyto  variace  posílají  dvojici  (znak,  počet  znaků) 

pouze v případě, že posíláme znak 1, v ostatních případech se posílá pouze znak. Na 

základě prvního přijatého symbolu se rozliší, zda načítat ještě počet těchto symbolů, 

nebo zda se má rovnou načítat další symbol. Jednotlivé variace se liší ve způsobu 

kódování těchto symbolů.

První možností  je rozdělit  čísla do dvou proudů na znaky a na počty znaků a 

každý  z těchto  proudů  kódovat  zvlášť.  To  znamená  pro  každý  z proudů  vybírat 

nejvhodnější metodu, což s sebou nese zvýšení časových nároků. Časová složitost 

výběru nejvhodnější metody bude přibližně trojnásobná.

Druhou možností je sloučit čísla do jednoho proudu (znaky i počty znaků jsou 

přirozená čísla) a tedy vybírat pouze jednu metodu, kterou se budu komprimovat obě 

hodnoty. Tato metoda zvýší časové nároky výběru metody pouze na dvojnásobek, ale 

míchá dvě nesouvisející hodnoty, což má za následek menší účinnost metody.

Vzhledem k časovým nárokům na výběr metody je vhodné na základě testů zvolit 

pouze některé metody, které se pro kompresi jednotlivých proudů uvnitř těchto dvou 

metod často využívají, a ostatní netestovat, aby se časy co nejvíce snížily. V praxi to 

ovšem není možné, neboť sice v součtu všech kombinací se sice využitelnost blíží 

unárnímu  kódování  (které  má  navíc  výhodu  prioritní  volby*,  což  mu  zvyšuje 

pravděpodobnost výběru), ale jen málokdy je některé kombinace využita vícekrát než 

jednou, takže není možné vybrat pouze pár kombinací a ostatní netestovat.

1.4. Variace
Kódování  hodnot  čítačů  jednotlivých uzlů  nejúčinnější  metodou způsobuje,  že 

počet bitů na zakódování těchto hodnot nemusí odpovídat počtu průchodů. Odpovídá 

* Prioritní volba znamená, že se u přednostňuje v případě rovnosti bitů potřebných k zakódování. 
Upřednostňováno je z důvodu nejnižších časových a prostorových nároků.
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pouze v případě, že bylo použito použito unární kódování. Nahlédneme-li do statistik 

použitých metod, zjistíme, že unární kódování je spolu se ZEBC použito nejčastěji 

(neplatí  pro  BWT,  což  je  očekávané,  neboť  BWT  tvoří  se  zvýšenou 

pravděpodobností  řetízky  stejných  znaků)  a  v  případě  slabik  má  nadpoloviční 

většinu. Přeuspořádání uzlů způsobí jiné rozložení hodnot v jednotlivých uzlech, což 

bude mít za následek jiný kompresní poměr. Také se může stát, že se nejúčinnější 

stane jiná metoda. Cílem prvních dvou variací je dosáhnout rozložení takového, aby 

bylo unární kódování použité méně často a místo něho bylo v jednom synovi použito 

kódování  účinněji  kódující  vyšší  hodnoty  (ZEBC,  binární  kódování)  a  v druhém 

synovi naopak metoda úspěšně kódující posloupnosti jedniček (RLE).

ZE ZEBC Huffman ostatní
Syllable 76% 22% 1% 1%
Byte 39% 48% 12% 1%
BWT 7% 77% 9% 7%

Tabulka 2: Zastoupení jednotlivých metod v uzlech

1.4.1. Přeuspořádání uzlů v úrovních
Tato kategorie úprav je inspirována kanonickou variantou Huffmanova stromu [8]. 

Původní algoritmus párování způsobuje, že kontrast (poměr počtu výskytů prvního a 

druhého uzlu) je pro nejméně častý prvek vždy nejmenší možný. To znamená, že 

rozdíly  mezi  uzly  se  do  vyšších  úrovní  zachovávají,  ale  těchto  rozdílů  nijak 

nevyužíváme. Cílem těchto variací je pokusit se rozdíl nějak zužitkovat.

Nejdřív  zjistíme,  do  které  úrovně  uzel  patří.  Poté  bereme  uzly  z jednotlivých 

úrovní  počínaje  nejhlubší  a  v každé  úrovni  uzly  setřídíme  podle  počtu  výskytů, 

spárujeme je podle vybraného algoritmu a nově vytvořené uzly (jako levého syna je 

nutné dát vždy ten uzel, kterým se prochází dříve) vložíme do o jedna vyšší úrovně. 

Algoritmy pro párování byly následující:

• Párování nejméně častého uzlu s tím nejčastějším z dosud nepoužítých uzlů 

dané úrovně. Použitím této metody získáme u jednoho uzlu maximální možný 

kontrast a u ostatních se postupně snižuje, až u posledního páru je nejmenší. 

Tím  se  zvyšuje  pravděpodobnost,  že  alespoň  u  nějakého  uzlu  se  toto 

přeuspořádání projeví nějakým zlepšením. Nevýhodou je, že metoda snižuje 
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kontrasty pro vyšší úrovně a ve vyšších úrovních kontrasty mezi těmito uzly 

rychleji klesají.

• Párování nejčastějího uzlu s prostředním (vzhledem k počtu výskytů) uzlem. 

Kontrasty získané touto metodou jsou zhruba v polovině mezi originálním 

uspořádáním a předchozí variací. Výhodou oproti předchozí variantě je, že 

nestírá rozdíly mezi elementy do vyšších úrovní natolik výrazně, kontrasty by 

měly  zůstat  přibližně  poloviční  oproti  původní  variantě.  Metoda  je  tedy 

jistým kompromisem mezi využitím kontrastu a jeho zachováním.

1.4.2. Párování s k-násobkem
Další možností je nestavět strom optimální (z hlediska Huffmanova kódování), 

tedy  nepárovat  v prvním  kroku  (viz.  kapitola  1.1.1)  vždy  dva  uzly  s nejnižším 

počtem  výskytů,  ale  vzít  nejnižší  uzel  a  uzel,  který  se  vyskytl  k-krát  častěji. 

Vzhledem k tomu,  že  se  ve  většině  případů  nenachází  uzel  přímo  s k-násobným 

výskytem,  stačí  k-násobek  pouze  přibližně.  Z možností,  který  uzel  vzít,  bylo 

vyzkoušeno vzít uzel s počtem výskytů nejbližším této hodnotě, vzít nejbližší vyšší a 

vzít nejbližší nižší uzel.

Stejně  jako  v  předchozí  variaci  se  i  tato  snaží  dosáhnout  většího  zastoupení 

účinnějších  kódování  (ZEBC,  RLE,  …)  v  jednotlivých  uzlech  na  úkor  unárního 

kódování. Nelze však dopředu říci, zda bude úspora dostatečná, aby vykompenzovala 

delší průchody stromem.

