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Abstrakt 

Algoritmy založené na principu míchání kontextů patří v současné době mezi ty, které při kompresi 

dosahují těch nejlepších výsledků. Tohoto vynikajícího komprimačního poměru však dosahují na úkor 

rychlosti svého běhu a také operační paměti, kterou pro kompresi potřebují. Principem těchto algoritmů 

je udržování několika statistických modelů a vhodným mixováním jejich výsledků dosahovat nejvyššího 

kompresního poměru. V této práci se seznámíme s algoritmem DiplomaCM, který implementací 

vhodných statistických modelů a exponenciálním mixováním kontextů dosahuje především vyšších 

rychlostí. Dále je uvedena i konkrétní implementace algoritmu a otestován její kompresní poměr i čas 

komprese ve srovnání s již existujícími metodami nebo algoritmy. V závěru jsou také navržena možná 

zlepšení a popis možnosti implementace paralelizace tohoto algoritmu. 

Klíčová slova 

Komprese dat, bezeztrátová komprese, aritmetické kódování, mixování kontextů, paralelizace, PAQ 

Abstract 

Algorithms based on the principle of Context-mixing currently belongs among compressors which 

achieve the best results. This excellent compression ratio they reach at the expense of his running speed 

and memory, they need to compress. The principle of these algorithms is the maintenance of several 

statistical models and appropriate mixing their results so that compression reaching the highest 

compression ratio. In this diploma thesis we become familiar with the algorithm DiplomaCM which 

implements appropriate statistical models and exponential context-mixing is particularly noticeable at  

its higher speeds. The following is the concrete implementation of the algorithm and tests its 

compression ratio and the compression time compared to existing methods or algorithms. The 

conclusion also suggest possible improvements and description possibilities of parallel implementation 

of this algorithm. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

BWT – Burrows–Wheelerova transformace je pomocná technika v kompresi, která zaměňuje pořadí 

symbolů v řetězci (permutace). 

CM – (Míchání kontextů) – Context-mixing je typ kompresního algoritmu, kde je další symbol 

předpovídán na základě dvou nebo více statistických modelů a poskytuje tak lepší výsledky, než pokud 

by modely byly samostatně. 

JPEG – Je metoda ztrátové komprese používaná pro ukládání obrázků. 

LZ77 – Je slovníková kompresní metoda, která nahrazuje skupinu znaků odkazem na jejich dřívější 

výskyt (pokud nějaký byl). 

LZMA – Kompresní metoda kombinující algoritmy LZ77, Markovovy řetězce a Range. Je používán 

v produktu 7-zip. 

PAQ – Série bezeztrátových kompresních algoritmů využívajících context-mixing. 

PPM – Prediction by partial matching je adaptivní statistická komprese využívající znalosti kontextu. 

Výzkum PPM vedl k vytvoření PAQ a je tak jeho předchůdcem. 

RAR – Proprietární kompresní algoritmus vytvořený ruským programátorem Jevgenijem Rošalem. 

DEFLATE –Kompresní algoritmus využívající kombinaci algoritmů LZ77 a Huffmanova kódování. 
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Úvod 
Pokud pracujeme s velkým objemem dat, tak si často musíme položit otázku, zda by nebylo 

výhodnější tato data nějakým způsobem komprimovat. Volba správné komprese nám mnohdy 

ušetří nejen důležité místo na disku, ale také čas nutný k přenosu těchto dat po síti. Na druhou 

stranu pro kompresi dat je třeba čas, pro její provedení, a také výpočetní výkon, který se zpravidla 

s rostoucím kompresním poměrem zvyšuje. 

Komprese dat je definována jako proces kódování dané informace do nižšího počtu bitů než 

původní reprezentace informace. Samotný proces kódování probíhá podle různých kompresních 

schémat. Komunikace pomocí komprese datového toku může fungovat pouze tehdy, pokud 

odesílatel, i příjemce znají kompresní schéma, které bylo v jejich případě použito. Pokud by jej 

však příjemce neznal, pak by se mu tok dekódovat nepodařilo. 

Tato diplomová práce se zaměřuje výhradně na takovou bezeztrátovou kompresi, která nad 

kódovanými daty buduje statistické modely, které pak po vhodných kombinacích využívá při 

kódování výsledného souboru. Tato komprese se nazývá context-mixing. 

První kapitola představí jak obecné principy komprese, tak principy algoritmu context-mixing. 

V následujících dvou kapitolách je pak popsán návrh efektivní implementace algoritmu context-

mixing a popis datových struktur použitých při implementaci. Čtvrtá kapitola je pak věnována 

zhodnocení efektivity tohoto algoritmu s vybranými kompresními programy na různých vzorcích 

dat. Poslední kapitola popisuje možnosti úpravy tohoto algoritmu pro dosažení vyšší rychlosti a 

popis možné paralelizace algoritmu. Součástí této práce je také CD se zdrojovými kódy. 
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1. Principy komprese pomocí algoritmu Context-mixing 

1.1 Komprese dat 

Kompresní algoritmy se zpravidla dělí na dvě základní skupiny. Těmito skupinami jsou ztrátová 

a bezeztrátová komprese. Tyto se zpravidla používají na odlišné typy dat. Komprese obrázků, 

videa či zvuku vychází z nedokonalosti lidských smyslů a proto zpravidla jako hlavní schéma 

používá kompresi ztrátovou. Při této kompresi je část původní informace ztracena, ale tuto ztrátu 

nemusí lidské smysly ani postřehnout. Naproti tomu bezeztrátová komprese využívá statistickou 

redundanci dat k lepší reprezentaci původních dat. Při této metodě komprese je příjemce schopen 

data rekonstruovat naprosto přesně, tedy všechny sekvence bitů odpovídají původní informaci. 

Ačkoliv bezeztrátová komprese zpravidla dosahuje při kompresi daleko lepších výsledků co se 

výsledné velikosti a času potřebného ke kompresi, tak ze své podstaty nemůže být použita, pokud 

je ztráta dat nepřípustná. 

Bezeztrátové metody komprese lze rozdělit do několika skupin. Tyto obsahují metody, které se 

vždy specializují pro určitý typ dat. Těmito skupinami jsou hlavně text, obrázky, zvuk. Každý 

bezeztrátový algoritmus lze sice použít na jakákoliv binární data, ale některé algoritmy mohou 

mít problémy s výkonem komprese nebo kompresním poměrem, pokud komprese probíhá na 

jiném druhu dat, než pro které byl algoritmus navržen. Jako příklad bych uvedl, že obrazová data 

se nedají efektivně komprimovat pomocí textových algoritmů. 

Mnoho moderních bezeztrátových metod využívá dva druhy algoritmů. První algoritmus na 

vstupních datech provádí statistické modelování a druhý algoritmus kóduje vstupní data pomocí 

připravených modelů do bitových řetězců takovým způsobem, aby se data, která se ve vstupu 

vyskytují častěji, kódovala na kratší výstup. Příkladem prvního druhu jsou algoritmy LZ77, 

LZMA a BWT. Mezi druhé algoritmy patří aritmetické kódování, asymetrické binární kódování, 

Huffmanovo kódování a další. 

1.2 Statistické metody komprese dat 

Jak již bylo uvedeno výše, statistické metody se snaží předvídat jaké znaky nebo úseky znaků 

budou následovat v komprimovaném souboru. Tyto předpovědi jsou tvořeny buď pomocí předem 

definovaného statického modelu nebo pomocí adaptivního modelu. 

Statický model může buď obsahovat statistiky vyvozené ze specifického jazyka (obsahující třeba 

pravděpodobnosti výskytu znaku o po znaku h v anglickém jazyce) nebo je statistický model 

vytvořen při prvním průchodu souboru, soubor je podle něho zkomprimován a poté je tento 

statický model připojen k zakódovanému souboru.  
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Adaptivní model je na druhou stranu tvořený přímo při kompresi souboru, kdy po každém 

zakódovaném bitu dojde k jeho aktualizaci. Obecně lze také říci, že metody s adaptivním 

modelem potřebují ke kompresi pouze jeden průchod a metody se statistickým modelem dva 

průchody komprimovaného souboru. 

1.3 Context-mixing 

Pojem context-mixing můžeme do češtiny přeložit jako míchání kontextů. Sám o sobě však není 

žádným algoritmem. Je to obecný přístup, který se snaží vysokého komprimačního poměru pro 

všechna data dosáhnout tím, že kombinuje několik modelů pro předpověď každého následujícího 

bitu. Předpověď více statistických modelů pro obecná data bývá zpravidla přesnější než 

předpověď modelu jednoho. Předpověď následujícího bitu, tak na rozdíl od jiných algoritmů jako 

DMC, PPM, atd., nevychází z předpokladu, že nejvyšší komprese lze dosáhnout znalostí co 

největšího počtu již zakódovaných bitů, ale naopak kombinací několika modelů o různých 

kontextech. Kontext je jakákoliv funkce, která vychází z dat již zakódovaných bitů a nevychází 

jen z délky posledních bitů. Kontextem tedy často bývá i odhad informace, jaká data právě 

kódujeme, zda-li se jedná o text, vektorovou grafiku, video či fotografii. 

Vznikne-li tedy při predikci následujícího bitu více jednotlivých modelů, musí se tyto predikce 

nějakým způsobem zkombinovat. V teorii pravděpodobnosti nelze na toto otázku najít 

jednoznačnou odpověď. Přesněji můžeme vytvořit příklad, kdy následující bit může být cokoliv 

jiného než předpokládaný bit podle jednotlivých modelů. Při reálné komprimaci ale vždy 

předpokládáme, že výsledná pravděpodobnost bude přibližně odpovídat průměru všech 

pravděpodobností. V současné době existuje několik základních přístupů výpočtu 

pravděpodobnosti a to logistické míchání (logistic mixing), lineární míchání (linear mixing), 

model shody (Match model) a metoda přímého či nepřímého určení druhého symbolu (Secondary 

symbol estimation). 

1.4 PAQ – nejznámější zástupce Context-mixing 

Nyní si představme algoritmus PAQ tak, jak jen navrhl a implementoval M. Mahoney v článku 

[4] a dále jej pak radikálně vylepšil ve verzích PAQ6, PAQ7 a poslední verzi PAQ8. Již od první 

verze vytvořené v roce 2002, byl algoritmus vydáván pod volnou licencí GNU General Public 

License což napomohlo jak jeho rozšíření, tak pochopení a následnému zdokonalování. 

V současné době algoritmus PAQ8 obsazuje hned několik nejvyšších příček v soutěžích o 
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nejvyšší komprimaci dat1. Nevýhodou je však vysoká paměťová a hlavně časová náročnost 

algoritmu2. 

