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Abstract
Discovery of collocation patterns is regarded as one of the most interesting data mining
techniques in the field of spatial databases. Spatial collocation patterns represent subsets
of spatial features which are frequently located together in a spatial neighborhood. Due to
high requirements for CPU, memory or storage space, such data mining tasks (defined as
data mining queries) are often executed at times of low user activity. For example, multiple
users or even the same user experimenting with different parameters settings can define
many queries during the working hours that are executed at off-peak night-time hours,
competing for operational memory. Given a set of multiple spatial data mining queries, a
data mining system may take advantage of potential overlapping of the queried datasets.
Efficient methods for collocation pattern discovery available in the literature can neither
process multiple queries nor cope with the limited size of the operational memory. Such
restrictions are especially important in the context of the large size of the data structures
required for efficient identification of collocation instances.
Before investigating multiple queries’ case, we focused on potential efficiency problems
that can occur with a single query executed in limited memory. Based on gathered experimental results using the current state-of-the-art solutions in limited memory, we propose
three new memory-aware algorithms for individual processing of spatial data mining queries: (1) BCM that introduces materialization of internal data structures, hash join based
clique filtering, candidates grouping and instances pruning, (2) MiCPI-tree that provides
disk representation of iCPI-tree structure and optimized search procedure, (3) PMiCPItrees that implements plane sweep based algorithm for building a set of trees that are
processed in an iterative fashion. Additionally, we propose an algorithm utilizing great
power of modern GPUs (Graphics Processing Units). Such hardware environment imposes
very strong memory restrictions. We provide a new GPU -accelerated collocation pattern
mining algorithm that contains seamless division of work into a set of tasks such that each
of them does not exceed the amount of available GPU memory and can be performed in
parallel on multiple GPUs.
The experience gained during the experiments with individual queries in limited memory has been applied in construction of algorithms for concurrent processing of multiple spatial data mining queries for collocation discovery, namely Common iCPI-tree and
PCommon iCPI-trees. To efficiently process multiple data mining queries, Common iCPItree method introduces concepts of shared candidates and collocations as well as shared
instances of candidates and collocations. These structures allow us to eliminate redundant
searches for neighbors and to generate candidates in a single step for all processed queries.
PCommon iCPI-tree method is extended such that it can divide shared tree materializing neighbor relationships into sets of smaller trees that can fit in memory. Similarly
to PMiCPI-trees method, these trees are processed sequentially to identify collocation
patterns.
For proposed algorithms we have performed multiple, extensive experiments both on
synthetic and real world datasets. The results we have achieved prove that in limited
memory, application of our techniques for single query processing can result in better performance, especially when dealing with large and dense input datasets. For GPU solutions
we achieved up to an order of magnitude speedups in comparison to an efficient multithreaded CPU implementation. When processing multiple queries, both Common iCPI-tree
and PCommon iCPI-trees methods can significantly outperform the straightforward serial
execution of these queries.

“We are drowning in information but starved for knowledge”
John Naisbitt
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6 Przetwarzanie zapytań o kolokacje przestrzenne przy wykorzystaniu procesorów kart graficznych
6.1 Przetwarzanie równoległe na kartach graficznych . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Wprowadzenie do architektury CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Podstawowe operacje na GPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych dla architektury CUDA . . .
6.2.1 Założenia i ogólna idea algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Metoda wyznaczania wspólnych sąsiadów dla pojedynczej instancji
prefiksu kandydata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 Równoległe odkrywanie wspólnych sąsiadów dla zbioru kandydatów
6.2.4 Równoległe odkrywanie wspólnych sąsiadów dla zbioru kandydatów
w architekturze CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.5 Wyznaczanie w sposób równoległy unikalnych instancji dla zbioru
kandydatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.6 Wyznaczanie w sposób równoległy unikalnych instancji dla zbioru
kandydatów w architekturze CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.7 Wyznaczanie w sposób równoległy powszechności dla zbioru kandydatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.8 Równoległa materializacja instancji kandydatów . . . . . . . . . . .

111
111
111
112
113
113
114
118
124
132
136
139
143

v

Spis treści

6.2.9

Kontrola sterowania dla pojedynczej karty graficznej bez uwzględnienia ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci . . . . . . . . . . . 146
6.2.10 Kontrola sterowania dla wielu kart graficznych z obsługą ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7 Przetwarzanie zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne
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Wstep
˛

1.1

Odkrywanie wiedzy w bazach danych przestrzennych

Yoneij Masuda, japoński informatyk i socjolog, blisko pół wieku temu [126] słusznie przewidział, że wiedzę będą reprezentować systemy informatyczne. Przeglądając strony internetowe, dokonując płatności kartą bankową, wysyłając przez telefon wiadomość SMS,
a nawet włączając światło w nowoczesnym budynku, zostawiamy ślad naszych działań
w postaci odpowiednich zapisów w systemach komputerowych. Hipermarkety, supermarkety i dyskonty rejestrują sprzedaż tysięcy produktów każdego dnia, a systemy obserwacji
satelitarnej przez całą dobę zapisują rejestrowane obrazy. Niewielkie i przede wszystkim tanie czujniki zostały wyposażone w moduły do komunikacji bezprzewodowej, dzięki
czemu mogą automatycznie przesyłać dane do serwerów [6]. Wszystko to sprawia, że
pozyskiwanie ogromnych zbiorów danych cyfrowych odbywa się na masową skalę, a jednocześnie niewielkim kosztem. Bazy danych urzędów, instytutów badawczych, korporacji,
a nawet relatywnie niewielkich firm stały się wielkimi składnicami danych. Dostęp do
zgromadzonych informacji nie jest jednak równoznaczny z uzyskaniem wartościowej wiedzy, a przeprowadzenie skutecznej analizy tak dużych wolumenów danych wykracza daleko
poza granice ludzkich możliwości.
Problem wydajnego przetwarzania dużych wolumenów danych istnieje od wielu lat.
Wystarczy przytoczyć historię spisów powszechnych w USA. Pod koniec XIX wieku okazało się, że w związku z eksplozją demograficzną, nie można ukończyć przeliczenia i podsumowania wyników poprzedniego spisu powszechnego przed zaplanowanym w odstępie
dziesięciu lat, kolejnym spisem powszechnym. Ogłoszony wówczas konkurs na efektywne
przeliczenie wyników spisu wygrał Herman Hollerith, twórca firmy Tabulating Machine
Company, która stała się podstawą utworzonej w 1924 firmy International Business Machines Corporation, znanej dziś wszystkim jako IBM [112]. Zastosowane przez Hollerith’a
elektryczne maszyny licząco-analityczne [98] okazały się wielokrotnie wydajniejsze od stosowanej dotychczas metody ręcznego przeliczania danych przez rachmistrzów [16].
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W dzisiejszych czasach pozyskiwane, przetwarzane i składowane dane wykazują znacznie większą różnorodność. Oprócz typowych zbiorów danych liczbowych lub znakowych
coraz częściej można spotkać się z kolekcjami danych o bardziej złożonych strukturach.
Jako przykłady można wymienić:
• dane multimedialne – np. obrazy, filmy, ścieżki dźwiękowe,
• dane semistrukturalne i strukturalne – np. pliki XML, sieci RDF,
• dane przestrzenne – np. mapy elektroniczne, systemy nawigacji.
Wyższy stopień komplikacji i ogromna ilość danych sprawiają, że klasyczne metody prezentujące najczęściej podejście statystyczne są niewystarczające [151]. Szybki i niemal
nieograniczony dostęp do informacji w erze społeczeństwa informacyjnego nie przekłada
się na łatwy dostęp do przydatnej wiedzy, która z tych informacji może wynikać. Opisywany problem stał się przyczynkiem do prac nad nowym nurtem w obszarze przetwarzania
danych. W artykule [78] autorzy zasygnalizowali potrzebę opracowania technik obliczeniowych, które będą podstawą nowej dyscypliny w informatyce – odkrywania wiedzy w bazach
danych (ang. KDD – Knowledge Discovery in Databases). Odkrywanie wiedzy w bazach
danych zostało zdefiniowane jako “nietrywialny proces identyfikowania nowych, nieoczekiwanych, potencjalnie użytecznych i zrozumiałych wzorców w danych”. Na przykład
w wyniku analizy danych zebranych podczas działalności operacyjnej sieci handlowej, odkryte mogą zostać wzorce, trendy bądź reguły opisujące zachowania klientów, które mogą
zostać wykorzystane jako element wspomagający proces podejmowania decyzji o strategii
marketingowej przedsiębiorstwa.
Bardzo ważnym elementem przytoczonej definicji odkrywania wiedzy w bazach danych,
jest wyrażenie “nietrywialny proces”. Nietrywialny oznacza w tym przypadku zastrzeżenie,
że odkrywanie wiedzy nie polega np. na zwykłym obliczeniu średniej arytmetycznej na
podstawie wartości w danych, lecz wymaga zastosowania znacznie bardziej złożonego i wyrafinowanego przetwarzania. Niech przykładem będzie ponownie zbiór danych o zakupach
w sieci handlowej. Należy zauważyć, że używając jednego z podstawowych składników
każdego systemu informatycznego – Systemu Zarządzania Bazą Danych (ang. DBMS –
DataBase Management System), bez problemu można odpowiedzieć na pytania typu “którzy klienci kupili produkt X w ostatnim miesiącu?”, “który produkt kosztuje najwięcej?”
etc. Wiążą się one z tzw. tradycyjnym modelem przetwarzania opartym na wykonywaniu
transakcji w trybie on-line (ang. OLTP – On Line Transaction Processing) [50]. Dostępne
na rynku systemy tego typu rozwiązują problemy dotyczące efektywnego składowania danych, ich bezpieczeństwa, szybkiego przeszukiwania, jak również współbieżnego dostępu.
System klasy OLTP, choć kluczowy dla bieżącej obsługi przedsiębiorstwa, nie wspomaga
jednak w istotny sposób procesów analizy danych. W ujęciu historycznym odpowiedzią na
braki OLTP stały się tzw. hurtownie danych (ang. data warehouses), które implementują
model przetwarzania analitycznego on-line (ang. OLAP – On Line Analytical Processing) [55]. Tego typu rozwiązania przeznaczone są do obsługi dużych wolumenów danych
i dostarczają narzędzia wspomagające np. wyliczanie wielowymiarowych agregatów z danych. Hurtownia danych bez problemu posłuży do znalezienia odpowiedzi na pytania
typu “ilu klientów, w podziale na województwa, dokonało zakupu w każdym z miesięcy
ubiegłego roku?”. Ograniczeniem takiego systemu jest konieczność stawiania konkretnych
hipotez przez analityka, które następnie są weryfikowane przy użyciu przetwarzania OLAP.
Oznacza to, że pytanie np. “czym różnią się klienci, którzy kupili produkt X od klientów
którzy kupili produkt Y ?”, pozostaje bez prostej odpowiedzi. Tutaj z pomocą przychodzi
właśnie odkrywanie wiedzy w bazach danych wyznaczające nieznane do tej pory zależno-
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ści, których analityk nie był w stanie przewidzieć i tym samym zweryfikować w systemie
OLAP.
Słowo “proces” w definicji KDD słusznie sugeruje jakoby odkrywanie wiedzy składało
się z wielu kroków. Autorzy pracy [78] wyróżniają następujące etapy:
• Określenie celu eksploracji danych – wymaga to analizy i poznania konkretnej dziedziny zastosowań, identyfikacji dostępnej wiedzy oraz oczekiwań użytkownika.
• Utworzenie (pozyskanie) źródłowego zbioru danych – etap ten polega na integracji
oraz selekcji danych z wielu, najczęściej heterogenicznych źródeł z uwzględnieniem
celu procesu odkrywania wiedzy.
• Wstępne przetwarzanie danych – dane, które stanowią podmiot eksploracji powinny
zostać oczyszczone np. z szumu, niespójności. Należy również zdefiniować metody
postępowania dla brakujących wartości.
• Transformacja – oznacza redukcję, projekcję oraz wyspecyfikowanie użytecznych
atrybutów danych (w odniesieniu do celu eksploracji). Etap ten powinien skutkować zmniejszeniem rozmiaru danych wejściowych oraz uzyskaniem ich reprezentacji
dopasowanej do jednego z późniejszych kroków – eksploracji danych.
• Wybór metody eksploracji – w zależności od celu odkrywania wiedzy, należy dokonać
wyboru odpowiedniej metody eksploracji danych np. grupowania, klasyfikacji etc.
• Wybór algorytmu eksploracji – dla wybranej w poprzednim etapie metody eksploracji
należy dopasować algorytm eksploracji przy uwzględnieniu m.in. charakteru danych
wejściowych oraz formy reprezentacji pozyskiwanej wiedzy.
• Eksploracja danych – polega na odkrywaniu wzorców poprzez zastosowanie wskazanego algorytmu.
• Interpretacja i ocena – do interpretacji wiedzy najczęściej stosuje się różne formy
jej wizualizacji. W zależności od jakości odkrytej wiedzy (wyrażonej przez pewne
zdefiniowane miary) możliwy jest powrót do jednego z poprzednich kroków.
• Zastosowanie zdobytej wiedzy – polega na przygotowaniu odkrytej wiedzy do praktycznego, najczęściej biznesowego wykorzystania. Możliwe jest również skonfrontowanie nowej wiedzy z już istniejącą i wyciągnięcie stosownych wniosków.
W szerszym ujęciu proces odkrywania wiedzy nie musi być procesem sekwencyjnym.
W rzeczywistych zastosowaniach bardzo trudno jest podejmować właściwe decyzje na każdym z opisywanych etapów. Często nie istnieją nawet dokładnie sprecyzowane oczekiwania
w stosunku do poszukiwanego wyniku. Oznacza to konieczność weryfikacji dokonywanych
wyborów i reakcji na już uzyskane wyniki pośrednie. Proces odkrywania wiedzy w bazach danych ma zatem charakter iteracyjny i może zawierać pętle pomiędzy dowolną parą
kroków, które wchodzą w jego skład. Rysunek 1.1 przedstawia pięć kluczowych etapów
składających się na proces odkrywania wiedzy z uwzględnieniem możliwości ich wielokrotnego wykonania.
Należy zauważyć, że odkrywanie wiedzy w bazach danych wykazuje ogromny stopień
interdyscyplinarności. Dziedzina ta korzysta nie tylko z osiągnięć teorii systemów baz
danych, lecz także z takich dyscyplin jak statystyka, uczenie maszynowe, rozpoznawanie
wzorców, wyszukiwanie i wizualizacja danych, sieci neuronowe etc. Jednym z najbardziej
wymagających kroków procesu odkrywania wiedzy jest etap eksploracji danych 1 (ang.
data mining). Polega on na zautomatyzowanym odkrywaniu statystycznych zależności
i wzorców w dużych zbiorach danych. W dostępnej literaturze można niekiedy spotkać się
1
W literaturze polskojęzycznej używane są również terminy “drążenie danych”, “zgłębianie danych”
i “eksploatacja danych”.
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Rysunek 1.1: Schemat procesu odkrywania wiedzy w bazach danych (na podst. [78])

z traktowaniem określeń “eksploracja danych” i “odkrywanie wiedzy w bazach danych”
jako synonimów. W niniejszej rozprawie termin eksploracja danych jest określeniem tylko
jednego, choć prawdopodobnie najważniejszego z etapów procesu odkrywania wiedzy.
Według autorów pracy [102] systemy zarządzania bazą danych powinny zostać rozszerzone o dodatkowe predykaty dla celów eksploracji danych. Wykonywanie eksploracji
danych przez SZBD pozwala na wykorzystanie tych samych interfejsów programistycznych
oraz struktur i technik poprawiających wydajność przetwarzania. Naturalną konsekwencją takiego rozszerzenia jest wprowadzenie koncepcji zapytania eksploracyjnego (ang. data
mining query). Tego rodzaju zapytanie powinno umożliwić użytkownikowi uniwersalną
metodę przeprowadzania eksploracji danych zawartych w bazie danych. Idea zapytań eksploracyjnych stała się motywacją do rozwoju deklaratywnych języków eksploracji danych
(np. [92, 129, 137]).
Jednym z wymienionych wcześniej typów danych, dla których można zastosować proces
odkrywania wiedzy, są dane przestrzenne. Bazy danych przestrzennych to, najprościej ujmując, takie bazy danych, w których przechowywana jest informacja o położeniu obiektów
w przestrzeni. Dodatkowo obiekty mogą być opisane przez ich geometryczną reprezentację (np. punkty, linie, prostokąty), jak również przez szereg atrybutów nieprzestrzennych.
Rozwiązania stosowane w takich bazach danych implementują mechanizmy, takie jak np.
specjalizowane indeksy, których zadaniem jest zwiększenie efektywności przy przeszukiwaniu danych przestrzennych, operatory dla wykonywania operacji przestrzennych etc.
Pierwsze komercyjne zastosowania baz danych przestrzennych miały miejsce już kilka
dekad temu, jednak ze względu na wysokie koszty tego typu rozwiązań, ograniczały się
one do bardzo wąskich dziedzin zastosowań. Koniec ubiegłego i początek obecnego wieku
to czas znacznego upowszechnienia baz danych przestrzennych. Stało się to m.in. dzięki
popularyzacji systemów pozycjonowania, w szczególności Globalnego Systemu Pozycjonowania GPS (ang. Global Positioning System) [18] potocznie określanego mianem systemu nawigacji satelitarnej. Coraz więcej powszechnie wykorzystywanych urządzeń ma
wbudowane odbiorniki GPS, które pozwalają na dość precyzyjne określenie ich położenia w przestrzeni w określonym momencie czasu. Najpopularniejszym takim urządzeniem
jest w obecnej chwili telefon komórkowy, a właściwie jego rozbudowana wersja nazwana
smartfonem. Wykonywane zdjęcia, zamawiane usługi, a także transakcje płatnicze prze-
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prowadzane przy użyciu smartfona, mogą być uzupełnione o informacje dotyczące jego
bieżącej lokalizacji. Te dane dzięki łączności bezprzewodowej trafiają m.in. do innego
wynalazku ostatnich lat – sieci społecznościowych, które gromadzą wręcz niewyobrażalne
duże wolumeny danych o ich użytkownikach. Podobnie przyglądając się innym największym zbiorom danych na świecie, można dostrzec, że znaczna ich część zawiera elementy
przestrzenne bądź jest wręcz dedykowana dla przetwarzania danych geograficznych. Przykładem mogą być bazy danych obserwacji prowadzonych przez takie agencje jak NASA
(National Aeronautics and Space Administration) i ESA (European Space Agency). Projekt Earth Observation System dostarcza codziennie kilka terabajtów danych, a specjalnie
skonstruowany system informatyczny EOSDIS (Earth Observing System Data and Information System) zarządza blisko sześcioma petabajtami zgromadzonych informacji. Innym
przykładem ogromnych zbiorów danych przestrzennych mogą być dane zbierane przez
państwowe urzędy statystyczne lub dane dotyczące obserwacji meteorologicznych. Bazy
danych przestrzennych to jednak elementy nie tylko dużych i kosztownych projektów. Informacje przestrzenne odnajdziemy na przykład w:
• systemach medycznych, gdzie wyniki badań pacjentów mogą zawierać opisy danych
umieszczonych w przestrzeni (np. rezonans magnetyczny),
• systemach nawigacji wbudowanych w samochody, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne,
• systemach śledzenia pojazdów lub przesyłek,
• systemach koordynacji działań służb ratowniczych, wojska, policji etc.,
• sieciach społecznościowych, gdzie opisy zdarzeń są często wzbogacone o informacje
o ich lokalizacji.
Wpływ na upowszechnienie baz danych przestrzennych, oprócz kwestii związanych z łatwiejszym pozyskaniem tego typu danych, ma także rozwój popularnych, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych produktów, które zaczęły oferować możliwość przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych. Kilkadziesiąt lat temu zakładano, że
istnieje konieczność budowy “od podstaw” oprogramowania dla baz danych przestrzennych. To oczywiście zwiększało koszty, a tym samym ograniczało liczbę potencjalnych odbiorców. Obecnie SZBDP, czyli System Zarządzania Bazą Danych Przestrzennych (ang.
SDBMS – Spatial DataBase Management System) to najczęściej klasyczny SZBD rozbudowany o specjalistyczny moduł przetwarzania danych przestrzennych np. Oracle Spatial
dla SZBD firmy Oracle, PostGIS dla SZBD PostgreSQL. Oznacza to, że przy relatywnie
niewielkich kosztach, nawet małe przedsięwzięcia i firmy mogą gromadzić i przeprowadzać
operacje na danych przestrzennych.
Na osobną uwagę zasługuje termin GIS, który najczęściej tłumaczony jest jako “system
informacji geograficznej” [179]. W odróżnieniu od SZBDP GIS stanowi wyższą warstwę
oprogramowania i skupia się na bezpośredniej interakcji z użytkownikiem, dostarczając
funkcje takie jak: wyszukiwanie ścieżek, wprowadzanie i modyfikacja danych, zaawansowana wizualizacja danych. W systemach GIS zaimplementowane są także klasyczne
metody analizy danych geograficznych oparte głównie na podejściu statystycznym.
W większości przypadków systemy GIS wykorzystują SZBDP jako komponent odpowiedzialny za fizyczne przechowywanie danych oraz wykonywanie na nich szeregu prostszych operacji, takich jak wyszukiwanie obiektów na wskazanym obszarze, wyliczenie odległości, wyznaczenie sąsiadów itp. Użytkownicy systemów GIS stanowią bardzo różnorodne
grupy. Są wśród nich naukowcy zainteresowani wizualizacjami pewnych zjawisk, kartografowie edytujący mapy różnych rejonów świata, ekolodzy monitorujący stan środowiska
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naturalnego, kierowcy korzystający z nawigacji samochodowej etc. Tak jak różne są grupy
użytkowników, tak różne są ich wiedza, umiejętności oraz wymagania w zakresie obsługi
systemów GIS. Stąd wynika duża różnorodność w architekturach takich systemów.
Biorąc pod uwagę gigantyczną ilość pozyskiwanych danych przestrzennych, nietrudno
zauważyć, że również w tych zbiorach danych może być ukryta użyteczna wiedza. Specyfika danych przestrzennych, wyrażająca się np. w istnieniu niejawnych predykatów przestrzennych, wielu sposobów reprezentacji danych oraz zróżnicowaniem systemów sprawia,
że odkrywanie wiedzy w bazach danych przestrzennych (ang. spatial data mining) jest
ogromnym wyzwaniem. Tradycyjne metody analizy danych przestrzennych bardzo często
nie mogą być efektywnie wykorzystywane do przetwarzania danych wejściowych o spotykanych obecnie rozmiarach [131]. Na przykład w pracy [44] zastosowanie metody SAR
(Spatial Autoregressive Model) [58] skutkowało nieakceptowalnymi czasami przetwarzania
nawet dla relatywnie niewielkiego zbioru danych. Innym ograniczeniem jest zbyt duża
koncentracja klasycznych metod na wybranym, pojedynczym zagadnieniu, co ze względu
na złożony charakter danych przestrzennych może oznaczać istotne zmniejszenie zbioru
użytecznych wyników. Klasyczne rozwiązania pozbawione są również wsparcia dla takich
nowoczesnych typów danych, jak trajektorie lub dane geograficzne pochodzące z sieci internetowej [128]. Zastosowanie metod odkrywania wiedzy przeznaczonych dla klasycznych
zbiorów danych nie jest trywialne [164], choć w literaturze można znaleźć chociażby próby
transformacji danych przestrzennych do postaci akceptowalnej przez tego rodzaju algorytmy [30]. Takie działania wiążą się jednak często ze znacznymi uproszczeniami, które
mogą nie być dopuszczalne ze względu na złożony charakter danych wejściowych. Istnieje
zatem konieczność opracowywania i stosowania specjalnych metod odkrywania wiedzy dla
baz danych przestrzennych. W rezultacie można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby
publikacji dotyczących eksploracji danych przestrzennych, w szczególności danych geograficznych, które stanowią centrum zainteresowania naukowców reprezentujących różne
dziedziny nauki. Są wśród nich zarówno związani z szeroko rozumianą geografią urbaniści,
klimatolodzy, ekolodzy, hydrolodzy, geolodzy etc., a także, tylko pozornie słabo związani
z naukami o przestrzeni, ekonomiści, historycy czy też socjologowie [186].
Jednym z ciekawych problemów badawczych w zakresie eksploracji danych w bazach
danych przestrzennych jest odkrywanie tzw. wzorców kolokacji przestrzennych (w skrócie
kolokacji) [180], czyli wykrywania faktu częstego występowania pewnych typów obiektów
w niewielkiej odległości od siebie. Najbardziej elementarnym przykładem kolokacji są
zjawiska znane z nauk przyrodniczych, takie jak komensalizm i mutualizm.
Przykładem mutualizmu może być związek ryby nazwanej amfiprionem okoniowym
z ukwiałami, wśród których chroni się ona przed większymi drapieżnikami (rysunek 1.2).
Jednocześnie wydzielane przez nią odchody stanowią źródło wartościowych minerałów
wchłanianych przez ukwiały. Komensalizm i mutualizm są odmianami relacji między gatunkami, którą nazywa się symbiozą. Jej charakterystyczną cechą jest częste współwystępowanie osobników określonych gatunków we wzajemnym sąsiedztwie. Można zatem wysnuć następującą regułę ukwialy → amf iprion okoniowy, która mówi, że jeśli występują
w danym miejscu ukwiały, to jest duże prawdopodobieństwo, że znajdują się tam również
przedstawiciele amfiprionia okoniowego. Taka reguła nazywana jest regułą kolokacyjną,
natomiast para {ukwial, amf iprion okoniowy} to przykład kolokacji przestrzennej.
W ogólności kolokacje (i reguły) nie są ograniczone do dwóch typów obiektów. Rysunek 1.3 przedstawia przykładowy zbiór danych, gdzie zaznaczono występowanie kilkudziesięciu obiektów, które mogą mieć przypisany jeden z pięciu typów oznaczonych symbo-

7

1.1 Odkrywanie wiedzy w bazach danych przestrzennych

Rysunek 1.2: Zjawisko mutualizmu dla amfipriona okoniowego (łac. Amphiprion
ocellaris) i ukwiałów (łac. Actiniaria) jako przykład prostej kolokacji przestrzennej

lami *, +, -, o oraz x. Uważny obserwator może zauważyć, że trójka {*,+,o} wykazuje
skłonność do występowania blisko siebie. Tego rodzaju wiedza może być przydatna np.
dla operatora telefonii komórkowej badającego sposób wykorzystania oferowanych przez
niego usług mobilnych w kontekście lokalizacji zamówień usługi, umiejscowienia reklam
tej usługi i przeznaczenia okolicznych budynków. W epidemiologii przedmiotem badań są
wzajemnie występujące czynniki, które mogą powodować wzrost zachorowalności na określone choroby. Innym przykładem może być analiza rodzaju zakupowanych samochodów
w zależności od bliskości gór, miast etc.
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Rysunek 1.3: Przykład danych przestrzennych

Problem odkrywania kolokacji przestrzennych definiowany w SZBD w postaci zapytania eksploracyjnego o kolokacje przestrzenne, polega na efektywnym wyznaczeniu zbiorów
typów obiektów, których wystąpienia są często zlokalizowane blisko siebie. Opracowano
w tym celu szereg algorytmów, których przegląd znajduje się w rozdziale 3. W większości propozycji znaczący nacisk kładzie się na interakcję z użytkownikiem, który naj-
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częściej na drodze eksperymentów, musi dobrać właściwie wartości parametrów sterujących. Uwzględniając tendencję do implementacji rzeczywistych systemów w taki sposób,
że różnorodne usługi przez nie oferowane są realizowane przez pojedynczą maszynę lub
środowisko sprzętowe [140], może zachodzić konieczność szeregowej lub równoległej realizacji zadań odkrywania kolokacji przestrzennych dla wielu użytkowników lub dla tego
samego użytkownika, lecz ze zmienionymi wartościami parametrów. Jest to zatem sytuacja, w której zachodzi przetwarzanie (ang. processing, executing) zbiorów wielu zapytań
eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne.
Ze względu na złożony charakter danych przestrzennych, w celu poprawienia efektywności wyszukiwania kolokacji, w opisanych w literaturze naukowej algorytmach wprowadzono specjalne struktury do przechowywania informacji o związkach przestrzennych
(np. [212]). Warto zaznaczyć, że pomimo iż takie struktury mogą cechować się bardzo
dużymi rozmiarami, dotychczas proponowane w literaturze metody nie uwzględniały problemu ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej. Wyraźne postępy w dziedzinie produkcji komponentów elektronicznych (głównie półprzewodników) doprowadziły
do istotnego wzrostu pojemności dostępnych układów pamięci operacyjnej, jednak nadal pojemności te są bardzo małe w porównaniu z pojemnościami współczesnych dysków
twardych lub ogólnie tzw. pamięci masowych. Popularne rozwiązania grupujące wiele
jednostek komputerowych w pojedyncze systemy przetwarzania danych, choć rozwiązują
problem ograniczonego rozmiaru pamięci operacyjnej, jednocześnie wprowadzają opóźnienia związane z przesyłaniem danych pomiędzy różnymi komputerami.
Duża liczba podobnych obliczeń wykonywanych podczas eksploracji danych sprawia,
że bardzo wydajnym rozwiązaniem jest wykorzystanie przetwarzania równoległego oferowanego przez nowoczesne procesory kart graficznych (np. [76]). W tym przypadku szczególnie istotne są ograniczenia dotyczące rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej, której
nie można fizycznie rozbudować bez wymiany całej karty. Czynność taka jest kosztowna,
a pojemności układów pamięci aktualnych kart nie przekraczają rzędu kilku gigabajtów.
Kolejnym czynnikiem, który może mieć znaczący wpływ na rozmiar dostępnej pamięci
operacyjnej, jest wspomniana już tendencja do integracji wielu usług w pojedynczych
środowiskach sprzętowych. Środowiska takie są przeznaczone do obsługi wielu użytkowników, a każdy z nich może zlecać realizację wielu różnych zadań, także tych dotyczących
zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne. Bieżące wykonywanie zadań wielu użytkowników oznacza trudności w predykcji zajętości pamięci operacyjnej, a w konsekwencji
możliwe jej niedobory.
Ograniczony rozmiar pamięci operacyjnej stanowić może zatem poważny problem podczas odkrywania kolokacji przestrzennych, szczególnie dla dużych lub gęstych zbiorów danych wejściowych oraz sytuacji, gdy przetwarzanych jest wiele zapytań. Konieczne jest
opracowanie metod, które uwzględniając ograniczony rozmiar pamięci operacyjnej, zapewnią wysoką efektywność procesu odkrywania kolokacji przestrzennych.