1.4.3. Prediktivní MSC
Další  možností,  jak  se  pokusit  zlepšit  kompresní  poměr,  je  pokusit  se  využít 

kontextu. V tomto ohledu jsou možnosti MSC poněkud omezené. Vzhledem k tomu, 

že v MSC se, na rozdíl Huffmanova kódování, kumuluje směry průchodů v uzlech, je 

obtížné nějaký dynamický způsob predikce, jako je tomu třeba v případě PPM [9], 

najít. Pokud by se použil jeden strom, který by se průběžně přestavoval, byl by zde 

problém s jednotlivými proudy, které by se musely buď přerozdělovat, čemuž by se 

obtížně  dodával  nějaký  smysl,  nebo  by bylo  nutné  mít  pro  každý  strom vlastní 

proudy, které by pak (kromě velice velkých souborů) obsahovaly příliš málo hodnot 

na to, aby je bylo možné nějak účinně zakódovat.
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V případě statického využití  kontextu se pro každý kontext kóduje samostatný 

strom. To s sebou nese omezení možností této metody na kontexty malé délky, neboť 

pro příliš velké kontexty budou náklady na zakódování stromu výrazně vyšší  než 

možné úspory. Také se tím výrazně sníží počty hodnot v jednotlivých proudech, čímž 

se zmenší šance ušetřit na jejich zakódování a náklady na zakódování metody budou 

zabírat větší část odeslané informace. V případě větších kontextů je také, vzhledem 

k nižším hodnotám v kořenech, třeba použít jiné kódování než je zmíněno v kapitole 

1.1.3. Např. v příkladě zmíněném dále je na zakódování hodnoty potřeba průměrně 

1B místo  4B,  což  při  50000 stromech znamená na  velikosti  výsledného souboru 

úsporu 25%. V tabulce  3 je uveden příklad nákladů pro anglické soubory velikosti 

1-4MB, tedy relativně velkých souborech (cca.  500-2000 normostran).  Minimální 

náklady na strom se skládají z nákladů na poslání znaku, bitů rozlišujících, zda je 

uzel listem, a minimálních nákladů na zakódování použité metody (1 bit na uzel), a 

průměrných nákladů na zakódování hodnoty čítačů v kořenech.

Délka 
kontextu

Počet listů Minimální náklady 
na stromy [B]

Procentuální 
náklady [%]

Kompresní 
poměr [b/B]

0 85 130 0,017 4,51
1 1 800 2 800 0,47 3,49
2 13 000 21 000 4,3 2,88
3 50 000 89 000 19 2,65
4 132 000 250 000 45 3,01

Tabulka 3: Velikosti hlaviček u PMSC na anglických souborech velikosti 1-4MB

Z tabulky je  patrné,  že  v případě  kontextu  délky čtyři  znaky jsou náklady na 

zakódování stromů téměř polovina souboru.  Tyto náklady by bylo možné zmírnit 

lepším kódováním symbolů, které by odpovídalo frekvencím výskytů v jednotlivých 

stromech, náklady by se tak mohly snížit  odhadem o 30% (v případě anglických 

souborů).  K tomu  by  však  bylo  potřeba  mít  větší  databázi  dostatečně  velkých 

souborů, než jakou jsem měl k dispozici.

Druhé  pozorování,  které  můžeme  u  zkoumané  množiny  dokumentů  (anglické 

soubory 1-4MB) učinit, je, že při kontextu délky čtyři je počet listů natolik velký, že 

průměrně  se  každým projde  pouze  15x,  a  stromů je  tolik,  že  se  každým projde 

průměrně  400x.  To  dává  velice  malý  prostor  jednotlivým  kódováním,  aby  se 
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prosadily a ukázala se tak výhoda MSC. Náklady na zakódování typu metody již 

pohybují v řádech procent. Další úspory by mohlo dosáhnout v případě, že bychom 

listy nebo dokonce celé stromy, které se v kontextu n vyskytly méně často než nějaká 

hranice,  kódovali  vzhledem  k menšímu  kontextu.  Vzhledem  k nedostatku  času 

nebyla  tato  oblast  podrobnějí  prozkoumán  a  testována  byla  pouze  komprese  na 

základě kontextů pevné délky.

Alternativní  možností  je  zpracovávat  soubor  nikoliv  po  znacích,  ale  po 

morfémech  (příp.  po  slabikách  –  viz.  kapitola  2).  Toto  řešení  kontextu  využívá 

přirozených vlastností jazyka, což má za následek výrazné snížení počtu stromů a 

uzlů  –  ačkoliv  se  průměrná  délka  slabiky  (stále  pro  anglické  soubory  1-4MB) 

pohybuje kolem čtyř znaků, počet unikátních slabik je přibližně 7000 a počet listů 

průměrně  40000,  tedy  méně  než  v případě  kontextu  délky  3  v případě  písmen. 

Minimální náklady na zakódování stromů jsou přibližně 140kB. Toto relativně nízké 

číslo  je  způsobeno  efektivnějším  zakódováním  slabik,  které  dosahuje  efektivity 

přibližně 4 bity na znak. Zde je také porostor pro zkoumání, zda by kompresní poměr 

nezlepšilo  použít  pro  nejfrekventovanější  slabiky  kontext  dvou  předcházejících 

slabik nebo naopak slabiky, které se vyskytly málo, rozdělit na písmena.
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2. Slabiková komprese
Na základě prvotních testů se zdálo nadějné, pokusit se v MSC pracovat s většími 

jednotkami textu než jednotlivé symboly. Přirozeným celkem větším než znaky jsou 

slabiky a  dále  slova,  kterých bude pravděpodobně méně než  v případě  dělení  po 

blocích pevné délky a zároveň by mezi sebou měly mít větší korelaci a tedy by je  

mělo být možné lépe komprimovat. Nevýhodou je, že zde hraje roli kódování a jazyk 

dokumentu,  což  vnáší  nové  problémy,  nutnost  rozpoznat  kódování  dokumentu  a 

případně ho transformovat do kódování, v jakém algoritmus pracuje, a na výstupu 

překódovat zpět. Různé jazyky komprimovaných souborů zase vyžadují rozpoznání 

jazyka nebo obecné algoritmy fungující na libovolném jazyku, což pravděpodobně 

bude  na  úkor  kompresního  poměru.  Situaci  jsem  si  zjednodušil  předpokladem 

dokumentu v CP-1250, neboť v obecném případě stačí na začátek posloupnosti přidat 

modul, který rozliší jednotlivá kódování, poznamená do hlavičky komprimovaného 

souboru originální kódování a dál posílá text překódovaný do používaného kódování, 

přičemž ovlivní metody používané v dalších transformacích.

Korektní  dělení  na  slabiky je  relativně  složitý  problém,  vyžadující  podrobnou 

znalost jazyka nebo velikou databázi. Také může být často obtížné až nejednoznačné 

i pro zkušeného mluvčího. Zde mám pocit, že autor  [10] částečně zaměňuje pojmy 

morfém a slabika tj. významovou jednotku slova a jednotku mluvené řeči – ob-let-í 

vs.  o-ble-tí – formálně chceme dělit spíše na morfémy, dělení na morfémy je však 

náročnější než dělení na slabiky, neboť již vyžaduje specifickou znalost jazyka, resp. 

významu částí slov. Navíc hranice často blízce souvisí a i popsané dělení je pouze 

heuristické, a tedy neodpovídá přesně ani jedné z variant.

Zájemce o problematiku dělení textu na slabiky odkáži na diplomovou práci pana 

Lánského  [10], ze které jsem čerpal a ve které je problematika podrobně rozebrána. 

My se v této práci spokojíme s tvrzením, že dělení na slabiky je možné a že i  s  

pomocí  heuristických  univerzálních  (nespecializovaných  na  konkrétních  jazyk) 

algoritmů lze dosáhnout relativně dobrých výsledků.
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2.1. Variace
Zejména v případě dělení na slova, ale i v případě dělení na slabiky se u malých 

dokumentů nemalá část  slov (slabik)  vyskytne pouze jednou a naopak u velkých 

souborů  stoupá  pravděpodobnost  výskytů  slabik,  resp.  slov,  které  jsou  nějak 

netypické a tedy se vyskytnou pouze jednou. Oba tyto jevy mají za následek nárůst 

uzlů stromu kvůli jedinému odeslání slabiky (slova). V těchto případech by mohlo 

pomoci zmenšení jednotek (ze slov na slabiky, resp. ze slabik na písmena),  čímž 

bychom získali  celky,  které  se  vyskytnou  častěji,  a  tedy bude  jejich  zakódování 

účinnější (dotyčné části se nebudou muset kódovat opakovaně v různých slabikách 

resp. slovech).