Predikce se v PAQ provádí kombinací vysokého počtu modelů pomocí speciálního adaptivního 

algoritmu. Modely jsou již od verze PAQ6 kontextové i statické. Z funkce již zpracovaných 

kontextů je predikce mapována pomocí hashovací tabulky na stavy, které vycházejí z bitové 

historie. Z této bitové historie je pak vypočten odhad pravděpodobnosti p pomocí adaptivní 

funkce. Pravděpodobnost p pak znázorňuje odhad, že dalším bitem bude jednička. 

Ve verzi PAQ7 jsou pak pravděpodobnosti jednotlivých modelů při predikci následujícího bitu 

kombinovány v několika upravených neuronových sítích, které jsou voleny podle kontextu bitu. 

Úpravy neuronových sítí vycházejí z přístupu při adaptaci vah, kdy nedochází k minimalizaci 

kvadratickou odchylkou, ale k minimalizaci bitů potřebných při zakódování. V konečné fázi 

predikce pak ještě pravděpodobnost a také kontext jsou transformovány pomocí adaptivních 

pravděpodobnostních map (APM) na finální pravděpodobnost, že následující znak bude jednička. 

Po poslední fázi predikce nastává fáze kódování, která probíhá pomocí aritmetického kódování. 

1.5 Model, model dat a modely n-tého řádu 

Při popisování komprese a principu algoritmů context-mixing byly několikrát použity pojmy 

model a model dat, ale tyto výrazy prozatím nebyly vysvětleny. 

 Modelem dat jsou v této diplomové práci myšlena data uložená ve specifické datové 

struktuře obsahující statistiky o znacích či bitech, které již byly přečteny. 

 Modelem je v této diplomové práci myšlen algoritmus, který nad specifickou datovou 

strukturou (modelem dat) provádí výpočet pravděpodobností výskytu následujícího 

znaku nebo bitu a tuto datovou strukturu také aktualizuje. 

Adaptivní tvorba modelu dat probíhá společně s kompresí i dekompresí, a proto ji není potřeba 

ukládat společně s komprimovanými daty. Postup kódování probíhá tak, že v prvním kroku 

algoritmus zakóduje další znak nebo bit a teprve podle něj upraví model dat. Kdyby však 

kódování probíhalo opačně, pak by nastal problém při dekódování, pokud by dekodér přečetl 

zakódovaný znak nebo bit podle modelu, který ještě nezná. 

                                                      

 

1 Hutter Prize – 2. - 4. místo v komprimaci 100MB souboru dat z anglické wikipedie. Několik výrazných 

zlepšení také v soutěží Calgary Challenge. 
2 Statistiky náročnosti kompresních programů - http://mattmahoney.net/dc/text.html 
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Modelem i. řádu (čti ítého) je myšlen model dat takový, který ukládá statistiky o znacích nebo 

bitech specifické délky kontextu. Pro model 0. řádu tedy není žádná korelace mezi sousedními 

znaky, což činí pravděpodobnosti jednotlivých znaků izolovanými. U modelu i. řádu však záleží 

i na kontextu, v nichž se znaky vyskytují. Tento kontext má délku i, kde i je konečné a může být 

jak pevné, tak kombinované (používají se kontexty různých délek). Pokud model i. řádu obsahuje 

i modely řádů i-1,i-2,…,0, pak se nazývá úplný. V opačném případě se nazývá částečným. Na 

obrázku 1 můžeme pro lepší představu vidět několik příkladů modelů i řádu. 

Model druhého řádu Model prvního řádu Model nultého řádu 

Predikce na pozici znaku c Predikce na pozici znaku c Predikce na pozici znaku c 

ab → r 2
2

3
 

     → Esc 1
1

3
 

 

ac → a 1
1

2
 

     → Esc 1
1

2
 

 

ad → a 1
1

2
 

     → Esc 1
1

2
 

 

br → a 2
2

3
 

     → Esc 1
1

3
 

 

ca → d 1
1

2
 

     → Esc 1
1

2
 

 

da → b 1
1

2
 

     → Esc 1
1

2
 

 

ra → c 1
1

2
 

    → Esc 1
1

2
 

a → b 2
2

7
 

   → c 1
1

7
 

   → d 1
1

7
 

   → Esc 3
3

7
 

 

b → r 2
2

3
 

   → Esc 1
1

3
 

 

c → a 1
1

2
 

   → Esc 1
1

2
 

 

d → a 1
1

2
 

   → Esc 1
1

2
 

 

r → a 2
1

3
 

   → Esc 1
1

3
 

     → a 5
5

16
 

     → b 2
2

16
 

     → c 1
1

16
 

     → d 1
1

16
 

     → r 2
2

16
 

     → Esc 5
5

16
 

 

Obrázek 1 - Možné modely i. řádu pro řetězec "abracadabra"3 

1.6 Modely a kontexty v PAQ8 

Vysoké komprese algoritmu PAQ8 je především dosahováno kombinací vysokého počtu 

kontextů. Většina kontextů začíná na bajtové hranici a končí posledním zpracovaným bitem. 

                                                      

 

3 Obrázek upraven podle prezentace Tomáše Dvořáka [http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NSWI072/ 

PPM.pdf] 
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Všechny kontexty zároveň jsou implementovány pomocí jednoho či více modelů. V poslední 

verzi programu PAQ8F jsou používány právě čtyři typy modelů: 

 match model 

 run map 

 stationary map 

 non-stationary map 

Match model predikuje pravděpodobnost podle proměnných (c, d), kde c je rovno jedničce právě 

když kontext již byl přítomen v dřívějších datech. V opačném případě je c rovno nule. Symbol 

d značí následující bit. Pravděpodobnost je pak počítána pomocí vztahu 𝑝 =  (2𝑑 −  1)  ∙  𝑐 ∙

 𝑙𝑜𝑔 (𝑚 +  1), kde m je délka kontextu. 

Model Run map predikuje následující bit podle proměnných (d, n), kde d je hodnota posledního 

bitu (tedy 0 nebo 1) a n je počet bezprostředních opakování tohoto bitu za sebou. Pravděpodobnost 

odpovídá vztahu 𝑝 =  (2𝑑 −  1)  ∙  𝑙𝑜𝑔 (𝑛 + 1). 

Model Stationary map predikuje následující bit podle podílu nulových a jedničkových bitů 

v bitové historii. Pravděpodobnost je pak počítána vztahem 𝑝 = log  (
𝑆

1−𝑆
), kde proměnná 

S odpovídá vztahu 𝑆 ≔ 𝑆 + (𝑖 − 𝑆) 

Modelování Nonstationary map už tak přímočarý není a může být implementován různými 

způsoby i když se v podstatě jedná o kompromis mezi modely Stationary map, který udržuje 

stabilní a pomalu se měnící statistiky, a Run map, který se naopak velmi rychle mění pomocí 

zapomínání starých statistik. Přístup zvolený v původním algoritmu PAQ je nejspíš ten 

nejjednodušší. Pokud přečteme bit k ze vstupu, pak jeho pravděpodobnost navyšíme o 1 a naopak 

pravděpodobnosti opačného bitu vynulujeme. Čteme-li tedy sekvenci po sobě jdoucích nul, tato 

nestacionární mapa zvyšuje hodnoty nk. Ve chvíli, kdy přečteme jedničku ze vstupu, je 

pravděpodobnost n0 je vynulována, n1 je nastaveno na 1, a my předpokládáme sekvenci po sobě 

jdoucích jedniček. V podstatě se jedná o předpoklad, že se poslední vstup zopakuje. Tento model 

byl v algoritmu PAQ8 upraven v této verzi predikuje následující bit z osmi bitového stavu daného 

trojicí (n0, n1, h), kde n0 a n1 značí počet nul a jedniček zaznamenaných v nedávné historii a h značí 

poslední zaznamenaný bit. 

Implementace PAQ8 obsahuje celkově dvanáct různých modelů, které jsou voleny podle 

aktuálních informaci o zpracovávaných datech. Mezi tyto modely patří soubory pro instrukční 

sadu x86, text, formátovaný text, obrázky JPEG. 
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1.7 Způsoby mixování kontextů 

1.7.1 Lineární mixování kontextů 

V PAQ6 je pravděpodobnost další nuly nebo jedničky vypočítávána na základě jejich 

dosavadního počtu, který je nějakým způsobem vážený. Mějme n1i a n0i vyjadřující počty nul, 

respektive jedniček v i modelu. Potom jsou pravděpodobnosti p0 a p1 vypočítány podle 

následujících vzorců: 

 𝑆0 = ϵ + ∑𝑖 ⋅ 𝑤𝑖𝑛0𝑖 

 𝑆1 = 𝜖 + ∑𝑖 ⋅ 𝑤𝑖𝑛1i 

 𝑆 = 𝑆0 + 𝑆1 

 𝑝0 =
𝑆0

𝑆
 

 𝑝1 =
𝑆1

𝑆
 

Epsilon je malá, nenulová hodnota, která zabraňuje nežádoucím vlastnostem, pokud je S blízko 

nule, a váha je definována jako: 

 𝑤𝑖 = 𝑚𝑎𝑥[0, 𝑤𝑖 +
(𝑦−𝑝𝑖)(𝑆𝑛1𝑖−𝑆1𝑛𝑖)

𝑆0𝑆1
] 

Nuly a jedničky jsou počítány podle schématu, který je oproti metodě jednoduché inkrementace 

poměrně agresivní. Pokud přijde nějaký bit, jeho čítač je inkrementován, avšak u opačného bitu 

je čítač vydělen dvěma a přičtena jednička, pokud je větší než 2. Například pokud nám na začátku 

přijde 10 jedniček a poté jedna 0, stav se z (0, 10) změní na (1, 6). 

1.7.2 Logistické mixování kontextů 

Od sedmé verze algoritmu PAQ bylo lineární mixování kontextů nahrazeno logistickým 

mixováním, protože dává při kompresi lepší výsledky. Jako vstup už vyžaduje pouze 

pravděpodobnost, což umožňuje použití přímých kontextových modelů a i jejich kombinace  

jsou pak robustnější. Logistické mixování používají také další algoritmy jako LPAQ,  

ZPAQ a další. Z množiny pi a wi počítáme pravděpodobnost, že následující bit bude  

roven jedné podle rovnice 𝑝 = 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑠ℎ(∑ 𝑤𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ(𝑝𝑖)𝑖 ), kde 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ(𝑝) = ln(
𝑝

1−𝑝
)  a  

𝑠𝑞𝑢𝑎𝑠ℎ(𝑥) = 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ−1(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥. 