1.2

Cel, tezy i zakres pracy

Celem niniejszej pracy jest krytyczna analiza wydajności zaproponowanych w literaturze
rozwiązań z zakresu odkrywania kolokacji przestrzennych w kontekście ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej i zaproponowanie metod rozwiązania tego problemu
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z uwzględnieniem możliwości efektywnego przetwarzania zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne. Główną tezę pracy można natomiast sformułować w następujący sposób:
Konsolidacja i zrównoleglenie operacji wewnętrznych, zastosowanie technik materializacji, współużytkowania i sekwencyjnego przetwarzania pośrednich struktur danych w algorytmach odkrywania kolokacji przestrzennych umożliwiają poprawę efektywności realizacji
zbiorów zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne, w szczególności w środowisku
z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej.
Na tę tezę ogólną składają się następujące tezy szczegółowe:
• Można efektywnie odkrywać kolokacje przestrzenne w środowisku z ograniczonym
rozmiarem pamięci operacyjnej przy wykorzystaniu metody hybrydowego połączenia haszowego podczas filtrowania zbioru instancji kandydatów na kolokacje przestrzenne.
• W przypadku zbyt dużego rozmiaru pośrednich struktur danych w stosunku do rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej, można efektywnie zastosować techniki materializacji danych poprzez wykorzystanie pamięci masowej.
• Zastosowanie przetwarzania równoległego przy pomocy procesorów kart graficznych,
wraz z uwzględnieniem fizycznych ograniczeń dotyczących rozmiarów pamięci na
kartach graficznych, może znacząco przyspieszyć działanie algorytmu odkrywania
kolokacji przestrzennych.
• Współbieżna, czyli wspólna realizacja zapytań o kolokacje przestrzenne, dla których
przetwarzane obszary w przestrzeni nakładają się, może być bardziej wydajna niż
oddzielna realizacja tych zapytań.
• Można podzielić eksplorowaną przestrzeń na mniejsze fragmenty w celu efektywnej
realizacji jednego lub wielu zapytań w środowisku z ograniczonym rozmiarem pamięci
operacyjnej.
Większość metod i algorytmów opisanych w niniejszej rozprawie zostało opublikowanych
przez autora w formie artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, artykułów konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym oraz raportów technicznych. Zakres
badawczy tych publikacji obejmuje:
• algorytmy dla realizacji pojedynczych zapytań o kolokacje przestrzenne w środowisku
z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej (opublikowane przez autora w [32,
34, 35, 37, 38]),
• algorytmy dla realizacji pojedynczych zapytań o kolokacje przestrzenne wykorzystujące procesory kart graficznych (opublikowane przez autora w [8, 9, 10, 11]),
• algorytmy dla współbieżnej realizacji zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne w środowisku z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej (opublikowane przez autora
w [36]).
Struktura niniejszej pracy jest następująca. W drugim rozdziale przybliżony został termin eksploracja danych w odniesieniu do analizy zarówno klasycznych, jak i przestrzennych
zbiorów danych. Treść rozdziału trzeciego stanowi wprowadzenie do problematyki odkrywania kolokacji przestrzennych. W rozdziale tym zawarto sformułowanie i genezę problemu
odkrywania kolokacji przestrzennych, podstawowe definicje oraz opis najważniejszych algorytmów odkrywania kolokacji przestrzennych. Rozdział czwarty zawiera wprowadzenie
do problematyki przetwarzania zbiorów zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne
wraz ze wskazaniem potencjalnych sposobów realizacji takich zbiorów zapytań. W rozdziale piątym przedstawiono propozycje algorytmów BCM, MiCPI-tree oraz PMiCPI-trees
dla realizacji pojedynczych zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne w środowi-
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sku z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej. W rozdziale szóstym zamieszczony
został opis zaproponowanego algorytmu odkrywania kolokacji przestrzennych przy wykorzystaniu procesorów kart graficznych. Przedstawiony algorytm uwzględnia fizyczne
ograniczenia dotyczące rozmiaru dostępnej pamięci na kartach graficznych oraz możliwość współbieżnego odkrywania kolokacji na wielu kartach graficznych. Rozdział siódmy
zawiera opis algorytmów współbieżnej realizacji zbiorów wielu zapytań eksploracyjnych
o kolokacje przestrzenne. W rozdziale tym zaprezentowano algorytm Common iCPI-tree
oraz jego rozszerzenie PCommon iCPI-trees uwzględniające ograniczony rozmiar pamięci
operacyjnej. Treścią rozdziału ósmego jest opis przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych przy wykorzystaniu zaproponowanych algorytmów. Omówione zostały zbiory
danych wejściowych, wykonane badania oraz uzyskane wyniki. Rozdział dziewiąty stanowi
podsumowanie rozprawy. W pracy zamieszczone zostały również dwa dodatki. Dodatek A
zawiera opis charakterystyki i metod przetwarzaniem danych przestrzennych. W dodatku B znalazły się przykłady działania przywołanych w niniejszej pracy, dostępnych
w literaturze algorytmów odkrywania klasycznych asocjacji oraz kolokacji przestrzennych.

2

Eksploracja danych w bazach
danych przestrzennych

Treścią niniejszego rozdziału jest przybliżenie problematyki eksploracji danych. W podrozdziale 2.1 krótko omówiono najbardziej popularne metody eksploracji tzw. klasycznych zbiorów danych: grupowanie, klasyfikację, predykcję, odkrywanie wzorców sekwencji
i przypadków osobliwych oraz asocjacji. Specyficzne własności danych przestrzennych,
które nie pozwalają na łatwe zastosowanie do ich przetwarzania metod eksploracji klasycznych zbiorów danych, przedstawiono w podrozdziale 2.2. Końcową częścią tego fragmentu
rozprawy jest podrozdział 2.3 zawierający zwięzły opis zaproponowanych w literaturze
naukowej metod eksploracji zbiorów danych przestrzennych.

2.1

Eksploracja klasycznych zbiorów danych

Chociaż pierwsze podejścia do eksploracji danych przestrzennych pojawiły się wraz z narodzinami KDD, łatwość dostępu do gromadzonych od wielu lat danych nieprzestrzennych sprawiła, że to właśnie ten kierunek w odkrywaniu wiedzy szybko stał się głównym
przedmiotem zainteresowania znacznej liczby naukowców. Przez eksplorację klasycznych
zbiorów danych należy rozumieć poszukiwanie wzorców w danych reprezentowanych przez
proste zbiory liczb, łańcuchów znaków, dat itp. Metody eksploracji danych można podzielić ze względu na charakter pozyskiwanej wiedzy. Niektóre podejścia pozwalają na
dokonanie opisu posiadanych danych, inne umożliwiają przewidywanie stanów i zachowań.
Alternatywnym podziałem metod eksploracji może być taki, w którym najważniejszy jest
rodzaj odkrywanej wiedzy oraz rodzaj stosowanych algorytmów. Autorzy prac [78, 93]
wymieniają następujące metody eksploracji danych:
• grupowanie,
• klasyfikowanie i predykcję,
• odkrywanie wzorców sekwencji,
• wykrywanie przypadków osobliwych,
• odkrywanie asocjacji,
• analizę trendów,
• odkrywanie charakterystyk.
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Grupowanie (ang. clustering), nazywane również analizą skupień, polega na podziale zadanego zbioru obiektów na grupy lub klasy obiektów (ang. clusters) charakteryzujące
się pewnymi wyróżniającymi je cechami [106]. Najpopularniejsze podejście do problemu
grupowania polega na wyznaczeniu powiązań pomiędzy różnymi obiektami oraz przypisaniu ich do grup w taki sposób, że maksymalizowana jest jednorodność każdej z grup,
natomiast minimalizowane jest wzajemne podobieństwo grup do siebie. Jako przykład
praktycznego wykorzystania opisanej metody eksploracji można wymienić identyfikację
dla celów marketingowych podobnie zachowujących się grup klientów. Dla problemu grupowania opracowano bardzo dużą gamę różnorodnych algorytmów. Wśród nich wyróżnić
można metody partycjonujące (np. K-Means [123], PAM [110], CLARANS [142]), hierarchiczne (np. AGNES [110], DIANA [110], MONA [42], BIRCH [216]) oraz gęstościowe
(np. DBSCAN [73], CLIQUE [2], OPTICS [13]). Interesujący przegląd algorytmów grupowania można znaleźć w pracy [106]. Warto również zauważyć, że oprócz standardowego
wykorzystania grupowania jako podstawowego etapu procesu odkrywania wiedzy, analiza
skupień może stanowić tylko element wstępnego przetwarzania danych w tym procesie.
Kolejną z wymienionych metod eksploracji jest klasyfikacja. Celem klasyfikacji (ang.
classification) jest znalezienie schematów odwzorowujących obiekty źródłowe w zbiór predefiniowanych klas [93]. Pozornie taka definicja przypomina ideę przyświecającą grupowaniu. Różnica zawiera się w słowie “predefiniowanych”. Oznacza to, że jeszcze przed
przystąpieniem do klasyfikacji danych znany jest zbiór klas, do których będą przydzielane
badane obiekty. Atrybuty opisujące obiekty źródłowe są nazywane atrybutami warunkowymi. Zbiór uczący stanowią obiekty, dla których znane jest przypisanie do predefiniowanych klas. Przynależność do klas w tym zbiorze wynika z naturalnej wiedzy lub jest wynikiem pracy eksperta. Następnie na podstawie wartości atrybutów warunkowych obiektów
ze zbioru uczącego, odkrywane są zasady określające przynależność obiektów do konkretnej klasy. Zasady te często są reprezentowane w postaci reguł lub drzew. Mając taką
wiedzę można klasyfikować, czyli przypisywać klasy dotąd niesklasyfikowanym obiektom
źródłowym. Taki schemat postępowania nazywany jest uczeniem nadzorowanym. Grupowanie, w odróżnieniu od klasyfikacji, jest przedstawicielem uczenia nienadzorowanego
ze względu na nieznajomość klas, a często nawet liczby skupień, przed przystąpieniem do
wykonania takiego zadania eksploracji danych. Klasyfikacja jest problemem, który od lat
jest przedmiotem zainteresowania naukowców, w szczególności z dziedziny uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Wadą opracowanych algorytmów, np. konstrukcji sieci
neuronowych, jest brak skalowalności, która dla dużych baz danych oznacza brak możliwości praktycznego zastosowania takich algorytmów. Stąd na potrzeby eksploracji danych,
skonstruowano nowe metody z myślą o wymaganiach stawianych przez proces odkrywania
wiedzy w bazach danych. Wśród zastosowań klasyfikacji można wymienić wspomaganie
decyzji przy diagnostyce pacjentów, udzielaniu kredytów i ubezpieczeń czy też filtrowaniu niechcianych wiadomości pocztowych. Popularnymi algorytmami opracowanymi dla
problemu klasyfikacji są: Naive Bayes [61], C4.5 [157], SVM [195], ID3 [156].
Z pojęciem klasyfikacji często wiąże się termin predykcja (ang. prediction). Klasyfikacja tym różni się od predykcji, że wyznacza model dla rozróżniania klas (nieuporządkowanych), podczas gdy predykcja buduje model do przewidywania wartości numerycznych
(funkcje ciągłe lub uporządkowane wartości). Podczas gdy klasyfikacja prowadzi do modelu, który odpowiada np. na pytanie, czy klient ubiegający się o kredyt nie jest w grupie
ryzyka, tak model uzyskany przez zastosowanie predykcji służy do poszukiwania kwoty,
na jaką kredyt może być bezpiecznie udzielony petentowi.
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Kolejną z omawianych metod eksploracji danych jest odkrywanie wzorców sekwencji.
Sekwencja to zbiór następujących po sobie zdarzeń. Na przykład klient sklepu budowlanego, który kupił płytki ceramiczne, po jakimś czasie dokonuje zakupu zaprawy klejącej, a jeszcze później przychodzi do sklepu po armaturę łazienkową. Taka sekwencja
zakupów może powtarzać się dla wielu klientów, stanowiąc pewien statystyczny wzorzec.
Poszukiwanie takich wzorców nazywa się odkrywaniem wzorców sekwencji (ang. sequence
mining). Trudność w automatycznym wyszukiwaniu wzorców wynika m.in. z nieznanej
długości wzorca, jego początku, a także obecności zdarzeń, które nie wchodzą w jego
skład. Dla podanego wcześniej przykładu może to być zakup żarówek dokonany jeszcze
przed nabyciem zaprawy klejącej. Oprócz analizy zakupów klientów, odkrywanie wzorców
sekwencji może przynieść korzyści w takich dziedzinach jak bankowość (sekwencje zdarzeń
na koncie i zamawiane produkty finansowe), optymalizacja układu stron WWW (w zależności od potrzeb zmniejszenie lub zwiększenie liczby kliknięć koniecznych do uzyskania
dostępu do poszukiwanej treści) czy medycyna (występowanie kolejnych symptomów choroby). Wśród klasycznych podejść można wymienić metody opisane w [5, 188] (oparte na
strategii znanej z algorytmu Apriori [4]) oraz algorytmy FreeSpan [95], PrefixSpan [150],
SPADE [214].
Ciekawym zagadnieniem rozpatrywanym w eksploracji danych są tzw. przypadki osobliwe. Osoby korzystające z wyników eksploracji danych mogą być w takim samym stopniu
zainteresowane prawidłowościami w bazach danych, jak i poznawaniem odchyleń, anomalii, wyjątków nazywanych w polskiej literaturze przypadkami osobliwymi (ang. outliers).
Przez przypadek osobliwy należy rozumieć obserwację, która znacznie różni się od takiej, której należałoby oczekiwać [19]. Wśród zastosowań odkrywania przypadków osobliwych (ang. outliers analysis) wymienić można np. wykrywanie oszustw i kradzieży
przez stwierdzenie nietypowych zachowań użytkowników kart płatniczych, jak również
ostrzeganie przed awariami silników samolotu w wyniku zaobserwowania zmian w charakterystyce ich pracy. Reakcja na wykrycie przypadku osobliwego zależy od dziedziny
zastosowań. Na przykład dla podejrzanych operacji płatniczych może to być zablokowanie
danego kanału płatności. Autorzy pracy [97] wskazali trzy podstawowe strategie wykrywania przypadków osobliwych w zależności od posiadanej wiedzy. Przypadki osobliwe
można wykrywać: (1) bez wiedzy na temat ich wcześniejszych wystąpień [165], (2) na
podstawie wiedzy o ich wcześniejszych wystąpieniach [59], (3) na podstawie wiedzy tylko
o obserwacjach, które nie są anomaliami [77].
Ostatnią z opisywanych metod eksploracji danych jest odkrywanie asocjacji (ang. association mining). Metoda ta polega na wyszukiwaniu w zbiorach danych różnego rodzaju
zależności i korelacji nazywanych ogólnie asocjacjami [3]. Jest to jeden z najczęściej przywoływanych w literaturze typów eksploracji danych. Powodem jest znaczący sukces tej
metody w rzeczywistych zastosowaniach. Idea odkrywania asocjacji została sformułowana
na przykładzie tzw. analizy koszyka zakupów (ang. market basket analysis). Posiadając
dane o zawartości koszyków klientów sieci handlowej, można znaleźć produkty, które są
często kupowane wspólnie i na tej podstawie formułować tzw. reguły asocjacyjne. Prawdopodobnie najczęściej przywoływanym w literaturze, choć w rzeczywistości nie będącym
efektem procesu odkrywania wiedzy [152] przykładem, jest reguła mówiąca, że jeżeli klient
kupi pieluszki, to prawdopodobnie kupi również piwo. W ogólności asocjacje i reguły
mogą dotyczyć wielu atrybutów, opisując zależności dla grup towarów. Dla podanego
przykładu analiza koszyka zakupów prowadzi do pozyskania wiedzy na temat zachowań
konsumenckich klientów sieci handlowej. Zastosowanie takiej wiedzy może polegać na
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zwiększeniu skuteczności promocji, zmianie rozmieszczenia towaru w supermarkecie czy
też przygotowaniu bardziej zyskownej gazetki reklamowej. Nadrzędnym celem jest oczywiście zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Abstrahując od przykładu analizy
koszyka zakupów, ze względu na typ przetwarzanych danych, można wyróżnić binarne reguły asocjacyjne dla danych binarnych i ilościowe reguły asocjacyjne [187] dla predykatów
o charakterze ciągłym lub kategorycznym. Są także reguły jedno i wielowymiarowe [94]
dotyczące odpowiednio jednej lub wielu dziedzin wartości. Można również wyodrębnić
reguły jedno i wielopoziomowe [91], czyli takie w których wykorzystywany jest jeden lub
wiele poziomów hierarchii taksonomii.

2.2

Charakterystyka danych przestrzennych

Jednym z najczęściej przywoływanych cytatów w literaturze dotyczącej systemów GIS,
jest tzw. pierwsze prawo geografii sformułowane przez Toblera w 1970 roku. Głosi ono,
że “wszystko jest powiązane ze sobą, ale obiekty, które są położone bliżej siebie, są bardziej powiązanie niż te odległe” [192]. Inaczej mówiąc, występowanie określonego zjawiska
w jakimś punkcie przestrzeni (lub bardziej ogólnie lokalizacji) jest związane z występowaniem tego samego zjawiska w punktach sąsiednich. W literaturze często używa się
terminu zależność przestrzenna (ang. spatial dependency) oraz utożsamianego z nim pojęcia przestrzenna autokorelacja (ang. spatial autocorrelation) [84]. Zależność przestrzenna
oznacza, że występowanie zjawiska warunkowane jest nie tylko przez czynniki, które je
wywołują, ale również przez występowanie tego zjawiska w jego bliskim sąsiedztwie. Stopień takiej zależności może zostać wyrażony przez miary autokorelacji przestrzennej, czyli
korelacji zjawiska samego ze sobą w przestrzeni. Negatywna autokorelacja oznacza, że
zjawiska występujące obok siebie są różne, natomiast pozytywna oznacza, że są one do
siebie podobne. Drugą charakterystyczną własnością danych przestrzennych jest heterogeniczność przestrzenna (ang. spatial heterogenity), która wynika ze specyficznych własności
różnych lokalizacji przy ich ocenie z szerszego, globalnego punktu widzenia. Przyczyną
takiej sytuacji jest niestabilność związków lub zachowań w ramach całej przestrzeni [17].
Jako przykład można podać występowanie różnych gatunków zwierząt na określonym terenie. Tam gdzie jest odpowiednia temperatura, wilgotność oraz jest dostępne odpowiednie
pożywienie, można odnaleźć skupiska określonych zwierząt, podczas gdy nie występują
one w niesprzyjających warunkach. Omówione dwa aspekty dotyczące danych przestrzennych, tzn. zależność przestrzenna oraz przestrzenna heterogeniczność sprawiają, że bardzo
trudno jest do ich analizy stosować standardowe podejścia statystyczne zakładające niezależność obserwacji [14]. Należy również zauważyć, że przestrzenna autokorelacja oznacza
konieczność analizy większej liczby danych niż w przypadku braku takiej zależności.

2.2.1

Modelowanie danych przestrzennych

Modelowanie informacji przestrzennych najczęściej przybiera jedną z dwóch form: modelu pól (ang. field model) lub modelu obiektowego (ang. object model) [179]. Koncepcje
obu modeli zostaną przedstawione na przykładzie. Niech modelowaną informacją będą
dane o zaobserwowanych zjawiskach – suszy i pożarze. Dla uproszczenia niech obszary
występowania zjawisk będą opisane przez prostokąty. Rysunek 2.1a przedstawia mapę
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z zaznaczonymi obszarami suszy i pożaru. W modelu pól stosowana jest funkcja, której
dziedziną jest modelowana przestrzeń, natomiast wynikiem jedna z dwóch kategorii: susza
lub pożar. W modelu obiektowym, dla każdego zjawiska zostanie utworzony obiekt z odpowiednimi własnościami. W opisywanym przypadku będzie to nazwa zjawiska oraz obszar
jego występowania. Na rysunkach 2.1b i 2.1c przedstawione zostały opracowane modele,
odpowiednio pól i obiektowy, dla danych z rysunku 2.1a. W ogólności w modelowaniu
obiektowym mowa jest o wielokątach wraz z dodatkowymi atrybutami nieprzestrzennymi,
natomiast funkcja w modelu pól nie musi być ograniczona do binarnego zbioru wyników
(dla opisywanego przykładu mogłaby wyrażać np. intensywność zjawiska suszy).
y
5
susza, 1≤x< 5; 1≤y<5

susza

pożar

f(g) =
pożar, 5≤x<8; 1≤y<5

1
1

5

8

(a) dane źródłowe

x

(b) model pól

(c) model obiektowy

Rysunek 2.1: Przykład modelowania danych przestrzennych za pomocą obiektów
i funkcji pól

Rodzaj używanego sposobu reprezentacji danych przestrzennych zależy przede wszystkim od wymogów stawianych przez konkretne zastosowania. Na przykład w metodach
opartych na dokonywaniu pomiarów z powietrza (samoloty, satelity) najczęściej używany
jest model pól, natomiast model obiektowy znajduje zastosowanie tam, gdzie występuje
duża liczba dodatkowych atrybutów nieprzestrzennych np. w rejestrach katastralnych,
w których oprócz położenia oraz kształtu nieruchomości zapisywana jest informacja o wartości, właścicielu, przeznaczeniu obiektu etc. Implementacja powyższych modeli przybiera
formę danych rastrowych dla modelu pól oraz danych wektorowych dla modelu obiektowego.
Dane rastrowe reprezentują pojedyncze punkty (zwane komórkami lub pikselami) o zdefiniowanych współrzędnych. Zwykle przestrzeń jest dzielona na k takich samych komórek
o kształtach kwadratów. Każda komórka jest homogeniczna, tzn. w ramach pojedynczej
komórki wartość opisująca obserwowane zjawisko jest stała. Zbiór n wierszy i m kolumn
tworzy prostokąt, który nazywany jest rastrem. Liczba komórek k na jaką dzielona jest
przestrzeń, zależy od dziedziny zastosowań oraz dostępnej precyzji pomiarów. W rezultacie wielkość pojedynczej komórki może odpowiadać rzeczywistym obszarom o rozmiarach
wyrażonych zarówno w milimetrach, jak i setkach kilometrów. Jest to tzw. rozdzielczość
rastra. Na przykład rozdzielczość zdjęcia lotniczego równa 10 m oznacza, że każdy piksel
tego zdjęcia odpowiada obszarowi o wymiarach 10 m na 10 m w terenie. Inny sposób określania poziomu szczegółowości rastra polega na podaniu rozdzielczości wyrażonej w liczbie
wierszy i kolumn rastra.
W modelu wektorowym składowane są informacje o poszczególnych obiektach. Każdy
obiekt jest reprezentowany przez zbiór powiązanych ze sobą punktów. Każdy punkt opisany jest przez jego położenie w zdefiniowanej przestrzeni oraz ewentualne związki z innymi punktami. Tak jak w danych rastrowych homogeniczna jest pojedyncza komórka,
tak w danych wektorowych homogeniczny jest pojedynczy obiekt.
Model obiektowy, wraz z jego implementacją wektorową, jest nieco bliższy światu
współczesnej informatyki ze względu na stosunkowo łatwą adaptację dla konkretnych
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języków programowania. To właśnie języki obiektowe, czyli takie, które służą do przetwarzania zbiorów obiektów (dla danych przestrzennych będą to obiekty z atrybutami
przestrzennymi), zdominowały w ostatnich dwóch dekadach prawie wszystkie dziedziny
zastosowań informatyki. W przypadku modelu obiektowego kluczowym zagadnieniem jest
określenie zbioru dostępnych reprezentacji pojedynczych obiektów. Mogą to być: punkt,
linia, wielokąt etc. Znaczna część komercyjnych produktów oparta jest na standardzie
sformułowanym przez grupę OGC (Open Geospatial Consortium) [146]. Standard ten
definiuje pojęcie geometrii, która stanowi najbardziej ogólny kształt opisany przez współrzędne w wybranym przestrzennym systemie odniesienia (ang. spatial reference system).
Pozostałe typy danych to specjalizacje geometrii w zdefiniowanej hierarchii. Na przykład
punkt może być samodzielnym typem danych, ale może również stanowić element składowy krzywej. Dla każdego typu określono dodatkowo zbiór dostępnych metod. Jako
przykład można wymienić metodę isClosed dla krzywej, która to metoda zwraca wartość
“prawda”, jeśli krzywa jest zamknięta oraz wartość “fałsz” w przeciwnym wypadku. Innym
popularnym standardem jest Spatial Database Engine [139] firmy ESRI (Environmental
Systems Research Institute).

(a) zdjęcie satelitarne

(b) postać rastrowa

(c) postać wektorowa

Rysunek 2.2: Zdjęcie satelitarne i dwa podstawowe sposoby jego reprezentacji
w systemach informacji geograficznej

Na rysunku 2.2a przedstawiono zdjęcie satelitarne, na którym można wyróżnić m.in. jezioro i drogę. Przykładowa reprezentacja rastrowa tego zdjęcia została pokazana na rysunku 2.2b, a reprezentacja wektorowa na rysunku 2.2c. Szersza porównanie reprezentacji
rastrowej i reprezentacji wektorowej zostało przedstawione w dodatku A (podrozdział A.1).

2.2.2 Źródła danych przestrzennych
Źródła danych przestrzennych w dużym uproszczeniu można podzielić na źródła pierwotne
i wtórne [119]. Pierwotne źródła danych (ang. primary sources) dostarczają dane najczęściej w postaci cyfrowej, opracowanej dla konkretnego systemu GIS lub w jednym z ogólnie
przyjętych formatów. Wtórne źródła danych (ang. secondary sources) mogą mieć format
zarówno analogowy, jak i cyfrowy, jednak ich wspólną cechą jest to, że zostały opracowane
lub pozyskane z myślą o innych systemach niż GIS i wymagają stosownej transformacji.
Podstawową techniką pozyskiwania danych pierwotnych są pomiary zdalne (ang. remote sensing) nazywane teledetekcją. Pomiary takie charakteryzują się brakiem fizycznego
kontaktu osoby lub urządzenia zbierającego dane z analizowanymi obiektami lub zjawiskami. Dane mogą być zbierane w postaci zdjęć satelitarnych lub zdjęć wykonywanych
z samolotów, helikopterów, balonów oraz bezzałogowych obiektów latających. Poza apa-
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ratami fotograficznymi popularne jest także wykorzystywanie czujników panachromatycznych i multispektralnych, które pozwalają na pozyskanie wiedzy na temat promieniowania
odbitego od lub emitowanego przez badane obiekty. Efektem teledetekcji są dane rastrowe.
Źródłem pierwotnych danych wektorowych są natomiast przede wszystkim wyniki pomiarów terenowych oraz dane z różnych urządzeń z wbudowanym odbiornikiem GPS.
Pomiary terenowe są przeprowadzane przy pomocy urządzeń takich jak tachimetr, które
pozwalają na mierzenie kątów i odległości od obiektów referencyjnych, czyli obiektów
o ustalonym wcześniej położeniu. Na podstawie pomiarów sporządzane są mapy wektorowe. Nowoczesne urządzenia tego typu pozwalają na bezpośrednią komunikację z serwerami baz danych przestrzennych i bieżące wprowadzanie lub edytowanie danych. Tańszą alternatywą jest pozyskiwanie danych przy wykorzystaniu systemu GPS. Urządzenia
wyposażone w odbiorniki GPS mogą rejestrować swoje położenie w kolejnych badanych
punktach. Tak zebrane dane są następnie przesyłane do systemu GIS. Najnowszym trendem w pomiarach terenowych jest wykorzystanie lotniczego obrazowania laserowego (ang.
light detection and ranging), które pozwala na szybkie wykonywanie pomiarów nawet na
dość rozległym terenie. Zgodnie z nazwą technika ta polega na wykorzystaniu pomiarów
laserowych wykonywanych przez urządzenia zamontowane na pokładzie samolotu przelatującego nad badanym obszarem.
W ostatnich latach coraz bardziej istotnym źródłem wektorowych danych przestrzennych są użytkownicy stron internetowych. Strony te wpisują się w trend określany terminem Web 2.0 [130], czyli takiego modelu działania stron WWW, w którym odbiorca treści
jest jednocześnie wytwórcą. Jako przykład można podać cyfrowe mapy tworzone, rozbudowywane i poprawiane przez ich użytkowników. Wpływ na popularyzację tego rodzaju
działań ma niewątpliwie upowszechnienie mobilnych urządzeń do wykonywania pomiarów
(przede wszystkim tanie, wbudowane w różne urządzenia odbiorniki GPS) z zachowaniem
ciągłego dostępu do sieci internetowej. Ze względu na skalę, można w wielu przypadkach
mówić o masowym pozyskiwaniu danych.
Jak już wcześniej napisano, istnieją zbiory danych przestrzennych, które nie zostały
zebrane z myślą o wykorzystaniu w systemach GIS. Takie wtórne źródła danych mogą być
cenne ze względu np. na potrzebę analizy zjawisk przyrodniczych na przestrzeni minionych
dziesięcioleci, a nawet stuleci. Z oczywistych względów dane te bardzo często będą miały
format analogowy. Transformacja danych do postaci akceptowanej przez GIS nosi nazwę cyfryzacji. W najprostszej wersji cyfryzacja wtórnych źródeł danych będzie polegała
na skanowaniu materiałów takich jak wydrukowane lub narysowane na papierze mapy,
plany budynków itp. Wynikiem takiego procesu są dane rastrowe. Dla pozyskania danych
wektorowych stosowana jest natomiast wektoryzacja (ang. vectorization). Może mieć
ona charakter manualny lub automatyczny [194]. Klasycznym, manualnym podejściem
jest wykorzystanie tabletu graficznego wraz z optycznym urządzeniem wskazującym (ang.
digitizer puck), które służy do określania współrzędnych na papierowej mapie. Tablet graficzny to elektroniczna siatka detekcyjna osadzona w płaskiej obudowie. Po rozłożonej na
tablecie mapie przesuwa się wskaźnik z celownikiem. Naciśnięcie odpowiedniego przycisku
na wskaźniku powoduje odczytanie sygnału przez tablet i wyznaczenie pozycji, w której
znajduje się wskaźnik, a uzyskane dane trafiają do pamięci komputera. W nowocześniejszej wersji manualna wektoryzacja odbywa się przy pomocy specjalnego oprogramowania,
które pozwala na zaznaczanie obiektów na obrazach rastrowych. Takie podejście nosi nazwę wektoryzacji ekranowej. Dla poprawy wydajności stosowane są metody automatycznego przetwarzania obrazów (np. wykrywanie krawędzi), jednak ponieważ uzyskany wynik
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obarczony jest często wieloma błędami, konieczna jest manualna jego poprawa. Słuszne
byłoby zatem używanie nazwy półautomatyczna wektoryzacja. Innym, ciekawym źródłem
danych dla procesu wektoryzacji są obrazy uzyskiwane z sieci monitoringu. Warto również
zauważyć, że w ogólności wektoryzacja może dotyczyć zarówno źródeł pierwotnych, jak
i wtórnych.
Kolejnym, najczęściej wtórnym, źródłem danych przestrzennych są dane pozyskiwane
przez urzędy państwowe. Przykładem mogą być informacje na temat meldunków w gminach lub informacje pochodzące ze spisów powszechnych. Takie dane oprócz wartości
różnych atrybutów, zawierają także informacje o obszarze, którego dotyczą (np. miasto,
gmina, dzielnica itd.). Wymienione dane mogą być zbierane zarówno w postaci cyfrowej,
jak również być wynikiem cyfryzacji materiałów analogowych. W tym drugim przypadku
najczęściej wykorzystywane jest oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) do
automatycznego rozpoznawania znaków i pisma.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich wymienionych przypadkach,
dane przestrzenne są obarczone błędami wynikającymi z niedoskonałości metod i urządzeń pomiarowych. Zdjęcia satelitarne, mimo coraz lepszych obiektywów i matryc światłoczułych, mogą posiadać zbyt małą rozdzielczość. Nie bez znaczenia są również zmienne
warunki atmosferyczne pogarszające sposób odwzorowania barw. Pomiary geodezyjne, jak
również proces cyfryzacji analogowych źródeł, narażone są na wpływ czynnika ludzkiego,
a system GPS ze względu na trudności w ustaleniu wartości znaczników czasowych, może
wskazywać pozycję z dokładnością ok. kilkunastu metrów. Nawet w ulepszonej wersji,
nazwanej DGPS (Differential Global Positioning System) [67], jest to kilkanaście centymetrów. W przeciwieństwie do GPS zaawansowane tablety graficzne cechują się bardzo
wysoką się dokładnością wyrażaną w tysięcznych częściach milimetra. Problemem jest
natomiast podatność operatora wskaźnika na zmęczenie oraz zmienność takich parametrów otoczenia jak wilgotność lub temperatura, które wypływają na fizyczne rozmiary
materiału źródłowego. Częściowym rozwiązaniem tych przeszkód jest wykorzystanie automatycznego skanowania materiału źródłowego, a następnie przetwarzanie go na ekranie monitora, gdzie operator może wykonać zbliżenie i dokładniej zaznaczyć interesujące
punkty. W celu poprawy jakości skanowania wykorzystywane są specjalne skanery bębnowe, które poprzez wirowanie wraz z jednoczesnym odsysaniem powietrza spod mapy
niwelują potencjalne zniekształcenia.