Možností, jak celky zmenšovat, je mnoho. Je možné hledat podřetězce, které se 

vyskytly, je možné dělit slabiky, resp. slova do dvou, atd. Zvolil jsem nejjednodušší 

varianty: dělit slabiky na písmena, dělit slova na písmena, dělit slova na slabiky a 

dělit slova na slabiky, a pokud i ty budou málo časté, tak je znovu rozdělit, tentokrát 

na písmena.

Podobně je mnoho možností, jak určit, kdy se má slovo dělit. Je možné to určovat 

podle nějaké konstanty, v závislosti na velikosti stromu atd.. Na základě testů bylo 

rozhodnuto  dělit  pouze  slabiky  resp.  slova  vyskytnuvší  se  v dokumentu  pouze 

jednou.
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3. Burrowsova-Wheelerova transformace
BWT (Burrowsova-Wheelerova transformace)  [11] je transformace, která má při 

aplikaci na text tendenci seskupovat stejné symboly k sobě. Toho lze využít např. 

v RLE,  nebo,  při  použití  Move-to-Front  transformace  (MTF),  v Huffmanově 

kódování.  Toto  seskupování  je  výhodné  také  pro  MSC,  neboť  způsobí,  že  při 

průchodu stromem procházíme opakovaně stejnou cestou, čímž získáme v čítačích 

jednotlivých  uzlů  vyšší  hodnoty,  na  kterých  bude  pravděpodobněji  účinnější  jiná 

metoda než unární kódování, a tedy se zlepší kompresní poměr.

Při  transformaci  se  vytvoří  všechny rotace  vstupní  posloupnosti  a  následně se 

setřídí. Na výstup se odešlou poslední symboly z těchto rotací a číslo, na kolikáté 

pozici byla po setřídění vstupní posloupnost.

Setříděním  přijaté  posloupnosti  získáme  popis  transformace,  jejíž  aplikací  na 

jednotlivé sloupce rekonstruujeme původní tabulku. Načtením čísla pozice zjistíme, 

který řádek je požadovaným výstupem.

V  případě,  že  jsou  základní  jednotkou  textu  slabiky,  není  možné  třídit  text 

lexikograficky po znacích, je nutné ho třídit po slabikách. Při tom bylo zjištěno, že 

porovnávání řetězců v .NET není vhodné používat, pokud se nejedná opravdu o text 

– byla totiž nalezena trojice různých řetězců a,  b,  c, pro které a<b<c<a. Konkrétně 

(32, 158), (32, 154), (154, 32, 158)*. Toto je pravděpodobně způsobeno tím, že znak 

158 je řídící symbol. Pro potřeby třídění libovolných řetězců je tedy nutné standardní 

porovnávání řetězců přepsat tak, abychom získali lineární uspořádání.

* Jednotlivé znaky jsou zapsány svým dekadickým kódem, i-tý symbol řetězce zapsán na i-té pozici.
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4. BSTW transformace
BSTW transformace (J. L. Bentley, Daniel D. Sleator, Robert E. Tarjan and Victor 

K. Wei)  [12] spočívá v nahrazení symbolu za jeho pozici  v tabulce,  ve které jsou 

symboly seřazeny dle toho, kdy naposled byly kódovány. Tedy vždy při příchodu již 

posílaného symbolu se odešle jeho index v tabulce a následně se symbol přesune na 

začátek tabulky. Pokud symbol dosud posílán nebyl, pošle se velikost tabulky (resp. 

velikost plus jedna, pokud neindexujeme od 0) a symbol, který zároveň vložíme na 

začátek tabulky.

Inverzní transformace probíhá obdobně. Na vstupu máme číslo. Pokud odpovídá 

velikosti tabulky, načteme ještě symbol, vložíme ho na začátek tabulky do tabulky a 

odešleme na  výstup.  V opačném případě  posíláme  na  výstup  symbol  z příslušné 

pozice. Poté odesílaný symbol přesuneme na začátek tabulky.

V  práci  byla  použita  variace,  kdy  pozici  v tabulce  neindexujeme  pomocí 

nezáporných celých čísel, ale pomocí stejné množiny symbolů, jako které kódujeme. 

Kromě tabulky symbolů ze vstupu tedy máme ještě tabulku indexů, která je stejného 

typu  jako  vstupní  symboly a  v  případě  příchodu  nového symbolu  vložíme  tento 

symbol ještě nakonec tabulky indexů. Toto řešení má tu výhodu, že v případě jejího 

vložení  do  existující  posloupnosti  transformací  není  třeba  předělávat  zbytek 

posloupnosti na nový datový typ.

Také  se  tím  řeší  problém  potenciálně  nekonečné  dimenze  vstupního  typu, 

s kterým se  setkáme  např.  v případě  slabik.  Množina  slabik  může  být  teoreticky 

nekonečná, což by bylo nutné nějak řešit (indexace nekonečným typem, esc symboly, 

mít více variant pro různé atd.). Naše řešení se problému elegantně vyhne a není ho 

třeba řešit.

Transformace tedy pro načtený symbol s probíhá takto:

– Pokud ještě není v tabulce indexů, tak

– Přidá se na její konec,

– přidá se na začátek tabulky symbolů,

– odešle se na výstup.
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– Pokud v tabulce indexů již je, pak

– najdeme na které pozici p v tabulce symbolů se nachází,

– na výstup pošleme p-tý symbol z tabulky indexů,

– v tabulce symbolů přesuneme symbol s na začátek tabulky.

Při inverzní transformaci (pokud je příchozí symbol v tabulce indexů) vezmeme 

odpovídající  symbol  z tabulky  symbolů,  přesuneme  ho  na  začátek  tabulky  a 

odešleme na výstup. Pokud příchozí symbol v tabulce indexů není, pak ho přidáme 

na její konec, na začátek tabulky symbolů a odešleme ho na výstup.
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5. Dokumentace
Pro potřeby testování různých variant bylo nutné mít části programu (zdrojové 

kódy jsou v příloze 1) dostatečně samostatné a flexibilní, aby bylo možné měnit typ 

vstupních dat  a  zároveň aby bylo možné posloupnost transformací snadno měnit. 

Proto byla většina tříd napsána genericky, aby je bylo možné použít pro různé datové 

typy*. Ačkoliv toto řešení s sebou nese jistá omezení, je to výrazně jednodušší než 

psát každou transformaci ve více kopiích pro jednotlivé typy. Výjimka je v některých 

specializovaných transformacích, např. dělení textu do slabik nebo BWT, kde pro 

různé datové typy mohou být vhodné odlišné třídící algoritmy.

Další důsledek těchto požadavků je ten, že jednotlivé transformace (vyjma MSC a 

jejích variant) splňují konkrétní generický interface, aby bylo možné jejich seřazení 

libovolně  měnit.  Každá  transformace  typu  T tak  obsahuje  pro  potřeby komprese 

následující metody:

– T Read(): Vrátí další symbol transformované posloupnosti.

– bool CanRead: Příznak, zda je na vstupu další symbol.

– void Dispose(): Uvolní používané prostředky.

Každá inverzní transformace typu T pak pro potřeby dekomprese obsahuje:

– void  Write(T  symbol): Transformace  přijme  další  symbol 

k dekódování.

– void  Flush(): Transformuje  dosud  načtené  symboly  a  pošle  je 

v posloupnosti dál.

– void Dispose(): Uvolní používané prostředky

Testování  různých  sestavení  je  náročné  na  jejich  vytvoření,  poskládání 

a inicializaci. Proto byl vytvořen modul, který toto tvoření automatizuje. Pro to bylo 

napsáno několik metod:

* Vzhledem k používaným typům zde bylo provedeno zjednodušení a hledání v seznamech se 
provádí pomocí List<T>.Contains implementovaného v .NET, což použití omezuje na typy 
umožňující smyslupné porovnávání pomocí ==. V případě potřeby složitějších typů je nutné toto 
porovnání přetížit, abychom neporovnávali ukazatele.
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– void RunCompilation(Corpus corpus, Mode mode, string[] 
settings, bool computeStats, Ratio ratioMode)

– void RunCompilation(string id, Corpus corpus, Mode mode, 
string[] settings, bool computeStats, Ratio ratioMode)

– void  RunSplitCompilation(Corpus  corpus,  Mode  mode, 
string[] settings1, string splitter, string[] setings2, 
bool computeStats, Ratio ratioMode)

– void RunSplitCompilation(string id, Corpus corpus, Mode 
mode,  string[]  settings1,  string  splitter,  string[] 
settings2, bool computeStats, Ratio ratioMode)

Nyní vysvětlení, co jednotlivé proměnné znamenají:

– V proměnné  corpus všechny metody přijímají definici korpusu, na které se 

mají testy provést. Pro zvolení požadovaného množiny dokumentu existuje 

výčtový typ Corpus.