Výpočet pravděpodobnosti je vlastně neuronová síť, která bere roztažené (stretch) 

pravděpodobnosti jako vstup. Podobně jako u lineárního mixování se váha počítá pomocí 

parciální derivace celkových vah. Ve výsledku je úprava pro každý ze dvou bitů jednodušší než 
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zpětná propagace neuronových sítí podle rovnice 𝑤𝑖 = 𝑤𝑖 + 𝜆(𝑦 − 𝑝)𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ(𝑝𝑖), kde (y – p) je 

predikční chyba. U této metody mohou váhy dosahovat také záporných hodnot. 

Komprese může být mnohdy vylepšena použitím modelů malého kontextu, například 

posloupností bytů kontextu nultého řádu. V PAQ a ZPAQ jsou metody squash() a stretch() 

implementovány pomocí vyhledávacích tabulek. 

1.8 Aritmetické kódování 

Aritmetické kódování je forma kódování, která je využívána v bezeztrátové kompresi. U 

některých jiných forem kódování, jako je například Huffmanovo, se pracuje s myšlenkou, že 

méně časté znaky jsou reprezentovány delšími řetězci, a více časté, řetězci kratšími. Výsledek je 

tedy v průměru kratší. Aritmetické kódování naproti tomu vyjadřuje celou zprávu jediným 

racionálním číslem, místo toho aby výstupní data dělilo do různých, navzájem oddělených, bloků. 

Aritmetické kódování se oproti jiným vyznačuje svojí elegancí, efektivitou a univerzálností, 

jelikož je schopné pracovat v nejrůznějších podmínkách velmi efektivně. Je matematicky 

dokázáno, že při aplikaci na nezávislých a vhodně rozložených datech, je komprese symbolů 

optimální. Navíc zjednodušuje modelování komplexních zdrojů a poskytuje výsledek, který se 

blíží optimu nebo alespoň významně vylepšuje kompresi těch zdrojů, které nejsou nezávislé a 

vhodně rozložené. 

I přes nesporné klady masivnímu rozšíření aritmetického kódování brání drobné nevýhody. 

Například složitost aritmetických operací procesory mnohdy příliš vysoká a naopak efektivní 

implementace jsou náročné na pochopení. Navíc už existující efektivní implementace mnohdy 

chrání patenty. Strach z jejich narušení odrazuje implementaci do mnoha komerčních produktů. 

Naštěstí se to dnes už mění, patentům končí platnost a také efektivita aritmetických operací je na 

dnešních procesorech vyšší než tomu bylo dříve. 

Na začátku kódování se provede odhad pravděpodobností výskytů jednotlivých znaků. Optimum 

pro každý symbol je použití -log2P bitů na zakódování. Stanovení modelu dat je v podstatě jen 

predikce vzorů, které se budou v symbolech zprávy vyskytovat. Výsledek bude tím lepší, čím 

dokonalejší bude odhad. Příkladem takového modelu může být soubor, který se skládá pouze ze 

znaků A, B a C a na základě něhož si stanovíme model dat p = [0,65; 0,2; 0,1; 0,05], kde čtvrtý 

symbol odpovídá ukončujícímu symbolu. Kdokoliv, kdo má k dispozici výsledné číslo a tento 

model, je schopen zprávu dekódovat. Kromě tohoto popsaného příkladu, který ilustruje použití 

statického modelu, můžeme mít i model adaptivní, který frekvence výskytů mění v průběhu svého 

chodu. Šance, že po souhlásce bude samohláska, je určitě větší, než že bude následovat další 

souhláska. 
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Během kódování si v každém kroku udržujeme znalost současného intervalu, kam máme 

zakódovat následující znak. V případě adaptivních modelů musíme znát i aktuální rozložení 

pravděpodobností. Podle nich algoritmus dělí současný interval na menší části a z nich vybere 

ten, který náleží aktuálnímu znaku. V první iteraci se pravděpodobnosti nakumulují a dají 

vzniknout intervalům [0–0,65; 0,65–0,85; 0,85–0,95; 0,95–1]. Pokud by v modelu uvedeném výše 

přišel jako první na vstupu znak B, který leží v intervalu 0,65–0,85, stane se tento interval novými 

hranicemi pro další iteraci a intervaly se upraví na [0,65–0,78; 0,78–0,82; 0,82–0,84; 0,84–0,85]. 

Při dekódování je vstupem číslo, ze kterého odvodíme znak a model upravíme úplně stejným 

způsobem. Postup je tedy stejný. 

Metoda aritmetického kódování vyžaduje nekonečnou přesnost, v reálném prostředí tak narazíme 

na hranice běžných procesorů už po několika málo znacích. Tento problém se často nazývá 

underflowing a lze jej však řešit například pomocí renormalizace, která se použije, když se k sobě 

intervaly začnou přibližovat na malou vzdálenost. Pokud má spodní a horní hranice aktuálního 

intervalu zleva nějaké společné bity, jsou tyto poslány na výstup a zbývající bity posunuty vlevo. 

Vpravo jsou doplněny o další bity tak, aby byl nový rozsah co největší. Například 00010100 – 

00100101 je oříznuto na 010100 a 100101, načež jsou zprava doplněny na 01010000 a 10010111. 
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2 Návrh efektivní implementace a datových struktur 
Jak bylo představeno výše, existuje velké množství modelů a přístupů, jak dosáhnout co nejvyšší 

komprese. Tyto modely byly často matematicky vylepšovány, aby dosahovaly ještě lepších 

výsledků, ale za cenu vyšší výpočetní složitosti. Algoritmus PAQ však nebyl nikdy vyvíjen 

s myšlenkou reálného využití pro běžné uživatele, ale spíše jako ukázka současné hranice 

komprimovatelnosti souborů, kdy jediným vyhodnocovaným parametrem je kompresní poměr 

algoritmu. Chceme-li však implementovat efektivní algoritmus, u kterého nebude jediným 

hodnoceným parametrem kompresní poměr, ale také čas jeho běhu, pak nezbývá než přistoupit 

na kompromisy a v implementaci vhodně kombinovat modely výpočetně jednodušší. 

Vlastní implementaci kompresního algoritmu používající pro kompresi mixování 

pravděpodobností několika kontextů jsem tedy zvolil modely uvedené v následujících 

podkapitolách. Implementovaný algoritmus jsem také interně pojmenoval DiplomaCM, protože 

jeho implementace má především akademické pozadí a má tedy sloužit především ke studiu 

principů algoritmů context-mixing a pochopení jednotlivých kroků komprese. 

2.1 Základní parametry 

Při návrhu algoritmu DiplomaCM bylo v prvé řadě nutné rozhodnout s kolika modely a kontexty 

bude tento algoritmus pracovat. Existuje totiž několik možných přístupů jak míchání kontextů 

realizovat. První možností byla implementace více modelů o kratším kontextu. Druhou možností 

byla implementace naopak méně modelů o kontextu delším. Po srovnání algoritmů PAQ1, PAQ3, 

PAQ6, PAQ8 a LPAQ jsem se nakonec rozhodl pro implementaci malého počtu modelů o delším 

kontextu. 

Algoritmus DiplomaCM kombinuje tyto dva rozdílné modely: 

 Model 1. řádu (pracující s kontextem posledního bajtu) 

 Model 5. řádu (pracující s kontextem posledních pěti bajtů) 

Mezi základní parametry efektivní implementace algoritmu rozhodně patří i volba rozsahu 

pravděpodobností, podle kterých aritmetické kódování kóduje výsledná data. Protože práce 

počítače s plovoucí desetinou čárkou rozhodně nepatří mezi efektivní operace, musíme tedy 

původní rozsah pravděpodobností od 0 do 1, který má teoreticky nekonečnou přesnost, 

transformovat do jiného rozsahu hodnot, který již bude mít přesnost omezenou, protože výsledná 

transformace bude zahrnovat pouze celočíselné hodnoty. Po krátkém prostudování algoritmů 

PAQ, LPAQ jsem dospěl k závěru, že nejvhodnější rozsah hodnot pro výslednou transformaci 

bude od 0 do 4096, který poskytuje dostatečný rozsah, ale také není zbytečně mohutný. 



20 

 

 

2.2 Popis modelů 

Než se pustíme do vysvětlování modelů vyšších řádů, které tvoří hlavní kompresní algoritmus, 

tak bychom neměli zapomenout ani na modely jednodušší, ale o to důležitější pro správné 

fungování celého algoritmu. 

2.2.1 Balancovaný nestacionární model 

Prvním takovým je nestacionární model. V podstatě se jedná o obdobu stacionárního modelu, kdy 

model obsahuje dva čítače n0 a n1, které jsou nejdříve inicializovány na nulu. Rozdíl těchto 

modelů však spočívá v tom, že nestacionární model dokáže zapomínat, což stacionární model 

neumí. Předpokládáme-li, že byl právě zakódován bit jednička, pak dochází k aktualizaci čítačů 

balancováním. Hodnota pravděpodobnosti jedničky je zvýšena o jedna, načež hodnota 

pravděpodobnosti nuly se vypočítá podle vztahu 𝑝0 = ⌊
𝑝0

2
⌋ + 1. 

Ve snaze snížit paměťovou náročnost tohoto modelu, který je základem jak modelu 5. řádu, tak 

modelu 1. řádu, můžeme jednotlivé stavy čítače ukládat jako bajt, tedy osmi bitovou hodnotu. 

Čítače totiž z důvodu balancování po každém zapsaném bitu hodnotu upravují tak, že oba čítače 

nemohou nikdy zároveň dosáhnout vysokých čísel. Maximální hodnoty čítače lze totiž dosáhnout 

pouze při zápisu nebo přečtení 255 stejných bitů. Tento přístup snižuje kompresi o pouze 0,05% 

na průměrných datech generovaných pseudo-náhodným generátorem čísel [43]. 

2.2.2 Model prvního řádu 

Jak již vyplývá z definice modelu prvního řádu, tak tento model pracuje s kontextem dat právě 

jednoho bajtu. Zvážíme-li ale strukturu binární interpretace znaků, čísel a řídících symbolů, pak 

dospějeme k názoru, že není výhodné kontext jednoho bajtu brát jako celek, ale je vhodnější jej 

rozdělit na dvě části každá o velikosti čtyř bitů. V tomto případě bychom tedy teoreticky měli mít 

16 · 16 možností, které mohou tyto kontexty nabývat. Jak můžeme vidět na obrázku 2, tak tento 

počet není správný, protože rozdělením kontextu na dva nám vzniká další část kontextu o velikosti 

4 bity, se kterou je třeba také počítat. Z tohoto důvodu tedy pro jeden a půlbajtu existuje 4096 

možností kontextů. Protože ale pracujeme ve své podstatě s kontexty dvěma, jedním od délce 

jeden a půlbajtu a druhým o délce jednoho bajtu, pak počet kontextů je roven 4352 (163 + 162). 