2.2.3

Relacje przestrzenne

Jednym z najważniejszych zagadnień podczas przetwarzania zgromadzonych danych przestrzennych jest określenie zachodzących w nich relacji. W modelu pól takie relacje są
determinowane przez tzw. operacje pól (ang. field operations), które mogą przybierać
bardzo zróżnicowane formy w zależności od konkretnych zastosowań [109]. W modelu
obiektowym rodzaje relacji przestrzennych, czyli relacji dotyczących wzajemnego położenia przynajmniej dwóch obiektów, zależą od przyjętej definicji przestrzeni. Standard
opracowany przez OGC wymienia trzy najpopularniejsze typy związków przestrzennych:
• Relacje metryczne (ang. distance) – oparte na odległości pomiędzy obiektami, wyrażone przez predykaty typu: w odległości nie większej niż 25 m.
• Relacje kierunkowe (ang. ordering) – w zależności od punktu odniesienia można
wyróżnić relacje bezwzględne (np. na północ, na południe, na zachód, na północny
zachód etc.) oraz relacje względne (np. na lewo, na prawo, za, przed etc.). W pierwszym przypadku położenie określane jest względem pewnych ustalonych, globalnych
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kierunków dla przestrzeni, a w drugim przypadku względem innego obiektu lub obserwatora.
• Relacje topologiczne (ang. topological) – najbardziej złożone związki, wyrażone przez
takie zależności jak np. nakładanie się dwóch obiektów. Relacje topologiczne są
niezmienne ze względu na transformacje topologiczne takie jak skalowanie lub obrót.
Z wymienionych typów związków przestrzennych to właśnie relacje topologiczne od wielu
lat są tematem intensywnych badań naukowców z wielu dziedzin (np. ze sztucznej inteligencji, zastosowań CAD/CAM ). Relacje topologiczne są stałym elementem systemów
GIS oraz baz danych przestrzennych, gdzie występują przede wszystkim jako predykaty
przestrzenne dla operacji filtrowania i połączenia przestrzennego w językach zapytań dedykowanych dla danych przestrzennych. W dostępnej literaturze można odnaleźć dwa
podstawowe podejścia do problemu definiowania relacji topologicznych. Są to: model dziewięciu przecięć 9IM (ang. nine-Intersection Model) [62] wraz z jego rozszerzoną wersją
DE-9IM (ang. Dimensionally Extended nine-Intersection Model) [53, 54] oraz model RCC
(ang. Region Connection Calculus) [158]. Z wymienionych podejść, to właśnie modele 9IM
i DE-9IM zyskały wiele praktycznych zastosowań.
Model dziewięciu przecięć jest modelem binarnym, w którym określa się relację zachodzącą dla pary obiektów. Dla każdego obiektu można wyznaczyć jego wnętrze (ang.
interior), granicę (ang. boundary) oraz zewnętrze (ang. exterior). Dla dwóch porównywanych obiektów weryfikowany jest wynik operacji przecięcia dla każdej z możliwych kombinacji elementów np. wnętrza pierwszego obiektu i granicy drugiego obiektu, zewnętrza
pierwszego obiektu i zewnętrza drugiego obiektu etc. Jeżeli przecięcie nie zawiera żadnego
punktu, wynikiem jest wartość “fałsz”, a w przeciwnym wypadku wartość “prawda”. Ponieważ jest 9 kombinacji elementów, uzyskany wynik to 9 wartości, które tworzą macierz
o rozmiarach 3x3 zwaną macierzą dziewięciu przecięć =9 . Chociaż teoretycznie można
uzyskać w ten sposób 29 , czyli 512 różnych zawartości macierzy, w praktyce, dla dwuwymiarowej przestrzeni wyróżnia się osiem możliwych relacji. Obiekty mogą być rozłączne
(ang. disjoint), styczne (ang. meet), całkowicie pokrywać się (ang. equal), pokrywać się
częściowo (ang. overlap). Jeden z obiektów może także znajdować się w drugim obiekcie
(ang. inside), zawierać w sobie inny obiekt (ang. contains), pokrywać inny obiekt (ang.
covers) lub być pokrywanym przez inny obiekt (ang. coveredBy).
W rozszerzeniu modelu dziewięciu przecięć, nazwanym DE-9IM, wprowadzono dodatkowe rozróżnienie typu obiektu uzyskanego w wyniku przecięcia. Wyróżnia się obiekty
puste, bezwymiarowe, jednowymiarowe oraz dwuwymiarowe. Autorzy pracy [53] zaproponowali pięć nazwanych relacji pomiędzy obiektami A i B: A dotyka B (ang. touch),
A znajduje się w B (ang. in), A przecina B (ang. cross), obiekty A i B nakładają się
(ang. overlap), obiekty A i B są rozłączne (ang. disjoint). Relacje te stały się elementem
definicji predykatów przestrzennych standardu OGC, które są funkcjami odpowiadającymi
na pytanie, czy wybrana relacja przestrzenna zachodzi pomiędzy parą obiektów.
Bardziej szczegółowy opis modeli 9IM oraz DE-9IM wraz z graficznymi wizualizacjami
relacji przestrzennych został zamieszczony w dodatku A (podrozdział A.2).

2.2.4

System zarzadzania
˛
baza˛ danych przestrzennych

Liczba różnych źródeł, formatów zapisu oraz stosowanie wielu przestrzennych układów
odniesienia (ang. spatial reference system) dla reprezentacji danych, może mieć istotny
wpływ na poziom skomplikowania ich dalszego przetwarzania. W celu ujednolicenia me-
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tod dostępu do danych przestrzennych oraz metod manipulowania tymi danymi, dane
takie umieszcza się w bazach danych przestrzennych. Jedna z najczęściej przywoływanych
definicji [89] mówi, że system zarządzania bazą danych przestrzennych (SZBDP) to:
• system zarządzania bazą danych,
• system zawierający specjalne typy danych dla reprezentacji danych przestrzennych
oraz dla wykonywania zapytań,
• system, który implementuje takie metody przetwarzania danych przestrzennych jak
indeksowanie i wydajne wykonywanie połączeń przestrzennych.
Użytkownicy SZBDP oczekują od takich systemów podobnych cech jak w przypadku standardowych systemów zarządzania bazą danych, tj. zapewnienia spójności po wystąpieniu
awarii, zabezpieczenia danych (przed niepowołanym dostępem), ochrony danych (przed
utratą), wysokiej wydajności, współbieżnego przetwarzania i uniwersalnego języka dostępu do danych. SZBDP może być zatem rozszerzeniem SZBD o możliwość przetwarzania danych przestrzennych. Zapewnienie poprawnego wsparcia dla modelowania danych
przestrzennych wymaga wprowadzenia typów danych, które reprezentują takie obiekty
przestrzenne jak punkty bądź linie oraz operacji na tych typach danych. Według [89]
SZBDP powinien wspomagać również wykonywanie dwóch podstawowych typów działań:
• Przeszukiwania przestrzennego – jest to wyszukiwanie obiektów tego samego typu
na podstawie zdefiniowanego predykatu. Przykładem takiego przeszukiwania może
być pytanie o wszystkie stacje benzynowe na terenie Polski. Zakładając, że dostępny
jest obiekt reprezentujący obrys powierzchni Polski, działanie polega na odnalezieniu
wszystkich mieszczących się w nim obiektów typu stacja benzynowa.
• Połączeń przestrzennych – występuje wówczas, gdy konieczne jest dla wielu elementów pierwszego typu sprawdzenie zachodzenia relacji przestrzennej z obiektami
drugiego typu. Przykładem może być pytanie o wszystkie rzeki (reprezentowane
np. przez krzywe), które przecinają miasta wojewódzkie (reprezentowane np. przez
wielokąty).
Efektywność przetwarzania danych przestrzennych zależy w dużym stopniu od dostępnych
metod indeksowania. Problem indeksowania danych był od wielu lat przedmiotem intensywnych badań. Popularne rozwiązania, takie jak drzewa binarne [115] i B-drzewa [20],
przeznaczone są przede wszystkim do indeksowania atrybutów jednowymiarowych, najczęściej kluczy podstawowych w modelu relacyjnym. Rozszerzeniem tych metod są indeksy
wielowymiarowe takie jak kd-drzewa [25], wielowymiarowe B-drzewa [148] oraz drzewa
ćwiartkowe [79]. Tego typu struktury mogą być wykorzystane do indeksowania danych
przestrzennych, które są reprezentowane przez punkty w wielowymiarowej przestrzeni,
stąd nazywa się te indeksy indeksami punktowymi. Dane niepunktowe mogą być transformowane np. poprzez mapowanie obiektów z n wierzchołkami w k-wymiarowej przestrzeni
do punktów w przestrzeni o nk wymiarach, lecz wiąże się to z utratą możliwości weryfikacji
wielu związków przestrzennych (np. przecinania się obiektów). Uwzględnienie aspektów
przestrzennych zaowocowało propozycjami takich indeksów jak R-drzewo [90]. W indeksie
tym wykorzystano popularną metodę zgrubnego reprezentowania danych. Dla przestrzeni
dwuwymiarowej jest to tzw. najmniejszy prostokąt otaczający, w skrócie MBR (z ang. Minimum Bounding Rectangle). Zgodnie z nazwą jest to najmniejszy z prostokątów o krawędziach równoległych do osi układu współrzędnych, który pokrywa reprezentowany obiekt.
Wyszukiwanie danych przy pomocy indeksu realizowane jest początkowo tylko przy użyciu
odpowiednich prostokątów MBR, a dopiero w końcowej fazie wykonywane są obliczenia
uwzględniające rzeczywisty kształt i położenie obiektów. Dokładniejszy opis indeksu R-
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drzewo wraz z przedstawieniem indeksów opartych na idei drzewa ćwiartkowego (region
quadtree i MX-CIF-quadtree) [79, 111, 114] zamieszczono w dodatku A (podrozdział A.3).
Wprowadzenie indeksów dla danych przestrzennych do istniejących SZBD było jednym
z kroków rozszerzania tych systemów do SZBDP. W międzyczasie relacyjne SZBD zostały
przekształcone w tzw. postrelacyjne SZBD [171], gdzie jedną z najistotniejszych innowacji
było dodanie możliwości składowania i przetwarzania obiektów umożliwiając obsługę tzw.
obiektowo-relacyjnych baz danych [189]. Mechanizmy obiektowe w naturalny sposób zostały zaadaptowane do przetwarzania danych przestrzennych, które zaczęto reprezentować
jako obiekty z co najmniej jednym atrybutem przestrzennym.
Przykład 2.1. Na rysunku 2.3a przedstawiono mapę jednej z dzielnic Poznania, na której
zaznaczone zostały placówki szkolne. Rysunek 2.3b przedstawia natomiast typową reprezentację tych szkół w obiektowo-relacyjnej bazie danych. Atrybut “budynek” ma charakter
przestrzenny i opisuje miejsce położenia oraz kształt budynku (lub zbioru budynków) dla
każdej ze szkół. Ponadto zdefiniowano trzy atrybuty nieprzestrzenne określające liczbę
uczniów, nazwę i typ szkoły.
Relacja SZKOŁY
Budynek

…

Nazwa

Uczniów

Typ

SP 69

383

szkoła
podstawowa

SP 90

640

szkoła
podstawowa

VIII LO

677

liceum
ogólnokształcące

….

…

…

atrybuty nieprzestrzenne
atrybut przestrzenny
(a)

(b)

Rysunek 2.3: Fragment mapy miasta Poznania z zaznaczonymi szkołami (a) oraz ich
reprezentacja w modelu relacyjno-obiektowym (b)

Na tak przechowywanych danych można wykonywać szereg operacji wykorzystując
uniwersalny język dostępu do baz danych SQL (Structured Query Language) [104]. Dla
atrybutów nieprzestrzennych może to być selekcja danych, na przykład wybranie szkół
podstawowych, w których uczy się więcej niż pół tysiąca dzieci, jak również wykonywanie prostych podsumowań takich jak wyliczenie średniej liczby uczniów dla każdego typu
szkoły. Również atrybuty przestrzenne, za sprawą opublikowanego na początku XXI wieku
standardu SQL/MM (SQL Multimedia and Application Packages) [105, 127], mogą być
przetwarzane bezpośrednio z poziomu języka SQL. Specyfikacje zawarte w SQL/MM są
ściśle związane z wynikami prac prowadzonych przez grupy OGC oraz ISO/TC 211.
Przykład 2.2. Na rysunku 2.4 przedstawiono dwa zapytania w języku SQL wykorzystujące
rozszerzenia wprowadzone przez standard SQL/MM. Baza danych składa się z dwóch relacji zawierających informacje o ulicach oraz szkołach. Pierwsze zapytanie (rysunek 2.4a)
wyszukuje wszystkie ulice, które mieszczą się w odległości nie większej niż 50 metrów od
budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego. W celu określenia warunku dotyczącego odległości pomiędzy parą obiektów przestrzennych użyto funkcji ST_DISTANCE. Drugie
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SELECT u.nazwa
FROM ulice u, szkoly s
WHERE s.nazwa = 'VIII LO' AND
ST_DISTANCE(s.budynek, u.polozenie) < 50;
NAZWA
---------------------------------------Głogowska
Floriana Stablewskiego
Marcina Kasprzaka

SELECT ST_RELATE(
(SELECT polozenie FROM ulice u1 WHERE
u1.nazwa ='Głogowska')
, u2.polozenie) AS RELACJA
FROM ulice u2
WHERE u2.nazwa = 'Floriana Stablewskiego';
RELACJA
----------------------------------------0F1FF0102

odległość < 50 m

0 F 1
F F 0
1 0 2

przecięcie

DE-9IM

(a)

(b)

Rysunek 2.4: Przykłady zapytań w języku SQL wykorzystujące rozszerzenie
SQL/MM dla przetwarzania danych przestrzennych

zapytanie (rysunek 2.4b) ilustruje jeden ze sposobów określania relacji przestrzennych zachodzących pomiędzy obiektami, w tym przypadku relacji pomiędzy ulicami “Głogowska”
i “Floriana Stablewskiego”. Wynik uzyskany przez wywołanie funkcji ST_RELATE to ciąg
znaków, który jest prostą reprezentacją rozszerzonej macierzy dziewięciu przecięć opisanej
w podrozdziale 2.2.3 i przedstawionej w szerszym ujęciu w dodatku A (podrozdział A.2).
Warto dodać, że standard SQL/MM nie jest ograniczony tylko do operacji dotyczących danych przestrzennych. Obejmuje on również przetwarzanie obszernych danych tekstowych, obrazów oraz wprowadza typy danych dla realizacji zadań eksploracji danych.
Omówione w tym podrozdziale techniki przetwarzania danych przestrzennych są implementowane w postaci rozszerzeń istniejących SZBD. Dotyczy to zarówno oprogramowania
komercyjnego, jak i tzw. otwartego oprogramowania (ang. open source), którego w tym
przypadku najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem jest SZBD PostgreSQL. Rozszerzenia dla danych przestrzennych często mają formę opcjonalnych dodatków do SZBD.
Najbardziej znane to Oracle Spatial dla SZBD Oracle, PostGIS dla SZBD PostgreSQL
oraz DB2 Spatial Extender dla SZBD DB2 firmy IBM.
Kolejny podrozdział zawiera wprowadzenie do metod eksploracji danych uwzględniających specyfikę danych przestrzennych.

2.3

Eksploracja zbiorów danych przestrzennych

Najbardziej istotną różnicą pomiędzy eksploracją klasycznych zbiorów danych a eksploracją zbiorów danych przestrzennych, jest fakt, że na własności pojedynczego obiektu
w danych przestrzennych mogą mieć wpływ cechy jego sąsiadów. Oddziaływanie pomiędzy
parami obiektów może wynikać z ich odległości od siebie, położenia jednego obiektu względem drugiego lub zachodzących pomiędzy nimi relacji topologicznych opisanych w podrozdziale 2.2.3. Autorzy prac [131, 164] zauważają, że bezpośrednie zastosowanie metod
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eksploracji opracowanych dla klasycznych zbiorów danych, może być nie tylko trudne,
ale może również prowadzić do nieprawidłowych wyników. Istnieje zatem konieczność
uwzględnienia specyfiki danych przestrzennych, przedstawionej w podrozdziale 2.2, w procesie odkrywania wiedzy na wszystkich jego etapach, począwszy od przygotowywania danych, przez eksplorację danych aż do wyciągania wniosków i praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy. Wiele z zadań eksploracji danych przestrzennych stanowi adaptację metod opracowanych dla eksploracji klasycznych zbiorów danych. Opisy najpopularniejszych
metod eksploracji danych przestrzennych zostały przedstawione w kolejnych akapitach.
Grupowanie przestrzenne (ang. spatial clustering) jest metodą, w której w największym stopniu można wykorzystać algorytmy grupowania opracowane dla klasycznych zbiorów danych. Mając n obiektów, z których każdy jest opisany przez m atrybutów, grupowanie przestrzenne może być rozumiane jako poszukiwanie gęstych obszarów punktów
w m-wymiarowej przestrzeni (o niejednorodnym rozkładzie punktów), gdzie każdy punkt
odpowiada jednemu z n obiektów. Dla danych w przestrzeni dwuwymiarowej naturalnym
wyborem funkcji podobieństwa (bliskości) jest miara Euklidesowa. Fundamentalna metoda
K-Means wymaga określenia na wejściu liczby poszukiwanych skupisk, a wynikowe grupy
obiektów reprezentowane są przez wartości atrybutów fikcyjnego elementu stanowiącego
“centrum” grupy. Podatność tej metody na zakłócenia spowodowane przez występujący
w danych szum była motywacją do opracowania metody K-Medoids (PAM ), w której
jeden z rzeczywistych obiektów jest reprezentantem grupy. Wadą obu przywołanych algorytmów jest niska skalowalność. Jest to poważny problem w kontekście ogromnej liczby
obserwacji geograficznych. Częściowym rozwiązaniem problemu stała się metoda CLARA
(Clustering LARge Applications) [110], która wykorzystuje tylko losowe podzbiory danych
wejściowych w celu uzyskania wyniku. Konsekwencją ograniczenia liczby danych wejściowych może być gorsza jakość uzyskanego wyniku niż dla algorytmu K-Medoids. Próbę
poprawy jakości wyników oferuje metoda CLARANS (Clustering LARge Applications based upon RANdomized Search) [142] poruszająca się w ustalony sposób po tworzącym graf
zbiorze potencjalnych rozwiązań. Uogólnienie algorytmu CLARANS na obiekty inne niż
punkty zaproponowano w [143]. Z myślą o skomplikowanych obiektach, reprezentowanych
przez kilka relacji w bazie danych, opracowano metodę CORSO (Clustering of Related
Structured Objects) [125]. Reprezentantem innej grupy rozwiązań, nazwanej grupowaniem
gęstościowym, jest algorytm DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications
with Noise) [73]. W tej metodzie fundamentalnym pojęciem jest ε−sąsiedztwo. Na jego
podstawie wyznaczana jest tzw. gęstościowa osiągalność wykorzystywana do określenia
przynależności danego obiektu do konkretnego skupienia. Wśród zalet tej metody można
wymienić brak wymagania określenia przez użytkownika liczby poszukiwanych skupień
oraz możliwość odkrywania skupień, których kształt nie jest wypukły. Jedną z wad jest
natomiast jest założenie, że obiekty są reprezentowane przez punkty. Rozszerzenie tej
metody, nazwane GDBSCAN (Generalized DBSCAN ) [170], wprowadza możliwość zdefiniowania dowolnej relacji sąsiedztwa (pod warunkiem, że jest to relacja symetryczna
i przechodnia), a także może wykorzystywać w grupowaniu wartości atrybutów nieprzestrzennych (np. populację danego rejonu).
Klasyfikacja przestrzenna (ang. spatial classification), podobnie jak w przypadku klasycznych zbiorów danych, służy do przewidywania klas nowych obiektów na podstawie
wcześniejszych obserwacji, które stanowią zbiór uczący. Różnica wynika z konieczności
uwzględnienia wartości atrybutów sąsiednich obiektów, które mogą mieć wpływ na przydział rozpatrywanego obiektu do konkretnej klasy. W pracach [70, 72] autorzy proponują
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wykorzystanie grafowej reprezentacji relacji przestrzennych wzorowanej na modelowaniu
sieci takich jak wodociągi, ulice, linie energetyczne. Wierzchołki w takim grafie, nazywanym grafem sąsiedztwa (ang. neighborhood graph), stanowią obiekty przestrzenne, a krawędzie reprezentują zachodzące relacje. W problemie klasyfikacji dla rozpatrywanych
obiektów wyznaczane są wszystkie ścieżki, których początek stanowi analizowany obiekt.
Pozostałe elementy na ścieżce to jego sąsiedzi. Rozsądnym ograniczeniem jest wprowadzenie limitu na długość ścieżki. Wynika to z naturalnej tendencji do słabnięcia oddziaływania
zjawiska wraz ze zwiększającą się odległością od miejsca jego występowania. Takie dane
są następnie przetwarzane przy użyciu metody opartej na znanym algorytmie ID3 [156].
Wśród wad tego rozwiązania wymienia się brak możliwości definiowania hierarchii na atrybutach (zarówno przestrzennych, jak i nieprzestrzennych) oraz brak możliwości określania
ważności atrybutów ze względu na zadanie klasyfikacji. Te niedoskonałości wyeliminowano
w dwuetapowej metodzie opisanej w [117]. Pierwszy krok polega na efektywnym wyliczeniu potencjalnych wzorców (kandydatów) na wyższym poziomie abstrakcji, natomiast
w drugim kroku stosowane są dokładniejsze obliczenia tylko dla obiecujących kandydatów
na wzorce.
Z terminem klasyfikacja przestrzenna często wiąże się pojęcie przewidywanie położenia (ang. location prediction). Należy rozumieć to określenie jako predykcję zdarzeń we
wskazanym miejscu przestrzeni. Metoda ta może mieć zastosowanie w określaniu regionów
potencjalnego wystąpienia klęsk żywiołowych, komórek bezprzewodowej sieci telefonicznej narażonych na zbyt dużą liczbę użytkowników, czy też w zapobieganiu przestępczości
przez kierowanie patroli do właściwych miejsc. Rozwiązania opracowane dla klasycznych
zbiorów danych najczęściej zakładają niezależność zdarzeń (co oznacza pominięcie autokorelacji przestrzennej). Trudności występują również w ocenie zbudowanego modelu ze
względu na utratę informacji podczas dyskretyzacji ciągłej przestrzeni do zbioru komórek
w rastrze. Jednym z popularnych w literaturze zagadnień jest problem przewidywania
lokalizacji gniazd epoletnika krasnoskrzydłowego (łac. Agelaius phoeniceus) na terenie
mokradeł. W pracach [43, 174] można znaleźć metody, które wykorzystują losowe pola
Markowa MRF (Markov Random Fields) [138] oraz autoregresyjny model przestrzenny
SAR (Spatial Autoregressive Model) [27]. Ten sam problem rozwiązano stosując podejście
PLUMS (Predicting Locations Using Map Similarity) [44] opracowane z myślą o wysokiej
skalowalności.
Kolejną metodą eksploracji danych przestrzennych jest odkrywanie trendów przestrzennych (ang. trends detection in spatial data). Autorzy pracy [68] definiują trend przestrzenny jako regularną zmianę co najmniej jednego atrybutu nieprzestrzennego obiektów
wraz z oddalaniem się od pewnego ustalonego obiektu o. Do wykrywania trendów przestrzennych można wykorzystać analizę regresji, w której zmienną niezależną jest odległość
od obiektu o, natomiast zmienną zależną jest różnica wartości obserwowanych atrybutów.
Rozpatrywane są tylko obiekty znajdujące się na poprawnych (m.in. pozbawionych cykli)
ścieżkach, których początek stanowi punkt o. Wybór punktu o może być automatyczny,
np. w wyniku wyznaczenia lokalnego maksimum (minimum) rozpatrywanego atrybutu.
Alternatywną metodą jest wskazanie takiego obiektu przez użytkownika. Wśród trendów przestrzennych można wyróżnić trendy globalne i lokalne [69, 71]. Trend globalny
wskazuje, że rozpatrując wszystkie obiekty znajdujące się na wszystkich ścieżkach wychodzących z punktu o, wartości obserwowanych atrybutów w ogólności będą się zwiększać
lub maleć. Jako przykład można podać rosnący stopień bezrobocia wraz z oddalaniem się
od centrum dużego miasta. Trendy lokalne są natomiast reprezentowane przez pojedyncze
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ścieżki, które wykazują inny kierunek zmian wartości obserwowanego atrybutu względem
sąsiednich ścieżek. Dla przywołanego przykładu bezrobocia takim trendem lokalnym może
być spadek bezrobocia, gdy na terenie podmiejskim działa duży zakład pracy, który zatrudnia wiele osób mieszkających poza miastem.
Przypadki osobliwe w danych przestrzennych [179] (ang. spatial outliers) to takie,
których atrybuty nieprzestrzenne są niespójne z innymi obserwacjami z ich otoczenia.
Przykładem może być bardzo drogi dom zlokalizowany w ubogiej dzielnicy. W takiej
sytuacji wartość atrybutu nieprzestrzennego “cena” wyraźnie odstaje od wartości tego
atrybutu dla pobliskich nieruchomości. Wśród dziedzin, w których użyteczne mogą być
tego rodzaju wzorce, można wymienić ekologię, astronomię, transport i bezpieczeństwo
publiczne. Autorzy pracy [184] zauważają, że wiele z proponowanych algorytmów dla
problemu odkrywania przypadków osobliwych nie może być skutecznie wykorzystanych
dla odnajdowania takich zjawisk w danych przestrzennych. Algorytmy opracowane dla
przestrzeni jednowymiarowej uwzględniają tylko aspekty związane ze zmiennością atrybutów nieprzestrzennych, pomijając całkowicie relacje przestrzenne zachodzące pomiędzy
obiektami. Metody przeznaczone dla wielu wymiarów mogą natomiast nie nadawać się
do reprezentacji sąsiedztwa takich jak grafy lub traktować atrybuty przestrzenne i nieprzestrzenne w jednakowy sposób. W pracy [183] przedstawiono ogólny szkielet systemu
opracowanego dla problemu wykrywania przypadków osobliwych przy użyciu grafowej
reprezentacji związków pomiędzy obiektami przestrzennymi. Dla ograniczonej liczby poszukiwanych wzorców, w pracy [120] zastosowano iteracyjne metody odkrywania przypadków osobliwych i potwierdzono skuteczność takiego podejścia na przykładzie danych
urzędu statystycznego. Kolejną przeszkodą może być liczba atrybutów nieprzestrzennych.
W pracy [121] zauważono, że większość wcześniej opublikowanych metod opracowano z myślą o analizie pojedynczego atrybutu nieprzestrzennego. W praktycznych zastosowaniach
bardzo często w danych źródłowych takich atrybutów jest kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Stosowane metody odwzorowania tych atrybutów w n-wymiarową przestrzeń
skutkują tzw. przekleństwem wielowymiarowości (ang. curse of dimensionality) [23], tzn.
sytuacją, w której trudno jest zidentyfikować obiekty do siebie podobne (i tym samym odróżniające się od innych). Konieczne stało się zatem opracowanie metod uwzględniających
zarówno dwie klasy atrybutów (przestrzenne i nieprzestrzenne), jak również bardzo dużą
liczbę wymiarów (np. [45, 121]).
Ostatnią z opisywanych metod eksploracji danych przestrzennych jest odkrywanie asocjacji przestrzennych (ang. spatial associations) i kolokacji przestrzennych (ang. collocations 1 ). Problem odkrywania asocjacji przestrzennych w przestrzennych bazach danych [116] można porównać do przedstawionego na przykładzie analizy koszyka zakupów
problemu wyznaczania asocjacji w klasycznych zbiorach danych. Asocjacje przestrzenne
to takie asocjacje, w których występuje co najmniej jeden predykat przestrzenny. Kolokacje przestrzenne są natomiast specyficznym typem asocjacji przestrzennych, w których
dla wszystkich obiektów zachodzi określony predykat przestrzenny. Ponieważ odkrywanie
kolokacji przestrzennych jest tematem przewodnim niniejszej rozprawy, szczegółowy opis
tej metody eksploracji danych został zamieszczony w kolejnym rozdziale.

1

W literaturze angielskojęzycznej stosowany jest również zapis colocation oraz co-location.

3

Odkrywanie kolokacji
przestrzennych

Treścią tego rozdziału jest szczegółowe przedstawienie problemu odkrywania kolokacji
przestrzennych. Geneza tego problemu, obejmująca m.in. problematykę odkrywania asocjacji w klasycznych zbiorach danych, została przedstawiona w podrozdziale 3.1. W podrozdziale 3.2 zebrane zostały podstawowe definicje sformułowane dla problemu odkrywania
kolokacji przestrzennych, a przegląd najpopularniejszych metod jego rozwiązania został
zamieszczony w podrozdziale 3.3. Szczegółowo opisano podstawowy algorytm Co-location
Miner, jego rozszerzoną wersję Multiresolution Co-location Miner, a także uznawane za
najbardziej wydajne, algorytmy joinless i iCPI-tree.

3.1

Geneza problemu odkrywania kolokacji przestrzennych

Odkrywanie kolokacji przestrzennych jest stosunkowo młodą techniką w eksploracji danych. Jej korzenie sięgają jednego z najciekawszych i najczęściej poruszanych zagadnień
eksploracji danych – odkrywania asocjacji w klasycznych zbiorach danych, dlatego na
wstępie przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane z tą problematyką. Przedstawiony zostanie również popularny algorytm odkrywania asocjacji – algorytm Apriori.