– Příznak  computeStats indikuje,  zda chceme vypočítat  průměrné zastoupení 

jednotlivých kompresních metod v uzlech MSC stromu.

– ratioMode značí, zda chceme výsledky pro každý soubor zvlášť, zda chceme 

spočítat průměrné výsledky, nebo obojí.

– Proměnná mode indikuje, zda chceme provést pouze kompresi, dekompresi, 

nebo  obojí.  Samostatná  dekomprese  je  přípustná  pouze  ve  variantách 

s proměnnou id (vysvětlení dále).

– Řetězec id toho ovlivňuje více.

– Ve variantě bez něj přípustná pouze komprese a komprese s dekompresí. 

V tom případě případě jsou soubory po provedení testů smazány (kromě 

případu, kdy je zvolena komprese s dekompresí a výstupní soubor se liší 

od  původního).  Pro  vnitřní  potřeby  a  pro  označení  souborů  se  id 

vygeneruje z data a času spuštění (MM_DD-hh_mm_ss)

– Pokud  je  použita  varianta  s  id,  pak  jsou  zachovány  komprimované 

soubory. V případě dekomprese a komprese s dekompresí se v případě, že 
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dekomprimovaný  soubor  odpovídá  původnímu,  je  dekomprimovaný 

smazán. V případě dekomprese je nutné zadat takové  id, s kterým byla 

dříve zadána komprese nebo komprese s dekompresí. Také je nutné dát 

pozor, aby bylo použito totožné sestavení.

– Poslední sadou parametrů je settings, resp. settings1, splitter, settings2, které 

určují,  které  sestavení  se má použít.  První varianta se využije pro většinu 

transformací  a  sestavuje  jednovláknovou  posloupnost  transformací.  Druhá 

varianta se využije ve speciálním případě, kdy se slabiky dělí do více proudů, 

viz kapitola 5.2. Nalevo se umisťují transformace nejblíže komprimovanému 

souboru, tedy komprese začíná transformacemi nejvíce napravo a končí těmi 

nalevo, zatímco dekomprese začíná těmi nalevo a končí těmi napravo.

Kromě konzole se statistiky vypisují také do souboru msc.log ve složce files. Do 

souboru se ke statistikám zapisuje ještě datum a čas spuštění, id, korpus, na kterém 

byly testy prováděny, a testované sestavení. Ve složce  files se dále nachází soubor 

errors.log, do kterého se zaznamenávají informace o případných pádech programu, 

složka compressed, v níž se nachází zkomprimované soubory, složka decompressed, 

v níž se nachází dekomprimované soubory,  složka  els,  která je pouze pomocná a 

slouží pro snazší výpočty statistik, a složka  stats, v níž se nalézají statistiky metod 

použitých v jednotlivých uzlech.

Pokud je zvolen podrobný výpis, pak se za jménem souboru v případě komprese 

vypisuje čas, kompresní poměr, kompresní poměr v případě, že by nebylo potřeba 

kódovat symboly v listech, pokud by nebylo třeba kódovat symboly v listech (slouží 

pro představu o kolik by bylo možné výsledky zlepšit použitím lepšího kódování), a 

velikosti  komprimovaného  souboru  v  obou  případech.  V případě  dekomprese  se 

vypisuje  pouze  čas.  Pokud  jsou  požadovány průměrné  výsledky,  pak  se  vypisují 

průměry a mediány časů a kompresních poměrů.

5.1. MSC
V  settings se  jednotlivé  varianty  MSC  kódují  pomoci  „{typ  MSC}  ({vlastní 

parametry}), {datový typ}, ({způsob kódování symbolů}).
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– Typ MSC může nabývat hodnot MSC (základní typ MSC), PMSC (prediktivní 

MSC), MSCmm (přeuspořádání uzlů min-max), MSCh (přeuspořádání uzlů 

min-půl), MSCln (párování s k-násobkem – nejbližší nižší), MSCn (párování 

s k-násobkem – nejbližší), MSCun (párování s k-násobkem – nejbližší vyšší).

– Datový  typ  může  nabývat  hodnot  Byte,  UShort,  UInt,  ULong,  Char, 

Pseudochar*, String, Syllable a Word.

– Vlastní  parametry jsou  pouze  u  prediktivního  MSC  a  to  pouze  u  typu 

Pseudochar,  kdy přijímá  přirozené  číslo  –  délku  kontextu  –  a  u  skupiny 

párování s k-násobkem, která přijímá kladné desetinné číslo větší než 1. 

– Způsob kódování symbolů se zadává v případě použití datových typů Syllable 

a  Word,  kdy  se  v  případě  zadání  Dictionary  použije  kódování  pomocí 

slovníku (viz  5.3). V případě nezadání se použije kódování znak po znaku 

popsané v téže podkapitole.

5.2. Slabikový parser
Specifikace slabikového parseru může být dlouhá jedno až tři slova. Skládá se z 

{základní jednotka}, ({jazyková varianta}, ({algoritmus dělení})).

– Základní  jednotka připouští  hodnoty  Syllable,  Word,  WordSyll,  SyllChar, 

WordChar a WordSyllChar. Syllable a Word se chovají téměř stejně, jako je 

popsáno v  [10]. SplitWord je kombinace, kdy je nejprve použito dělení na 

slova, poté jsou slova, které se vyskytla pouze jednou, rozděleny na slabiky. 

Obdobně v SyllChar se nejprve dělí na slabiky a pak na znaky, ve WordChar 

nejprve  na  slova  a  poté  na  slabiky a  ve  WordSyllChar  na  slova,  poté  na 

slabiky, a pokud ani to nepomůže k opakovanému výskytu, tak ještě na znaky.

– Jazyková varianta určuje použití některých speciálních pravidel pro konkrétní 

jazyk. Přípustné hodnoty jsou Czech, English, nebo General. Konkrétně se 

jazykové varianty liší ve funkci  φ. Bylo zvažováno ještě upravit v případě 

češtiny algoritmy dělení  tak,  aby nenastávalo uprostřed písmene 'ch'.  Toto 

* V .NET má char 16 bitů. V praxi ale stačí v naprosté většině případů osm bitů (případ všech 
souborů v korpusu), proto bylo rozhodnuto pracovat v osmibitovém režimu. Pak je ovšem potřeba 
sdělit modulům, jak mají data chápat, pro tento omezený typ char bylo zvoleno označení 
„pseudochar“. typy „syllable“ a „word“ jsou stringy naplněné pseudochary. Rozdíl mezi těmito 
dvěma typy je ve způsobu kódování, které je inicializované jinými statistikami.
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nakonec nebylo provedeno vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o 

velice  malý  počet  slabik  a  pouze  nepatrného  případného  zlepšení 

kompresního  poměru.  Pokud  nebyla  jazyková  varianta  zadána  explicitně, 

zvolí se podle použitého korpusu.

– Algoritmus dělení oznamuje, jaký algoritmus dělení se má použít. Přijímána 

jsou  klíčová  slova  Left,  MiddleLeft,  MiddleRight  a  Right,  které  volí 

odpovídající univerzální algoritmy. Implicitně je nastaveno použití algoritmu 

MiddleLeft.