Základní model 1. 
řádu 

1 bajt kontextu Aktuání znak 

Navržený model 1. 
řádu 

1 bajt kontextu 
Horní část 

aktuálního znaku 
  

  1 bajt kontextu 
Dolní část 

aktuálního znaku 

Obrázek 2 - Porovnání modelů prvního řádu 
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2.2.3 Částečný model pátého řádu (Model 5. řádu) 

Pokud bychom se pokusili použít pro návrh modelu pátého řádu podobný přístup jako při návrhu 

modelu prvního řádu, pak bychom narazili na problém nutnosti uložit obrovské množství 

modelů4. Taková implementace by rozhodně nebyla efektivní především z důvodu obrovské 

paměťové náročnosti a faktu, že by množství stavů nemuselo být vůbec použito nebo by počet 

použití byl velmi nízký a reálně by tak neovlivnil kompresní poměr. 

Při návrhu efektivního modelu pátého řádu jsem tedy vycházel z původního návrhu PAQ Matthew 

V. Mahoneyho, který byl částečně upraven pro dosažení vyššího výkonu [4]. Implementovaný 

model si dokáže zapamatovat až 224 kontextů, které ukládá do 32 MB hashovací tabulky. Každá 

tato tabulka obsahuje dva elementy. Prvním z nich je počet použití tohoto kontextu a druhý je 

kontrolní součet. Oba tyto elementy mají velikost jeden bajt. Pravděpodobnost kolize při 

porovnání kontrolních součtů velikosti jednoho bajtu je rovna 
1

256
 (0,4%). Bylo však matematicky 

dokázáno, že tyto kolize mají zanedbatelný vliv na kompresi. Výhodou tohoto přístupu je i fakt, 

že model není plně stacionární a pomocí kolizí dokáže odstranit kontexty, které již nejsou aktuální 

a nahradit je těmi aktuálními. 

Kontext modelu pátého řádu vychází z pěti posledních bajtů komprimovaného souboru. Z těchto 

pěti bajtů jsou jejich vzájemnou kombinací vytvořeny čtyři závislé kontexty. 

Každý z těchto kontextů má velikost 32 bitů a je rozdělen do právě dvou částí. První částí je 

spodních 23 bitů čísla, ve které je uložen samotný hash kontextu. Druhou částí je horních 8 bitů 

čísla, ve kterých je uložen kontrolní součet kontextu. Kolize jsou řešeny tak, že algoritmus se 

pokusí dvakrát najít stejný kontext a pokud jej nenajde, pak přepíše kontext s nižším počtem 

použití. 

2.2.4 Datový slovník 

Chceme-li s daty spolehlivě pracovat a současně mít možnost vracet se v souborech pozpátku 

(z důvodu práce s rozsáhlejšími kontexty), pak si musíme vytvořit datovou strukturu, která nám 

bude fungovat nejen jako základní a rychlý buffer, ale bude nám poskytovat i další funkce, které 

kompresi souborů zjednoduší. Z tohoto důvodu jsem navrhl statické okénko velikosti 16 MB, 

které obsahuje data původního souboru a hashovací tabulku, která je unikátní pro každý kódovaný 

                                                      

 

4 Tento počet je vyšší než maximální hodnota proměnné typu int a je rovna 244 tedy 1,76 · 1013. 
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či dekódovaný blok a která ukládá hash pro nalezení shody při kompresi a vytváří výstupní soubor 

při dekompresi. 

2.3 Návrh implementace 

Nyní již byly představeny všechny modely, a proto se posuneme k návrhu samotného běhu 

komprese. V první části algoritmus bude muset načítat soubor, který buď kóduje nebo dekóduje. 

Načítání může probíhat buď do statického okénka fixní velikosti nebo do posuvného okénka. 

Obecně metoda posuvného okénka je sice efektivnější, protože algoritmus zabírá méně operační 

paměti, ale nedá se dobře použít při paralelizaci běhu algoritmu, protože by nejen docházelo 

k neefektivnímu nesekvenčnímu čtení z různých částí souboru, ale také je tento přístup 

nepoužitelný pro práci se datovými toky, kdy nemáme soubor dostupný okamžitě, ale kdy jej 

zpracováváme ze síťového toku. Z tohoto důvodu jsem pro implementaci volil statické okénko,  

které umožňuje kompresi i síťového toku.  

Z tohoto důvodu jsem testoval pro výše uvedené modely statická okénka velikostí 256 KB, 1 MB, 

2, 4, 8, 16, 32 a 64 MB. Kompresní poměr se u všech statických okének pohyboval na velmi 

podobné úrovni. Jak ale můžeme vidět v tabulce 1, tak nejlepší komprese dosahuje algoritmus při 

velikosti statického okénka 16 MB. Pro okénka menší se zvyšuje počet zakódovaných hlaviček, 

které zbytečně zabírají místo v souboru a u statických okének větších než 16 MB se začínají 

projevovat kolize hashovacích funkcí. Pro výsledný program bylo nakonec zvoleno okénko 

velikosti 16 MB, které dosahovalo o několik desetin procenta lepšího kompresního poměru při 

kompresi souboru enwik85. Obecně však lze říci, že velikost okénka je možné volit jako libovolné 

číslo od 256KB do 16 MB, kdy ještě nedochází ke kolizím. 

Velikost 
okénka 

256 KB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB 64MB 

Soubor po 

kompresi 
23 573 266 23 536 260 23 526 960 23 518 782 23 513 168 23 682 150 23 735 487 

Úspora v %  0,157% 0,040% 0,035% 0,024% -0,714% -0,225% 

Tabulka 1 - Porovnání kompresí při různých velikostech kompresního okénka 

                                                      

 

5 Testovací soubor soutěže „50'000€ Prize for Compressing Human Knowledge“. 
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2.4 Míchání kontextů znaků 

Po předchozím představení obou modelů, podle kterých dochází k výpočtu pravděpodobnosti, že 

dalším bitem bude jednička, můžeme nyní přistoupit k vysvětlení samotného principu výpočtu 

finální pravděpodobnosti. Pokaždé, kdy má být zakódován nebo rozkódován jeden bit, tak pro něj 

musí být vypočtena pravděpodobnost jeho výskytu. Poté musí být model ještě aktualizován podle 

tohoto bitu. 

Výpočet pravděpodobnosti pro kódovaný znak může probíhat různými způsoby, protože můžeme 

různým modelům přisuzovat různě velkou váhu. Matematicky je dokázáno, že neexistuje žádný 

ideální způsob, jak modelům přiřazovat váhy. Reálně se však při pokusech ukazuje, že přiřazování 

větší váhy delším kontextům vede k lepším kompresím. 

Pro výslednou implementaci bylo zvoleno takové mixování, které delším kontextům přiřazuje 

vyšší váhu. Na rozdíl od lineárního mixovaní, které je implementováno v PAQ a které váhu 

kontextu o délce d definuje jako 𝑝 = (𝑑 + 1) ∙ 2, jsem závislost váhy delšího kontextu stanovil 

exponenciální funkcí se základem 2. Rovnice výpočtu váhy kontextu se tedy rovná 𝑟 = 2𝑑. 

Výsledná pravděpodobnost je tedy rovna 𝑝 = (
𝑝0∙ 2𝑟𝑜𝑧𝑠𝑎ℎ 

𝑝0+ 𝑝1
), kde je proměnná rozsah rovna číslu 

12 pro interval pravděpodobnosti popsaný v kapitole 2.1. V tabulce 2 si můžeme povšimnout, že 

na vzorovém souboru enwik8 bylo dosaženo lepší komprese o hodnotu 1,1%. 

  
Lineární mixování 

kontextů 
Exponenciální 

mixování kontextů 

Velikost souboru 
enwik8 po 

komprimaci  
23 784 894 KB 23 513 168KB 

Tabulka 2 - Porovnání účinosti lineárního a implementovaného exponenciálního mixování 

2.5 Kódování délky shody 

Poslední částí implementovaného algoritmu, která bude vysvětlena v této kapitole, je způsob 

jakým dochází ke kódování délky shodných částí souboru. Jak bylo popsáno výše, datový slovník 

nám poskytuje funkce pro snadné nalezení stejných částí v již zakódovaném bloku. Pokud již byla 

stejná část dat kódována, a zároveň je její délka větší než 5 bajtů, pak můžeme celou tuto část 

nahradit jediným bajtem a délkou nahrazené části. Dekomprese pak probíhá velmi podobně, 

protože při dekódování souboru dochází také ke tvorbě hashovací tabulky s rozkódovanými daty, 

z které podle délky nahrazené části a posledního bajtu, nalezneme celý nahrazený řetězec. 

Přístupem popsaným výše můžeme tedy části souboru nahradit pouze délkou nahrazené části 

společně s jedním bajtem dat. Vyvstává nám ale otázka, jak efektivně zakódovat délku této 
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nahrazené části. Jednou z možností je tuto délku zakódovat binárně do řetězce fixní délky. Tento 

přístup je na jednu stranu efektivní pro hodnoty blízké 2n, kde n je fixní délka řetězce, ale na 

straně druhé omezuje maximální délku zakódované části. Druhou možností je délku nahrazené 

části kódovat pomocí nějakého prefixového kódování. Tato možnost sice nedosahuje takové 

efektivity jako kódování fixní délky, ale dokáže zakódovat číslo o libovolné hodnotě. 

S přihlédnutím na tato fakta jsem se proto nakonec rozhodl pro řešení, které kombinuje oba tyto 

přístupy. Délka shody je vždy zakódována prvně do fixní délky 4 bitů a pokud nebyla celá hodnota 

délky zakódována, pak je zbývající délka zakódována ještě pomocí prefixového kódování. 

Abychom zvýšili úroveň komprese ještě více, provedeme stejně, jako tomu je u kódovaných 

znaků, predikci délky nahrazované části podle jednoduchého modelu druhého řádu. 
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3. Implementace 
Tvorba praktické části diplomové práce probíhala v programovacím jazyce C# 4.5, ve vývojovém 

prostředí Microsoft Visual Studio 2013 a společně s implementovaným algoritmem DiplomaCM 

obsahuje také jednoduché grafické rozhraní. Toto grafické rozhraní je založeno na technologii 

Microsoft WPF (Windows Presentation Foundation) a poskytuje implementovanému algoritmu 

možnost jednoduchého testování bez nutnosti samotný algoritmus jakkoliv specificky vázat na 

operační systém či platformu. Samotný algoritmus DiplomaCM je tedy kompilovatelný i na 

operačních systémech Mac OS X a Linux s platformou Mono. 