3.1.1

Asocjacje w klasycznych zbiorach danych

Celem procesu odkrywania asocjacji jest znalezienie interesujących zależności (zwanych
ogólnie asocjacjami) pomiędzy danymi w dużych zbiorach danych. Otrzymany wynik to
zbiór reguł asocjacyjnych. Jak już wspomniano w podrozdziale 2.1, problem odkrywania asocjacji został pierwotnie sformułowany w pracy [3] na przykładzie analizy koszyka
zakupów.
Duże sieci handlowe rejestrują w bazach danych informacje o zakupach dokonywanych
przez klientów. Określenie, które produkty (grupy produktów) są najczęściej kupowane
razem, czyli umieszczane w tym samy koszyku, może pozwolić na poznanie naturalnych
wzorców zachowań konsumenckich klientów. Takie wzorce mogą stanowić podstawę dla
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przyszłych działań marketingowych przedsiębiorstwa. Na przykład, jeżeli zauważymy, że
70% klientów, którzy kupują węgiel drzewny kupuje również kiełbasę, możemy wprowadzić
promocję na węgiel drzewny. Takie działanie zwiększa szansę na wzrost zysku ze sprzedaży
kiełbasy, a dodatkowo niższa marża na węglu drzewnym powinna zostać zrekompensowana
przez większą liczbę kupujących.
Formalnie możemy powiedzieć, że zbiór produktów zakupionych przez pojedynczego
klienta stanowi transakcję. Problem odkrywania asocjacji polega na analizie dostępnych
transakcji i wykryciu regularności we współwystępowaniu elementów (produktów) w obrębie transakcji. Odkryte reguły asocjacyjne mają postać implikacji X ⇒ Y , gdzie X
i Y są rozłącznymi zbiorami elementów. Każda reguła może być charakteryzowana przez
wiele proponowanych w literaturze miar. Dwie najbardziej popularne to wsparcie (ang.
support) i ufność (ang. confidence). Wsparcie reguły określa, jak często w zbiorze wszystkich transakcji występują transakcje zawierające lewą i prawą stronę reguły. Ufność reguły
wskazuje, jakie jest warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia reguły, tzn. określa, jaki
jest procentowy udział transakcji zawierających lewą i prawą stronę reguły we wszystkich
transakcjach zawierających jej lewą stronę. Wsparcie i ufność określają odpowiednio statystyczną ważność i siłę reguły. Posługując się przykładem analizy koszyka zakupów, można
stwierdzić, że im wyższe wsparcie, tym większe prawdopodobieństwo, że koszyk zawiera
towary należące do X i Y . Ufność natomiast określa prawdopodobieństwo warunkowe
kupna towarów należących do Y pod warunkiem zakupu towarów należących do X.
Odkrywanie reguł asocjacyjnych może skutkować uzyskaniem bardzo wielu wzorców.
Z tego względu zakłada się, że interesujące dla końcowego odbiorcy mogą być reguły,
dla których wartości wsparcia i ufności przekraczają pewne zadane wartości zwane odpowiednio progami minimalnego wsparcia i minimalnej ufności. Najbardziej istotnym
zagadnieniem w problemie odkrywania reguł asocjacyjnych jest wyznaczenie tzw. zbiorów częstych (ang. frequent itemsets), czyli zbiorów elementów, dla których wyznaczone
wsparcie przekracza próg minimalnego wsparcia. Ważną własnością miary wsparcia jest
jej antymonotoniczność.
Definicja 3.1 (problem odkrywania zbiorów częstych, wsparcie względne i bezwzględne).
Niech L = {l1 , l2 , . . . , lm } oznacza zbiór literałów zwanych dalej elementami. Niech D
oznacza zbiór transakcji, gdzie każda transakcja T jest podzbiorem L. Niech C będzie
dowolnym podzbiorem L. Wsparcie względne zbioru C w zbiorze transakcji D jest zdefiniowane jako:
wsparcie(C, D) =

|{T |T ∈ D, C ⊆ T }|
|D|

(3.1)

Wsparcie bezwzględne jest wyrażone wzorem:
wsparcie(C, D) = {T |T ∈ D, C ⊆ T }

(3.2)

Odkrywanie zbiorów częstych w zbiorze wejściowym D polega na znalezieniu wszystkich
takich podzbiorów zbioru L, dla których wartość miary wsparcia przekracza zadaną wartość min_sup.
Definicja 3.2 (antymonontoniczność). Niech będzie dany zbiór elementów L oraz jego
zbiór potęgowy J = 2|L| . Mówimy, że miara f jest antymonotoniczna na zbiorze J, jeżeli:
∀X, Y ∈ J : (X ⊆ Y ) → f (Y ) ≤ f (X)

(3.3)
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W kontekście miary wsparcia definicja 3.2 oznacza, że zbiór X jest zbiorem częstym
wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie podzbiory zbioru X są także zbiorami częstymi. Najbardziej znanym algorytmem odkrywania zbiorów częstych wykorzystującym własność
antymonotoniczności miary wsparcia jest algorytm Apriori. Pomimo upływu lat, opracowania wielu alternatywnych, bardziej wydajnych metod, podejście zaprezentowane przez
Agrawala i Srikanta w pracy [4] jest jednym z najczęściej implementowanych w komercyjnych systemach. Na popularność tego rozwiązania wpływa zarówno jego prostota, jak
i duża intuicyjność. Formalny opis odkrywania zbiorów częstych za pomocą podejścia
Apriori przedstawia algorytm 3.1.
Algorytm 3.1 Algorytm Apriori
Wejście:
D – zbiór transakcji
min_sup – próg minimalnego wsparcia
Wyjście:
zbiory, dla których wsparcie przekracza próg min_sup
Zmienne:
k – rozmiar zbiorów kandydujących lub zbiorów częstych
Ck – k-elementowe zbiory kandydujące
Lk – k-elementowe zbiory częste
t – transakcja
Ct – zbióry wspierane przez transakcję t
c – kandydat
1: procedure APRIORI(D, min_sup)
2:
L1 ← 1-elementowe zbiory częste
3:
for (k ← 2; Lk−1 6= ∅; k ← k + 1) do
4:
Ck ← apriori_gen (Lk−1 )
5:
for each t ∈ D do
6:
Ct ← subset (Ck , t)
7:
for each c ∈ Ct do
8:
c.count ← c.count + 1
9:
end for
10:
end for
11:
Lk ← {c ∈ Ck |c.count ≥ min_sup}
12:
end for
S
13:
return k Lk
14: end procedure
Działanie algorytmu Apriori polega na: (a) wyznaczeniu jednoelementowych zbiorów
częstych (linia 2), (b) iteracyjnym przetwarzaniu, w którym w każdej kolejnej iteracji odkrywane są zbiory częste o długości o jeden większej niż w poprzedniej iteracji (linie 3-12).
Zakłada się, że etykiety są uporządkowane w każdej z przetwarzanych transakcji. Jednoelementowe zbiory częste odkrywane są na podstawie zliczania wsparcia dla każdego
elementu ze zbioru wejściowego D. Na podstawie odkrytych zbiorów jednoelementowych,
dla których wsparcie przekracza min_sup, tworzone są dwuelementowe zbiory kandydujące (linia 4). Dla każdego takiego zbioru zliczane jest jego wsparcie (linie 5-10). Procedura subset(Ck ,t) zwraca wszystkie zbiory kandydujące Ck , które są wspierane przez
daną transakcję t. Po przeglądnięciu wszystkich transakcji (tj. całej bazy danych) zbiory
kandydujące ze wsparciem większym od min_sup trafiają do zbioru wynikowego i jed-
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nocześnie stanowią podstawę dla generowania zbiorów kandydujących w kolejnej iteracji.
W każdej kolejnej iteracji generowani są kandydaci (k+1)-elementowi na podstawie odkrytych k-elementowych zbiorów częstych. Takie przetwarzanie jest kontynuowane tak długo,
jak długo zbiór kandydatów nie jest pusty.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

insert into Ck
select p.item1 , p.item2 , . . . , p.itemk−1 , q.itemk−1
from Lk−1 p, Lk−1 q
where p.item1 = q.item1 and p.item2 = q.item2 and . . .
. . . and p.itemk−2 = q.itemk−2 and p.itemk−1 < q.itemk−1
forall zbiór kandydujący c ∈ Ck do
forall (k-1 )-elementowy podzbiór s zbioru c do
if (s ∈
/ Lk−1 ) then delete c from Ck
Rysunek 3.1: Zasada działania metody apriori_gen

Za generowanie kandydatów odpowiada metoda apriori_gen. Schemat jej działania
został przedstawiony na rysunku 3.1. Generowanie kandydatów przebiega w dwóch krokach. W kroku pierwszym (linie 1-5, polecenie w języku SQL) następuje wyznaczenie
zbiorów kandydujących poprzez łączenie wszystkich par zbiorów częstych Lki oraz Lkj
pod warunkiem, że ich pierwsze (k-1)-elementów jest identycznych oraz Lki [k] < Lkj [k],
gdzie Lki [k] oznacza k-ty, tj. ostatni, element zbioru Lki . Z uzyskanych zbiorów, w drugim kroku metody apriori_gen (linie 7-8), usuwane są te zbiory kandydujące, które nie
mogą być zbiorami częstymi. Są to takie zbiory, dla których co najmniej jeden ich podzbiór nie jest częsty. Jest to bezpośrednie wykorzystanie własności antymonotoniczności
miary wsparcia. Po wyliczeniu miary wsparcia odkryte zbiory częste stanowią podstawę
do wygenerowania kandydatów w kolejnej iteracji algorytmu.
Przykładowe dane oraz wykonanie dla nich algorytmu Apriori zostały pokazane w dodatku B (podrozdział B.1).

3.1.2

Wykonanie zbiorów zapytań eksploracyjnych o zbiory
czeste
˛

Problem odkrywania zbiorów częstych doczekał się wielu rozwiązań nawiązujących lub
będących w opozycji do metody Apriori. Wśród najpopularniejszych metod można wymienić metodę FP-growth [96] oraz Eclat [213]. Jednym z ciekawych kierunków badań
nad problematyką odkrywania zbiorów częstych stało się również przetwarzanie zapytań
eksploracyjnych o zbiory częste.
Ogólna koncepcja zapytania eksploracyjnego została podana w pracy [102]. Autorzy
przewidywali rozszerzenie funkcjonalności ówczesnych SZBD o dodatkowe mechanizmy
pozwalające na definiowanie zapytań o klasyfikatory, reguły, skupienia etc. Zgodnie z podaną propozycją implementacja tych mechanizmów powinna zakładać ich ścisłą integrację
z istniejącymi metodami definiowania zapytań. W rezultacie użytkownik mógłby w podobny sposób odpytywać bazę danych zarówno o proste fakty, które są w niej składowane,
jak również o wyniki eksploracji danych. Na kanwie zaproponowanego podejścia szybko
powstały próby tworzenia deklaratywnych języków zapytań dla problemu eksploracji danych. Ogólne wymagania dotyczące takich języków sformułowano w pracy [92] definiując jednocześnie przykładowy język DMQL. Ciekawe propozycje można odnaleźć również
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w pracach [66, 103, 124, 141], a porównanie kilku popularnych metod zostało przedstawione w pracy [29]. Zapytanie eksploracyjne o zbiory częste zdefiniowano w pracy [204]
wraz ze sformułowaniem problemu optymalizacji wykonania zbioru zapytań o zbiory częste
(ang. multiple data mining query optimization).
Definicja 3.3 (zapytanie eksploracyjne o zbiory częste). Zapytanie eksploracyjne w kontekście odkrywania zbiorów częstych to uporządkowana czwórka DM Q = (R, a, Σ, Φ),
gdzie R oznacza relację, a jest atrybutem relacji R zawierającym elementy transakcji,
Σ stanowi warunek dotyczący atrybutów relacji R, a Φ opisuje warunek dla odkrywanych
wzorców.
Przykład 3.1. Zakładając, że dane o sprzedaży produktów są przechowywane w relacji
Koszyki(zawartość,data), gdzie atrybut zawartość przechowuje dane o zbiorach elementów,
można sformułować następujące zapytanie: DM Q = (0 Koszyki0 , 0 zawartość0 , 0 data ≥
2010 − 01 − 010 , 0 minsup = 3%0 ). Oznacza ono, że poszukiwane są zbiory częste wśród
elementów przechowywanych w atrybucie zawartość relacji Koszyki. Analizie podlegać
mają tylko dane o sprzedaży produktów po 2009 roku, a wsparcie odkrywanych wzorców
musi być równe co najmniej 3%.
Definicja 3.4 (problem optymalizacji wykonania zbioru zapytań o zbiory częste). Dla
danego zbioru zapytań eksploracyjnych o zbiory częste DM Q = {dmq1 , dmq2 , . . . , dmqn },
problem optymalizacji wykonania zbioru zapytań o zbiory częste polega na wygenerowaniu
algorytmu minimalizującego całkowity czas wykonania zbioru DM Q.
Problem realizacji zbiorów zapytań w klasycznych bazach danych był bardzo szeroko
analizowany, np. w pracach [83, 175]. W dużym uproszczeniu rozwiązanie polega na wyznaczeniu pokrywających się warunków selekcji i wspólnej ich realizacji. Ta ogólna idea
może zostać przeniesiona na grunt eksploracji danych, choć ze względu na bardziej złożone
przetwarzanie, nie jest możliwe jej bezpośrednie zastosowanie. Autorzy pracy [204] przedstawili propozycje dwóch strategii wykonania zbiorów zapytań o zbiory częste wraz z teoretyczną analizą ich wydajności ze względu na koszt operacji dyskowego wejścia/wyjścia
(w skrócie we/wy) oraz koszt obliczeń. Pierwszą z zaproponowanych metod jest algorytm
Apriori Common Counting (ACC ) [204, 205], który stanowi rozszerzenie oryginalnego algorytmu Apriori. Przed realizacją zbioru zapytań o zbiory częste, na podstawie analizy
predykatów, wyznaczane są tzw. rozłączne formuły selekcji, które reprezentują fragmenty
bazy danych przetwarzane przez jedno lub wiele zapytań. Fragmenty te nazywa się rozłącznymi partycjami bazy danych. W każdej iteracji dla każdego z zapytań generowani są
kandydaci zgodnie z Apriori. Dla każdego zapytania utrzymywane jest w pamięci drzewo
haszowe dla zliczania wsparcia kandydatów. Kolejne partycje bazy danych są wczytywane
sekwencyjnie, a drzewa haszowe odpowiednio uaktualniane. W każdej iteracji jednokrotne
przeczytanie wszystkich partycji używanych przez co najmniej jedno zapytanie, jest wystarczające do przeprowadzenia obliczeń dla wszystkich kandydatów wszystkich zapytań.
W ten sposób redukowana jest liczba wymaganych operacji dyskowego we/wy.
Podstawowy wariant algorytmu zakłada nieograniczony rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej, w której można umieścić drzewa haszowe dla wszystkich zapytań. W praktyce
rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej jest ograniczony, a drzewa haszowe mogą osiągać
znaczne wielkości. Proponowane rozwiązanie tego problemu polega na podziale przetwarzania każdej iteracji algorytmu na fazy. W każdej fazie uwzględniany jest tylko pewien
podzbiór zbioru zapytań eksploracyjnych. Suma rozmiarów drzew haszowych dla zapytań
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takiego zbioru nie powinna przekraczać rozmiaru dostępnej pamięci. Ponieważ wraz ze
wzrostem liczby partycji i liczby zapytań, liczba możliwych podziałów gwałtownie wzrasta, znalezienie optymalnego rozwiązania może wymagać wielu obliczeń. Problem ten
nazwano problemem szeregowania zadań eksploracyjnych [206] (ang. data mining query
scheduling). Jego rozwiązanie polega na znalezieniu takiego podziału na fazy, czyli takiej
sekwencji przetwarzania zapytań, która minimalizuje koszty operacji dyskowego we/wy,
a jednocześnie unika przekroczenia rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej. Propozycje
algorytmów szeregowania zapytań obejmują metody: CCRecursive [206], CCFull [207],
CCAgglomerative [208], CCAgglomerativeNoise [31] i CCGreedy [33]. Warto również dodać, że w pracy [203] przedstawiono adaptację algorytmu ACC wykorzystującego metodę
przetwarzania znaną z algorytmu FP-growth. Kolejną modyfikacją metody ACC jest algorytm Common Candidate Tree [87], w którym zrezygnowano z utrzymywania osobnych
struktur dla zliczania kandydatów, zastępując je pojedynczym, rozbudowanym drzewem
haszowym, w którym przechowane są informacje o przynależności kandydata do jednego
lub więcej zapytań eksploracyjnych. Sposoby generowania kandydatów i zliczanie wsparcia
pozostały bez zmian. Dodatkowym krokiem jest scalanie wygenerowanych kandydatów do
reprezentacji w pojedynczym drzewie haszowym.
Drugim z proponowanych przez autorów pracy [204] podejść jest algorytm Mine Merge.
W przeciwieństwie do ACC, w algorytmie Mine Merge nie zakłada się wykorzystania konkretnego algorytmu do odkrywania zbiorów częstych takiego jak Apriori. Podstawą działania algorytmu Mine Merge jest obserwacja mówiąca, że jeżeli zbiór jest częsty w całej
bazie danych podzielonej na rozłączne partycje, to musi być częsty w co najmniej jednej
z tych partycji [48]. Przed przystąpieniem do odkrywania zbiorów częstych, tworzony jest
zbiór tzw. zapytań pośrednich, z których każde jest zapytaniem dotyczącym tylko jednej
partycji. Następnie takie zapytania są realizowane za pomocą jednego z dostępnych algorytmów, np. Apriori lub FP-growth. Uzyskane zbiory częste w partycjach tworzą zbiór
kandydatów na zbiory częste całych zapytań. Dodatkowy odczyt bazy danych pozwala
na zliczenia wsparcia tych kandydatów i zidentyfikowanie tych, dla których przekroczony
został założony próg minimalnego wsparcia. Wyniki eksperymentów obliczeniowych wskazują na konieczność występowania dużego stopnia nakładania się zapytań w celu uzyskania
przyspieszenia w stosunku do realizacji sekwencyjnej zapytań. Rozwiązaniem tego problemu było opracowanie metody Mine Merge Improved [88], która zgodnie z nazwą jest
modyfikacją podstawowego algorytmu Mine Merge. Poprawę wydajności osiągnięto przez
wprowadzenie dodatkowego kroku partycjonowania zapytań pośrednich w sposób zapewniający możliwość umieszczenia wszystkich wymaganych (na konkretnym etapie) danych
w pamięci operacyjnej.

3.1.3

Od asocjacji w klasycznych zbiorach danych do asocjacji i kolokacji przestrzennych

Jak wyjaśniono we wstępie do niniejszej rozprawy, większość zbiorów danych przestrzennych łączy dane o lokalizacji obiektów z danymi nieprzestrzennymi opisującymi takie
obiekty. Bardzo często opis obiektów zawiera przypisanie ich do pewnej określonej klasy,
która nazywana jest cechą przestrzenną (ang. spatial feature). Cecha przestrzenna jest
własnością przestrzeni w danym jej punkcie. Typowymi przykładami cech przestrzennych
są etykiety nadawane obiektom na mapach, takie jak “miasto”, “lotnisko”, “bankomat”,
“rzeka” etc. Warto zauważyć, że źródłem danych o obiektach z przypisanymi cechami
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przestrzennymi mogą być także mapy rastrowe (na przykład na podstawie wektoryzacji
przez podział mapy na mniejsze część i określenia występowania w każdej z nich cech,
takich jak pożar, susza, teren zurbanizowany etc.).

Rysunek 3.2: Fragment mapy z zaznaczonymi obiektami

Środowisko naukowe szybko dostrzegło potencjalne zastosowania metod odkrywania
asocjacji w kontekście danych przestrzennych. Jednym z ciekawych pytań, jakie można
zadać, jest pytanie o to, czy istnieją zależności dotyczące występowania obiektów o różnych cechach przestrzennych w swoim bliskim sąsiedztwie. Niech będzie dany przykład
pokazany na rysunku 3.2. Na mapie miasta Poznania zaznaczone zostały wystąpienia
czterech typów obiektów. Są to reklamy określonej usługi telekomunikacyjnej (oznaczone
literką A), miejsca wystąpienia zdarzeń polegających na zamówieniu reklamowanej usługi
przez klienta (R), budynki uczelni wyższych (U ) oraz budynki szpitali (H). Typy obiektów
możemy postrzegać jako zbiór cech przestrzennych. W ogólności reklama usługi jest cechą
przestrzenną, natomiast konkretna reklama, np. umieszczona przy ulicy Jana Pawła II,
jest instancją tej cechy przestrzennej i została oznaczona unikalnym symbolem A2 składającym się z jej cechy przestrzennej (typ obiektu) oraz numeru wystąpienia. Niech dwa
obiekty są wzajemnymi sąsiadami, jeżeli są oddalone od siebie o co najwyżej 500 metrów.
Można wówczas powiedzieć, że występują wspólnie w przestrzeni. Analizując mapę przedstawioną na rysunku 3.2, można zauważyć, że budynki uczelni wyższych, reklamy oraz
zamówienia reklamowanej usługi występują często wspólnie w przestrzeni, tworząc tym
samym wzorzec {A, R, U }. Takie zjawisko nie zachodzi jednak np. dla budynków szpitali
i zamówień usługi.

3.1.4

Zastosowania odkrywania kolokacji przestrzennych

Odkryte wzorce reprezentujące cechy przestrzenne, których instancje często występują
obok siebie, mogą być źródłem interesującej wiedzy w wielu obszarach działań człowieka.
Na przykład:
• w epidemiologii – dla określania czynników, wpływających na wzrost liczby zachorowań (np. na cholerę lub dengę) w danej lokalizacji [80, 159, 160],
• w ochronie zdrowia – naukowcy mogą być zainteresowani wpływem pobliskich fabryk, zakładów chemicznych, elektrowni oraz naturalnie występujących zjawisk na
zachorowalność na określone choroby w danej lokalizacji [1, 118],
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• w hydrologii – można odkrywać przyczyny zanieczyszczeń ujęć wody poprzez badanie
zlokalizowanych w niewielkiej odległości od tych ujęć czynników [65],
• w transporcie – osoby odpowiedzialne za utrzymanie powierzchni dróg mogą być
wspomagane przez systemy wykorzystujące indukcję kolokacyjnych drzew decyzyjnych (ang. collocation decision tree) [218],
• w marketingu – kierownicy mogą planować rozmieszczenie sklepów zarówno w centrach handlowych, jak również sklepów wolnostojących, na podstawie analizy sąsiedztwa tych sklepów [46],
• w reklamie – firmy telekomunikacyjne oraz usługowe mogą być zainteresowane wzorcami zachowań konsumenckich klientów z uwzględnieniem lokalizacji zamawianych
usług, reklam oraz przeznaczenia okolicznych budynków [135],
• w geologii – można wykorzystać kolokacje przestrzenne w celu identyfikacji zjawisk
powodujących pustynnienie regionów krasowych, na których występują karbonatyty [219],
• w astronomii – astronomowie badają współwystępowanie różnych typów ciał niebieskich w galaktykach [15],
• w analizie przestępczości – służby porządkowe mogą być zainteresowane obszarami
i przyczynami występowania kolokacji prowadzących do większej liczby przestępstw
określonego typu [133],
• w kulturoznawstwie – kolokacje mogą być użyte do weryfikacji hipotez dotyczących
obrzędów kulturowych na podstawie analizy nazw sąsiednich miejscowości [166].

3.1.5

Odkrywanie kolokacji: podejście statystyczne a podejście oparte na eksploracji danych

W literaturze można odnaleźć wiele podejść do odkrywania kolokacji przestrzennych.
Przede wszystkim można dokonać ich podziału na metody czysto statystyczne oraz metody oparte na odkrywaniu wiedzy. Metody statystyczne, takie jak np. funkcja Ripleya
z symulacją Monte Carlo [58, 162] badającą stopień korelacji przestrzennej, mogą być stosowane dla niewielkich zbiorów danych, szczególnie dla takich, w których znacząco ograniczona jest liczba cech przestrzennych. Wraz ze wzrostem liczby cech przestrzennych,
możliwości zastosowania metod statystycznych gwałtownie maleją ze względu na ich zbyt
dużą złożoność obliczeniową. Dla takich zbiorów danych skuteczniejszymi metodami są
algorytmy odkrywania wiedzy z danych przestrzennych. Nietrudno dostrzec, że problem
odkrywania związków pomiędzy cechami przestrzennymi przypomina problem odkrywania asocjacji w klasycznych zbiorach danych. Nie powinny zatem dziwić próby adaptacji
metod zaproponowanych dla przetwarzania klasycznych zbiorów danych do przetwarzania zbiorów danych przestrzennych. Na szczególną uwagę zasługuje opisana w podrozdziale 3.1.1 metoda Apriori, pierwotnie opracowana dla problemu analizy koszyka zakupów. Wykorzystując jej ogólną zasadę działania uzyskano przestrzenne reguły asocjacyjne
oraz, w późniejszych pracach, reguły kolokacyjne. Opis problematyki odkrywania asocjacji przestrzennych został zamieszczony w kolejnym podrozdziale, tj. podrozdziale 3.1.6,
natomiast wprowadzenie do problematyki odkrywania kolokacji przestrzennych znajduje
się w podrozdziale 3.1.7.
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3.1.6

Asocjacje przestrzenne

Koperski i Han w pracy [116] wprowadzili i zdefiniowali pojęcie przestrzennej reguły asocjacyjnej (ang. spatial association rule), w której część warunkująca (poprzednik) lub
część warunkowana (następnik) zawiera co najmniej jeden predykat przestrzenny.
Definicja 3.5 (przestrzenna reguła asocjacyjna). Przestrzenna reguła asocjacyjna to reguła w postaci
P1 ∧ P2 ∧ . . . ∧ Pm → Q1 ∧ Q2 ∧ . . . ∧ Qn
(c%)
(3.4)
gdzie co najmniej jeden z predykatów P1 , P2 , . . . , Pm , Q1 , Q2 , . . . , Qn jest predykatem przestrzennym, a c% jest współczynnikiem zaufania reprezentującym procent obiektów spełniających lewą stronę reguły, które jednocześnie spełniają prawą stronę reguły.
Zakłada się, że każdy obiekt przestrzenny ma przypisaną cechę przestrzenną 1 . Predykaty przestrzenne mogą dotyczyć zarówno relacji topologicznych, kierunkowych, jak
również mogą wyrażać informacje o odległości obiektów (np. blisko, daleko). Jako zbiór
potencjalnie interesujących reguł uznaje się reguły silne, tzn. takie, których współczynnik
zaufania przekracza pewien założony próg zwany progiem minimalnego zaufania. Przykładem reguły asocjacyjnej może być:
is_a(X, city) ∧ within(X, bc) ∧ adjacent_to(X, water) → close_to(X, us)

(92%),

Reguła ta dostarcza informacji, iż 92% miast (city) znajdujących się na terenie prowincji Kolumbia Brytyjska (bc), które sąsiadują z wodą (water), jest zlokalizowanych blisko
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (us).
Zaprezentowana w pracy [116] metoda odkrywania przestrzennych reguł asocjacyjnych
prezentuje podejście hierarchiczne, w którym w pierwszej fazie wyszukiwane są silne (częste) związki na bardziej ogólnym poziomie. W tym celu wykorzystywany jest predykat
g_close_to (generalized close_to), który stanowi najwyżej usytuowany element w przyjętej hierarchii relacji topologicznych. Predykat g_close_to obejmuje predykaty mówiące
o bliskości obiektów (close_to), jak również wszelkie sytuacje, gdy dwa obiekty są do
siebie przyległe lub posiadają co najmniej jeden punkt wspólny (adjacent_to, intersects,
covered_by, inside, covers, contains). Taka definicja predykatu g_close_to pozwala na
odkrycie wzorców na zgrubnym poziomie (ang. coarse level) poprzez wyszukanie wszystkich wystąpień klas obiektów, dla których spełniony jest predykat g_close_to względem
pewnej wybranej przez użytkownika cechy, zwanej cechą referencyjną.
W drugiej fazie z wyliczonych zgrubnych wzorców wybiera się tylko te, które spełniają
warunek minimalnego wsparcia. Ogólny predykat g_close_to jest zastępowany przez właściwe predykaty (np. adjacent_to). Częste wystąpienia tych predykatów (wraz z cechami
obiektów, których dotyczą) tworzą zbiory jednoelementowe. Zaczynając od k = 1, w kolejnych iteracjach, zgodnie z metodą zaproponowaną w algorytmie Apriori, tworzone są
zbiory (k+1)-elementowe na podstawie zbiorów k-elementowych uzyskanych w poprzedniej iteracji. Po zliczeniu wystąpień usuwane są zbiory, które nie są częste. Otrzymany
wynik jest podstawą do budowy reguł asocjacyjnych.
Łatwo zauważyć, że omawiany algorytm odkrywania przestrzennych reguł asocjacyjnych w istocie polega na zamianie danych umieszczonych w ciągłej przestrzeni na zbiór
1
Autorzy pracy [116] posługują się terminem klasa obiektu, jednak w późniejszych pracach popularyzacji
uległ termin cecha przestrzenna. Dla zachowania spójności w niniejszej rozprawie wykorzystywany jest
termin cecha przestrzenna.
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transakcji, które tworzą sąsiedzi obiektów reprezentujących klasę referencyjną. Transformację ciągłej przestrzeni do zbioru transakcji można odnaleźć także w pracach [74, 75].
Autorzy proponują zastosowanie innej fundamentalnej techniki eksploracji danych – grupowania. Efektem grupowania są skupiska obiektów, przy czym samo grupowania wykonywane jest dla wielu warstw mapy. Uzyskane grupy wraz z informacją o numerze warstwy,
na której się znajdują, tworzą transakcje, które następnie mogą być przetwarzane za pomocą algorytmu Apriori.
Nieco inne podejście do odkrywania asocjacji przestrzennych zostało przedstawione
w pracy [135]. Autor nazwał ten problem odkrywaniem zbiorów częstych klas sąsiadów (ang. frequent neighboring class sets). Przez klasy sąsiadów należy rozumieć ich
cechy przestrzenne. Ogólna idea algorytmu polega na iteracyjnym tworzeniu (k+1)elementowych zbiorów sąsiadów reprezentujących różne cechy poprzez rozbudowę zbiorów
k-elementowych odkrytych w poprzedniej iteracji. Jest to zatem ponownie strategia znana
z algorytmu Apriori. W celu znalezienia wystąpień dla zbiorów dwuelementowych autor
proponuje wyszukanie w danych źródłowych najbliższych sobie par obiektów reprezentujących różne cechy2 . Po zliczeniu ich liczby pozostawiane są tylko zbiory częste (zbiory cech
przestrzennych), dla których wystąpień wyznacza się ich środki. Takie zbiory są następnie rozszerzane o cechy, których wystąpienia są położone najbliżej tych częstych zbiorów.
Proces jest powtarzany dopóty, dopóki można dodać kolejne klasy do zbiorów. Istotnym
postulatem jest wymóg, aby pojedynczy obiekt należał do co najwyżej jednego wystąpienia tego samego zbioru klas, przy czym ten sam obiekt może uczestniczyć wielokrotnie
we wystąpieniach różnych zbiorów klas obiektów. W algorytmie zakłada się również uporządkowanie klas. Ponieważ ma ono wpływ na uzyskany rezultat, omawiany algorytm jest
algorytmem przybliżonym.