5.3. Kódování slabik
Použití  slabik nebo slov má za následek výrazný nárůst objemu zakódovaných 

symbolů (zatímco písmen je v anglických dokumentech velikosti 1-4MB 85, slabik 

je 7000 a průměrná délka slova je o něco vyšší než čtyři znaky na slabiku. To dává 

30000 kódovaných znaků, což je až 3% původního nekomprimovaného souboru této 

kategorie. V případě slov je stav ještě o něco horší.

Testována byla následující dvě kódování:

– Kódování  pomocí slovníku čerpá z článku  [13].  Používá mírně upravenou 

verzi  TD3.  První  rozdíl  je,  že  pro  kódování  rozdílů  je  místo  Eliasova  δ 

kódování  použito  kódování  γ [5].  Tato  úprava  je  zvolena,  protože  δ je 

výhodnější až pro čísla větší než 32, ovšem v případě angličtiny se typicky 

použije 26 písmen, v případě speciálních znaků je zastoupení znaků s číslem 

větším než 32 menší než 1 promile, a v prvním, resp. prvních dvou patrech, 

kdy ještě  neznáme typ  slabiky,  je  zaplnění  typicky natolik  husté,  že  se  s 

požadavkem kódování čísla většího než 32 opět setkáme málo. Druhá úprava 

je, že znalost typu slabiky neznamená jiný počátek kódování, ale použití jiné 

tabulky pro kódování všech hodnot uzlu. Součástí kódování je také adresace 

do slovníku, která slabika je na řadě. Tato adresace zabírá většinu délky kódu 

(přibližně 60%), je tedy užitečné na něm co nejvíce ušetřit. Vzhledem k tomu, 

že každá slabika se kóduje pouze jednou*, lze je po jejich odeslání resp. přijetí 

* Výjimkou je prediktivní kódování, kde by mohlo být výhodnější mít jeden slovník pro všechny 
stromy. To však nebylo testováno.
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ze slovníku vymazat. To může, spolu s využitím fázování, ušetřit téměř 1,5 

bitu, tedy zhruba 10% adresace při počtu slabik zmíněném výše.

– Druhé  kódování  kóduje  symboly  znak  po  znaku,  ale  jednotlivé  znaky 

nekóduje  osmibitově,  pro  kódování  je  použito  Huffmanovo  kódování 

inicializované na základě statistik získaných na testovacích souborech.  I  v 

tomto případě se používají různé statistiky na základě toho, zda známe typ 

slabiky.

– Nejdřív se zakóduje první písmeno. To může být libovolného typu. Po 

dekódování známe ve třech případech typ (malá písmena, čísla, speciální 

znaky)  a  v jednom případě víme, že to bude buď velká nebo smíšená 

slabika (slovo).

– Dále se zakóduje délka slabiky (víme, že slabika je dlouhá alespoň jeden 

symbol, tudíž stačí kódovat délku až zde), kde kódování se liší na základě 

typu slabiky.

– V případě malých a číselných slov a slov ze speciálních znaků již dále 

dekódujeme  podle  příslušných  statistik.  V  případě  slov  s  prvním 

písmenem velkým je třeba dekódovat ještě jeden symbol, a teprve poté 

známe typ slabiky a můžeme použít příslušné statistiky.

Nevýhodou  těchto  kódování  je  nutnost  znát  předem  statistiky  souborů  (např. 

statistiky zdrojových kódů se budou výrazně lišit od statistik Shakespeara) a také to, 

že  nejsou stálé  vzhledem k velikostem souborů – to  je  větší  problém u druhého 

způsobu kódování, kdy je potřeba kódovat i délku slabiky, ovšem průměrná délka 

slabik  s  rostoucím souborem roste  a  už u souborů velikosti  1-4MB by kódování 

délky vystavěné podle odpovídajících statistik  znamenalo 4 bity na slabiku, další 

úspora by byla při úpravě kódů znaků.

Obě tato kódování  potřebují  velké množství  statistik  – zastoupení  symbolů na 

první pozici, zastoupení speciálních znaků od druhé pozice dál, zastoupení čísel od 

druhé pozice dál, zastoupení malých písmen od druhé pozice dál u malých slabik, 

zastoupení  malých a velkých písmen na druhé pozici  u slov s prvním písmenem 

velkým,  zastoupení  malých  písmen  u  smíšených  slabik  od  třetího  písmene  dál, 
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zastoupení velkých písmen u velkých slabik od druhého písmene dál a zastoupení 

délek slabik pro malé slabiky, číselné slabiky, slabiky ze speciálních znaků a slabiky 

s prvním písmenem velkým. Tyto statisiky by bylo nutné vygenerovat pro každý typ 

parsování  (po slovech,  po slabikách,  po dělených slovech a  slabikách,  pro různé 

algoritmy dělení do slabik...). Toto je časově velice náročné, zatímco úspora je pouze 

omezená. Proto byly vygenerovány statistiky pouze pro slabiky vzniklé MiddleLeft 

dělením a pro slova.

5.4. Splitter
Další  možností,  kterou  přináší  slabiky,  je  rozdělit  je  do  jednotlivých  proudů 

a každý typ slabik kódovat zvlášť. Toto vyžaduje odlišné uspořádání transformací, 

které netvoří lineární posloupnost, ale vidlici, kde od původního souboru ke splitteru 

vede lineární proud (definovaný v settings2) a od splitteru vede pro každý typ slabik 

jedna  posloupnost  (definovaná  v  settings1)  k  výsledku.  V  současnosti  jsou 

posloupnosti pro jednotlivé transformace stejné. Do budoucna by mohlo být užitečné 

vyzkoušet mít pro různé typy slabik různé posloupnosti, tím ovšem výrazně naroste 

počet  testů  jednotlivých  sestavení  aniž  by  bylo  jisté,  že  to  povede  ke  zlepšení 

kompresního poměru.

Dalším  úkolem do  budoucna  je  vytvořit  statistiky  pro  vytvoření  kódů  znaků, 

jestliže od počátku známe typ slabiky. Tím by se v případě kódování znak po znaku 

ušetřily přibližně 2 bity na slabiku, čímž se na zakódování slabik ušetří přibližně 

10%. V případě velkých souborů to  však přesto nepovede k překonání  kódování 

pomocí slovníku. V případě malých souborů by však tato úspora mohla dosahovat 

několika  procent  na  velikosti  výsledného  souboru.  V  případě  kódování  pomocí 

slovníku by byla úspora výrazně menší (případný omezený nárůst počtu bitů v první, 

příp. druhé úrovni se rozdistribuuje mezi všechny slabiky, kterých je výrazně více) – 

bude se pohybovat v řádech setin bitu na slabiku.

Typ splitteru se definuje v proměnné splitter. Napsány byly dva typy:

– Original,  který  do jednotlivých proudů posílá  pouze  slabiky a  typ  slabiky 

kóduje do výstupního souboru přímo. Kódování probíhá způsobem, jaký je 

popsán v  [10] s rozdílem, že neexistují kódy pro situace, kdy za speciální 

slabikou následuje opět speciální – tato situace nemůže nastat kromě případů, 
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kdy je  použit  modul  SyllChar,  WordChar  nebo  WordSyllChar.  Pro  případ 

použití  modulu  SplitSyll  by bylo  nutné  připsat  variantu  tohoto  splitteru  s 

nepatrně upraveným kódováním. Vzhledem k tomu, že níže varianta splitteru 

vychází lépe, nebylo toto testováno. Nadějnější by mohlo být spíše pro každý 

případ vystavět vlastní transformační vlákno, toto opět zbývá na příště.

– Simple, který do proudů posílá kromě jednotlivých slabik i typ slabiky. Počet 

proudů je tak o jedna větší, než v předchozí variantě.

5.5. BWT
BWT má dvě varianty:

– BWT, která je vhodná pro větší dimenze dat s větším množstvím použitých 

symbolů, jako jsou například slabiky a slova.