Součástí zdrojových kódů jsou také komentáře, které slouží k lepší čitelnosti a snadnějšímu 

porozumění principů implementovaného algoritmu. Ukázky zdrojového kódu uvedené v této 

práci se nemusí plně shodovat se skutečnou implementací v případě, kdy tím bylo buď dosaženo 

lepší čitelnosti nebo odstraněním pomocných a nezávislých částí kódu dosaženo principu 

stručnosti a přiměřeného rozsahu. Pro rozsáhlejší porozumění doporučuji pracovat také 

se zdrojovými kódy a komentáři přímo v souborech *.cs. 

V této kapitole jsou popsány především důležité prvky jednotlivých implementací tříd a datových 

struktur v nich obsažených. U popisu jsem se většinou věnoval jen kompresi, protože dekomprese 

je proces inverzní a tudíž probíhá až na výjimky obdobně. 

3.1. Inicializace komprese a dekomprese 

Vstupní bodem implementovaného algoritmu je třída Coder, která propaguje dvě veřejné metody 

Compress a Decompress. Obě tyto metody přijímají dva parametry typu FileStream, kdy první 

odpovídá vstupnímu souboru a druhý výstupnímu. Jak bylo popsáno výše, tak komprese i 

dekomprese probíhá po předem nastavených blocích.  

Nyní krátce popíši průběh komprese souboru. Pokud komprimujeme soubor o velikosti větší nebo 

rovné jednomu bloku, pak je aritmetickému kódování odeslána nula. V opačném případě je 

odeslána jednička, po níž následuje zapsání skutečné velikosti bloku dat. Samotná komprese dat 

těchto bloků probíhá tak, že pokud jsou ještě načtená nějaká data, tak se algoritmus pokusí 

vyhledat, zda již kódovaný soubor obsahoval stejný úsek dat délky alespoň pěti bajtů. Pokud 

takový úsek existuje, pak prvně zakóduje jeho délku, a poté zakóduje poslední byte úseku dat. 

Pokud takovou část neobsahuje, pak zakóduje pouze tento jeden bajt. V obou případech je tento 

úsek rozdělen na dva půlbajty a zpracován implementovanými modely, podle kterých je 

vypočtena celková pravděpodobnost kódování těchto úseků. Finálně je tento úsek zakódován 

aritmetickým kódováním do výstupního souboru. 
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3.2 Aritmetické kódování 

Nejnižší vrstvou implementovaného algoritmu je třída AritmeticCoding. Tato třída implementuje 

výše popsané aritmetické kódování. Provádí zápis komprimovaných dat při kompresi a také čtení 

těchto dat při dekompresi. Samotná třída je implementována jako statická, protože je jediná, která 

zapisuje a čte data ze zakódovaných souborů. 

Mezi jednu z možností, jak detailněji nastavit aritmetické kódování, patří konstanta Precision, 

která nastavuje úroveň, kdy dochází u aritmetického kódování k renormalizaci. Po několika 

testováních s přesností 8 a 16 bitů jsem nakonec tuto konstantu nastavil na 8 bitů, protože 

nastavení vyšší hodnoty v praxi nepřineslo žádný kompresní přínos. 

Druhou možností je úprava konstanty Scale. Tato konstanta obsahuje rozsah pravděpodobností, 

s kterými pracují modely context-mixingu, a proto je její hodnota závislá na nastavení ostatních 

tříd. 

Jádro aritmetického kódování je implementováno pomocí statických metod Encode a Decode. 

Tyto metody přijímají jako parametr pravděpodobnost, že další bit bude jednička, podle které 

upravují aktuální horní a spodní hranici výsledného intervalu. Pokud přesnost horní a dolní 

hranice klesne pod stanovenou úroveň, dojde při kompresi k zápisu spodní hranice do souboru 

nebo při dekompresi k načtení dalšího bajtu ze souboru. 

public static void Encode(uint bit, uint probability, uint scale) {  
            uint mid = low + ((high - low) / scale) * probability; 
            if (bit == 0) { 
                high = mid; 
            } 
            Else { 
                low = mid + 1; 
            } 
            while (((high ^ low) & (0xff << Precision)) == 0) { 
                fileStream.WriteByte((byte)(low >> Precision)); 
                // renormalization 
                high = high << 8 | 0xff; 
                low = low << 8; 
            } 
        } 

Zdrojový kód 1 – Aritmetické kódování metoda Encode 

Třída AritmeticCoding obsahuje také několik pomocných metod. Mezi nejdůležitější patří metody 

EncodeBits a DecodeBits, které jsou používány pro zápis bitů, u kterých není počítáno z jejich 

pravděpodobností. Mezi tato data patří hlavičky jednotlivých bloků dat a délka shody kontextu. 

Protože tato data nevycházejí ze samotného obsahu vstupního souboru, ale jsou to buď metadata 

nebo data pomocná, tak u jejich zápisu počítáme, že pravděpodobnost bitu bude vždy jedna 

polovina. 
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3.3 NonstationaryBitModel 

Implementace balancovaného nestacionárního modelu je relativně přímočará. Za zmínku sstojí 

především funkce UpdateBit, která aktualizuje hodnoty pravděpodobností bitů nula a jedna tak, 

že hodnotu čítače, který odpovídá obdrženému bitu, zvýší o jedna a hodnotu druhého čítače 

naopak vydělí dvěma a pokud se nerovná nule, pak jeho hodnotu ještě zvýší o jedna. 

        private byte[] model = new byte[2]; 
        public void UpdateBit(uint bit) { 
            // Zvýšení hodnoty pravděpodobnosti bitu o jedna na max 255 
            model[bit] += Convert.ToByte(model[bit] < 0xff); 
            // snížení hodnoty pravděpodobnosti opačného bitu na 1/2 
zaokhrouleno nahoru 
            model[bit ^ 1] = (byte)(model[bit ^ 1] / 2 + 
Convert.ToByte(model[bit ^ 1] != 0)); 
        } 

Zdrojový kód 2 – Metoda UpdateBit 

3.4 Model prvního řádu 

Model prvního řádu je v algorimu DiplomaCM implementován jedním polem objektů třídy 

SimpleBitTree. Tato třída je ve své podstatě implementací stromové struktury.Samotný kontext o 

velikosti jeden a půlbajtu není ve své podstatě nikde ukládán, protože všechny možnosti kontextů 

můžeme očíslovat a poté již s nimi pracovat jako s pozicemi. Toto číslování však musí být 

provedeno efektivně, abychom každý kontext mohli dohledat s pomocí co nejmenšího počtu 

kroků. Z tohoto důvodu jsou pozice v proměnné model1Context, která je uložená ve třídě 

ContextMixing, virtuálně rozdělena podle tohoto klíče. Je-li pozice dělitelná sedmnácti beze 

zbytku, pak ukazuje na kontext délky jednoho bajtu. Pokud však není dělitelná beze zbytku, pak 

se jedná o pozici kontextu o délce jeden a půlbajtu, kde zbytek po dělení odpovídá hodnotě 

kontextu posledního půlbajtu. 

3.5 Model pátého řádu 

Model pátého řádu je implementován ve dvou třídách. První třída s názvem Model5 obsahuje 

hashovací tabulku o velikosti 32 MB a metodu FindContext, která vyhledává, jestli se již kontext 

v souboru někdy nacházel. Hashovací tabulka je implementována jako jednorozměrné pole 

objektů třídy HashBitTree o velikosti 220. Hashovací tabulka byla v prvotní fázi vývoje algoritmu 

DiplomaCM implementována jako generická třída jazyku C# Dictionary, ale tato implementace 

byla řádově pomalejší. Nízkou rychlost běhu můžeme připisovat především dynamickému 

zvětšování velikosti tabulky, které na druhou stranu snižovalo možnost kolize kontextů za cenu 

mnohonásobně větší tabulky. Jak lze ze zdrojového kódu 3 vyčíst, metoda FindContext 

vyhledává, zda v hashovací tabulce již kontext neexistuje. Pokud se hash nenachází na svém 

místě, které odpovídá kontrolnímu součtu, pak zkontroluje vedlejší pozici. Pokud se hash 
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nenachází ani tam, pak kontext zapíšeme do méně využívané pozice a tím přepíšeme starší 

kontext. 

public HashBitTree FindContext(Model5Context context, uint order) { 
            byte hashChecksum = context.HashChecksum(order); //  
            uint tabCon = (context.Hash(order) & 0xfffff); // delete checksum 
            if (hashTable[tabCon].HashChecksum == hashChecksum) { 
                hashTable[tabCon].Used(); 
                return hashTable[tabCon]; 
            } 
            if (hashTable[tabCon + 1].HashChecksum == hashChecksum) { 
                hashTable[tabCon + 1].Used(); 
                return hashTable[tabCon + 1]; 
            } 
            if (hashTable[tabCon].Usage < hashTable[tabCon+1].Usage) { 
                if (hashTable[tabCon].Usage != 0) { 
                    hashTable[tabCon] = new HashBitTree(); 
                } 
                hashTable[tabCon].HashChecksum = (byte)hashChecksum; 
                return hashTable[tabCon]; 
            } 
            Else { 
                if (hashTable[tabCon + 1].Usage != 0) { 
                    hashTable[tabCon + 1] = new HashBitTree(); 
                } 
                hashTable[tabCon + 1].HashChecksum = (byte)hashChecksum; 
                return hashTable[tabCon + 1]; 
            } 
        }  

Zdrojový kód 3 – Metoda FindContext 

Touto implementací jsem omezil pravděpodobnost kolize a zároveň snížil pravděpodobnost, že 

bude přepsaný některý významný kontext. Při testování jsem vyzkoušel také implementace pouze 

s kontrolou pozice odpovídájící kontrolnímu součtu a také s kontrolu tří po sobě jdoucích pozic. 

Z výsledků uvedených v tabulce 3 lze vidět, že zlepšení prohledáváním první sousední pozice je 

relativně vysoké a dosahuje téměř 5%. Přidání prohledávání ještě následující pozice však zvyšuje 

účinnost komprese o pouhé 0,3%. 

Velikost 
enwik8 po 
kompresi 

jen CRC CRC + 1 CRC + 2 

24 660 879 23 513 168 23 436 140 

Úspora oproti 
předchozímí 

implementaci 
  4,9% 0,3% 

Tabulka 3 - Porovnání implementací algoritmu FindContext 

Druhou třídou implementace modelu pátého řádu je Model5Context. Tato třída hashuje kontext 

posledních pěti bitů mezi sebou do 4 hashovaných kontextů tak, aby tyto kontexty byly mezi 

sebou závislé. Každý hashovaný kontext o velikosti 32 bitů je dále rozdělený na samotný hash, 

který je uložen ve spodních 24 bitech a kontrolní součet, který slouží jako klíč k poli třídy Model5. 