3.1.7

Kolokacje przestrzenne

W pracy [180] Shekhar i Huang zaproponowali nowe podejście do odkrywania związków
pomiędzy cechami przestrzennymi. Motywacją stały się niedoskonałości metod odkrywania asocjacji przestrzennych. Przypomnijmy, że w podejściu opisanym przez Koperskiego
i Hana zakłada się wybór przez użytkownika pojedynczej cechy referencyjnej, dla której
w pierwszej fazie wykrywane są związki spełniające predykat g_close_to. Wymusza to
na użytkowniku posiadanie dostatecznej wiedzy na temat zakresu wyszukiwanych wzorców. Bardzo często taka wiedza nie jest dostępna, a zły dobór cechy referencyjnej może
skutecznie uniemożliwić wykrycie interesujących wzorców w danych. Niech będzie dany
przedstawiony na rysunku 3.3a zbiór danych składający się z sześciu obiektów z cechami
A, B oraz C. Dla ułatwienia analizy, każdy obiekt ma przypisany numer w taki sposób,
że para cecha i numer tworzą unikalny identyfikator obiektu. Każda krawędź łącząca
parę obiektów oznacza spełnioną relację sąsiedztwa dla tej pary obiektów. Na przykład
sąsiadem A1 jest obiekt B1, ale nie jest nim obiekt B2. Rysunki 3.3b oraz 3.3c ilustrują
znalezione w pierwszym etapie algorytmu, zaproponowanego przez Koperskiego i Hana,
związki pomiędzy obiektami w sytuacji, gdy jako cechę referencyjną przyjmiemy odpowiednio cechę C oraz cechę B. Łatwo zauważyć, że uzyskane wyniki znacząco się od siebie
różnią. W pierwszym przypadku utracone zostaną związki pomiędzy cechami A oraz B,
natomiast w drugim przypadku pominięty zostanie związek pomiędzy cechami B oraz C.
2

W artykule źródłowym proces ten został nazwany grupowaniem obiektów.
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Rysunek 3.3: Porównanie modeli odkrywania wzorców w danych przestrzennych

Uogólnienie metody w taki sposób, że żadna z cech nie jest wyróżniona nie jest trywialne, a naturalne rozwiązanie polegające na wybraniu wszystkich cech jako zbioru cech
referencyjnych może skutkować zawyżonym wsparciem dla niektórych kandydatów.
Wadą algorytmu odkrywania zbiorów częstych klas sąsiadów [135] jest natomiast sposób obliczania wsparcia dla odkrywanych zbiorów. Wsparcie jest wyznaczane na podstawie
transakcji, które tworzone są przez podział danych przestrzennych na rozłączne zbiory.
Ponieważ sposobów na wykonanie podziału jest wiele, a jednocześnie w każdym z nich
część związków przestrzennych może zostać pominięta, obliczane miary wsparcia mogą się
znacząco od siebie różnić. Na rysunku 3.3d i 3.3e pokazano możliwe podziały danych z rysunku 3.3a. W pierwszym przypadku wsparcie dla pary cech A, B jest równe 2, podczas
gdy w drugim przypadku jest równe 1.
Mając na uwadze opisane niedoskonałości Shekhar i Huang przedstawili i sformalizowali
problem odkrywania wzorców opisujących współwystępowanie obiektów w przestrzeni,
który nazwali problemem odkrywania przestrzennych reguł kolokacyjnych [180] (ang. collocation pattern mining). Podobnie jak największym wyzwaniem w ramach odkrywania
reguł asocjacyjnych jest odkrywanie zbiorów częstych, tak głównym wyzwaniem dla problemu odkrywania przestrzennych reguł kolokacyjnych jest odkrywanie tzw. wzorców kolokacji przestrzennych. Wzorzec kolokacji przestrzennej (ang. spatial collocation pattern)
to zbiór cech przestrzennych, których instancje często występują we wzajemnym sąsiedztwie. Wzorzec kolokacji przestrzennej jest w skrócie nazywany kolokacją przestrzenną lub
kolokacją. Popularną w problemie odkrywania asocjacji miarę wsparcia zastąpiono miarą
powszechności (ang. prevalence), przy czym do jej obliczenia nie są wymagane transakcje,
które tak trudno uzyskać dla danych przestrzennych.
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Ze względu na znaczną liczbę różnych podejść do odkrywania związków pomiędzy
obiektami w przestrzeni, Shekhar i Huang dokonali również klasyfikacji tych metod wyróżniając następujące modele:
• model zorientowany na cechę referencyjną (ang. reference-centric model),
• model zorientowany na obszar (ang. window-centric model),
• model zorientowany na zdarzenie (ang. event-centric model).
Zgodnie z nazwą, przedstawicielem pierwszego z wymienionych modeli, jest algorytm odkrywania asocjacji przestrzennych zaproponowany przez Koperskiego i Hana. Jego zastosowanie ograniczone jest do dziedzin skupiających się na określonej cesze lub niewielkim
zbiorze cech przestrzennych (np. analiza wpływu różnych czynników na zachorowalność
na nowotwory). W odróżnieniu od modelu zorientowanego na cechę referencyjną, model zorientowany na obszar uwzględnia wszystkie zadane przez użytkownika cechy przestrzenne, ale wymaga określenia sposobu podziału przestrzeni na obszary. Każdy obszar
jest odpowiednikiem transakcji. Obszary mogą się nakładać lub być rozłączne i reprezentować np. siatkę zdefiniowaną dla danej przestrzeni. Przykład podziału dla danych
z rysunku 3.3a został przedstawiony na rysunku 3.3f. Połączenia występujące pomiędzy
obiektami z różnych obszarów są pomijane. Celem analizy z wykorzystaniem tego modelu
jest przewidywanie wystąpień cech przestrzennych na wskazanym obszarze na podstawie
cech przestrzennych, które już mają na nim wystąpienia. Preferowanymi dziedzinami zastosowań są zatem wszelkie sytuacje, w których występuje naturalny podział na obszary
(np. geodezja).
Ostatni model, zwanym modelem zorientowanym na zdarzenie, zakłada istnienie równorzędnych sobie cech przestrzennych, które podlegają analizie oraz brak zdefiniowanych
transakcji w danych. Takie założenia nakładają większe wymagania w zakresie sposobu
odkrywania wzorców. Rozważany w niniejszej rozprawie problem odkrywania kolokacji
przestrzennych jest reprezentantem modelu zorientowanego na zdarzenie.

3.2

Podstawowe definicje

Treść niniejszego podrozdziału stanowią opisy i definicje podstawowych pojęć, które używane są w ramach rozprawy. Podano także formalną definicję problemu odkrywania kolokacji przestrzennych. W dalszej części tekstu starano się zachować symbolikę wykorzystywaną w literaturze naukowej z zakresu odkrywania kolokacji przestrzennych, choć nie
zawsze jest ona zgodna z konwencjami matematycznymi.
Definicja 3.6 (instancja cechy przestrzennej). Niech f będzie cechą przestrzenną. Mówimy, że obiekt x jest instancją cechy przestrzennej f , wtedy i tylko wtedy, gdy obiekt x
jest typu f oraz jest opisany przez lokalizację i identyfikator. Zbiór wszystkich instancji
cechy przestrzennej f jest oznaczony przez F I f .
Definicja 3.7 (wzorzec i instancja kolokacji przestrzennej). Niech F = {f1, f2 , . . . , fm }
będzie zbiorem cech przestrzennych, a F I = F I f1 ∪ F I f2 ∪ . . . ∪ F I fm niech będzie
zbiorem ich instancji. Niech >F oznacza dowolną relację porządku zdefiniowaną dla
zbioru F . Niech fi oznacza i-tą cechę przestrzenną (ze względu na relację >F ), zatem
∀i,j∈1,...,m fi <F fj ⇔ i < j ∧ fi , fj ∈ F . Mając daną relację sąsiedztwa R (zwrotną
i przechodnią) mówimy, że wzorzec kolokacji przestrzennej (w skrócie “kolokacja”) jest
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Rysunek 3.4: Przykładowy zbiór danych przestrzennych z zaznaczonymi
relacjami sąsiedztwa

podzbiorem cech przestrzennych c ⊆ F , których instancje I ⊆ F I tworzą klikę ze względu
na relację R. Zbiór wszystkich instancji kolokacji przestrzennej c jest oznaczany przez CI c .
Przez długość kolokacji należy rozumieć liczbę elementów w zbiorze cech przestrzennych,
który tworzy tę kolokację.
Definicja 3.8 (sąsiedztwo). Mające daną zwrotną i symetryczną relację sąsiedztwa R,
sąsiedztwem lokalizacji l nazywamy zbiór lokalizacji L = {l1 , l2 , . . . , ln } gdzie li jest sąsiadem l, tzn. zachodzi R(l, li ) ∀i∈1,...,n .
Przykład 3.2. Instancje cech przestrzennych i instancje kolokacji. Niech będzie dany
zbiór obiektów umieszczonych w przestrzeni dwuwymiarowej i niech relacja sąsiedztwa
będzie oparta na mierze Euklidesowej z pewnym ustalonym progiem maksymalnej odległości d. Na rysunku 3.4 pokazany został przykładowy zbiór danych zawierający 29
obiektów. Każdy obiekt posiada przypisaną jedna z pięciu cech przestrzennych A, B, C, D
lub E. Dla łatwiejszego dostrzeżenia związków pomiędzy obiektami z różnymi cechami,
zbiór danych został przedstawiony przy wykorzystaniu grafu sąsiedztwa, w którym każdy
wierzchołek odpowiada dokładnie jednemu obiektowi natomiast krawędziami połączone są
wszystkie pary wierzchołków reprezentujące obiekty, dla których spełniona jest przyjęta
relacja sąsiedztwa. Związki pomiędzy obiektami z tą samą cechą przestrzenną zostały
pominięte. Dodatkowo każda cecha przestrzenna reprezentowana jest przez inny kształt
wierzchołka: koło dla cechy A, kwadrat dla cechy B, trójkąt dla cechy C, pięciobok dla
cechy D i gwiazda dla cechy E. Zgodnie z definicją 3.6 instancje cechy przestrzennej
A to A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Instancje cechy B to B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, cechy
C: C1, C2, C3, C4, C5, C6, cechy D: D1, D2, D3, D4, D5, a cechy E: E1, E2, E3, E4.
Korzystając z przedstawionego grafu sąsiedztwa można również wyznaczyć instancje kolokacji przestrzennych. Na przykład kolokacja {A, C, D} posiada następujące instancje
CI {A,C,D} = {{A1, C3, D5}, {A4, C3, D4}, {A4, C3, D5}, {A6, C4, D1}}. Nie jest na-
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tomiast poprawną instancją kolokacji {A, C, D} trójka {A1, C5, D5}. Pomimo tego, że
instancja A1 jest sąsiadem instancji C5 oraz sąsiadem instancji D5, instancje C5 oraz
D5 nie są wzajemnymi sąsiadami, zatem nie jest spełniona przyjęta definicja instancji
kolokacji.
Warto zauważyć, że w literaturze można spotkać się z innymi, choć znacznie mniej
popularnymi typami kolokacji. Oprócz kolokacji, których instancje tworzą w grafie sąsiedztwa kliki, autorzy pracy [217] sugerują, że w pewnych zastosowaniach interesujące
mogą być wzorce, których instancje mają postać gwiazdy w grafie sąsiedztwa. Najbardziej
ogólnym typem są natomiast kolokacje generyczne, dla których instancji dopuszcza się
występowanie relacji sąsiedztwa tylko i wyłącznie pomiędzy instancjami określonych cech.
Trzy typy wzorców kolokacji przestrzennych zostały przedstawione na rysunku 3.5.

(a) wzorzec typu gwiazda

(b) wzorzec typu klika

(c) wzorzec typu
generycznego

Rysunek 3.5: Typy wzorców kolokacji przestrzennych

Definicja 3.9 (współczynnik uczestnictwa). Współczynnik uczestnictwa (ang. participation ratio) cechy fi w kolokacji c jest równy procentowemu udziałowi wszystkich instancji
cechy fi w instancjach kolokacji c:
pr(fi , c) =

π fi (CI c )
|F I fi |

(3.5)

,

gdzie π fi (CI c ) oznacza projekcję relacyjną zbioru instancji CI c względem cechy fi (z usuwaniem duplikatów).
Definicja 3.10 (indeks uczestnictwa). Indeks uczestnictwa (ang. participation index)
kolokacji c jest równy najmniejszemu ze współczynników uczestnictwa wyznaczonych dla
każdej cechy przestrzennej fi ∈ c:
pi(c) = min pr(fi , c)

(3.6)

fi ∈c

Indeks uczestnictwa najczęściej określany jest w literaturze mianem miary powszechności lub krótko powszechnością kolokacji.
Przykład 3.3. Rozpatrzony zostanie przykład wyznaczania wartości miary powszechności
dla analizowanej w poprzednim przykładzie kolokacji {A, C, D}. W celu wyznaczenia indeksu uczestnictwa konieczne jest wyznaczenie współczynników uczestnictwa dla każdej
z cech biorących udział w kolokacji, tzn. cech A, C oraz D. Na przykład dla cechy A
wzór 3.5 przyjmuje następującą postać:
pr(A, {A, C, D}) =

π A (CI {A,C,D} )
|F I A |

.
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W celu obliczenia wartości miary powszechności konieczna jest zatem znajomość zbioru
instancji zarówno samej cechy przestrzennej A, jak również instancji wzorca {A, C, D}.
Przypomnijmy, że instancjami cechy A są obiekty F I A = A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, natomiast zbiór instancji wzorca {A, C, D} to CI {A,C,D} = {{A1, C3, D5}, {A4, C3, D4},
{A4, C3, D5}, {A6, C4, D1}}. Projekcja relacyjna instancji wzorca {A, C, D} na cechę A
z pominięciem duplikatów daje w wyniku zbiór instancji {{A1}, {A4}, {A6}}. Współczynnik uczestnictwa cechy A w kolokacji {A, C, D} jest równy 37 . Przeprowadzając analogiczne obliczenia dla cech C oraz D wyznaczone zostaną wartości odpowiednio 26 oraz 35 .
Powszechność kandydata to najmniejsza z obliczonych wartości, zatem pi({A, C, D}) =
2
1
6 = 3.
Lemat 3.1. Współczynnik i indeks uczestnictwa są monotonicznie nierosnące wraz ze
wzrostem długości kolokacji.
Przykład 3.4. Obliczona w poprzednim przykładzie powszechność wzorca {A, C, D} dla
danych prezentowanych na rysunku 3.4 jest równa 13 . Opierając się na przedstawionym
lemacie, można stwierdzić, że każdy podzbiór tego wzorca musi mieć powszechność nie
mniejszą niż powszechność {A, C, D}. Na przykład wzorzec {A, D} posiada instancje
{{A1, D5}, {A3, D5}, {A4, D4}, {A4, D5}, {A6, D1}, {A7, D1}}, a jego powszechność jest
równa 53 , co jest wartością nie mniejszą niż 31 . Dowód lematu 3.1 znajduje się w pracy [101].
Definicja 3.11 (maksymalny wzorzec kolokacji przestrzennej). Niech będzie dana wartość
min_prev oznaczająca pewien minimalny próg powszechności. Jeżeli c = {f1 , . . . , fm }
jest kolokacją powszechną (tzn. pi(c) ≥ min_prev) i nie istnieje żaden nadzbiór c taki, że
powszechność dla tego nadzbioru jest równa co najmniej min_prev, kolokacja c nazywana
jest kolokacją maksymalną.
Definicja 3.12 (reguła kolokacyjna). Reguła kolokacyjna to reguła postaci c1 → c2 (p, cp),
gdzie c1 ⊆ F , c2 ⊆ F i c1 ∩ c2 = Ø. Potencjalna użyteczność reguły może być mierzona
przy pomocy jej powszechności p oraz prawdopodobieństwa warunkowego cp.
Definicja 3.13 (prawdopodobieństwo warunkowe). Prawdopodobieństwem warunkowym
cp(c1 , c2 ) reguły kolokacyjnej c1 → c2 nazywamy stosunek liczby instancji wzorca c1 w sąsiedztwie instancji wzorca c2 do liczby wszystkich instancji wzorca c1 :
cp(c1 , c2 ) =

|π c1 (CI c1 ∪c2 )|
,
|CI c1 |

gdzie π c1 (CI c1 ∪c2 ) oznacza projekcję relacyjną instancji wzorca CI c1 ∪c2 względem wzorca c1
(z usuwaniem duplikatów).
Przykład 3.5. Zakładając wygenerowanie reguły {A} → {C, D}, wyznaczenie jej prawdopodobieństwa warunkowego wymaga określenia zbioru instancji dla wzorców {A} oraz
{A, C, D}. Projekcja relacyjna zbioru instancji wzorca {A, C, D} na wzorzec {A} daje
w wyniku instancje wzorca {A}, które występują w instancjach kolokacji {A, C, D}. Korzystając określonych w przykładzie 3.2 instancji kolokacji {A, C, D}, po zastosowaniu
projekcji (z eliminacją duplikatów) uzyskany zostanie zbiór {{A1}, {A4}, {A6}}. Ponieważ wszystkich instancji wzorca {A} jest siedem, prawdopodobieństwo warunkowe
P ({A}|{C, D}) jest równe 73 . Oznacza to, że napotykając instancję wzorca {A} prawdopodobieństwo znalezienia w jej sąsiedztwie instancji wzorca {C, D} jest równe 37 .
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Definicja 3.14 (problem odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych). Problem odkrywania kolokacji przestrzennych jest zdefiniowany w następujący sposób.
Mając dane:
1. zbiór cech przestrzennych F = {f1 , f2 , . . . , fm },
2. zbiór obiektów F I = F I f1 ∪ F I f2 ∪ . . . ∪ F I fm , gdzie F I fi ,(0 < i ≤ m) jest zbiorem
instancji cechy fi , przy czym każda instancja jest opisana przez lokalizację i identyfikator,
3. symetryczną i zwrotną relację sąsiedztwa R,
4. próg minimalnej powszechności min_prev oraz próg minimalnego prawdopodobieństwa warunkowego min_cond,
znajdź wszystkie poprawne reguły kolokacyjne z powszechnością nie mniejszą niż min_prev
i prawdopodobieństwem warunkowym nie mniejszym niż min_cond.

3.3

Przeglad
˛ algorytmów odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych

W kolejnych podrozdziałach zostaną przedstawione najważniejsze algorytmy odkrywania
kolokacji przestrzennych, jakie można odnaleźć w literaturze naukowej.

3.3.1

Algorytm Co-location Miner

Wraz z przedstawieniem modelu zorientowanego na zdarzenie, autorzy pracy [180] zaproponowali podstawowy algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych, który został nazwany Co-location Miner. Ogólna zasada działania tego algorytmu jest relatywnie prosta
i stała się inspiracją dla wielu późniejszych, bardziej efektywnych metod. Zakłada się, że
odkrywanie reguł kolokacyjnych przebiega w trzech powtarzających się fazach. Pierwsza
faza to generowanie kandydatów na kolokacje przestrzenne. Kolejną fazą jest wyznaczanie
instancji dla tych kandydatów. W trzeciej fazie, nazwanej fazą filtrowania, usuwani są
kandydaci, dla których obliczona powszechność nie osiąga założonego progu minimalnej
powszechności. Pozostałe wzorce trafiają do zbioru wynikowego i na ich podstawie generowane są reguły kolokacyjne, z których eliminowane są te, które nie spełniają wymogów
dotyczących minimalnego prawdopodobieństwa warunkowego. W kolejnej iteracji ponownie generowani są kandydaci, tym razem o długości o jeden większej niż w poprzedniej
iteracji. Następnie wyznaczane są ich instancje i wykonywanie jest filtrowanie. Przetwarzanie trwa dopóty, dopóki można wygenerować kolejnych kandydatów. Jako metodę
generowania kandydatów autorzy zaproponowali uogólnioną wersję metody apriori_gen
znanej z algorytmu odkrywania asocjacji w klasycznych zbiorach danych. Taka strategia
jest możliwa ze względu na własność antymonotoniczności miary powszechności.
Formalny opis metody Co-location Miner przedstawia algorytm 3.2. Opis kolejnych
kroków algorytmu jest następujący:
Krok 1 – Wygenerowanie kolokacji o długości 1. Każda z cech przestrzennych tworzy
nową kolokację przestrzenną (linia 2). Zgodnie z definicją 3.10 indeks uczestnictwa takich
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Algorytm 3.2 Co-location Miner – podstawowy algorytm odkrywania wzorców kolokacji
przestrzennych
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór instancji cech przestrzennych
R – zwrotna i symetryczna relacja sąsiedztwa
min_prev – próg minimalnej powszechności
min_cond – próg minimalnego prawdopodobieństwa warunkowego
Wyjście:
Zbiór reguł kolokacyjnych z powszechnością równą co najmniej min_prev i
prawdopodobieństwem warunkowym równym co najmniej min_cond
Zmienne:
k – długość kolokacji lub kandydata na kolokację
Ck – zbiór kandydatów o długości k
CIk – zbiór instancji wzorców o długości k
Pk – zbiór kolokacji powszechnych o długości k
CRk – zbiór reguł kolokacyjnych o długości k
1: procedure CO-LOCMINER(F, F I, R, min_prev, min_cond)
2:
C1 ← P1 ← F ; k ← 1; ; K ← |F |
3:
CI1 ← generate_instances(C1 , F I)
4:
while Pk 6= ∅ ∧ k < K do
5:
Ck+1 ← generate_candidate_collocations(Pk )
6:
CIk+1 ← generate_instances(Ck+1 , CIk , R)
7:
Pk+1 ← select_prevalent_collocations(min_prev, Ck+1 , CIk+1 )
8:
CRk+1 ← generate_collocation_rules(min_cond, Pk+1 , CIk+1 )
9:
k ←k+1
10:
end while
11:
return CR2 ∪ · · · ∪ CRk
12: end procedure
kolokacji jest równy 1, zatem każda z tych kolokacji jest kolokacją powszechną. Wartość
zmiennej k oznaczającej długość odkrywanych wzorców ustawiana jest na 1 (linia 2).
Krok 2 – Wyznaczenie instancji dla jednoelementowych kolokacji (linia 3). Chociaż znajomość zbiorów instancji nie jest wymagana do obliczenia wartości miary powszechności
w kroku 1, takie instancje są wykorzystywane w kolejnych krokach do wyznaczania instancji kolokacji z większą liczbą elementów.
Krok 3 – Wygenerowanie kandydatów na kolokacje. Kandydaci (k+1)-elementowi generowani są na podstawie odkrytych kolokacji k-elementowych (linia 5). Do wygenerowania kandydatów można wykorzystać podejście kombinatoryczne oparte na metodzie
apriori_gen znanej z algorytmu odkrywania asocjacji w klasycznych zbiorach danych.
Krok 4 – Wyznaczenie zbioru instancji kandydatów. Wykorzystując znane już instancje
k-elementowych kolokacji, konstruowane są wszystkie instancje dla (k+1)-elementowych
kandydatów na kolokacje (linia 6).
Krok 5 – Wyliczenie powszechności dla kandydatów. Na podstawie uzyskanego zbioru
instancji, dla każdego z kandydatów na kolokacje wyliczana jest wartość miary powszechności. Do zbioru kolokacji powszechnych przypisywani są tylko ci kandydaci, dla których
wartość miary powszechności jest nie mniejsza niż zadany próg min_prev (linia 7).
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Krok 6 – Wygenerowanie reguł kolokacyjnych. Reguły są generowane na podstawie uzyskanych wzorców powszechnych. Do zbioru wynikowego trafiają tylko te reguły, dla których prawdopodobieństwo warunkowe jest nie mniejsze niż zadany próg min_cond (linia 8). Długość przetwarzanych wzorców zwiększana jest o 1 (linia 9).
Krok 7 – Zwrócenie wyniku. Kroki od 3 do 6 są powtarzane dopóty, dopóki zbiór kolokacji
nie jest pusty lub nie osiągnięto maksymalnej długości kolokacji (linia 4). Gdy wyznaczenie
kolejnych kandydatów nie jest możliwe, zwracany jest zbiór odkrytych reguł kolokacyjnych
(linia 11).
W kolejnych akapitach zostały dokładniej przedstawione najważniejsze kroki algorytmu, w szczególności generowanie kandydatów na kolokacje i wyznaczanie instancji
tych kandydatów. Generowanie kandydatów polega na określeniu zbiorów cech przestrzennych, które mogą być kolokacjami powszechnymi. Ponieważ miara powszechności
jest monotonicznie nierosnąca wraz ze wzrostem długości kolokacji, tzn. zakładając, że
c = {f1 , f2 , . . . , fk } zachodzi pi(c ∪ fk+1 ) ≤ pi(c), można zastosować metodę generowania kandydatów, która będzie eliminowała tych kandydatów, o których wiadomo, że nie
mogą być kolokacjami powszechnymi. Taką metodą jest metoda generalized apriori_gen
wzorowana na metodzie apriori_gen stosowanej do odkrywania asocjacji w klasycznych
zbiorach danych. Ideę działania metody generalized apriori_gen przedstawia rysunek 3.6.
Podobnie jak w przypadku odkrywania asocjacji, w pierwszej fazie (linie 1-5, język SQL)
wykonywane jest połączenie znalezionych wzorców k-elementowych w celu wygenerowania wzorców (k+1)-elementowych. W drugiej fazie (linie 6-8) wykonywane jest usuwanie
tych kandydatów wygenerowanych w pierwszej fazie, którzy nie mogą stanowić kolokacji powszechnych. W tym celu należy sprawdzić dla każdego kandydata, czy jego (k-1)elementowe podzbiory znajdują się na liście kolokacji powszechnych, które zostały odkryte
w poprzedniej iteracji algorytmu. Jeżeli choć jeden podzbiór nie znajduje się na tej liście,
tzn. nie jest powszechny, taki kandydat jest usuwany ze zbioru.
Warto również zauważyć, że podczas generowania kandydatów dwuelementowych nie
występuje faza usuwania kandydatów. Alternatywnym rozwiązaniem dla generowania
kandydatów dwuelementowych jest podejście geometryczne, w którym identyfikowane są
wszystkie sąsiadujące instancje o różnych cechach przestrzennych.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

insert into Ck+1
select p.f1 , p.f2 , . . . , p.fk , q.fk
from Pk p, Pk q
where p.f1 = q.f1 and p.f2 = q.f2 and . . . and p.fk−1 = q.fk−1
and p.fk < q.fk
forall kolokacja c ∈ Ck+1 do
forall k-elementowy podzbiór s kolokacji c do
if (s ∈
/ Pk ) then delete c from Ck+1
Rysunek 3.6: Zasada działania metody generalized apriori_gen wykorzystywanej do
generowania kandydatów na kolokacje przestrzenne

Kolejnym ważnym krokiem algorytmu jest wyszukanie wszystkich instancji dla kandydatów uzyskanych z metody generalized apriori_gen. Zakładając, że zbiór instancji
kandydata lub kolokacji można przedstawić za pomocą krotek w relacyjnej bazie danych,
ideę rozwiązania zawartego w algorytmie Co-location Miner można wyrazić za pomocą
zapytania sformułowanego w języku SQL. Zapytanie pokazane na rysunku 3.7 opisuje
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połączenie przestrzenne pomiędzy instancjami dwóch kolokacji o długości k, czyli o jeden mniejszej w stosunku do długości kandydata, dla którego odbywa się poszukiwanie
instancji. Źródłem danych do wykonania połączenia są dwie relacje, które zawierają instancje tych kolokacji, z których wygenerowany został aktualnie przetwarzany kandydat.
Połączone mogą zostać instancje kolokacji, które mają dokładnie te same k-1 pierwszych
instancji cech oraz dla których zachodzi relacja sąsiedztwa pomiędzy parą instancji ostatnich cech przestrzennych. Taki warunek połączeniowy zapewnia, że uzyskane w wyniku
instancje spełniają definicję 3.7, czyli stanowią klikę ze względu na relację R.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

forall kolokacja c ∈ Ck+1
insert into CI c /* CI c reprezentuje tabelę instancji kolokacji c */
select p.instance1 , p.instance2 , . . ., p.instancek , q.instancek
from CI x p, CI y q /* z kolokacji x i y wygnerowano kandydata c */
where p.instance1 = q.instance1 and p.instance2 = q.instance2 and . . .
and p.instancek−1 = q.instancek−1 and (p.instancek , q.instancek ) ∈ R
end;
Rysunek 3.7: Wyznaczanie (k+1)-elementowych instancji kolokacji na podstawie
instancji k-elementowych kolokacji

Autorzy algorytmu Co-location Miner rozważyli trzy podejścia wykonania opisanego
połączenia. Pierwszym z nich jest podejście geometryczne, które w praktycznych implementacjach wykorzystuje indeksy przestrzenne i jest realizowane w dwóch krokach –
filtrowania i oczyszczania. Celem filtrowania jest znalezienie nadzbioru wyniku połączenia
i wspierane jest przez struktury będące przybliżeniem reprezentacji obiektów takie jak
np. minimalne prostokąty otaczające. W kroku oczyszczania wykonywane są natomiast
dokładne obliczenia w celu wyeliminowania błędnie zidentyfikowanych związków w kroku
filtrowania. Drugie z zaproponowanych podejść to podejście kombinatoryczne używające
algorytmów opracowanych dla efektywnego wykonywania połączeń w relacyjnych bazach
danych. Ze względu na uporządkowanie cech przestrzennych i możliwość łatwego utrzymywania posortowanej listy krotek reprezentujących instancje kolokacji, skuteczną metodą
może być metoda sort-merge join [85, 132]. Trzeci wariant zaproponowany przez autorów to podejście hybrydowe, w którym w każdej iteracji następuje wybranie metody
geometrycznej lub kombinatorycznej. Przeprowadzone testy pokazały, że dla kandydatów dwuelementowych korzystne jest wybranie podejścia geometrycznego, natomiast dla
kandydatów o większej długości bardziej efektywną jest metoda kombinatoryczna.
Posiadając wyznaczone zbiory instancji kandydatów możliwe jest obliczenie ich powszechności. Dla każdego kandydata obliczane są współczynniki uczestnictwa przez wybieranie unikalnych instancji przetwarzanej cechy przestrzennej uczestniczącej w danej kolokacji. Zgodnie z definicją powszechności i założeniami dotyczącymi minimalnego progu
powszechności kandydaci, dla których choć jeden współczynnik uczestnictwa nie przekracza zadanego progu min_prev są usuwani z przetwarzanego zbioru. Pozostali kandydaci
tworzą zbiór kolokacji powszechnych. Dla każdej kolokacji powszechnej wyznaczane są
wszystkie jej podzbiory cech przestrzennych i tworzone są reguły kolokacyjne. Na przykład mając kolokację c i jej podzbiór x, tworzona jest reguła x → c − x. Następnie dla
tej reguły obliczane jest jej prawdopodobieństwo warunkowe. Jeżeli nie przekracza ono
zadanego progu min_cond to taka reguła jest usuwana ze zbioru wynikowego. Warto zauważyć, że do wyznaczania prawdopodobieństwa warunkowego można wykorzystać dane
o podzbiorach zebrane podczas wykonywania poprzednich iteracji algorytmu.
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Przykład wykonania algorytmu Co-location Miner dla danych z rysunku 3.4 został
omówiony w dodatku B (podrozdział B.2).