– BWTs koeficient,  která  se hodí pro malé konečné dimenze datových typů 

jako například pseudochar. Tato varianta používá kombinaci přihrádkového 

třídění a quicksortu a mez určuje, při jakém zaplnění přihrádek se má ještě 

stále použít přihrádkové třídění a kdy se má už použít quicksort (jako mezní 

počet se bere dimenze datového typu / koeficient).

Tyto dvě varianty se neliší kompresním poměrem. Liší se časem komprese, proto 

doporučuji používat na jedno- a dvoubytové typy variantu BWTs. Volba koeficientu 

závisí  na  transformovaných  datech  a  míře  opakování.  Většinou  bylo  používáno 

BWTs 4 pro jednobytové typy a BWTs 64 pro dvoubytové typy. Pro větší typy a 

neomezené typy je vhodnější varianta BWT.

5.6. MTF
Taktéž u MTF transformace jsou dvě varianty:

– MTF, kterou lze použít pouze u typu byte a

– MTFs, kterou lze použít pro libovolný datový typ.

5.7. IO
Na konec každého řetězce transformací je třeba zadat IO, které zajistí načítání 

souboru ke kompresi, resp. ukládání dekomprimovaného souboru.
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6. Výsledky
V této  kapitole  budou  popsány provedené  testy  a  jejich  výsledky.  Kompresní 

poměry budou uváděny v bitech na byte. 

6.1. Korpus
Aby bylo  možné jednotlivé sestavení  porovnat,  bylo nutné  vytvořit  dostatečně 

velké množiny dokumentů (viz příloha 1). Tyto soubory dále sloužily k vytvoření 

statistik potřebných pro tvorbu zakódování slabik.

Korpus byl naplněn dokumenty z mnoha zdrojů. Část textů pochází z korpusu při 

disertační práci pana Jana Lánského [14], část pochází ze stránek Městské knihovny 

(http://www.mlp.cz/),  serverů  palmKnihy.cz,  root.cz,  agathachristie.szm.com  a 

dalších zdrojů. Všechny soubory jsou ve formátu txt kódování CP-1250. Kvůli tomu 

byly některé soubory převedeny z pdf, doc a dalších formátů. Z těchto souborů byly 

odstraněny hlavičky a patičky informující o digitalizaci, hlavičky a patičky stránek 

(číslování, nadpisy kapitol atd.)... aby neovlivňovaly získané statistiky. Zároveň byly 

některé knihy spojeny do jednoho souboru,  abychom získali  dostatečné  množství 

dlouhých souborů. Takto byly spojovány především ságy, případně podobné knihy 

jednoho autora, aby se minimalizovalo zkreslení statistik.

Dokumenty byly rozděleny do několika kategorií podle jazyka (české, anglické) 

a podle velikosti (hranice 4kB, 16kB, 64kB, 256kB, 1MB a 4MB). Počty souborů 

v jednotlivých množinách jsou v následující tabulce.

XXS
0-4kB

XS
4-16kB

S
16-64kB

M
64-256kB

L
256kB-1MB

XL
1-4MB

XXL
4MB-4GB

CZ 6702 512 415 771 1396 122 15
EN 1579 968 277 128 190 32 4

Tabulka 4: Testovací množiny a počty souborů v nich.

V některých případech byla z časových důvodů (už v případě, že by komprese 

jednoho  souboru  trvala  60s,  by  komprese  celé  sady  souborů  trvala  celý  den)  z 

množiny L_CZ náhodně vybrána dvousetprvková podmnožina.
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6.2. Měření
Testy byly spouštěny pod operačním systémem Windows 7 Home Premium 64bit 

na notebooku s procesorem Intel(R) Core(TM) i5 M520 (2,4 Ghz, 3 MB L2 cache) a 

4GB DDR3 operační pamětí. Program byl napsán ve Visual C# 2008 Express Edition 

s verzí .NET frameworku 3,5.

Datové typy byte, ushort, uint a ulong jsou bezznaménkové a zabírají po řadě 1B, 

2B,  4B,  8B.  Mají  tedy rozsah  [0,  28),  [0,  216),  [0,  232),  [0,  264).  Ačkoliv  char  je 

dvoubytový  (kódování  Unicode),  v  práci  se  pro  zjednodušení  uvažovala  pouze 

jednobytová část odpovídající kódování CP-1250. Pokud tedy aplikujeme např. na 

typ uint, je to jako bychom vstup četli po čtveřicích znaků.

Ačkoliv  výpisy informují  i  o  časech komprese  a  dekomprese,  je  třeba  je  brát 

pouze jako orientační, neboť byla na mnoha místech programu volena univerzálnost 

a snadnost změn na úkor rychlosti. Pro praktické nasazení by se pevným sestavením, 

implementací vlastních vyhledávacích funkcí  a volbou rychlejšího jazyka dosáhlo 

pravděpodobně lepších časů.

6.3. Kompresní poměry
První  dvě  tabulky  zobrazují  kompresní  poměry  samostatného  MSC  (tedy 

sestavení {“MSC typ“, “IO“} na českých a anglických dokumentech v závislosti na 

velikostech souborů a velikosti jednotek textu.

XXS XS S M L XL XXL
byte 6,29 5,10 4,95 4,95 4,93 4,93 4,91
ushort 9,46 6,25 4,91 4,54 4,41 4,38 4,35
uint 10,40 9,54 8,25 6,62 5,36 4,50 3,96
ulong 9,45 9,26 9,20 8,98 8,62 8,02 7,18
syllable 7,35 5,53 4,63 4,15 3,93 3,82 3,74
word 6,12 5,32 4,73 4,08 3,56 3,10 2,76
word-syll 6,91 5,26 4,54 4,14 3,93 3,82 3,74
syll-char 6,36 4,96 4,52 4,09 3,73 3,34 2,99
word-char 7,72 5,69 4,66 3,96 3,52 3,14 2,78
word-syll-char 6,82 5,24 4,49 3,92 3,52 3,15 2,78

Tabulka 5: Kompresní poměry samostatného MSC na českých dokumentech
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XXS XS S M L XL XXL
byte 5,32 4,60 4,49 4,55 4,53 4,52 4,52
ushort 7,48 5,08 4,36 4,16 4,08 4,02 4,02
uint 9,29 7,56 6,12 4,40 4,57 3,84 3,52
ulong 9,14 8,61 8,06 8,40 8,11 6,95 6,07
syllable 5,57 4,15 3,58 3,53 3,39 3,27 3,23
word 4,44 3,30 2,77 3,05 2,85 2,51 2,42
word-syll 5,40 4,07 3,56 3,53 3,40 3,28 3,23
syll-char 4,93 3,49 2,97 3,21 3,04 2,66 2,51
word-char 5,36 3,67 2,93 3,12 2,89 2,53 2,42
word-syll-char 5,07 3,55 2,94 3,13 2,93 2,55 2,43

Tabulka 6: Kompresní poměry samostatného MSC na anglických dokumentech

U  anglických  dokumentů  si  lze  u  načítání  po  bytech  všimnout  poklesu 

kompresního poměru mezi  velikostmi  S a  M, které  je  pravděpodobně způsobeno 

nekonzistencí  textu  mezi  jednotlivými  kategoriemi  –  v  kategoriích  nejmenších 

souborů jsou množiny tvořeny hlavně kalifornským zákoníkem, který je psán velice 

kompaktně, zatímco větší soubory jsou převážně knihy, kde jsou různě odsazovány 

kapitoly, odstavce, nadpisy knih atd.

V případě kódování slabik a slov bylo použito to z výše popsaných kódování, 

které  vychází  lépe.  Následující  dvě  tabulky porovnávají  tato  dvě  kódování  mezi 

sebou.  Vzhledem k  tomu,  že  žádná  z  testovaných  transformací  nemění  použitou 

množinu slabik, zůstávají náklady stejné pro všechna sestavení s výjimkou Simple 

splitteru, kde je potřeba zakódovat navíc pět slov a tedy jsou výsledky univerzální 

pro téměř všechna sestavení. V následujících tabulkách jsou náklady na zakódování 

slovníku v bitech na byte, horší je napsán menším písmem.