Na ukázce zdrojového kódu 5 je zachycena metoda, která hashuje kontext posledních pěti bajtů. 
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Tato metoda je volána pouze v případě, že při komprimaci nebo dekomprimaci byl nalezen a 

kódován řetězec delší než 5 bajtů, a proto nemůže být stávající kontext pouze aktualizován, ale 

musí být znova nastaven. 

        public uint Hash(uint i) { 
            return hash[i]; 
        } 
        public byte HashChecksum(uint i) { 
            return (byte)(hash[i] >> 24); 
        } 
        public void SetContext(byte[] block) { 
            hash[0] = block[0] | block[1] << 8; 
            hash[1] = hash[0] | block[2] << 16; 
            charContext = hash[1] | block[3] << 24; 
            hash[2] = charContext; 
            hash[3] = (block[4] << 24 | charContext >> 8) * GoldenRatio + 
(0x100 | block[0]); 
            Hash(); 
            currentPartContext = 1; } 

Zdrojový kód 4 – Metoda HashChecksum hashující kontext posledních 5 bajtů 

3.6 Datový slovník 

Další implementovanou třídou je Dictionary, která implementuje statické okénko velikosti 16 MB 

jako pole bajtů. Toto okénko je při kompresi jednorázově naplněno daty ze zdrojového souboru, 

ale při dekódování souboru je toto okénko naopak plněno postupně. Mezi nejdůležitější funkce 

této třídy patří metody GetMatchLength, GetPossibleMatchLength a GetMatch. Tyto metody se 

starají především o hledání délky shodných kontextů při kódování a nebo naopak podle délky 

shodných kontextů vybírají při dekódování nahrazující znaky. 

        private int GetMatchLength(uint posa, uint posb, uint max) { 
            int len0 = Math.Abs(posb - posa) > max ? max : Math.Abs(posb - 
posa); 
            if (len0 < Configuration.MinMatchLength) { 
                return 0; 
            } 
            for (int i = 0; i <= 4; i++) { 
                if (block[posa + i] != block[posb + i]) { 
                    return 0; 
                } 
            } 
            int len = len0 - Configuration.MinMatchLength; 
            posa += Configuration.MinMatchLength; 
            posb += Configuration.MinMatchLength; 
            while (len-- > 0) { 
                if (block[posa] != block[posb]) { 
                    break; 
                } 
                posa++; 
                posb++; 
            } 
            len = len0 - len - 1; 
            return len < Configuration.MinMatchLength ? 0 : len; } 

Zdrojový kód 5 – Metoda GetMatchLength 
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Metoda GetMatchLength zachycená na zdrojovém kódu 6 při kompresi počítá délku shodného 

kontextu mezi aktuální pozicí ve čteném souboru a již jednou zpracovaným kontextem, který je  

uložený v hashovací tabulce. V prvním kroku metoda vypočítá maximální teoretickou délku 

shody kontextu. Pokud je vypočtená maximální délka shody menší než minimální nutná délka 

shody nastavená v konfiguračním souboru, pak metoda vrací délku kontextu 0. V opačném 

případě metoda pokračuje ve srovnávání jednotlivých bajtů až do první neshody nebo maximální 

teoretické délky kontextu. 

3.7 Mixování kontextů 

Tvorbu všech modelů, jejich aktualizaci, ale také volání aritmetického kódování pro kódované 

bity s pravděpodobností vytvořenou pomocí exponenciálního mixování kontextů, provádí třída 

ContextMixing. Jádrem této třídy je metoda Encode, která přijímá jeden bajt dat určených ke 

kompresi, a metoda Decode, která naopak vrací jeden bajt již dekódovaných dat. V metodě 

Encode jsou načteny pravděpodobnosti současných kontextů a kódovaný bajt je rozdělen do dvou 

půlbajtů, které jsou pak zpracovávány zvláště v metodě EncodeHalfByte. Tato metoda, která je 

zachycena ve zdrojovém kódu 7, poté prochází kódovaný půlbajt po bitech a podle 

pravděpodobnostních modelů vytváří konečné pravděpodobnosti, že bit bude 0 ( proměnná 

prob0) nebo jednička (proměnná prob1). Jak můžeme vidět na cyklu v prostřední části zdrojového 

kódu 7, tak modelům vyšších kontextů jsou přiřazovány exponenciálně vyšší pravděpodobnosti. 

Lineárním mixováním pravděpodobností nuly a jedničky je pak vypočítána finální 

pravděpodobnost, která je pak společně s kódovaným bitem předána metodě EncodeBit třídy 

AritmeticCoding. Poté jsou v posledním kroku kódování jednoho bitu aktualizovány všechny 

modely. 

      private void EncodeHalfByte(HalfByte[] bitProb, uint part) { 
            uint halfBytePosition = 0; 
            for (int i = 3; i >= 0; --i) { 
                uint bit = (part >> i) & 1; 
                uint prob0 = 1; 
                uint prob1 = 1; 
                // Exponenciální model mixování kontextů 
                for (int j = 0; j <= 4; j++){ 
                    prob0 += 
bitProb[j].getBitModel(bitTreePosition).GetBit0() << (j + 1); 
                    prob1 += 
bitProb[j].getBitModel(bitTreePosition).GetBit1() << (j + 1); 
                } 
                // Kódování jednoho bitu 
                ArithmeticCoding.EncodeBit(bit, (prob0 << Scale) / (prob0 + 
prob1)); 
                //Aktualizace modelu 
                for (int j = 0; j <= 4; j++) { 
                    bitProb[j].getBitModel(bitTreePosition).UpdateBit(bit); 
                } 
                halfBytePosition = 2*halfBytePosition + 1 + bit; } } 

Zdrojový kód 6 – Metoda EncodeHalfByte 
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3.8 Kódování délky shody 

Nacházejí-li se v kódovaném souboru shodné části délky alespoň 5 bajtů, pak jsou nahrazeny 

posledním bajtem a délkou nahrazené části. Pokud je tato délka menší než 206, pak ji zakódujeme 

pouze do řetězce fixní délky o velikosti 4 bity. Pokud je délka vyšší, pak zbytek po odečtení délky 

20 zakódujeme prefixovým kódováním Elias Gamma. 

        public void EncodeLenght(uint lenght, uint context) { 
            uint c0 = 0; 
            // Pokud je délka shody delší než 15, bude kódovaná ve dvou 
úsecích 
            if (lenght >= 15) { 
                c0 = lenght - 15 + 1;  
                lenght = 15; 
            } 
            byte tablePos = (byte)((context * 16) & 0xff); 
            uint cx = 0; 
            for (int i = 3; i >= 0; --i) { 
                uint bit = (lenght >> i) & 1; 
                ArithmeticCoding.EncodeBit(bit, table[tablePos + cx].P()); 
                table[tablePos + cx].Update(bit); 
                cx = 2*cx + bit + 1; 
            } 
            //Zákoduje druhou část, pokud je shoda delší než 15 
            if (c0 != 0) { 
                EliasGammaEncode(c0); 
            } 
        } 

Zdrojový kód 7 – Metoda EncodeLenght 

  

                                                      

 

6 Číslo 20 odpovídá maximální délce, kterou jde zakódovat do 4 bitů (16) zvýšené o délku minimální shody. 
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4 Testování 
Důležitou součástí vývoje kompresního algoritmu je také jeho řádné testování a porovnání jeho 

kompresního poměru s konkurenčními kompresními algoritmy a programy. Proto jsem kromě 

svého algoritmu rodiny context-mixing testoval také algoritmus LZMA implementovaný 

v programu 7-zip x64 (15.05 Beta), algoritmus DEFLATE, který je součástí systému Win 8.1 Pro 

x64, dále proprietární algoritmus RAR používaný programem WinRAR x64 (5.21) a v neposlední 

řadě také algoritmus PaQ8o, který je také z rodiny algoritmů context-mixing. 

K testování výše uvedených programů byl použit počítač těchto parametrů: Procesor Intel i7-

3612QM, 8GB DDR3 paměti, SSD OCZ ARC 100 s operačním systémem Win 8.1 Pro x64. Na 

tomto stoji byly všechny výše uvedené algoritmy podrobeny testování komprese a dekomprese 

několika souborů různých typů a zaznamenány byly parametry: 

 velikost souboru po komprimaci, 

 čas komprese, 

 čas dekomprese. 

Čas byl měřen buď programem samotným, pokud tuto možnost nabízel, nebo pomocí příkazu 

“%DATE%_%TIME%” dostupného v příkazovém řádku. U kompresního algoritmu DEFLATE, 

který je součástí operačního systému Win 8.1, nebyl naměřen čas z důvodu neexistující možnosti 

kompresi iniciovat z příkazového řádku. 

4.1 Testované soubory 

Prvními testovanými soubory bylo jedenáct souborů Canterburského korpusu. Tento korpus je 

soubor dat vzniklých za účelem porovnávání bezeztrátových kompresních algoritmů. V roce 1997 

jej navrhla Canterburská univerzita na Novém Zélandu, aby nahradila jiný, do té doby používaný 

Calgarský korpus. Úkolem bylo najít pro tento účel “reprezentativní” data, tedy taková, která by 

plnila kritéria, jako jsou volná dostupnost, přiměřená velikost, užitečnost nebo diverzita. Osm 

z těchto jedenácti souborů obsahuje formátovaný nebo neformátovaný text a tři obsahují binární 

data. 

Dalším testovaným souborem byl enwik8, který obsahuje prvních 100 MB stránek Wikipedie. 

Komprese tohoto souboru je testována v rámci soutěže “50'000€ Prize for Compressing Human 
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Knowledge” známé také pod názvem Hunter prize7. Rekord v kompresi tohoto souboru od roku 

2009 drží speciálně pro tento soubor upravený algoritmus z rodiny PAQ, který dokázal původních 

100 MB komprimovat na méně než 16 MB. 

Dalším testovaný soubor pod názvem data_norm.bin obsahoval jeden milion hodnot 

s Gaussovým rozložením, které je definováno jako fx = (2 ∙ pí ∙ s2) - 0.5 ∙ exp(-0.5 ∙ s-2 ∙ (x-m)2), 

pro m = 0 a s = 128. 

Posledním testovaným souborem byl korpus Verbalex uložený ve formátu xml. Tento valenční 

slovník českých sloves je používaný ke studiu českého jazyka na Masarykově univerzitě. XML 

databáze obsahuje přes 6000 slovesných synsetů (významů) složených z více než 21000 literálů 

(sloves a jejich přiřazených významů). Tento korpus není volně dostupný, a proto nebude 

poskytnut jako příloha této diplomové práce. 