3.3.2

Algorytm Multiresolution Co-location Miner

Odkrywanie kolokacji za pomocą algorytmu Co-location Miner, choć poprawne, jest bardzo kosztowne. W szczególności obliczeniowo wymagający jest krok wyznaczania instancji
kandydatów. W pracy [181] zaproponowano ulepszenie algorytmu Co-location Miner polegające na dodaniu dodatkowego kroku filtrowania na podstawie przybliżonej reprezentacji
zbioru wejściowego. Idea rozwiązania polega na podziale przestrzeni na mniejsze fragmenty zwane obszarami. Podział ten może być definiowany przez użytkownika lub wynikać
z dostępnych struktur wspierających przetwarzanie (np. indeksów). Przed odkrywaniem
rzeczywistych instancji kandydatów, szacowana jest powszechność tych kandydatów na
podstawie analizy sąsiadujących instancji cech przestrzennych na poziomie obszarów. Jest
to zatem niejako “zmniejszenie rozdzielczości obrazu” danych przestrzennych, w którym za
sąsiadów uznaje się wszystkie te obiekty, które są w sąsiadujących ze sobą obszarach. Stąd
nazwa tej metody: Multiresolution Co-location Miner – tłumacząc na język polski “wielorozdzielczy” algorytm Co-location Miner. Takie zgrubne szacowanie pozwala określić
górne ograniczenia na powszechność kandydata. Biorąc pod uwagą fakt, że nie wszystkie
obiekty z sąsiadujących obszarów muszą być wzajemnymi sąsiadami, rzeczywista wartość
powszechności może być niższa niż jej oszacowanie. Kandydatów ze zbyt niską wartością
szacowanej powszechności można wykluczyć z dalszego przetwarzania, oszczędzając tym
samym zasoby potrzebne na wyznaczanie ich instancji.
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Rysunek 3.8: Podział przestrzeni dla zbioru danych wejściowych w algorytmie
Multiresolution Co-location Miner

Przykład 3.6. Na rysunku 3.8 przedstawiono przykładowy podział przestrzeni dla danych
z rysunku 3.4 na szesnaście równych i rozłącznych prostokątów. Dla ułatwienia na osiach x
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i y umieszczono współrzędne tych obszarów (z zakresu 0 do 3). Pierwszym krokiem w algorytmie Multiresolution Co-location Miner jest wyznaczenie tzw. zgrubnych instancji
cech przestrzennych w poszczególnych obszarach. Niech będą one reprezentowane w postaci trójek ho, fi , li, gdzie o to identyfikator obszaru złożony z identyfikatorów na osiach
x i y, fi to cecha przestrzenna, a l to liczba instancji cechy fi w tym obszarze. Lista
zgrubnych instancji dla wszystkich cech została przedstawiona w tabeli 3.1. Na przykład
wpis h(1, 2); A; 2i oznacza, że w obszarze o współrzędnych x = 1, y = 2 znajdują się dwie
instancje cechy A.
Tabela 3.1: Zgrubne instancje cech przestrzennych w algorytmie Multiresoultion Co-location Miner
A

B

C

D

E

h(0, 1); A; 2i

h(0, 0); B; 1i

h(0, 0); C; 1i

h(1, 2); D; 1i

h(0, 1); E; 1i

h(0, 3); A; 1i

h(0, 1); B; 2i

h(0, 3); C; 2i

h(1, 3); D; 1i

h(2, 0); E; 2i

h(1, 2); A; 2i

h(0, 3); B; 1i

h(1, 2); C; 1i

h(2, 0); D; 1i

h(3, 3); E; 1i

h(2, 1); A; 2i

h(1, 2); B; 1i

h(2, 0); C; 1i

h(2, 1); D; 1i

h(1, 3); B; 1i

h(3, 3); C; 1i

h(3, 3); D; 1i

h(2, 0); B; 1i

Kroki algorytmu realizowane są zgodnie z tymi znanymi z oryginalnego algorytmu Colocation Miner, ale dodatkowo przed generowaniem instancji dla kandydatów występuje
filtrowanie, które polega na (1) znalezieniu zgrubnych instancji kandydatów na podstawie
zgrubnych instancji cech przestrzennych, (2) obliczeniu na tej podstawie powszechności,
(3) wykonaniu właściwego filtrowania ze względu na próg minimalnej powszechności.
Przykład 3.7. Niech będzie dany kandydat {A, C}. Odczytując informacje o zgrubnych
instancjach cech A i C oraz uwzględniając sąsiedztwo pomiędzy obszarami, wyznaczany
jest zbiór zgrubnych instancji kandydata {A, C}. W rozpatrywanym przypadku sąsiadem
obszaru o jest osiem jego najbliższych sąsiadów, jak również sam obszar o. Na przykład
dla zgrubnej instancji cechy A z obszaru (0, 3) można znaleźć dwa sąsiadujące obszary
z cechą C. Są to obszary (0, 3) oraz (1, 2). Skonstruowane instancje to {(0, 3), (0, 3)} oraz
{(0, 3), (1, 2)}. Po przetworzeniu wszystkich zgrubnych instancji A i C otrzymany zostanie
następujący zbiór instancji: {{(0, 1), (0, 0)}, {(0, 1), (1, 2)}, {(0, 3), (0, 3)}, {(0, 3), (1, 2)},
{(1, 2), (0, 3)}, {(1, 2), (1, 2)}, {(2, 1), (1, 2)}, {(2, 1), (2, 0)}}. Współczynnik uczestnictwa
cechy A jest równy 77 ponieważ suma liczników ze wszystkich zgrubnych instancji cechy A
uczestniczących w zgrubnych instancjach kandydata {A, C} jest równa 2 + 1 + 2 + 2 = 7
i tyle samo jest wszystkich rzeczywistych instancji cechy A. Dla cechy C współczynnik
uczestnictwa jest równy 65 ponieważ zgrubnymi instancjami cechy C w kolokacji {A, C}
są (0, 0), (0, 3), (1, 2) oraz (2, 0), a suma ich liczników jest równa 1 + 2 + 1 + 1 = 5,
podczas gdy całkowita liczba instancji cechy C jest równa 6. Jeżeli próg min_prev byłby
większy niż 65 , takiego kandydata należałoby wyeliminować z dalszego przetwarzania bez
kosztownego wyznaczania jego prawdziwych instancji. Jest to możliwe, ponieważ wartość
obliczonej miary wsparcia na podstawie zgrubnych instancji nie może być mniejsza niż jej
wartość rzeczywista. Dla analizowanego przypadku rzeczywista wartość miary wsparcia
jest równa 57 . Można zauważyć, że zgrubna reprezentacja błędnie wskazuje na zachodzenie
relacji sąsiedztwa pomiędzy obiektami A3 i C3 oraz A7 i C4.
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Algorytm joinless

Opisane algorytmy Co-location Miner i jego zmodyfikowana wersja Multiresolution Colocation Miner są w istocie metodami polegającymi na wykonaniu połączenia przestrzennego w celu wyznaczenia instancji kandydatów na kolokacje. Przeprowadzone przez autorów eksperymenty obliczeniowe wykazały, że jest to najbardziej wymagający obliczeniowo
krok algorytmu. Natychmiast pojawia się zatem pytanie, czy można uniknąć tego kosztownego połączenia. Twierdząca odpowiedź i konkretna metoda zostały przedstawione
w publikacji [212], w której autorzy opisali algorytm o nazwie joinless czyli algorytm
bezpołączeniowy. Idea algorytmu, podobnie jak w przypadku algorytmu Multiresolution
Co-location Miner, polega na wykonywaniu przetwarzania na alternatywnej reprezentacji
danych wejściowych. O ile jednak w opisanej już metodzie zgrubna reprezentacja może być
użyta tylko jako reprezentacja pomocnicza, która nie pozwala na uzyskanie poprawnego
wyniku, o tyle w algorytmie joinless zaproponowana reprezentacja danych wejściowych pozwala na odkrycie poprawnych kolokacji bez sięgania do oryginalnego zbioru danych. Kluczowym pojęciem wprowadzonym w algorytmie joinless jest tzw. sąsiedztwo typu gwiazda
(ang. star neighborhood). Jest to zbiór obiektów, w którego skład wchodzi rozpatrywany
obiekt i wszystkie obiekty, które są jego sąsiadami i posiadają większą (ze względu na relację >F ) cechę przestrzenną. Formalne definicje sąsiedztwa typu gwiazda oraz związanego
z nim pojęcia instancja typu gwiazda są następujące:
Definicja 3.15 (sąsiedztwo typu gwiazda, obiekt centralny). Mając dany obiekt oi ∈ F I,
którego cecha przestrzenna to fi ∈ F sąsiedztwem typu gwiazda obiektu oi nazywamy
zbiór obiektów SN = {oj ∈ F I|oj = oi ∨ (fj > fi ∧ R(oi , oj ))} gdzie fj ∈ F jest cechą
przestrzenną obiektu oj . Obiekt oi nazywany jest obiektem centralnym sąsiedztwa typu
gwiazda.
Definicja 3.16 (instancja typu gwiazda). Niech SI = {o1 , o2 , . . . , ok } ⊆ F I oznacza zbiór
obiektów, których cechy przestrzenne {f1 , f2 , . . . , fk } są różne. Jeżeli wszystkie obiekty
w zbiorze SI są sąsiadami obiektu centralnego o1 to SI jest instancją typu gwiazda kolokacji przestrzennej c = {f1 , f2 , . . . , fk }.
Przykład 3.8. Niech będzie dany podzbiór zbioru obiektów z przykładu 3.2 i niech cechy
przestrzenne będą uporządkowane leksykograficzne. Na rysunku 3.9 przedstawiono obiekty
A2, A5, B2, B6, B7, C1 oraz E2 wraz z informacją o zachodzących relacjach sąsiedztwa.
Dla każdego z obiektów można wyznaczyć sąsiedztwo typu gwiazda. Dla obiektu A2 jego
sąsiadami są obiekty B6, B7, B2 oraz C1 zatem sąsiedztwo typu gwiazda obiektu A2 to
zbiór {A2, B6, B7, B2, C1}. Dla obiektu A5 takim sąsiedztwem jest zbiór {B2, E2,
C1}, natomiast dla obiektu B2 sąsiedztwo stanowi zbiór {B2, C1, E2}. W sąsiedztwie
typu gwiazda dla obiektu B2 nie ma obiektów A2 oraz A5, ponieważ te obiekty mają
mniejszą cechę (względem relacji >F ) przestrzenną niż obiekt B2. Informacja o tym,
że A2 i A5 są sąsiadami B2 znajduje się już w sąsiedztwach typu gwiazda obiektów A2
oraz A5. Wymienione sąsiedztwa typu gwiazda zostały przedstawione na rysunku 3.9. Dla
pozostałych obiektów, czyli B6, B7, C1 i E2, sąsiedztwa typu gwiazda są jednoelementowe
i zawierają tylko element centralny.
Do wyznaczenia sąsiedztw typu gwiazda można użyć struktury wspierające wykrywanie
sąsiadów takie jak indeksy (np. R-drzewo). Jest to preferowana metoda wówczas, gdy
takie struktury są już obecne i nie ma konieczności ich konstruowania tylko na potrzeby
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Rysunek 3.9: Generowanie sąsiedztw typu gwiazda

wykonania algorytmu. Jeżeli takie struktury nie są dostępne, można użyć algorytmów do
wykrywania sąsiadów. Popularnym rozwiązaniem jest metoda plane sweep [86], która za
pomocą tzw. przesuwnego okna ogranicza liczbę porównań potrzebnych do wyznaczenia
par wzajemnych sąsiadów.
Algorytm joinless, podobnie jak algorytm Co-location Miner, jest algorytmem iteracyjnym, w którym każda kolejna iteracja służy do odkrywania wzorców o długości o jeden
większej w stosunku do poprzedniej iteracji. Również w tym algorytmie wykorzystano
metodę generalized apriori_gen do wyznaczania kandydatów. Elementem odróżniającym
algorytm joinless od algorytmu Co-location Miner jest natomiast sposób generowania
instancji kolokacji oraz dodatkowy krok filtrowania poprawiający wydajność algorytmu.
Instancje kandydatów są generowane bezpośrednio z sąsiedztw typu gwiazda – bez użycia
połączeń obecnych w metodzie Co-location Miner. Niestety takie instancje kandydatów
mogą być błędne, co wynika z definicji sąsiedztwa typu gwiazda. Chociaż wiadomo, że
obiekt centralny jest sąsiadem pozostałych obiektów, nie ma żadnej informacji na temat
związków pomiędzy tymi pozostałymi obiektami. Generowane instancje na podstawie sąsiedztw typu gwiazda mogą należeć do każdego z typów instancji kolokacji przedstawionych
na rysunku 3.5, podczas gdy według przyjętej definicji, poprawna instancja kandydata na
kolokację powinna być kliką ze względu na relację sąsiedztwa. W konsekwencji wymagana
jest dodatkowa weryfikacja tak uzyskanych instancji kandydatów. Ponieważ zbiór instancji typu gwiazda będzie zawsze nadzbiorem zbioru instancji typu klika dla kandydatów na
kolokacje, podobnie jak w metodzie Multiresolution Co-location Miner, można wykonać
wstępne filtrowanie i odrzucić kandydatów, dla których osiągnięcie progu minimalnej powszechności nie jest możliwe. Formalny opis3 metody joinless przedstawia algorytm 3.3.
Kolejne kroki algorytmu realizują następujące zadania:
3

Dla zachowania spójności zachowano oryginalne nazwy metod wykorzystywanych w algorytmie.

Algorytm 3.3 Algorytm joinless
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór instancji cech przestrzennych
R – zwrotna i symetryczna relacja sąsiedztwa
min_prev – próg minimalnej powszechności
min_cond – próg minimalnego prawdopodobieństwa warunkowego
Wyjście:
Zbiór reguł kolokacyjnych z powszechnością równą co najmniej min_prev i
prawdopodobieństwem warunkowym równym co najmniej min_cond
Zmienne:
SN = {SNf1 , SNf2 , . . . , SNfn } – zbiór sąsiedztw typu gwiazda
k – długość kolokacji lub kandydata na kolokację
Ck – zbiór kandydatów o długości k
SIk – zbiór instancji typu gwiazda dla wzorców o długości k
CIk – zbiór instancji typu klika dla wzorców o długości k
Pk – zbiór kolokacji powszechnych o długości k
Rk – zbiór reguł kolokacyjnych o długości k
1: procedure JOINLESS(F, F I, R, min_prev, min_cond)
2:
SN ← gen_star_neighborhoods(F, F I, R)
3:
C1 ← P1 ← F
4:
k←2
5:
while Pk−1 6= ∅ do
6:
Ck = gen_candidate_colocations(Pk−1 )
7:
for i ∈ 1, 2, . . . , n do
8:
for t ∈ SNfi do
9:
for c ∈ Ck z taką samą pierwszą cechą jak element centralny t do
10:
SIk ← f ilter_star_instances(Ck , t)
11:
end for
12:
end for
13:
end for
14:
if k = 2 then
15:
CIk ← SIk
16:
else
17:
Ck ← select_coarse_prevalent_colocations(Ck , SIk , min_prev)
18:
CIk ← f ilter_clique_instances(Ck , SIk , CIk−1 )
19:
end if
20:
Pk ← select_prevalent_colocations(min_prev, Ck , CIk )
21:
Rk ← gen_colocation_rules(min_cond, Pk , CIk )
22:
k ←k+1
23:
end while
24:
return R2 ∪ · · · ∪ Rk−2
25: end procedure
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Krok 1 – Wygenerowanie sąsiedztw typu gwiazda i jednoelementowych wzorców kolokacji. Na podstawie wejściowego zbioru danych i podanej relacji sąsiedztwa wyznaczane są
sąsiedztwa typu gwiazda (linia 2). Każda z cech przestrzennych tworzy nową kolokację
przestrzenną (linia 3). Długość k generowanych kandydatów ustawiana jest na 2 (linia 4).
Krok 2 – Wygenerowanie kandydatów na kolokacje przestrzenne. Używając podejścia generalized apriori_gen, generowani są kandydaci k-elementowi na podstawie wyznaczonych,
powszechnych kolokacji (k-1)-elementowych (linia 6).
Krok 3 – Wygenerowanie instancji typu gwiazda. Dla każdej cechy przestrzennej przeglądane są sąsiedztwa typu gwiazda, w których obiekt centralny posiada przetwarzaną
cechę. Dla kandydatów, których pierwsza cecha przestrzenna jest taka sama jak cecha
przestrzenna obiektu centralnego sąsiedztwa typu gwiazda, generowane są instancje typu
gwiazda na podstawie tego sąsiedztwa (linie 7-13).
Krok 4 – Filtrowanie ze względu na próg minimalnej powszechności. Dla kandydatów
o długości większej niż 2 wyznaczana jest ich powszechność na podstawie instancji uzyskanych w kroku 3. Kandydaci, dla których wyliczona powszechność nie osiągnęła zakładanego progu, są odrzucani (linia 17).
Krok 5 – Filtrowanie instancji ze względu na ich poprawność. Krok ten jest nazywany
filtrowaniem klik i polega na odrzuceniu tych instancji, które nie stanowią klik w grafie sąsiedztwa. Filtrowanie wykonywane jest poprzez sprawdzenie, czy k-1 ostatnich elementów
danej instancji występuje na liście instancji odpowiedniej kolokacji z poprzedniej iteracji
(linia 18). Filtrowanie nie jest przeprowadzane dla instancji kandydatów o długości 2
ponieważ dwuelementowe instancje wygenerowane z sąsiedztw typu gwiazda zawsze są
poprawne.
Krok 6 – Filtrowanie ze względu na próg minimalnej powszechności. Odrzucani są kandydaci, dla których powszechność wyliczona z instancji typu klika nie przekracza progu
minimalnej powszechności. Zbiór pozostałych kandydatów stanowi zbiór kolokacji powszechnych o rozmiarze k (linia 20).
Krok 7 – Wygenerowanie reguł kolokacyjnych. Na podstawie uzyskanych kolokacji powszechnych generowane są reguły kolokacyjne. Do zbioru wynikowego trafiają tylko te
reguły, dla których prawdopodobieństwo warunkowe jest nie mniejsze niż zadany próg
min_cond (linia 21). Długość przetwarzanych kandydatów zwiększana jest o 1 (linia 22).
Każda kolejna iteracja obejmuje kroki od 3 do 7. Przetwarzanie jest wykonywane dopóty,
dopóki istnieje możliwość wygenerowania nowych kandydatów na kolokacje.
Krok 8 – Zwrócenie wyniku.
Przykład wykonania algorytmu joinless dla danych z rysunku 3.4 został pokazany
w dodatku B (podrozdział B.3).

3.3.4

Algorytm iCPI-tree

Problem generowania tylko i wyłącznie poprawnych instancji kandydatów na kolokacje
w celu uniknięcia kosztownego etapu filtrowania został poruszony w pracy [200]. Autorzy
zaproponowali nową strukturę, nazwaną drzewem CPI (CPI-tree – Co-location Pattern Instance tree), składującą informacje o wszystkich zachodzących relacjach sąsiedztwa. Zrezygnowano również z podejścia iteracyjnego do odkrywania kolokacji opartego na metodzie
Apriori. Idea algorytmu polega na odkrywaniu kolokacji poprzez generowanie instancji
będących klikami na podstawie rekursywnego przeglądania drzewa CPI. Przeprowadzone
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testy wykazały, że metoda ta jest nieco szybsza od podejścia joinless, głównie ze względu
na brak konieczności filtrowania instancji, jednak rezygnacja z generowania i filtrowania
kandydatów metodą Apriori prowadzi do wielu niepotrzebnych obliczeń. W artykule [199]
zaproponowano uproszczoną strukturę drzewa CPI, nazwaną drzewem iCPI (iCP-tree –
improved Co-location Pattern Instance tree). W nowym algorytmie opartym na drzewie iCPI, w skrócie algorytmie iCPI-tree, powrócono do strategii Apriori generowania
i testowania kandydatów. Przed podaniem definicji drzewa iCPI konieczne jest wprowadzenie pojęć uporządkowany zbiór instancji i uporządkowany zbiór sąsiadów.
Definicja 3.17 (uporządkowany zbiór instancji, uporządkowany zbiór sąsiadów). Niech
będzie dany zbiór obiektów OI = {ol , . . . , ov } ⊆ F I, l, v ∈ {1, 2, . . . , m}. Jeżeli zachodzi oi ≤ oj (tzn. cecha przestrzenna obiektu oi jest nie większa od cechy przestrzennej
obiektu oj ze względu na relację >F , a dla tych samych cech występuje uporządkowanie
względem identyfikatora obiektu) zachodzi dla dowolnego l ≤ i ≤ j ≤ v, OI jest nazywane
uporządkowanym zbiorem instancji (ang. ordered instance set). Jeżeli cecha przestrzenna
obiektu oi jest różna od cechy przestrzennej obiektu ol i zachodzi R(il , ii ) dla dowolnego
l < i ≤ v, OI jest nazywane uporządkowanym zbiorem sąsiadów obiektu ol (ang. ordered
neighbor relationship set of the instance ol ). Zbiór składający się z uporządkowanych zbiorów sąsiadów wszystkich obiektów z cechą przestrzenną fi oznaczany jest symbolem δfi .
Przykład 3.9. Niech dane będą instancje B5, A4, D5, C3, D4 z rysunku 3.4 i niech cechy
przestrzenne będą uporządkowane leksykograficznie. Uzyskanie uporządkowanego zbioru
instancji polega na uszeregowaniu ich względem rosnącej cechy przestrzennej, a w przypadku instancji tej samej cechy zgodnie z rosnącym identyfikatorem. Końcowy rezultat
to A4, B5, C3, D4, D5. Ponieważ instancje B5, C4, D4 i D5 są sąsiadami instancji A4,
uzyskany zbiór jest jednocześnie uporządkowanym zbiorem sąsiadów obiektu A4.
sąsiedztwo typu gwiazda

fragment drzewa iCPI

D5

poziom 1 – korzeĔ drzewa

NULL

C3

poziom 2 – cechy elementów centralnych

A
B5

D4

A4

poziom 3 – instancje elementów centralnych

4

B

C

5

3

poziom 4 – cechy sąsiadów

D

uporządkowany zbiór sąsiadów

A4: B5, C3, D4, D5

4

5

poziom 5 – instancje sąsiadów

Rysunek 3.10: Sąsiedztwo typu gwiazda i odpowiadający mu fragment drzewa iCPI

Definicja 3.18 (drzewo iCPI ). Mając dany zbiór cech przestrzennych F = {f1 , f2 , . . .,
fm } oraz zbiorów uporządkowanych zbiorów sąsiadów wyznaczonych dla wszystkich cech
przestrzennych δ = δf1 ∪δf2 ∪· · ·∪δfm , struktura drzewiasta opisana poniżej jest nazywana
drzewem iCPI :
• Składa się z jednego węzła nazwanego korzeniem drzewa, który posiada m potomków. Każdy potomek jest węzłem reprezentującym pojedynczą cechę przestrzenną
ze zbioru F.
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• Dla węzła reprezentującego cechę przestrzenną fi tworzone są podgałęzie reprezentujące uporządkowane zbiory sąsiadów wszystkich obiektów z cechą przestrzenną fi .
Drzewo iCPI jest drzewem o stałej, niezależnej od danych wejściowych, wysokości i reprezentuje sąsiedztwa typu gwiazda wyznaczone w danych wejściowych. Na pierwszym
poziomie znajduje się korzeń drzewa oznaczony etykietą NULL. Na kolejnym poziomie
znajdują się węzły, które są bezpośrednimi potomkami korzenia. Węzły te reprezentują
cechy przestrzenne obiektów centralnych sąsiedztw typu gwiazda. Ze względu na definicję
sąsiedztwa typu gwiazda pomijana jest ostatnia (czyli największa ze względu na relację <F ) cecha przestrzenna, ponieważ dla instancji takiej cechy sąsiedztwa typu gwiazda
składają się tylko z elementu centralnego i nie muszą być przechowywane w drzewie iCPI.
Na trzecim poziomie drzewa znajdują się instancje cech przestrzennych, dla których ma
zostać przechowana informacja o ich sąsiadach.
Przykład 3.10. Mając dany uporządkowany zbiór sąsiadów obiektu A4 z przykładu 3.9,
podczas budowy drzewa iCPI konieczne jest utworzenie węzła reprezentującego cechę A.
Węzeł ten jest bezpośrednim potomkiem korzenia. Węzeł reprezentujący instancję A4
jest natomiast bezpośrednim potomkiem węzła reprezentującego cechę A. Bezpośrednimi
potomkami węzła A4 są trzy węzły: B, C oraz D, które są umieszczane na czwartym poziomie. Te węzły reprezentują cechy przestrzenne obiektów, które są sąsiadami instancji A4.
Na ostatnim, czyli piątym poziomie, umieszczane są węzły reprezentujące konkretnych
sąsiadów. Na przykład potomkiem węzła C z poziomu czwartego będzie węzeł C3, natomiast potomkami węzła D są węzły D4 i D5. Rysunek 3.10 przedstawia sąsiedztwo
typu gwiazda obiektu A4 oraz odpowiadający mu fragment drzewa iCPI, natomiast rysunek 3.11 przedstawia końcowe drzewo iCPI skonstruowane dla pełnego zbioru danych
wejściowych z przykładu 3.2.
Należy zauważyć, że drzewo iCPI jest w istocie indeksem, który wspiera zapytania
typu “znajdź sąsiadów obiektu A4, którzy mają cechę D”. Odpowiedź na to pytanie wymaga przeszukania drzewa, zaczynając od korzenia, aż do wyznaczenia węzłów na piątym
poziomie. Na przykład dla zadanego zapytania w pierwszym kroku wyszukiwany jest węzeł
reprezentujący cechę A na drugim poziomie drzewa. Następnie wśród jego bezpośrednich
potomków wyszukiwany jest węzeł odpowiadający instancji A4. Wśród potomków tego
węzła wyszukiwany jest węzeł reprezentujący cechę D. Odpowiedzią na zadane pytanie
jest zbiór bezpośrednich potomków tego węzła.
Opisana struktura drzewiasta jest wykorzystywana w algorytmie iCPI-tree w celu generowania w kolejnych iteracjach instancji coraz dłuższych kandydatów na kolokacje poprzez ich systematyczną rozbudowę o kolejne elementy. Na początku wszystkie obiekty
stanowią instancje jednoelementowe. W kolejnej iteracji są one rozbudowywane poprzez
wyszukiwanie sąsiadów z odpowiednią cechą. Generując zatem instancje dla kandydata
{A, B} odczytywane są instancje kolokacji {A} i dla każdej z nich wyszukiwani są sąsiedzi z cechą B. W kolejnych iteracjach przetwarzanie jest realizowane w zbliżony sposób,
ale dodatkowo weryfikowana jest poprawność każdej generowanej instancji. Weryfikacja
polega na sprawdzeniu, czy nowo dodawany obiekt do instancji kolokacji jest sąsiadem
każdego z obiektów należących do tej instancji. Pozostałe kroki algorytmu, tzn. generowanie kandydatów, filtrowanie względem minimalnej powszechności oraz generowanie
reguł, są wykonywane w taki sam sposób jak w metodach Co-location Miner i joinless.
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Rysunek 3.11: Drzewo iCPI dla zbioru danych przedstawionego na rysunku 3.4
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Algorytm 3.4 Algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych oparty na strukturze
drzewa iCPI
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór instancji cech przestrzennych
R – zwrotna i symetryczna relacja sąsiedztwa
min_prev – próg minimalnej powszechności
min_cond – próg minimalnego prawdopodobieństwa warunkowego
Wyjście:
Zbiór reguł kolokacyjnych z powszechnością równą co najmniej min_prev i
prawdopodobieństwem warunkowym równym co najmniej min_cond
Zmienne:
k – długość kolokacji lub kandydata na kolokację
δ – zbiór uporządkowanych zbiorów sąsiadów wszystkich obiektów
iCPI-tree – drzewo iCPI
Ck – zbiór kandydatów o długości k
CIk – zbiór instancji typu klika dla wzorców o długości k
Pk – zbiór kolokacji powszechnych o długości k
Rk – zbiór reguł kolokacyjnych o długości k
1: procedure iCPI-tree(F, F I, R, min_prev, min_cond)
2:
δ ← generate_neighborhoods(F, F I, R)
3:
iCPI-tree ← generate_iCP Itree(δ, F )
4:
P1 ← F ; CI1 ← F I; k ← 2;
5:
while Pk−1 6= ∅ do
6:
Ck ← generate_candidate_collocations(Pk−1 )
7:
CIk ← generate_instances(CIk−1 , iCPI-tree, Ck )
8:
Pk ← generate_prevalent_collocations(min_prev, Ck , CIk )
9:
Rk ← generate_collocation_rules(min_cond, Pk , CIk )
10:
k ←k+1
11:
end while
12:
return R2 ∪ · · · ∪ Rk−2
13: end procedure
Ogólny schemat wykorzystania drzewa iCPI do odkrywania kolokacji przestrzennych
przedstawia algorytm 3.4. Jest on podobny do schematu metody Co-location Miner, a najważniejsze różnice są ukryte w procedurach generowania drzewa iCPI oraz generowania
instancji kandydatów. Opis kolejnych kroków algorytmu jest następujący:
Krok 1 – Wygenerowanie sąsiedztw typu gwiazda. Na podstawie wejściowego zbioru danych i podanej relacji sąsiedztwa generowane są sąsiedztwa typu gwiazda. Każde sąsiedztwo jest porządkowane zgodnie z definicją 3.17 (linia 2).
Krok 2 – Utworzenie drzewa iCPI (linia 3). Opis procedury konstrukcji drzewa przedstawia algorytm 3.5. Dane wejściowe to zbiór uporządkowanych zbiorów sąsiadów wszystkich
cech przestrzennych δ oraz zbiór wszystkich cech przestrzennych F . Zakłada się, że w każdym z uporządkowanych zbiorów sąsiadów δfi ∈ δ kolejność elementów, oznaczonych przez
δfoii , jest zgodna z rosnącym identyfikatorem obiektu centralnego. Na początku tworzony
jest korzeń drzewa oznaczony etykietą NULL. Następnie tworzone są węzły reprezentujące
kolejne cechy przestrzenne. Każdy z tych węzłów jest bezpośrednim potomkiem korzenia drzewa i dla każdego tworzone są podgałęzie na podstawie uporządkowanych zbiorów
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Algorytm 3.5 Procedura generowania drzewa iCPI
Wejście:
δ = {δf1 , δf2 , . . . , δfn } – uporządkowane zbiory sąsiadów wszystkich obiektów,
ok
gdzie δfi = {δfoi1 , δfoi2 , . . . , δfi i }
F = {f1 , f2 , . . . , fn } – zbiór cech przestrzennych
Wyjście:
drzewo iCPI
Zmienne:
i – numer cechy przestrzennej zgodny przyjętym porządkiem
Ck – zbiór kandydatów o długości k
1: procedure generate_iCPI-tree(δ, F )
2:
utwórz korzeń drzewa oznaczony symbolem NULL
3:
i←1
4:
while i < n do
5:
utwórz poddrzewo fi dla korzenia NULL
6:
utwórz gałąź δfoi1 dla poddrzewa fi
7:
for każdego δfoii z δfi w δ do :: (1 < i ≤ ki )
8:
utwórz węzeł-potomka dla gałęzi δfoi1
9:
end for
10:
i←i+1
11:
end while
12:
return drzewo iCPI
13: end procedure
sąsiadów. W drzewie są one reprezentowane jako podgałęzie. Każda podgałąź składa
się z węzła odpowiadającego obiektowi centralnemu sąsiedztwa typu gwiazda. Potomkami
tego węzła są cechy przestrzenne występujące na liście sąsiadów, natomiast ich potomkami
są instancje tych cech przestrzennych. Rodzicem każdej z podgałęzi jest węzeł-dziecko
korzenia, który posiada cechę przestrzenną taką samą jak cecha przestrzenna elementu
centralnego związanego z podgałęzią.
Krok 3 – Zainicjalizowanie jednoelementowych wzorców kolokacji. Każda z cech przestrzennych tworzy powszechną kolokację przestrzenną. Dla tych jednoelementowych kolokacji wyznaczane są ich instancje, a długość k przetwarzanych kandydatów ustawiana jest
na 2 (linia 4).
Krok 4 – Wygenerowanie kandydatów. Używając strategii Apriori generowani są kandydaci k-elementowi na podstawie odkrytych kolokacji (k-1)-elementowych (linia 6).
Krok 5 – Wygenerowanie instancji kandydatów (linia 7). W pierwszej iteracji, tzn. dla
dwuelementowych kandydatów, generowanie instancji polega na prostym odczycie sąsiadów z drzewa iCPI. Dla wszystkich instancji pierwszej cechy przestrzennej kandydata wyszukiwani są sąsiedzi posiadający drugą cechę przestrzenną kandydata. W kolejnych iteracjach procedura generowania instancji jest nieco bardziej złożona. Dla kelementowego kandydata wyszukiwane są instancje (k-1)-elementowej kolokacji, której cechy przestrzenne odpowiadają początkowym cechom przestrzennym kandydata. Następnie, dla każdej instancji takiej kolokacji, wyszukiwani są sąsiedzi wszystkich jej elementów.
Poszukiwani sąsiedzi muszą mieć cechę zgodną z ostatnią cechą kandydata. Jeżeli w wyniku wyszukiwania zostaną znalezione obiekty, które są sąsiadami wszystkich elementów
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przetwarzanej instancji kolokacji, to takie obiekty są dołączane do tej instancji kolokacji
tworząc tym samym nowe instancje kandydata.
Krok 6 – Filtrowanie kandydatów. Odrzucani są kandydaci, dla których wartość miary
powszechności jest mniejsza niż zadany próg min_prev (linia 8).
Krok 7 – Wygenerowanie reguł. Z uzyskanych kolokacji powszechnych generowane są
reguły kolokacyjne spełniające warunek minimalnego prawdopodobieństwa warunkowego
min_cond (linia 9). Długość przetwarzanych kandydatów zwiększana jest o 1 (linia 10).
Krok 8 – Zwrócenie wyniku. Kroki od 4 do 7 są powtarzane dopóty, dopóki zbiór kolokacji nie jest pusty (linia 5). Gdy wygenerowanie kolejnych kandydatów nie jest możliwe,
zwracane są odkryte reguły kolokacyjne (linia 12).
Przykład wykonania algorytmu joinless dla danych z rysunku 3.4 został omówiony
w dodatku B (podrozdział B.4).