Překvapivé je, že kódování po slovech vychází od počátku nejlépe. Tento fakt si 

lze vysvětlit tím, že na malých souborech se nedokáže dostatečně projevit výhoda 

MSC oproti  Huffmanovu kódování  a že frekvence znaků v souborech odpovídají 

statistikám,  na  jejichž  základě  je  vystavěno  kódování  slabik  natolik  dobře,  že  to 

nepřinese výrazné zhoršení. Také se zde pravděpodobně projeví, že kódování slabik 

je částečně prediktivní – první písmeno slabiky se kóduje na základě jiných statistiky, 

čímže se dosáhne mírného zlepšení oproti statickému stromu.

29



XXS XS S M L XL XXL
syllable 3,23/3,73 1,64/1,75 0,85/0,88 0,40/0,40 0,20/0,20 0,10/0,09 0,04/0,04
word 4,10/5,93 3,36/4,29 2,60/3,04 1,90/2,00 1,37/1,32 0,91/0,82 0,55/0,46
syll-char 1,92/1,68 0,84/0,85 0,46/0,48 0,25/0,25 0,13/0,13 0,06/0,06 0,03/0,03
word-
char

1,63/1,29 0,69/0,80 0,58/0,68 0,55/0,59 0,47/0,46 0,37/0,34 0,26/0,22

word-syll 3,82/3,95 2,18/2,20 1,34/1,34 0,89/0,89 0,63/0,61 0,44/0,40 0,29/0,25
word-
syll-charr

2,19/1,82 1,20/1,22 0,86/0,91 0,70/0,71 0,54/0,53 0,40/0,37 0,27/0,23

Tabulka 7: Porovnání jednotlivých kódování slabik u českých dokumentů

XXS XS S M L XL XXL
syllable 2,22/2,47 1,03/1,02 0,52/0,50 0,39/0,35 0,22/0,19 0,10/0,08 0,05/0,04
word 2,49/3,54 1,51/1,95 0,99/1,18 0,89/0,99 0,62/0,65 0,34/0,34 0,18/0,18
syll-char 1,32/1,30 0,64/0,64 0,35/0,34 0,24/0,22 0,14/0,13 0,07/0,06 0,03/0,03
word-
char

1,25/1,36 0,70/0,90 0,50/0,62 0,39/0,44 0,30/0,32 0,19/0,19 0,11/0,10

word-syll 2,50/2,86 1,32/1,48 0,80/0,89 0,62/0,65 0,42/0,43 0,24/0,24 0,13/0,12
word-
syll-charr

1,47/1,57 0,86/1,03 0,59/0,69 0,45/0,49 0,34/0,35 0,20/0,20 0,11/0,11

Tabulka 8: Porovnání jednotlivých kódování slabik u anglických dokumentů

V  případě  malých  souborů  je  tedy  lepší  kódování  znak  po  znaku,  zatímco 

u velkých souborů je lepší kódování pomocí slovníku. Tento výsledek se očekával, 

neboť při  kódování znak po znaku jsou na každý znak slabiky potřeba průměrně 

4 bity,  počet bitů na zakódování tedy přímo závisí na počtu znaků ve slabikách a 

s narůstajícím počtem slabik roste. Oproti tomu u slovníkového kódování je relativně 

velká režie na zakódování pozice ve slovníku (roste pouze logaritmicky vzhledem 

k počtu slabik) a vlastní zakódování trie je již méně náročné. Navíc nové slabiky 

zahušťují  jednotlivá  patra,  čímž  mohou  kompresní  poměr  ve  speciálním případě 

naopak zlepšit.

Také  je  patrný  rozdíl  mezi  výsledky  u  českých  anglických  souborů.  Tento 

výsledek je způsoben tím, že anglická abeceda má 26 písmen a další se vyskytují 

pouze výjimečně, zatímco česká abeceda má 42 písmen (41, nepočítáme-li 'ch'), tedy 
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o  60% více.  Svou roli  zde  také  hraje  různé  rozložení  pravděpodobností  výskytů 

jednotlivých znaků.

Výsledky kódování po slabikách sice vypadají nadějně, ale výsledkům aplikace 

BWT na jednotlivé znaky se bohužel neblíží. Aplikace BWT na větší celky (slabiky, 

ushort...) bohužel zlepšení nepřináší. To může být způsobeno tím, že mezi slabikami 

je  výrazně  menší  korelace  než  mezi  jednotlivými  znaky  a  z  BWT tak  získáme 

výrazně kratší posloupnosti stejných symbolů, takže v MSC neušetříme efektivním 

kódováním dlouhých posloupností. Tomu nasvědčují statistiky použitých metod, kdy 

v BWT s MSC pracující po bitech je unární kódování použito v 7% uzlů, zatímco při 

načítání po slabikách v 57% uzlů. Roli zde také hraje to, že se stromem prochází 

méněkrát  a  tedy je  menší  prostor  pro  zisk  extrémních  hodnot  čítačů,  na  jejichž 

kódování by se ušetřilo.

XXS XS S M L XL XXL
byte 6,03 4,16 3,50 3,02 2,69 2,44 2,23
ushort 9,45 5,93 4,36 3,56 3,07 2,71 2,41
syllable 7,76 5,30 4,11 3,32 2,85 2,53 2,27
syll-char 6,86 4,92 3,97 3,28 2,84 2,52 2,27

Tabulka 9: Kompresní poměry u BWT s MSC na českých souborech

XXS XS S M L XL XXL
byte 4,52 2,93 2,31 2,46 2,34 2,04 1,93
ushort 7,26 4,36 3,15 2,91 2,64 2,25 2,07
syllable 5,55 3,51 2,62 2,66 2,44 2,08 1,95
syll-char 5,14 3,40 2,58 2,63 2,43 2,07 1,94

Tabulka 10: Kompresní poměry u BWT s MSC na anglických souborech

Zlepšení výsledků v případě malých souborů přináší Move-to-Front transformace. 

Vzhledem k větším souborům zlepšení MTF klesá,  až u největších souborů vede 

naopak ke zhoršení kompresního poměru. To lze vysvětlit tím, že tato transformace 

snižuje o jedna délku řetízků (při prvním výskytu symbolu se nejdříve přesune na 

začátek  tabulky,  a  teprve  poté  se  posílá  první  index),  čímž  mírně  ztratíme  na 

efektivním kódování vyšších hodnot, a také již opakování symbolu již nesouvisí s 

konkrétními  znaky,  takže  se  míchají  různá  rozložení  hodnot,  čímž  se  snižuje 
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pravděpodobnost, že bude výhodné nějaké efektivní kódování. Změna frekvencí ve 

prospěch pár symbolů a následné kratší délka průměrné cesty zřejmě nekompenzuje 

tuto ztrátu dostatečně. Zlepšení v případě menších souborů si lze vysvětlit tím, že na 

malých  souborech  jsou  velice  krátké  proudy  jednotlivých  čítačů,  na  kterých  se 

většinou použije unární kódování a tedy se Huffmanovu kódování podobá více než 

u větších souborů.

 V tabulce 11  jsou uvedeny kompresní poměry pro vybraná sestavení, v závorce 

jsou uvedeny výsledky bez MTF. 