4.2 Korpus Canterbury 

Korpus Canterbury obsahuje širokou škálu reprezentativních dat8, a jako takový je často 

využívaný pro srovnávání kompresních algoritmů. Data získaná kompresí tohoto korpusu lze 

tudíž považovat za vypovídající. Tabulka 4 zachycuje výsledky komprese všech souborů 

Canterburského korpusu a jak lze z této tabulky vyčíst, implementovaný algoritmus dosahuje 

                                                      

 

7 http://prize.hutter1.net/ 
8 http://corpus.canterbury.ac.nz/resources/report.pdf 
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v kompresi většiny souborů lepších výsledků než algoritmy LZMA, proprietární RAR a 

DEFLATE. Algoritmus dosáhl horších výsledků pouze při komprimaci souboru kennedy.xls, kde 

dochází ke kompresi tabulky. Tento soubor dokázal lépe komprimovat jak algoritmus LZMA, tak 

proprietární RAR. Nižší kompresní poměr u tohoto souboru vychází z implementace kompresního 

algoritmu, shoda delší než 20 bitů, je uložena ve dvou částech9, což snižuje celkový kompresní 

poměr v souborech s velkým množstvím dlouhých shodných částí. Soubor kennedy.xls obsahuje 

právě toto rozložení dat a tudíž implementovaný algoritmus dosahuje horšího kompresního 

poměru. Celkově nejlepších výsledků dosahuje algoritmus PAQ8o, který při kompresi využívá 

nejen několik kontextů dat, ale také využívá pro různé typy dat (obrázky, text, binární soubory) 

různé modely, které zvyšují úspěšnost predikce a tím pádem zvyšují kompresi. 

 

                                                      

 

9 Je-li déka shody 27 bitů, pak je prvně zapsáno, že délka je 15 bitů (řetězec 1111) s tím, že zbývající délku 

7 bitů algoritmus zakóduje pomocí kódování Elias Gamma jako 8. (řetězec 0001000). Při dekódování se 

předpokládá, že pokud není délka nulová, pak má minmální hodnotu 5 bitů, které se přičtou. 

Soubory 
DiplomaCM 7zip - LZMA - Normal 

WinRAR - Rar - 
Normal 

PaQ8o 
Zip - 

DEFLATE - 
Win 8.1 

komprimovaná 
velikost 

čas 
komprese 

komprimovaná 
velikost 

čas 
komprese 

komprimovaná 
velikost 

čas 
komprese 

komprimovaná 
velikost 

čas 
komprese 

komprimovaná 
velikost 

alice29.txt 27% 5,4 32% <0,1 34% <0,1 23% 9,6 37% 

asyoulik.txt 29% 5,4 36% <0,1 38% <0,1 26% 8,0 40% 

cp.html 29% 4,4 31% <0,1 33% <0,1 24% 1,6 33% 

fields.c 25% 4,2 28% <0,1 28% <0,1 20% 0,7 29% 

grammar.lsp 31% 4,2 36% <0,1 35% <0,1 26% 0,3 36% 

kennedy.xls 11% 7,0 5% 0,5 4% <0,1 1% 60,1 20% 

lcet10.txt 24% 5,7 28% 0,2 30% <0,1 20% 26,8 35% 

plrabn12.txt 28% 6,0 34% 0,2 37% <0,1 25% 30,0 41% 

ptt5 10% 5,0 9% 0,3 10% <0,1 4% 22,0 11% 

sum 31% 4,3 25% <0,1 30% <0,1 20% 2,3 34% 

xargs.1 39% 4,3 44% <0,1 43% <0,1 33% 0,3 44% 

Průměr: 26% 5,07 28% 0,2 29% <0,1 20% 14,67 33% 

Tabulka 4 - Kompresní poměr a čas komprese korpusu Canterbury 
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Lepší komprese souborů s sebou přináší i větší časovou a mnohdy také paměťovou náročnost. 

Kompresní algoritmy LZMA a RAR komprimovaly a dekomprimovaly soubory na výše 

uvedeném stroji za řádově desetiny až setiny vteřiny. Implementovaný algoritmus potřeboval ke 

kompresi od čtyř do sedmi sekund a algoritmus PAQ8o od tří desetin sekundy po jednu minutu. 

Rychlost běhu tohoto algoritmu závisí nejen na velikosti komprimovaného souboru, ale také na 

zvoleném modelu. Soubory s binárním obsahem byly komprimovány řádově rychleji než soubory 

s textovým obsahem. Rychlost implementovaného algoritmu lze rozdělit do dvou částí. První částí 

je inicializace samotného kompresního algoritmu a příprava všech predikčních modelů a 

hashovacích tabulek. Tato inicializace trvá vždy přibližně čtyři sekundy nehledě na velikosti či 

typu souboru. Druhou částí je samotná komprimace a dekomprimace, která tím pádem probíhala 

od dvou desetin sekundy do tři sekund. Z přílohy č. 1 lze také vypozorovat, že implementovaný 

algoritmus a PAQ8o jsou symetrické a tudíž komprese i dekomprese trvá přibližně stejnou dobu. 

Ostatní testované algoritmy fungují asymetricky, a proto je výpočetní výkon a čas potřebný pro 

kompresi několikanásobně vyšší než pro dekompresi. 

4.3 Ostatní testované soubory 

Všechny algoritmy byly prozatím testovány na souborech o velikosti řádově stovky kilobajtů. 

Implementovaný algoritmus byl proto otestován i na souborech řádově větších, abychom ověřili 

jak úroveň komprese, ale také čas, který u souborů v řádech MB už bude nezanedbatelným 

faktorem. 

 4.3.1Verbalex 

 Soubor verbalex.xml je svou velikostí přes 22MB druhým největším testovaným souborem. 

Protože je tento soubor ale databází uloženou ve formátu xml, tak obsahuje velké množství 

opakujících se úseků dat. Z tohoto důvodu je tento soubor dobře komprimovatelný a algoritmus 

PAQ8o jej dokázal komprimovat na 2,36%. Implementovaný algoritmus, LZMA a RAR 

komprimovaly tento soubor na úroveň přibližně šesti procent. Největší rozdíl těchto algoritmů 

však lze vidět při porovnání rychlosti komprese. Zatímco rychlost algoritmu PAQ8o je pouhých 

Tabulka 5 - Čas a rychlost komprese ostatních souborů 

Soubory 

DiplomaCM 
7zip - LZMA - 

Normal 
WinRAR - Rar - 

Normal 
PaQ8o 

čas 
komprese 

rychlost 
v KB/s 

čas 
komprese 

rychlost 
v KB/s 

čas 
komprese 

rychlost 
v KB/s 

čas 
komprese 

rychlost 
v KB/s 

data_norm.bin 11,6 346 1,5 2667 0,4 10000 213,6 19 

enwik8 657,9 152 39,1 2558 6,0 16667 6530,5 15 

verbalex.xml 15,7 1407 3,4 6506 0,6 36868 1307,8 17 
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17 KB za sekundu, tak rychlost implementovaného algoritmu byla více než osmdesátkrát vyšší. 

Nejrychlejší kompresi provedl algoritmus RAR, který soubor komprimoval na méně než 6 % při 

rychlosti vyšší než 36 MB za sekundu. 

4.3.2Enwik8 

Soubor enwik8 je ze všech souborů největší. Obsahuje prvních 100 MB webových stránek 

Wikipedie z roku 2006. Kromě své velikosti se od korpusu Canterbury liší obsahem znaků 

z kódování UTF-8 a od korpusu Verbalex menším počtem opakujících se dat. Komprese tohoto 

souboru implementovaným algoritmem byla téměř desetkrát nižší než komprese korpusu 

Verbalex. Tento rozdíl je způsobený především vysokým množstvím menších shod v souboru, 

které se projevují ve vyšším počtu zápisů do zakódovaného souboru. Průměrná rychlost běhu 

implementovaného algoritmu, kterou lze vypočítat z tabulek 4 a 5, je přibližně 260 KB za 

sekundu, což je patnáctkrát více, že průměrná rychlost algoritmu PAQ8o. 

4.3.3 Data_norm.bin 

Posledním souborem, který byl vybrán k testování, je soubor obsahující jeden milion čísel, každé 

o velikosti 4 bity. Tento soubor byl vybrán z důvodu jeho dřívějšího testování při tvorbě 

bakalářské práce „Implementace základních kódů proměnné délky“, kdy nejlepší ze skupiny 

implementovaných algoritmů (Fibonacciho kódování) dokázal soubor komprimovat na přibližně 

31%. Tuto hranici se až na algoritmus DEFLATE podařilo překonat všem testovaným 

algoritmům, kdy nejlepšího výsledku dosáhl PAQ8o.  

 

Obrázek 4 - Porovnání kompresních algoritmů na dalších souborech 
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4.4 Testování mixování kontextů 

Aby se testování dalo považovat za vyčerpávající, musíme porovnat také různé techniky mixování 

kontextů. Jak bylo popsáno v kapitole 2.4, algoritmus DiplomaCM používá exponenciální model 

mixování kontextů, který byl porovnán s lineárním modelem mixování kontextů použitým v PAQ 

od první do třetí verze. Jak můžeme v tabulce 6 vidět, exponenciální model mixování dat dává 

průměrně o více než jedno procento lepší výsledky pro většinu souborů. Jediným rozdílem je 

soubor kennedy.xls, který je s exponenciálním mixováním zakódován na soubor o pět procent 

větší. 

Soubory 

DiplomaCM 

Lineární 
mixování 

Exponenciální 
mixování 

Úspora 
použitím expon. 

mixování 

alice29.txt 41 334 40 361 2,41% 

asyoulik.txt 37 432 36 872 1,52% 

cp.html 7 232 7 149 1,16% 

fields.c 2 809 2 772 1,33% 

grammar.lsp 1 156 1 148 0,70% 

kennedy.xls 109 755 115 657 -5,10% 

lcet10.txt 103 761 100 751 2,99% 

plrabn12.txt 138 603 135 709 2,13% 

ptt5 51 231 51 203 0,05% 

sum 11 790 11 769 0,18% 

xargs.1 1 653 1 635 1,10% 

data_norm.bin 1 118 241 1 102 528 1,43% 

enwik8 23 784 894 23 513 168 1,16% 

verbalex.xml 1 181 597 1 161 453 1,73% 

Tabulka 6 - Porovnání různých technik mixování 
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5 Návrh možných zlepšení implementace 
Zhodnocením výsledků testování provedených ve třetí kapitole můžeme konstatovat, že 

implementovaný algoritmus DiplomaCM dosáhl dobrých komprimačních výsledků, protože 

pravidelně obsazoval druhé místo v komprimačním poměru mezi testovanými algoritmy. Proto si 

dovolím říci, že co se implementace algoritmu týče, bylo dosaženo předem stanoveného cíle. 