3.3.5

Pozostałe algorytmy

Przedstawione metody odkrywania kolokacji przestrzennych stanowią tylko niewielki ułamek opracowań z tej dziedziny eksploracji danych. W ogólności można wyróżnić dwa
kierunki prowadzonych badań:
• metody ogólne – ich celem jest uzyskanie jak największej wydajności niezależnie od
charakteru danych wejściowych,
• metody specjalistyczne – dostosowane do specyficznych warunków i założeń np. o gęstości danych, o zakresie zmienności lub dostępności parametrów etc. W tych konkretnych warunkach ich wydajność może być bardzo wysoka w porównaniu do metod
ogólnych, a jednocześnie bardzo niska, gdy realne parametry odbiegają od przyjętych
założeń.
Oprócz opisanych wcześniej najważniejszych metod ogólnych warto wymienić również metodę Partial Join [211], która stanowi etap pośredni na ścieżce ewolucji pomiędzy algorytmem połączeniowym (Co-location Miner) a algorytmem bezpołączeniowym (joinless). W algorytmie Partial Join wprowadzono podział przestrzeni na transakcje, jednak
w przeciwieństwie do metody Koperskiego i Hana zadbano o zachowanie informacji przestrzennych traconych podczas standardowego podziału. W artykułach [40, 217] podano
natomiast algorytmy, które można wykorzystać do odkrywania wzorców kolokacji o typach innych niż klika. Stosunkowo nowym kierunkiem jest odkrywanie maksymalnych
kolokacji, które są analogią do maksymalnych asocjacji. Kolokacje maksymalne to takie
wzorce kolokacji, których żaden nadzbiór nie jest powszechny. Propozycje dwóch, zupełnie
odmiennych podejść do wyznaczania kolokacji maksymalnych można odnaleźć w artykułach [201] i [210]. Z próbami podziału przestrzeni na transakcje w celu z zastosowania
klasycznych metod eksploracji danych można się zapoznać czytając np. pracę [47].
W zakresie badań nad metodami dostosowanymi do specyficznych warunków powstał
m.in. algorytm odkrywający tzw. złożone reguły kolokacyjne [196], w których dopuszcza
się występowanie związków instancji tych samych cech przestrzennych lub zakazuje się
występowania określonych powiązań. Dodatkowo wykorzystano w tym algorytmie metodę
GLIMIT [197] opracowaną dla problemu odkrywania zbiorów częstych. W pracy [65]
zaproponowano algorytm CLEVER dla poszukiwania kolokacji dla atrybutów ciągłych.
W pracach [24, 155] sformułowano alternatywne, wykorzystujące triangulację Delone i podejście heurystyczne, metody wyznaczania sąsiedztwa w celu wykrycia kolokacji o wyższej
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powszechności. Jeszcze inne rozwiązanie problemu konstrukcji sąsiedztw zostało przedstawione w pracy [154], w której wykorzystano specjalne struktury grafowe.
W pracach [100, 177] wprowadzono alternatywne miary powszechności, które mogą
służyć do odkrywania kolokacji, w których część z cech przestrzennych relatywnie rzadko
występuje w zbiorze danych wejściowych. Interesującym zagadnieniem są również negatywne kolokacje zwane delokacjami (ang. de-location). Przykład algorytmu dla wyznaczania takich wzorców można odnaleźć w [198]. Problem odkrywania kolokacji dla obiektów
o złożonych kształtach został natomiast poruszony w pracach [1, 118, 209].
Ciekawym kierunkiem prac badawczych w zakresie odkrywania kolokacji przestrzennych jest uwzględnienie wymiaru czasu. Wzorce takie nazywa się wzorcami kolokacji
czasowo-przestrzennych (ang. spatio-temporal collocation patterns). Algorytmy dla odkrywania tego typu kolokacji podano m.in. w [81, 82].
W dorobku naukowym ludzkości można odnaleźć co najmniej kilkadziesiąt wartościowych artykułów poruszających problematykę odkrywania reguł kolokacyjnych (lub wzorców kolokacji przestrzennych). W literaturze naukowej nie istnieje jednak pozycja, która
stanowiłaby rzetelny przegląd proponowanych rozwiązań, a artykuły takie jak [215] w sposób bardzo pobieżny przedstawiają tylko wybrane zagadnienia.

4

Wprowadzenie do przetwarzania
zapytań eksploracyjnych
o kolokacje przestrzenne
Treścią tego rozdziału jest wprowadzenie do tematyki przetwarzania zbiorów zapytań
o kolokacje przestrzenne oraz uzasadnienie założeń przyjętych przed opracowaniem algorytmów opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej rozprawy. Podrozdział 4.1 uzasadnia potrzebę przygotowania rozwiązań dla przetwarzania wielu zapytań o kolokacje przestrzenne. Przykładowe modele realizacji takich zbiorów zapytań zostały opisane w podrozdziale 4.2. Wskazanie przyczyn braku możliwości zastosowania istniejących metod opracowanych dla przetwarzania zbiorów zapytań o asocjacje do realizacji zbiorów zapytań
o kolokacje, zawarto w podrozdziale 4.3. Kolejne podrozdziały, tj. 4.4 i 4.5, wyjaśniają konieczność uwzględnienia ograniczonego rozmiaru pamięci operacyjnej podczas odkrywania
kolokacji. Rozdział kończy się przedstawieniem definicji pojęć i symboli wykorzystywanych
w dalszej części pracy.

4.1

Zbiory zadań użytkowników

Większość działających obecnie systemów komputerowych można opisać używając słów
rozpoczynających się przedrostkiem “wielo”: wieloprocesorowe, wielodostępne, wielozadaniowe etc. Osiągnięcie takiego stanu wymagało kilkudziesięciu lat rozwoju informatyki
i elektroniki. Pierwsze systemy komputerowe reprezentowały podejście scentralizowane,
w którym można wyróżnić tzw. komputer host oraz podłączone do niego terminale. Komputer host to wydajny komputer, którego działanie polega na wykonywaniu zadań obliczeniowych, dostarczaniu usług oraz danych. Terminale służą jedynie do zapewnienia
interfejsu dla komunikacji z systemem. Zaletą takiego podejścia jest m.in. łatwość zarządzania, względnie wysokie bezpieczeństwo oraz wysoka wydajność. Podstawową wadą jest
natomiast niska skalowalność.
Rozwiązaniem problemu skalowalności stały się systemy rozproszone składające się ze
zbioru komunikujących się ze sobą maszyn, które mogą równocześnie wykonywać przetwarzanie danych. Za sprawą rozwoju technologii komunikacyjnych komputery w takich
systemach mogą być zlokalizowane w odległych od siebie miejscach. Od lat 90-tych firmy
inwestowały w systemy rozproszone akumulując coraz większe zbiory komputerów. Po
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upływie jednej dekady dostrzeżono negatywne aspekty ekonomiczne tego rozwiązania.
Większość zakupionych przez przedsiębiorstwa komputerów była niewykorzystana lub używana tylko przez niewielki ułamek czasu pracy przedsiębiorstwa. W efekcie zaczęto konsolidować istniejące zasoby. Obecnie coraz więcej firm uznaje, że koszt utrzymania działu IT
(ang. Information Technology) jest zbyt wysoki i bardziej opłacalny jest tzw. outsourcing
usług IT, czyli powierzenie zadań związanych z IT innemu podmiotowi. Dzięki możliwości
wirtualizacji systemów rozwijają się centra przetwarzania danych, w których na niewielkiej
powierzchni zgromadzona jest ogromna liczba komputerów świadczących usługi dla wielu
klientów. Popularnym określeniem tego typu systemów jest termin chmura (ang. cloud
lub cloud computing).
Dla niniejszej rozprawy najważniejszym wnioskiem, który można wyciągnąć z powyższych rozważań, jest dostrzeżenie, że systemy komputerowe dążą do integracji różnych
działań wielu użytkowników w ramach pojedynczego systemu. Oznacza to, że z punktu
widzenia systemu komputerowego, jego działanie sprowadza się do wykonywania zbiorów
różnorodnych operacji zleconych przez użytkowników. Operacje te mogą konkurować ze
sobą o zasoby sprzętowe maszyn, na których są uruchamiane.
Nietrudno zauważyć, że część zadań może dotyczyć eksploracji danych. Z jednej strony
instytucje państwowe związane z ochroną środowiska mogą przeprowadzać analizy potencjalnych zagrożeń ekologicznych wykorzystując te same zbiory zgromadzonych danych.
Z drugiej strony ta sama infrastruktura programowa i sprzętowa może służyć równocześnie
np. służbom porządkowym do opracowywania skutecznych metod prewencji uwzględniających lokalizację. Istnieje zatem możliwość realizacji wielu zadań związanych z eksploracją
tych samych lub różnych zbiorów danych. Zadania takie są formułowane w postaci tzw.
zapytań eksploracyjnych.
W kolejnym podrozdziale podano zaproponowane definicje (1) zapytania eksploracyjnego o kolokacje przestrzenne oraz (2) zbioru zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne. Omówione zostały również scenariusze pracy użytkowników z systemem eksploracji danych i metody realizacji zbiorów zapytań eksploracyjnych.
Dla uproszczenia, w dalszej części pracy mowa jest o problemie odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych, co oznacza pominięcie etapu generowania reguł kolokacyjnych. Jest to podejście podobne do stosowanego w publikacjach dotyczących problemu
odkrywania reguł asocjacyjnych, w których największą uwagę przywiązuje się do problemu
odkrywania samych asocjacji. Uzasadnieniem jest nieskomplikowany, typowy sposób generowania zarówno reguł asocjacyjnych, jak i kolokacyjnych.

4.2

Realizacja zbiorów zapytań eksploracyjnych o
kolokacje przestrzenne w systemie eksploracji
danych

Definiowane przez użytkowników zadania odkrywania kolokacji przestrzennych w systemach eksploracji danych można określić mianem zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne.
Definicja 4.1 (zapytanie eksploracyjne o kolokacje przestrzenne). Zapytanie eksploracyjne o kolokacje przestrzenne stanowi pięcioelementową krotkę (S, F, L, R, min_prev),
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gdzie S określa ramy przestrzenne modelowanego świata rzeczywistego, F to zbiór cech
przestrzennych, L określa ramy przestrzenne zapytania, R to przyjęta relacja sąsiedztwa,
a min_prev to próg minimalnej powszechności. Przez ramy przestrzenne należy rozumieć
obszar, na którym mogą znajdować się obiekty.
Zaproponowane pojęcie zapytania eksploracyjnego o kolokacje przestrzenne jest wzorowane na ogólnej idei zapytania eksploracyjnego [102] oraz na definicji zapytania eksploracyjnego o zbiory częste [204]. Podobnie jak zapytania o zbiory częste, wiele zapytań
o kolokacje przestrzenne tworzy zbiór zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne.
Definicja 4.2 (zbiór zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne). Zbiór zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne QS = {hSDM Q1 , t1 i, hDSM Q2 , t2 i, . . . ,
hSDM Qn , tn i} składa się z par hSDM Qi , ti i, 1 ≤ i ≤ n, gdzie SDM Qi stanowi zapytanie eksploracyjne o kolokacje przestrzenne, a ti jest czasem przybycia tego zapytania do
systemu eksploracji danych.
W systemie eksploracji danych zapytania eksploracyjne może definiować jeden lub
wielu użytkowników. Pojedynczy użytkownik może definiować wiele zapytań, które mogą,
ale nie muszą, być ze sobą powiązane. Zapytania te mogą być wysyłane do realizacji pojedynczo lub jako tzw. wsad (ang. batch). W ogólności w pierwszym przypadku zadania
wchodzące w skład QS mogą posiadać różne czasy przybycia do systemu eksploracji danych. Zadania wysyłane w postaci wsadu posiadają ten sam czas przybycia do systemu
eksploracji, tj. ∀hSDM Qi ,ti i,hSDM Qj ,tj i∈QS ti = tj .
System eksploracji danych może wykonywać zadania na bieżąco, tzn. uruchamiać zadania w postaci kolejnych procesów lub umieszczać zadania w kolejce, np. FIFO, i sukcesywnie realizować kolejne zadania zwracając wyniki użytkownikom. Popularnym podejściem
jest również zapełnianie kolejki w czasie pracy użytkowników i realizacja zadań w porze
o najmniejszym obciążeniu systemu (najczęściej w nocy). Ze względu na moment rozpoczęcia wykonywania takich zadań można wyróżnić:
• realizację sekwencyjną (RS) – wszystkie zapytania ze zbioru wejściowego są wykonywane pojedynczo, jedno po drugim,
• realizację równoległą (RR) – zapytania są uruchamiane w dowolnym momencie,
wszystkie lub tylko część z nich może być realizowana równolegle z innymi zadaniami,
• realizację równoległą-wsadową (RRW ) – zapytania są uruchamiane jednocześnie.
Na rysunku 4.1 pokazano, w jaki sposób może przebiegać praca pojedynczego użytkownika
z systemem eksploracji danych. Na początku użytkownik definiuje zapytanie eksploracyjne
SDM Q1 i wysyła je do realizacji. System przystępuje do wykonania zapytania natychmiast po jego otrzymaniu. Po realizacji zapytania jego wyniki są zwracane do użytkownika.
Ponieważ eksploracja danych jest procesem, w którym zachodzi często konieczność weryfikacji wyników i powtórzenia niektórych działań, użytkownik może zmienić niektóre parametry i wysłać do realizacji zapytanie SDM Q2 . Podobnie jak w przypadku poprzedniego
zapytania jest ono natychmiast wykonywane przez system eksploracji danych, a uzyskane
wyniki są zwracane do użytkownika.
Inny scenariusz dla pracy pojedynczego użytkownika przedstawia rysunek 4.2. Użytkownik definiuje jednocześnie dwa zapytania. Taka sytuacja może wynikać np. z niepewności przy doborze wartości parametrów wejściowych. W opisywanym scenariuszu można
założyć, że użytkownik wybrał dwa zestawy parametrów i tym samym przygotował dwa
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Rysunek 4.1: Realizacja zadań eksploracji danych zleconych przez jednego
użytkownika – kolejne zadania realizowane “na bieżąco”

zapytania. Zapytania te zostały przesłane do systemu eksploracji danych, ale ich wykonanie zostaje odłożone na porę nocną, gdy system jest mniej obciążony. Sama realizacja
przebiega sekwencyjnie, a wyniki obu zapytań są przesyłane do użytkownika po realizacji
wszystkich zapytań.
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Rysunek 4.2: Realizacja zadań eksploracji danych zleconych przez jednego
użytkownika – zbiór zadań realizowany sekwencyjnie (tryb RS) jako wsad

Podobną analizę można przeprowadzić dla wielu użytkowników definiujących zapytania eksploracyjne. Na rysunku 4.3 przedstawiono jeden z możliwych schematów działania
dla dwóch użytkowników. Pierwszy z użytkowników definiuje zapytanie SDM Q1 i wysyła
je do realizacji. System eksploracji zaczyna wykonywanie tego zapytania. W tym czasie
drugi użytkownik definiuje i przesyła do realizacji zapytanie SDM Q2 . System eksploracji odbiera takie zapytanie i umieszcza w kolejce zapytań do wykonania. Po ukończeniu
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Rysunek 4.3: Realizacja zadań eksploracji danych zleconych przez wielu
użytkowników – realizacja sekwencyjna na podstawie kolejki zapytań

wykonywania zapytania SDM Q1 zwraca jego wynik użytkownikowi, który je zdefiniował
i przystępuje do realizacji zapytania SDM Q2 . Alternatywny scenariusz przedstawia rysunek 4.4. Użytkownicy definiują zapytania eksploracyjne tak samo, jak w poprzednim przykładzie, jednak tym razem system eksploracji zamiast natychmiastowo przystępować do
ich wykonywania, umieszcza je w kolejce zapytań do wykonania. W porze nocnej następuje
sekwencyjne wykonanie obu zapytań i zwrócenie wyników użytkownikom. W przypadku
mniej wymagających zadań, mogą one być uruchamiane równolegle (modele RR i RRW ).
W standardowym podejściu zadania takie będą wykonywane niezależnie od siebie, choć
będą rywalizowały o te same zasoby sprzętowe.
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Rysunek 4.4: Realizacja zadań eksploracji danych zleconych przez wielu
użytkowników – realizacja sekwencyjna zebranego wsadu
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Tak jak w przypadku wykonania zbiorów zapytań o asocjacje (opis problemu w podrozdziale 3.1.2), przesyłane do systemu zapytania o kolokacje mogą dotyczyć tych samych
zbiorów danych lub ich fragmentów. Odpowiednio zaprojektowane algorytmy pozwalają
na realizację tych zapytań, w sposób bardziej efektywny niż ich realizacja sekwencyjna
lub niezależna realizacja równoległa. W niniejszej rozprawie proponowana jest realizacja współbieżna-wsadowa (RWW ), która zakłada jednoczesne wykonywanie wszystkich
dostępnych zapytań i ich wzajemną zależność w czasie przetwarzania. Wykorzystanie rozwiązań opracowanych dla przetwarzania zbioru zapytań o asocjacje nie jest możliwe, ze
względu na istotne różnice w sposobie wyznaczania wzorców asocjacji i kolokacji. Analizę
tego zagadnienia przedstawia następny rozdział.

4.3

Różnice pomiedzy
˛
odkrywaniem klasycznych
asocjacji a odkrywaniem kolokacji przestrzennych

Łatwo zauważyć, że problemy odkrywania klasycznych asocjacji i odkrywania kolokacji
przestrzennych są do siebie bardzo podobne. W obu przypadkach poszukiwany wzorzec
to opis elementów, które często występują razem w danych źródłowych. W praktyce rozwiązania tych problemów jednak bardzo się od siebie różnią, przede wszystkim ze względu
na brak zdefiniowanych transakcji w danych przestrzennych.
W problemie odkrywania klasycznych asocjacji przestrzeń, w której wykonywane jest
poszukiwanie wzorców, ma charakter dyskretny, podczas gdy w problemie odkrywania
kolokacji przestrzennych przestrzeń jest ciągła. Asocjacje wyznaczane są na podstawie
przeglądania rozłącznych transakcji. Przez rozłączność transakcji należy rozumieć brak
wspólnych elementów dla dwóch lub więcej transakcji. Inaczej mówiąc konkretna instancja
obiektu może znajdować się tylko w jednej transakcji i nie ma związku z instancjami z innych transakcji. Koperski i Han [116] zaproponowali budowanie transakcji wokół instancji
wybranej cechy przestrzennej w celu odkrycia kolokacji przestrzennych (formalnie asocjacji przestrzennych). Tworzenie sztucznych transakcji postulowano również w pracy [211].
Alternatywnym podejściem jest zastąpienie transakcji sąsiedztwami obiektów. Ze względu
na ciągły charakter przeglądanej przestrzeni poszczególne instancje obiektów mogą należeć
do więcej niż jednej transakcji (sąsiedztwa), a wybrane relacje przestrzenne mogą zachodzić także pomiędzy obiektami z różnych transakcji (sąsiedztw). Algorytmy odkrywania
kolokacji muszą uwzględniać te cechy podczas wyznaczania instancji kolokacji.
W odróżnieniu od transakcji i sąsiedztw, typy obiektów dla asocjacji i cechy przestrzenne dla kolokacji są bardzo podobnymi pojęciami. Najbardziej istotną różnicą jest
liczba typów obiektów oraz liczba cech przestrzennych. Podczas opisu analizy koszyka zakupów klienta podano przykład marketu, który w swojej ofercie ma dziesiątki tysięcy rodzajów produktów. Tymczasem w problemie odkrywania kolokacji przestrzennych, liczba
różnych cech przestrzennych jest bardzo ograniczona. Zbiory danych mogą liczyć od zaledwie kilku do kilkuset cech. W literaturze naukowej zakłada się, że jest to średnio
kilkadziesiąt cech [101, 180, 181, 199, 200, 209, 210, 211, 212]. Tak niewielka liczba różnych cech przestrzennych w stosunku do liczby różnych produktów w odkrywaniu asocjacji
oznacza, że znacznie mniej kandydatów jest weryfikowanych podczas odkrywania kolokacji.
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Znacznie trudniejszym obliczeniowo krokiem jest sama weryfikacja kandydatów wymagająca znalezienia wszystkich ich instancji. Dla kandydatów na asocjacje każda instancja
jest podzbiorem co najmniej jednej transakcji. W problemie odkrywania kolokacji, ich
instancje mogą składać się z obiektów, które należą do różnych sąsiedztw. Dodatkowo
efektywne algorytmy odkrywania kolokacji przestrzennych (przedstawione w rozdziale 3),
wymagają podczas konstrukcji instancji k-elementowych kandydatów dostępu do instancji
(k-1)-elementowych kolokacji.
Identyfikacja instancji kandydatów na asocjacje lub kolokacje pozwala na określenie
odpowiednio ich wsparcia lub powszechności. Do wyznaczenia wsparcia proponowane są
w literaturze różne struktury zapewniające szybkie poruszanie się po dużych zbiorach
kandydatów. Wyznaczanie powszechności jest łatwiejsze i wymaga określenia liczby unikalnych instancji dla każdej z cech biorących udział w danej kolokacji.
Wymienione różnice w charakterystyce przetwarzania klasycznych zbiorów danych i zbiorów danych przestrzennych determinują różnice w podejściach do konstrukcji algorytmów
odkrywania asocjacji i kolokacji. Podobnie, jak nie można zastosować algorytmów odkrywania asocjacji do odkrywania kolokacji, nie jest możliwe zastosowanie algorytmów opracowanych dla efektywnego wykonywania zbiorów zapytań o asocjacje, tj. Apriori Common
Counting, Common Candidate Tree i Mine Merge, do realizacji zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne.
Idea algorymu Apriori Common Counting sprowadza się do jednoczesnego zliczania
wsparcia dla kandydatów wszystkich zapytań podczas jednokrotnego, sekwencyjnego odczytu danych wejściowych (w ramach danej iteracji). Ponieważ liczba kandydatów może
być bardzo duża, sumaryczny rozmiar struktur dla wszystkich zapytań może być większy niż rozmiar dostępnej pamięci. Konieczne jest wówczas podzielenie przetwarzania na
etapy. Etapy te są wykonywane w kolejności określonej przez jeden z wybranych algorytmów szeregowania wykonania zapytań o zbiory częste. Wydajność algorytmu Apriori
Common Counting przewyższa wydajność realizacji sekwencyjnej, gdy struktury zliczające
wsparcie kandydatów dla co najmniej dwóch zapytań mieszczą się w pamięci operacyjnej.
Bezpośrednie zastosowanie tego algorytmu do przetwarzania zapytań o kolokacje przestrzenne wymagałoby składowania w pamięci konstruowanych instancji kandydatów na
kolokacje dla wielu zapytań. Ich rozmiar może wielokrotnie przekraczać rozmiar dostępnej pamięci, nawet podczas przetwarzania jednego zapytania. Dodatkowo konieczne byłoby przechowywanie struktur materializujących relacje sąsiedztwa, które również mogą
posiadać rozmiary większe niż rozmiar dostępnej pamięci. Podział przetwarzania na etapy
byłby związany z losowymi odczytami zmaterializowanych sąsiedztw lub z wielokrotnymi
odczytami zbiorów konstruowanych instancji kandydatów na kolokacje. Wydajność takiego przetwarzania byłaby w bardzo znaczący sposób ograniczona przez ogromną liczbę
operacji dyskowego we/wy.
Kolejną z proponowanych metod dla wykonania zbioru zapytań o asocjacje jest metoda Common Candidate Tree, która wprowadziła pojedynczą strukturę pamięciową do
zliczania wsparcia dla wszystkich kandydatów. Bezpośrednie zastosowanie tej metody
do problemu przetwarzania zbiorów zapytań o kolokacje byłoby nieefektywne z tych samych powodów, dla których nie jest efektywne wykorzystanie strategii z algorytmu Apriori
Common Counting.
W metodzie Mine Merge zaproponowano podział przetwarzanego zbioru danych na rozłączne partycje i realizację odpowiednio przygotowanych zapytań w ramach każdej z partycji. Po przeliczeniu wszystkich partycji wyniki muszą zostać zagregowane. Poprawność
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Rysunek 4.5: Przykład zbioru danych dla analizy podejścia Mine Merge

ostatecznego rezultatu wynika z własności zbiorów częstych, która mówi, że zbiór częsty
w całej bazie danych jest zbiorem częstym w co najmniej jednej z jej partycji [48]. Taka
prawidłowość nie zachodzi dla kolokacji przestrzennych.
Przykład 4.1. Na rysunku 4.5 przedstawiono zbiór danych przestrzennych składający się
z 8 obiektów z cechą A oraz 7 obiektów z cechą B. Zbiór ten został podzielony na dwie
partycje part1 i part2 . Niech przedmiotem rozważań będzie kolokacja {A, B}. W partycji
part1 sąsiadami są obiekty A1 i B1 oraz obiekty A2 i B2. Powszechność kolokacji w tej
partycji to pi({A, B}) = min{pr(A, {A, B}), pr(B, {A, B})}. Współczynniki uczestnictwa
dla cech A oraz B w kolokacji {A, B} są równe odpowiednio 22 i 25 . Ostatecznie powszechność {A, B} w part1 jest równa 25 . Przeprowadzając analogiczne obliczenia dla partycji
part2 okaże się, że powszechność {A, B} w part2 jest równa min( 26 , 22 ) = 13 . Powszechność kolokacji {A, B} w całym zbiorze danych to min( 48 , 74 ) = 12 . Dla progu minimalnej
powszechności równego 21 , kolokacja {A, B} byłaby zatem powszechna w całym zbiorze
danych, a jednocześnie nie byłaby powszechna w żadnej z rozważanych partycji.
Przedstawiona obserwacja prowadzi do wniosku, że nawet pomijając kwestie sąsiedztwa
na granicy dwóch partycji, nie można zastosować podejścia proponowanego w algorytmie
Mine Merge do realizacji zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne.
Ponieważ żadna z metod opracowanych dla efektywnego przetwarzania zbiorów zapytań o zbiory częste, tj. metod Apriori Common Counting, Common Candidate Tree i Mine
Merge, nie uwzględna specyfiki odkrywania kolokacji przestrzennych, konieczne stało się
opracowanie nowego algorytmu.