XXS XS S M L XL XXL
{„MSC  byte“, 
„MTF“,  „BWTs  4“, 
„IO“},  anglické 
soubory

4,28
(4,52)

2,73
(2,93)

2,16
(2,31)

2,43
(2,46)

2,36
(2,34)

2,07
(2,04)

1,99
(1,93)

{„MSC  syllable“, 
„MTF“,  „BWT“, 
„Syllable“,  „IO“}, 
české soubory

7,36
(7,76)

5,22
(5,30)

4,10
(4,11)

3,26
(3,32)

2,82
(2,85)

2,50
(2,53)

2,27
(2,27)

Tabulka 11: Kompresní poměry vybraných sestavení s MTF

Další testy byly prováděny s prediktivním MSC. I v tomto případě je jisté zlepšení 

oproti  základnímu  MSC,  ale  kombinace  BWT  s  MSC  překonána  není.  Taktéž 

napojení  prediktivního  MSC  na  BWT  nevede  ke  zlepšení  výsledku.  To  si  lze 

podobně  jako  v  případě  MFT vysvětlit  tím,  že  na  první  symbol  posloupnosti  se 

přeskočí do jiného stromu a teprve později se prochází opakovaně stejným stromem, 

takže se opět  kódují  menší čísla a využití  kontextu není natolik účinné,  aby tuto 

ztrátu vykompenzovalo.  Následující  dvě  tabulky  11,  12 ukazují  nejprve výsledky 

samostatného PMSC na českých a anglických souborech se základní jednotkou byte 

při  různých  délkách  kontextu.  Tabulka  13 ukazuje  výsledky  vybraných  dalších 

sestavení.
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XXS XS S M L XL XXL
1 11,30 5,58 4,25 3,91 3,81 3,79 3,77
2 22,42 10,98 6,17 4,24 3,56 3,25 3,1
3 31,72 20,68 12,20 7,03 ---- ---- ----
4 35,85 28,78 20,79 ---- ---- ---- ----

Tabulka 12: Kompresní poměr PMSC(n) na českých souborech.

XXS XS S M L XL XXL
1 7,93 4,50 3,77 3,60 3,55 3,49 3,47
2 15,06 6,91 4,27 3,51 3,15 2,88 2,79
3 22,23 11,98 6,97 5,11 3,71 ---- ----
4 26,86 17,07 11,02 8,96 ---- ---- ----

Tabulka 13: Kompresní poměr PMSC(n) na anglických souborech.

XXS XS S M L XL XXL
PMSC(1),  syllable, 
české soubory

14,21 9,49 6,82 4,89 3,89 3,19 2,81

PMSC(1),  syll-char, 
české soubory

15,10 8,89 6,41 4,72 3,79 3,16 2,80

PMSC(1),  syllable, 
anglické soubory

9,83 5,84 4,03 3,94 3,31 2,65 2,36

PMSC(1),  syll-char, 
anglické-- soubory

10,04 5,60 3,88 3,73 3,21 2,61 2,34

Tabulka 14: Kompresní poměry vybraných sestavení s prediktivním MSC

Mírného  zlepšení  oproti  samotnému  MSC+BWT  bylo  dosaženo  na  velkých 

anglických souborech (XL a XXL) přidáním splitteru Simple. Hranice, kdy se stává 

toto  kódování  výhodnější,  se  u  běžných  textových  souborů  v  anglickém  jazyce 

pohybuje  mezi  600-800kB.  V  případě  českých  souborů  se  podobné  zlepšení 

nekonalo.

XXS XS S M L XL XXL
Anglické soubory 5,00 3,16 2,44 2,54 2,37 2,02 1,89
České soubory 6,92 4,52 3,80 3,25 2,87 2,54 2,28

Tabulka 15: Kompresní poměry při použití Simple splitteru
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Předpoklad, že přeuspořádání listů by mohlo vést k mírně lepším výsledkům, se 

bohužel nenaplnil, výsledky kolísají kolem výsledků při použití základního MSC s 

mírným sklonem být horší.

U  tvorby  neoptimálních  stromů  se  potvrdil  předpoklad,  že  tato  nevyváženost 

způsobí  změnu vlastností  proudů na výhodnější  pro efektivnější  metody.  Bohužel 

vzniklá úspora nekompenzuje dostatečně narůstající průměrnou délku cesty stromem. 

Nejdřív se výrazně zhoršuje kompresní poměr až do řádu procent, vrcholí kolem k=5, 

načež  znovu  klesá  na  rozdíly  desetkrát  menší  –  zde  se  projevila  podivuhodná 

stabilita, kdy se kompresní poměr dále nezhoršuje ani pro relativně vysoká k=100.
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Závěr
V práci bylo vyzkoušeno několik variant MSC a několik transformací ve snaze 

zlepšit  kompresní  poměr.  V  případě  malých  souborů  přinese  zlepšení  MTF 

transformace, případně načítání po slovech. V případě velkých souborů je zlepšení 

obtižné. V případě anglických souborů se od cca. 750kB jeví jako výhodné načítat 

text  po  slovech.  Slova,  která  se  vyskytla  pouze  jednou,  rozdělit  na  slabiky.  Na 

výsledný proud aplikovat  BWT, a  pak ho rozdělit  podle typu slabiky.  V případě 

velkých českých souborů se zlepšující transformaci nalézt nepodařilo.

Také byly otestovány další metody pro kódování hodnot v uzlech. Obecně nebyly 

příliš  úspěšné,  ovšem  zastoupení  jednotlivých  metod  se  liší  v  závislosti  na 

posloupnosti  transformací,  proto  nelze  jednoznačně  říci,  zda  jsou  přínosem,  či 

nikoliv.

Porovnáme-li výsledky s běžně používanými kompresními formáty, zjistíme, že 

MSC překonává Gzip a Zip s metodou Deflate nebo LZMA u dostatečně velkých 

souborů  téměř  vždy.  V  případě  srovnávání  s  BZip2  je  srovnání  poněkud 

problematické. Rozdíl u velkých souborů je způsoben spíše tím, že BZip2 pracuje po 

blocích omezené délky (max. 900000kB), což způsobí menší posloupnosti stejných 

znaků na výstupu BWT. Na středních velikostech již začíná být BZip2 lepší.  Na 

velkých dokumentech tedy bylo  hlavní  snahou dotáhnout  se  na  výsledky PPMd, 

který má z běžně používaných formátů nejlepší výkon. Náskok se podařilo u velkých 

souborů o třetinu snížit. K překonání dochází pouze u nejmenších souborů, kdy se 

kontext  nestihne  ještě  projevit.  Pro  kompresi  do  běžně  užívaných  kompresních 

algoritmů jsem použil program 7z (http://www.7-zip.org/).
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XXS XS S M L XL XXL
PPMd 5,19 2,50 1,88 2,15 2,09 1,83 1,76
Deflate64 5,19 2,89 2,31 2,72 2,82 2,68 2,68
LZMA 5,54 2,94 2,25 2,63 2,60 2,30 2,20
BZip2 4,16 2,69 2,14 2,38 2,31 2,14 2,13
GZip 4,10 2,75 2,27 2,80 2,94 2,82 2,81
Nejlepší 
testované

4,28 2,73 2,16 2,43 2,34 2,02 1,89

Tabulka 16: Srovnání s běžně používanými kompresními algoritmy, anglické soubory

XXS XS S M L XL XXL
PPMd 7,78 3,75 3,10 2,64 2,37 2,17 2,01
Deflate64 8,15 4,21 3,68 3,29 3,18 3,14 3,10
LZMA 8,80 4,43 3,70 3,21 2,93 2,71 2,52
BZip2 5,89 3,90 3,37 2,91 2,62 2,54 2,49
GZip 5,77 4,03 3,66 3,39 3,32 3,30 2,49
Nejlepší 
testované

6,03 4,16 3,50 3,02 2,69 2,44 2,23

Tabulka 17: Srovnání s běžně používanými kompresními algoritmy, české soubory

Během práce bylo pro nedostatek času opominuto několik větví, které je možné 

zkoumat v budoucnu. Především lepší využití  kontextu,  tvorba statistik pro různá 

dělení  slov.  U  velkých  souborů  také  vypadá  nadějně  úprava  PPM  algoritmu  na 

slabiky, to však již nesouvisí s MSC.
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