Porovnáme-li však rychlost běhu implementovaného algoritmu s rychlostmi komprese ostatních 

algoritmů, tak zjistíme, že zdaleka nedosahuje takových rychlostí, jako algoritmy LZMA, RAR a 

DEFLATE. Pomalá rychlost běhu algoritmu je způsobena především těmito důvody: 

 Implementací v jazyce C#. 

 Inicializací velkého hashovacího slovníku a rozsáhlých modelových struktur i pro 

soubory zanedbatelné velikosti. 

 Kopírováním velkých bloků dat v některých částech kódu, 

 Lineární jedno vláknovou implementací. 

5.1 Změna programovacího jazyka 

Jazyk C# jsem si zvolil z důvodu, že vývojáři poskytuje společně s kvalitním vývojovým 

prostředím mnoho nástrojů pro ladění kódu a zároveň zvyšuje rychlost vývoje díky množství 

implementovaných struktur a funkcí, které jsem při vývoji mohl využít. Na druhou stranu rychlost 

běhu jazyka C# je mnohonásobně menší než rychlost běhu jazyků C nebo C++10, ve kterých jsou 

implementovány všechny výše testované algoritmy včetně algoritmu PAQ8o. Jazyk C# byl také 

zvolen z důvodu, že výsledkem diplomové práce nebylo implementovat nejrychlejší algoritmus, 

ale seznámit se s principem context-mixing a pochopitelně a čitelně jej využít při implementaci. 

V několika případech jsem však byl nucen nahradit datovou strukturu Dictionary vlastní 

implementací mapy/slovníku, abych dosáhl vyšší rychlosti. 

Pro dosažení vyšší rychlosti by bylo možné kritické části algoritmu nebo dokonce celý program 

přepsat do jazyka C nebo C++. Tím by mohlo být dosaženo zrychlení komprese a dekomprese o 

více než 200 %5. 

                                                      

 

10 http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u32/compare.php?lang=csharp&lang2=gcc 
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5.2 Zrychlení Inicializace algoritmu 

U souborů velikosti řádově stovek KB až několik MB se na rychlosti chodu programu velmi 

negativně projevuje čas nutný k inicializaci implementovaného algoritmu. Při inicializaci totiž 

dochází ke tvorbě rozsáhlých datových struktur a modelů, které dokáží korektně kódovat i 

soubory velikostí několika GB, ale pro soubor velikosti řádově několik stovek KB jsou zbytečně  

rozsáhlé. V současné době trvá inicializace komprese i dekomprese přibližně čtyři sekundy pro 

vstupní soubory jakékoliv velikosti. 

Tento problém rychlosti inicializace programu lze řešit dynamickou tvorbou modelů a datových 

struktur. Tato dynamická tvorba by mohla probíhat takovým způsobem, že před samotnou 

inicializací komprese by došlo k zjištění velikosti vstupních dat, a pokud by jejich velikost nebyla 

rovná alespoň jednomu statickému okénku, tak by došlo k inicializaci datových struktur a modelů 

odpovídajících velikostí. 

5.3 Paralelizace 

Poslední možností jak dosáhnout rychlejšího běhu programu je jeho paralelizace do více vláken, 

která mohou běžet na několika procesorech současně. Paralelizací můžeme teoreticky snížit čas 

komprese souborů až na zlomek původního. Čas paralelizované komprese tp můžeme vypočítat 

ze vztahu 𝑡𝑝 =  
𝑡

𝑛
, kde t je čas původní a n počet procesorů. Teoretický předpoklad potvrzují i 

testy provedené na několika komprimačních metodách, kdy zrychlení komprese paralelizovaným 

algoritmem bzip2 dosáhlo hranice 98% času tp při paralelizaci od 2 do 22 procesorů [2]. 

Ne všechny kompresní algoritmy však lze jednoduše paralelizovat a některé jsou dokonce 

neparalelizovatelné. U některých algoritmů by zase paralelizací došlo ke snížení kompresního 

poměru, protože rozdělením souboru na menší části by došlo ke ztrátě kontextové informace 

zdrojového souboru. Jako příklad si můžeme uvést obrázek ve formátu JPEG. 

5.3.1 Paralelizace algoritmu DiplomaCM 

Současná implementace algoritmu DiplomaCM sice nepodporuje paralelizaci, ale algoritmus byl 

navržen a implementován takovým způsobem, aby paralelizace byla možná za cenu snížení 

kompresního poměru. DiplomaCM totiž data načítá a zpracovává po blocích o velikosti 16 MB, 

které za sebou sekvenčně zpracovává a kóduje. Komprimovaný soubor již nyní obsahuje hlavičku 

před každým tímto zpracovaným blokem. Tato hlavička obsahuje délku původního bloku. Tato 

informace v současné době slouží pro zastavení dekomprese. Průběh komprese v současné době 

tedy kopíruje schéma uvedené na obrázku 5 v jeho levé části. 
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Paralelizaci komprese algoritmu DiplomaCM v současné době brání především dvě 

implementační rozhodnutí. První rozhodnutí je, že výpočet pravděpodobnosti následujícího bitu 

nyní vychází z kontextu celého souboru. Dalším rozhodnutím bylo soubor zapisovat sekvenčně 

již v průběhu komprese. Z této funkce vychází ale problém neznalosti skutečné délky 

zakódovaného bloku před jeho dekompresí. 

 

Obrázek 5- Sekvenční a paralelní přístup komprese dat algoritmem DiplomaCM11 

5.3.2 Paralelizační úpravy DiplomaCM 

Pokud bychom tedy chtěli dosáhnout plné paralelizace komprese algoritmu DiplomaCM, pak by 

v prvé řadě muselo dojít ke změně implementace třídy AritmeticCoding. Tato třída je v současné 

době implementována jako statická a tudíž by při vícevláknovém využívání jejich metod 

docházelo k ovlivňování statických proměnných různými vlákny a také chaotickému zápisu bitů 

z různých bloků dat. Řešením tohoto problému by mohlo být implementovat třídu 

AritmeticCoding jako nestatickou a nechat každé vlákno si vytvořit její instanci. Zároveň by bylo 

potřeba upravit třídu tak, aby data zapisovala do svého vlastního bufferu, který by po dokončení 

                                                      

 

11 Obrázek upraven ze zdroje [7] 
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zpracování celého bloku předala do hlavního vlákna. Tady by byla data opatřena hlavičkou, která 

by obsahovala skutečnou délku tohoto bloku a sloužila by tedy při dekódování k nalezení dalšího 

bloku i bez zpracování toho současného. Zároveň hlavní vlákno by se staralo o to, aby v případě 

rozdílných rychlostí běhu jednotlivých vláken nedocházelo k zapisování bloků v nekonzistentním 

pořadí do výstupního souboru. Princip můžeme vidět na obrázku 5 vpravo. 

Další změnou v implementaci by byla nutnost každého vlákna inicializovat své vlastní 

pravděpodobnostní stromy a hashovací tabulky. Tato změna by vhledem ke ztrátě dlouhodobých 

kontextů vedla ke snížení komprese u souborů větších než je velikost jednoho bloku. 

Všechny tyto změny ve prospěch paralelizace by sice znamenaly nárůst rychlosti komprese 

souborů, ale na druhou stranu také znatelný nárůst paměťové náročnosti. V současné době totiž 

všechny inicializované hashovací tabulky a pravděpodobnostní mapy zabírají v paměti společně 

s grafickým rozhraním přes 450 MB. Každé spuštěné vlákno nad jedním blokem by si muselo 

inicializovat stejně velké hashovací tabulky i pravděpodobnostní stromy a již při běhu čtyř vláken 

by paralelizovaný algoritmus zabíral více než 3 GB operační paměti. Paměťovou náročnost 

bychom sice mohli snížit, ale výsledek by se musel zákonitě projevit na snížení komprese. Jednou 

z možností by bylo zmenšení bloků kódovaných částí souborů společně se zmenšením 

hashovacích tabulek, popřípadě snížením počtu modelů. 

5.3.3 Využitelnost paralelizace algoritmů context-mixing 

Jak bylo uvedeno v minulé kapitole, paralelizace algoritmu context-mixing je v praxi 

proveditelná, ale jak tvůrce myšlenky mixování kontextů a algoritmů PAQ Matt Mahoney12 

několikrát na fóru Encode.ru poznamenal, tak primárním účelem mixování kontextů je pouze 

dosažení maximální komprese za jakoukoliv cenu. 

  

                                                      

 

12 MAHONEY, Matt. PAQ8o10. Encode.ru [online]. 2014 [cit. 2015-06-12]. Dostupné z: 

http://encode.ru/threads/19661-PAQ8o10 
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6 Závěr 
V rámci této práce byl detailně představen princip algoritmu context-mixing tak, jak jej navrhl a 

poprvé v roce 2002 popsal Matt Mahoney a později v roce 2005 vylepšil. Tyto poznatky jsem 

uplatnil při vlastní implementaci kompresního algoritmu DiplomaCM založeného na tomto 

principu s důrazem především na snížení časové náročnosti tohoto algoritmu. Při implementaci 

jsem využíval efektivních a pokročilých přístupů a funkcí, které poskytuje .NET Framework 4.5 

a jazyk C#. V několika případech byly také implementovány vlastní datové struktury, aby bylo 

dosaženo vyšší rychlosti komprese než při použití generických tříd jazyka C#. Zdrojový kód 

dodržuje konvence vývoje v jazyku C# a byl navíc řádně komentován a dokumentován tak, aby 

studium tohoto algoritmu bylo rychlé a snadněji pochopitelné. 

Implementovaný algoritmus DiplomaCM vychází z poznatků již existujících algoritmů 

používajících mixování kontextů jako jsou PAQ1, PAQ8o a LPAQ, ale zároveň přináší jak vlastní 

navržení modelů kontextů, tak také vlastní exponenciální implementaci mixování kontextu, která 

v porovnání s metodou lineárního mixování dosahuje v průměru na Canterburském korpusu lepší 

komprese o více než jedno procento. 

Při testování se metoda projevila jako velmi efektivní, protože testované soubory nejen z korpusu 

Canterbury komprimovala jako druhá nejlepší a byla tedy lepší než testované metody LZMA, 

DEFLATE, RAR a ZIP. Jediný algoritmus PAQ8o dosahoval sice vyšší komprese, ale čas jeho 

komprese byl až osmdesátkrát nižší. Algoritmus DiplomaCM tedy stojí někde na pomezí mezi 

vysoce efektivním algoritmem PAQ a rychlými algoritmy jako ZIP. 
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Přílohy 

Příloha č.1 – Kompletní tabulka testování 

 