4.4

Problem ograniczonego rozmiaru dostepnej
˛
pamieci
˛ operacyjnej

Badania prowadzone w trakcie konstruowania algorytmu dla wykonania zbioru zapytań
o kolokacje przestrzenne pokazały, że modele równoległe (w szczególności RRW ) są obarczone ogromnym ryzykiem wyczerpania dostępnych zasobów sprzętowych i dla dużych
zbiorów danych nie mogą być stosowane pomimo łatwości ich implementacji. Co więcej,
okazało się, że nawet pojedyncze zapytanie o kolokacje przestrzenne może wymagać do jego

4.4 Problem ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej

66

efektywnego wykonania więcej pamięci operacyjnej niż jest fizycznie dostępne w systemie
komputerowym. Wynika to ze specyfiki przetwarzania danych przestrzennych. W porównaniu do klasycznych zbiorów danych, w danych przestrzennych bardzo dużo informacji
jest ukrytych w postaci predykatów. Na przykład dla dwóch obiektów umieszczonych
w przestrzeni, w danych źródłowych może być dostępna informacja o ich rodzajach, właściwościach oraz oczywiście o ich położeniu. Ukrytą informacją jest natomiast relacja
pomiędzy tymi obiektami, np. mówiąca o tym, że są one wzajemnymi sąsiadami. Taka informacja nie jest bezpośrednio dostępna i musi zostać wywiedziona z danych źródłowych.
W przypadku problemu odkrywania kolokacji przestrzennych określenie czy dwa obiekty
są wzajemnymi sąsiadami ma fundamentalne znaczenie, co spowodowało, że w najbardziej
wydajnych algorytmach przewidziano składowanie takich informacji w postaci dodatkowej struktury. Wraz ze zwiększającą się gęstością danych przestrzennych rozmiar takiej
struktury gwałtownie wzrasta i może być wielokrotnością rozmiarów oryginalnych danych
źródłowych. Uwzględniając inne struktury pośrednie, w przypadku większych zbiorów
danych rozmiar dostępnej w systemie pamięci operacyjnej może być niewystarczający do
efektywnej realizacji zapytania eksploracyjnego o kolokacje przestrzenne. Należy tutaj
dodatkowo zaznaczyć, że wymagania pamięciowe nie zależą liniowo od rozmiaru danych
wejściowych.
Pomimo znacznych postępów w elektronice i technologii budowy układów pamięci, rozmiar szybkiej pamięci operacyjnej w komputerach jest nadal bardzo ograniczony, zwłaszcza
w porównaniu z rozmiarami pamięci masowych. W ostatnich latach popularnym podejściem do rozwiązania, m.in. problemu ograniczonego rozmiaru pamięci operacyjnej, jest
wykorzystanie architektur równoległych [153]. Najbardziej powszechnym rozwiązaniem
są klastry symetrycznych wieloprocesorów (klastry SMP – Symmetric MultiProcessor).
Symetryczne procesory to równoprawne procesory centralne, które współdzielą zegar, magistralę systemową i pamięć, a ich działanie jest synchronizowane. SMP składają się zatem
z co najmniej dwóch identycznych procesorów, które korzystają z tej samej pamięci oraz
tego samego środowiska programowego (systemu operacyjnego). Zaletą takich systemów
jest jednorodny dostęp do pamięci całego systemu, co znacząco ułatwia implementację algorytmów. W przypadku większego zapotrzebowania na zasoby sprzętowe daną jednostkę
SMP można rozbudować poprzez dodanie procesorów, pamięci, napędów etc. Wadą natomiast jest ograniczona skalowalność. Ponieważ magistrala procesorów jest współdzielona,
dokładanie kolejnych procesorów jest coraz mniej efektywne, a w pewnym momencie może
spowodować nawet spadek wydajności całego komputera. W praktyce najczęściej spotyka
się jednostki z maksymalnie ośmioma procesorami. Rozwiązaniem problemu skalowalności
jest łączenie wielu jednostek SMP w klaster. Jednorodny obraz pamięci jest zachowany,
tzn. cała pamięć klastra jest widoczna jako jeden obszar. Ze względu jednak na ograniczenia przepustowości połączeń wewnątrzklastrowych, aplikacje mogą uzyskać dostęp do
lokalnej pamięci (tzn. pamięci fizycznie obecnej na tym samym węźle klastra) znacznie
szybciej niż do pamięci fizycznie obecnej na innej maszynie w klastrze. Takie podejście
do obsługi pamięci określane jest jako NUMA (Non-Uniform Memory Access). Klastry
SMP w ostatnich latach postrzegane są jako relatywnie drogie rozwiązanie i zaczynają
być zastępowane rozwiązaniami typu grid computing oraz cloud computing. Systemy typu
grid tworzone są z wielu prostych systemów dostarczających różnorodne zasoby. W najprostszej wersji może to być zbiór zwykłych komputerów biurkowych połączonych siecią
komputerową. To właśnie rozwój technologi przesyłu danych (sieci komputerowych) wraz
ze standaryzacją współdzielenia zasobów przyczynił się do rozwoju systemów typu grid.
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Idea przetwarzania w takim systemie opiera się na alokacji zadań do poszczególnych komputerów (nazywanych węzłami) w taki sposób, by równoważyć ich obciążenie. Proces ten
może być wykonywany automatycznie lub pozostawiony programiście implementującemu
aplikację dla systemu typu grid. W przeciwieństwie do klastrów SMP węzły w takim
systemie są heterogeniczne (każdy komputer-uczestnik może być innej klasy), a dostęp do
zasobów innego węzła np. pamięci, może wymagać od programisty jawnego wywoływania
konkretnych funkcji dostarczanych przez środowisko uruchomieniowe. Jako zaletę można
natomiast wymienić wirtualnie nieograniczony rozmiar takiego systemu. Duże podobieństwo do systemów typu grid wykazują systemy typu cloud. Różnice wynikają głownie
z podejścia do administrowania zasobami, sposobu udostępniania tych zasobów użytkownikom itp.
Niezależnie od wybranej technologii, lokalna pamięć komputera jest zawsze ograniczona, chociażby ze względu na liczbę slotów płyty głównej i maksymalną pojemność
modułów pamięci. Jeżeli program wymaga więcej pamięci niż potrafi dostarczyć lokalna maszyna, wykorzystana może zostać pamięć innych maszyn. Dzięki skalowalności, przynajmniej teoretycznie, można zapewnić nieograniczony rozmiar pamięci. Ważny
problemem staje się natomiast czas dostępu do komórek pamięci. W każdym z przedstawionych rozwiązań dostęp komórek pamięci zlokalizowanej fizycznie na innym węźle
wymaga wykorzystania komunikacji sieciowej, a ta jest zdecydowanie wolniejsza od komunikacji procesor-lokalna pamięć zarówno pod względem przepustowości, jak również
czasu dostępu. Uzyskanie wysokiej wydajności wymaga odpowiedniej konstrukcji algorytmu, w którym zadania wraz z potrzebnymi danymi mogą być rozdzielane pomiędzy
wiele węzłów.
Kolejne ograniczenie rozmiaru pamięci związane jest z bardzo popularną w ostatnich
latach techniką wykonywania obliczeń ogólnych na procesorach kart graficznych (GPGPU
– General Purpose Computing on Graphics Processor Units). Za relatywnie niewielką
cenę jedna karta może wykonać w tym samym czasie tyle obliczeń, ile kilka nowoczesnych
procesorów CPU (Central Processing Unit). Największym problemem przy wykorzystaniu GPGPU jest jednak rozmiar dostępnej pamięci. W najnowszych konstrukcjach jedna
karta może być wyposażona w 6 GB pamięci. Jest to wartość znacznie mniejsza niż rozmiar
pamięci operacyjnej, w którą można wyposażyć domowy komputer. Dodatkowym ograniczeniem jest relatywnie wolna komunikacja pomiędzy kartą graficzną a CPU. Oznacza
to, że programy wykonywane na kartach graficznych muszą uwzględniać silne ograniczenia
wynikające z rozmiaru dostępnej pamięci.
Jeszcze jedno ograniczenie rozmiaru dostępnej pamięci wynika ze wspomnianej wielozadaniowości współczesnych systemów. Nanopoulos i Manolopoulos rozważali w pracy [140]
rzeczywiste systemy zarządzania bazą danych, w których operacje OLTP oraz zapytania
eksploracji danych są wykonywanie równolegle, tym samym nakładając znaczne wymagania dotyczące zasobów sprzętowych. Może to być tym bardziej istotne, gdy zachodzi
konieczność przetwarzania zbiorów zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne.
Problem ograniczonego rozmiaru pamięci operacyjnej był przedmiotem wielu badań
w zakresie odkrywania zbiorów częstych (np. [49, 140, 202]). Dla problemu odkrywania kolokacji przestrzennych, pomimo opracowania wielu efektywnych algorytmów, nie
zaproponowano metod dedykowanych dla środowisk z ograniczonym rozmiarem pamięci
operacyjnej. Warto dodać, że niektórzy autorzy algorytmów odkrywania kolokacji przestrzennych sugerowali w swoich pracach konieczność podjęcia tego problemu (np. [199]).
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4.4 Problem ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej

Ze względu na konieczność częstych odwołań do środowiska z ograniczonym rozmiarem
pamięci operacyjnej, w dalszej części pracy używana jest skrócona nazwa – środowisko
ZORPO (Z Ograniczonym Rozmiarem Pamięci Operacyjnej).

4.5

Przetwarzanie z wykorzystaniem GPGPU

W ostatnich latach można zaobserwować coraz liczniejsze próby wykorzystania możliwości
oferowanych przez procesory kart graficznych do efektywnej realizacji zadań eksploracji danych. Istotnym czynnikiem jest zbliżenie się do barier technologicznych w rozwoju klasycznych jednostek CPU, zwanych potocznie procesorami. Przez dekady postępy w technologii
produkcji pozwalały na zmniejszanie elementów, z których budowane są takie procesory.
Dzięki temu możliwe było zwiększanie liczby tranzystorów w procesorach oraz częstotliwości taktowania, czyli szybkości, z jaką te procesory wykonują podstawowe operacje.
Ogólna zasada mówi, że im wyższa częstotliwość taktowania i im więcej tranzystorów,
tym więcej obliczeń może zostać wykonanych w jednostce czasu.
Tabela 4.1: Dane techniczne wybranych modeli procesorów firmy Intel
Model procesora

Liczba
tranzystorów

Maksymalna
częstotliwość

LR

RPP
[mm2 ]

RPT

DRP

4004

2 300

740 kHz

1

12

10 µm

1971

8086

29 000

10 MHz

1

33

3 µm

1978

80386

275 000

40 MHz

1

104

1.5 µm

1985

80486

1 200 000

50 MHz

1

81

1 µm

1989

Pentium P54C

3 300 000

120 MHz

1

163

0.6 µm

1994

Pentium 3

21 000 000

1 GHz

1

80

180 nm

1999

Pentium 4 519J

125 000 000

3.06 GHz

1

112

90 nm

2004

Core i7-920

731 000 000

2.66 GHz

4

263

45 nm

2008

Core i7-4790

1400 000 000

4 GHz

4

177

22 nm

2014

Legenda: LR – liczba rdzeni, RPP – rozmiar płytki półprzewodnikowej,
PT – rozmiar procesu technologicznego, DRP – data rozpoczęcia produkcji
Wprowadzony do produkcji w roku 1971 procesor Intel 4004 zawierał 2300 tranzystorów mieszczących się na powierzchni 12 mm2 stanowiącej tzw. rdzeń procesora, czyli
średnio na 1 mm2 przypadało ok. 191 tranzystorów. W 2014 roku firma Intel zaprezentowała procesor Core i7-4790 zawierający 1.4 miliarda tranzystorów umieszczonych na
powierzchni 177 mm2 (blisko 8 milionów tranzystorów na 1 mm2 ). Tabela 4.1 przedstawia dane techniczne wybranych procesorów firmy Intel wraz z datami rozpoczęcia ich
produkcji. Prawo Moore’a [134] mówiące o wykładniczym wzroście liczby tranzystorów
w kolejnych latach jest zachowane, jednak w praktyce wydajność procesorów nie rośnie już
tak szybko. Jest to związane ze zbliżeniem się do fizycznych limitów związanych z wielkością tranzystorów. Przy tak małych rozmiarach pojedynczych tranzystorów duże znaczenie
ma przede wszystkim niedoskonałość samej konstrukcji tranzystora objawiająca się nieuchronną obecnością tzw. prądu upływu. W praktyce oznacza to, że nie można dowolnie
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zmniejszać napięcia potrzebnego do działania procesora, a ma ono ogromny wpływ na
wydzielanie ciepła podczas wykonywania obliczeń [39]. Im więcej tranzystorów i im większa częstotliwość działania procesora, tym większa jego temperatura oraz zużycie energii.
Od kilku lat wyraźnie widać spadek dynamiki wzrostu częstotliwości, a wydajność procesorów zaczęto poprawiać głównie przez dodawanie kolejnych rdzeni. W dużym uproszczeniu
można powiedzieć, że wielordzeniowy procesor integruje w jednym układzie elektronicznym wiele procesorów. Konsekwencją jest zwiększająca się równoległość przetwarzania
danych, gdyż każdy z rdzeni może realizować niezależnie inny zbiór rozkazów.
Jeszcze większą równoległość przetwarzania danych oferują karty graficzne. W ciągu
minionych dwóch dekad z relatywnie prostych układów do obsługi grafiki dwuwymiarowej wyewoluowały skomplikowane układy GPU (Graphics Processing Unit) zawierające
miliardy tranzystorów, zdolne do generowania skomplikowanej i coraz bardziej przypominającej rzeczywiste obrazy grafiki trójwymiarowej. Początkowo procesory kart graficznych
były bardzo ograniczone pod względem możliwości ich programowania. Zmiany nastąpiły
na początku wieku, gdy dodano możliwość implementacji tzw. shaderów, czyli krótkich
programów dla modelowania oświetlenia i materiałów na wizualizowanych obiektach. Ponieważ shadery wykonywane są dla bardzo wielu elementów, np. dla każdego piksela,
układy kart graficznych zawierają bardzo dużo identycznych, a jednocześnie relatywnie
prostych jednostek przetwarzania. Czyni to z procesorów kart graficznych układy działające w modelu SIMD (Single Instruction Multiple Data), w którym ta sama operacja
jest jednocześnie wykonywana na wielu danych źródłowych. Szybko dostrzeżono możliwość
użycia sharedów do przetwarzania danych, które nie muszą reprezentować grafiki komputerowej. W ten sposób narodziła się idea wykonywania obliczeń ogólnych przy pomocy GPU,
nazwana GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processor Units), a przeprowadzone testy wydajnościowe potwierdziły tezę, że wydajność kart graficznych może wielokrotnie przewyższać wydajność najnowszych procesorów ogólnego przeznaczenia podczas
realizacji różnych algorytmów. W kolejnych latach firma NVIDIA coraz bardziej udoskonalała interfejs programowania tego typu układów, by w 2006 roku udostępnić programistom architekturę CUDA (Compute Unified Device Architecture) [144]. Dzięki temu
można było zrezygnować z niewygodnej implementacji przy pomocy shaderów i wykorzystać dedykowany interfejs dla obliczeń ogólnych. Część kart graficznych pozostała kartami
graficznymi tylko z nazwy, ponieważ pozbawione zostały one układów wyjściowych. Takie
karty określa się dziś mianem procesorów obliczeniowych GPGPU. Od kilku lat najszybsze superkomputery na świecie wyposażane są w ogromną liczbę kart wspomagających
GPGPU. Na przykład drugi1 pod względem wydajności superkomputer na świecie wyposażony został w 18688 procesorów obliczeniowych NVIDIA Tesla K20X. Każda taka
karta zawiera 2688 rdzeni, czyli o trzy rzędy wielkości więcej niż współczesne jednostki
CPU. Oczywiście porównanie liczby rdzeni nie jest miarodajne ze względu na inny zakres
operacji, jakie one oferują oraz schemat ich działania, jednak pozwala na stwierdzenie,
jak duży poziom równoległości należy uwzględnić przy konstrukcji wydajnych algorytmów
wykorzystujących GPGPU.
Od narodzin idei GPGPU naukowcy starają się wykorzystać olbrzymie możliwości kart
graficznych w celu przyspieszenia procesu eksploracji danych. Większość proponowanych
algorytmów to konwersje algorytmów opracowanych dla jednostek CPU uwzględniające
specyfikę przetwarzania na procesorach kart graficznych, np. algorytmy CU-Apriori, CUKNN, CU-K-Means [107] będące adaptacjami algorytmów Apriori, KNN i K-Means dla
1

dane z listy top500.org (czerwiec 2013)
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środowiska CUDA, dostosowany do GPU algorytm grupowania K-Medoids [7, 12], zrównoleglony algorytm grupowania hierarchicznego [178] etc.
W obszarze odkrywania kolokacji przestrzennych nie zaproponowano do tej pory żadnego rozwiązania wykorzystującego procesory kart graficznych. Nowy algorytm został
opracowany z uwzględnieniem dostępnych na rynku najnowszych rozwiązań sprzętowych
wprowadzonych przez firmę NVIDIA Corporation, technologicznego lidera w dziedzinie
przetwarzania grafiki i GPGPU. Ponieważ w systemach przeznaczonych do wykonywania
wydajnych obliczeń coraz częściej w pojedynczym komputerze znajdują się dwie lub nawet trzy karty graficzne, opracowany algorytm dostosowany jest do możliwości realizacji
odkrywania kolokacji przestrzennych w sposób równoległy na wielu kartach graficznych.
Uwzględniono również silne ograniczenia pamięciowe kart graficznych.

4.6

Definicje i symbole stosowane w dalszej cześci
˛
rozprawy

Przed przystąpieniem do omówienia nowych algorytmów odkrywania kolokacji przestrzennych w środowisku ZORPO przedstawione zostaną pomocnicze definicje oraz symbole,
które zostały wykorzystane w kolejnych rozdziałach niniejszej rozprawy.
Definicja 4.3 (prefiks wzorca kolokacji przestrzennej). Niech c będzie wzorcem kolokacji
przestrzennej, której cechy przestrzenne tworzą zbiór {f1 , . . . , fk }. Prefiksem wzorca kolokacji przestrzennej c (w skrócie prefiksem kolokacji c) nazywamy kolokację przestrzenną
c0 , której cechy przestrzenne stanowią zbiór {f1 , . . . , fk−1 }.
Przykład 4.2. Mając daną kolokacje przestrzenną c = {A, B, C, D}, prefiksem tej kolokacji
jest kolokacja c0 = {A, B, C}.
Definicja 4.4 (postfiks wzorca kolokacji przestrzennej). Niech c będzie wzorcem kolokacji przestrzennej, której cechy przestrzenne tworzą zbiór {f1 , . . . , fk }. Postfiksem wzorca
kolokacji przestrzennej c (w skrócie postfiksem kolokacji c) nazywamy kolokację przestrzenną c00 , której cechy przestrzenne stanowią zbiór {f2 , . . . , fk }.
Przykład 4.3. Mając daną kolokacje przestrzenną c = {A, B, C, D}, postfiksem tej kolokacji jest kolokacja c00 = {B, C, D}.
Definicja 4.5 (cecha rozszerzająca kandydata na kolokację przestrzenną). Niech c będzie
kandydatem na kolokację przestrzenną i niech zbiór cech przestrzennych tego kandydata
tworzy zbiór {f1 , . . . , fk }. Cechą rozszerzającą cb kandydata na kolokację przestrzenną c,
nazywamy jego ostatnią cechę przestrzenną, czyli cb = fk .
Przykład 4.4. Dla przykładowego kandydata na kolokację c = {A, B, C, D}, cechą rozszerzającą tego kandydata jest cecha cb = D.
Opisy proponowanych algorytmów dla odkrywania kolokacji przestrzennych w wielu
przypadkach wymagają bardziej szczegółowych odwołań do przetwarzanych danych w porównaniu do opisów istniejących rozwiązań przedstawionych w rozdziale 3. W celu zapewniania spójności opisów, oprócz wykorzystywanych wcześniej pojęć i symboli, w kolejnych
rozdziałach rozprawy używana jest następująca dodatkowa notacja.
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Odwołanie do i-tej cechy kolokacji c wyrażane jest za pomocą c[i], gdzie 0 ≤ i < |c|.
Na przykład mając daną kolokację c = {A, B, C}, zapis c[1] oznacza odwołanie do cechy B.
Podobnie zapis Ck [i] (0 ≤ i < |Ck |) oznacza i-tą kolokację w zbiorze Ck , czyli w zbiorze
kolokacji o długości k. Dla zbioru instancji kolokacji CI c zapis CI c [i] oznacza odwołanie
do i-tej instancji (0 ≤ i < |CI c |). Numerowanie pozycji rozpoczynające się od liczby 0
dotyczy również wszystkich struktur tablicowych.
Instancja kolokacji c oznaczana będzie przez cic . Odwołanie do identyfikatora l-tego
elementu instancji cic ma postać πl (cic ), gdzie 0 ≤ l < |c|. Na przykład mając daną
instancję cic = {A1, B4, C3} kolokacji c = {A, B, C}, zapis π0 (cic ) oznacza odwołanie do
identyfikatora pierwszego elementu w instancji cic , czyli do identyfikatora obiektu A1.
Przez N (f, o) należy rozumieć funkcję zwracającą zbiór sąsiadów obiektu o, którzy
posiadają cechę f . Na przykład dla obiektu B1 posiadającego sąsiadów B3, B4, C3, C5,
C6, D5 funkcja N (C, B1) zwróci zbiór sąsiadów obiektu B1 z cechą C, czyli {C3, C5,
C6}.

5

Przetwarzanie pojedynczych
zapytań o kolokacje przestrzenne
w środowisku z ograniczonym
rozmiarem pamieci
˛ operacyjnej
Treścią niniejszego rozdziału jest szczegółowe omówienie nowych algorytmów odkrywania
kolokacji przestrzennych w środowisku z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej.
Pierwszą z proponowanych metod jest algorytm BCM, którego opis został zamieszczony
w podrozdziale 5.1. W ramach przedstawienia tego algorytmu dokładnie opisano kluczowe
jego elementy: filtrowanie instancji kandydatów oparte na połączeniu haszowym, przetwarzanie kandydatów w grupach oraz wczesną eliminację instancji kandydatów. Drugim
z proponowanych podejść jest algorytm MiCPI-tree. Jego opis, na który składa się przedstawienie metod materializacji struktur pośrednich oraz efektywnego wyznaczania instancji kandydatów w dostępnej pamięci operacyjnej, został zamieszczony w podrozdziale 5.2.
Ostatnią z proponowanych metod jest algorytm PMiCPI-trees opisany w podrozdziale 5.3.
Jego prezentacja obejmuje m.in. opis metody konstrukcji wielu struktur pośrednich, które
umożliwiają wieloetapowe odkrywanie kolokacji przestrzennych w dostępnej pamięci operacyjnej.

5.1

Algorytm BCM

Algorytm joinless jest prawdopodobnie najczęściej cytowanym w literaturze naukowej algorytmem odkrywania kolokacji przestrzennych. Jego poprawność i kompletność została
formalnie udowodniona. Efektem działania tego algorytmu są wszystkie powszechne kolokacje przestrzenne i tylko takie. W niniejszym podrozdziale przedstawiono algorytm
BCM , który jest rozszerzeniem algorytmu joinless dla wykonania w środowisku ZORPO.

5.1.1

Problem ograniczonego rozmiaru pamieci
˛ operacyjnej
w algorytmie joinless

Przed przystąpieniem do prac nad algorytmem BCM , dokonano niezależnej oceny efektywności algorytmu joinless. W tym celu wykonana została implementacja tego algorytmu, którą wykorzystano do przeprowadzenia eksperymentów obliczeniowych na wygenerowanych danych testowych (opis generatora wzorowanego na metodzie przedstawio-
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ETAP 1
Krok 1

Tworzenie
sąsiedztw typu
gwiazda

ETAP 2

ETAP 3

Krok 2

Krok 6

Generowanie
kandydatów

Filtrowanie
(minimalna
powszechnoĞü)

Krok 7

Generowanie
reguł
kolokacyjnych
Dane
wejĞciowe

Generowanie
instancji typu
gwiazda

Filtrowanie
(minimalna
powszechnoĞü)

Filtrowanie
(kliki)

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Rysunek 5.1: Schemat działania algorytmu joinless

nej w pracy [182] znajduje się w podrozdziale 8.1.2). Każdy z eksperymentów został
powtórzony dziesięciokrotnie, a wyniki pomiarów czasowych zostały uśrednione w celu
wyeliminowania wpływu czynników zewnętrznych. Podczas wszystkich eksperymentów
rozmiar pamięci był wystarczający do wykonania algorytmu, tj. wszystkie potrzebne struktury składowane były w pamięci operacyjnej. Celem pierwszej serii eksperymentów było
udzielenie odpowiedzi na pytanie, które z części algorytmu są najbardziej wymagające ze
względu na czas obliczeń. Dla ułatwienia na rysunku 5.1 przedstawiony został schemat
wykonywania algorytmu joinless w formie graficznej wraz z podziałem na trzy jego główne
etapy. Na rysunku 5.2 przedstawiony został natomiast wykres prezentujący średnie czasy
wykonania poszczególnych części algorytmu w stosunku do czasu wykonania całego algorytmu (pominięto krok generowania reguł). Z łatwością można zaobserwować, że dwa
kroki mają zdecydowanie największy udział w całkowitym czasie przetwarzania. Są to
kroki generowania instancji typu gwiazda oraz filtrowania klik (odpowiednio kroki 3 i 5
w algorytmie 3.3). Uzyskane wyniki pomiarów można wyjaśnić w następujący sposób.
Pierwszy krok, czyli generowanie sąsiedztw typu gwiazda, jest wykonywany jednokrotnie. Do jego realizacji można użyć efektywnych metod opartych na podejściu plane sweep
lub indeksach drzewiastych. Użyta w implementacji metoda plane sweep wymaga posortowania danych wejściowych względem wybranej osi, następnie takie dane są jednokrotnie
odczytywane zgodnie z uporządkowaniem i wyznaczani są wzajemni sąsiedzi. Kroki od 2
do 6 są wykonywane tyle razy, ile jest iteracji, przy czym w każdej iteracji może być różna
liczba danych do przetworzenia.
Krok drugi, czyli generowanie kandydatów na kolokacje, charakteryzuje się najmniejszym udziałem w całkowitym czasie wykonania algorytmu. Należy przypomnieć, że w przeciwieństwie do problemu odkrywania zbiorów częstych, liczba różnych etykiet, czyli w opisywanym przypadku liczba różnych cech przestrzennych, jest bardzo mała i najczęściej
znajduje się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset wartości. W analizie koszyka zakupów klienta, różnych towarów może być dziesiątki, a nawet setki tysięcy. Oznacza to,
że w porównaniu do liczby kandydatów na zbiory częste, liczba możliwych kombinacji do
zweryfikowania podczas odkrywania kolokacji jest znikoma.
Filtrowanie zgrubne (krok 4 w algorytmie 3.3) oraz właściwe filtrowanie ze względu na
wartość progu minimalnej powszechności (krok 6 w algorytmie 3.3) są wykonywane w taki
sam sposób. Efektywnymi implementacjami są w tym przypadku mapy haszowe oraz
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Rysunek 5.2: Średnie czasy wykonania poszczególnych części algorytmu joinless
w stosunku do całkowitego czasu wykonania algorytmu

mapy bitowe, dzięki którym można wyznaczyć unikalne elementy w zbiorze instancji kandydatów. W implementacji wykorzystano mapy haszowe. Krok filtrowania zgrubnego ma
nieco większy udział w czasie wykonania całego algorytmu w stosunku do kroku filtrowania właściwego, ponieważ najczęściej dotyczy on większej liczy kandydatów na kolokacje.
Kandydaci, którzy zostaną odrzuceni w tym kroku, nie muszą być ponownie filtrowani
w kroku 6. Ponadto w kroku filtrowania klik (krok 5) część instancji może również zostać odrzucona. W najgorszym przypadku, czyli gdy wszystkie instancje kandydatów są
poprawne i wszyscy kandydaci są powszechni, kroki 4 i 6 będą wymagały takiej samej
liczby obliczeń. W praktyce jednak jest to mało prawdopodobne i wykonanie kroku 4
trwa średnio niemal dwa razy dłużej niż kroku 6. Warto również zauważyć, że kroki 4 i 6
można włączyć odpowiednio do kroków 3 i 5 oszczędzając tym samym czas potrzebny na
ponowne odczytanie wszystkich instancji.
Z dwóch pozostałych do omówienia kroków nieco mniejsze wymagania w zakresie czasu
procesora prezentuje krok generowania instancji kandydatów (krok 3). Ze względu na
definicję sąsiedztwa typu gwiazda i sposób generowania instancji ich liczba może być jednak bardzo duża. Dla każdego kandydata konieczne jest przeglądniecie sąsiedztw typu
gwiazda, których obiekt centralny ma cechę przestrzenną zgodną z cechą przestrzenną
pierwszego elementu kandydata na kolokację. Następnie trzeba sprawdzić, czy wszystkie
cechy przestrzenne kandydata znajdują się w sąsiedztwie typu gwiazda. W przypadku
pozytywnej odpowiedzi trzeba wygenerować wszystkie możliwe kombinacje instancji odpowiednich cech przestrzennych. Im gęstość danych wyższa, tym więcej elementów z powtarzającymi się cechami przestrzennymi w sąsiedztwach typu gwiazda, a to powoduje
gwałtowny wzrost liczby potencjalnych instancji.
Najbardziej wymagającym krokiem algorytmu okazał się krok filtrowania klik (krok 5).
Ze względu na niedoskonałość procesu generowania instancji przy użyciu sąsiedztw typu
gwiazda, poprawność każdej z nich trzeba zweryfikować. W algorytmie joinless odbywa
się to przy wykorzystaniu instancji odkrytych w poprzednim etapie. Jest to bardzo kosztowne, ponieważ konieczne jest wykonanie wielu porównań. Mimo wszystko jest to metoda
znacznie wydajniejsza niż sprawdzanie każdej pary elementów lub wykonywanie połączenia
przestrzennego.
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W drugiej serii eksperymentów zbadano, w jaki sposób wydajność algorytmu joinless
zmienia się w przypadku wykonania w środowisku ZORPO. W tym celu przyjęto stały
rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej, a kolejne testy obejmowały coraz większe zbiory
danych wejściowych. Od wielu lat systemy operacyjne są wyposażone w złożone moduły
zarządzające dostępem do pamięci. Podstawową, używaną w dzisiejszych czasach techniką
jest dostęp do pamięci realizowany w formie dostępu do tzw. pamięci wirtualnej. Uruchamiane procesy posługują się adresami wirtualnymi, które są tłumaczone przez system
operacyjny (i/lub elementy sprzętowe) na adres fizyczny. W celu rozwiązania problemu
fragmentacji stosowana jest technika logicznego podziału pamięci na strony o stałym rozmiarze. Strony odpowiadają ramkom, na które dzielona jest pamięć fizyczna. Strony
mogą być przenoszone pomiędzy ramkami. Takie rozwiązanie pozwala na udostępnienie
dla danego procesu, ciągłego (z punktu widzenia procesu) obszaru pamięci.
Naturalnym rozszerzeniem tego podejścia było umożliwienie przechowywania stron
w pamięci pomocniczej (ang. secondary storage) np. na dysku twardym. Stronicowaniem określa się zapis lub odczyt poszczególnych stron do lub z pamięci pomocniczej.
Podczas działania procesu, każde odwołanie do pamięci tłumaczone jest na adres fizyczny,
a specjalne komponenty systemu sprawdzają, czy dana strona znajduje się w pamięci operacyjnej. Jeżeli nie, zgłaszany jest tzw. błąd strony (ang. page fault), a strona zostaje
wczytana do pamięci operacyjnej. Problem zarządzania stronami był przedmiotem wielu
badań i w zależności od rozwiązań sprzętowych oraz programowych implementowanych
w systemach operacyjnych istnieje wiele specyficznych rozwiązań [191].
Dla niniejszej rozprawy najważniejszą, a zarazem uniwersalną cechą stronicowanej pamięci wirtualnej jest możliwość uruchamiania i wykonania programów, których struktury
nie mieszczą się w pamięci operacyjnej. Jest to szczególnie istotne podczas pracy wielu
programów, które mogą rywalizować o zasoby komputera. Niebezpieczną konsekwencją
jest natomiast możliwość wejścia w stan nieustannego stronicowania, które nazywane jest
szamotaniem procesów (ang. thrashing). Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy jest zbyt
mało zasobów (wolnych ramek pamięci) w stosunku do zapotrzebowania generowanego
przez proces (lub wiele procesów). System operacyjny starając się zrealizować żądanie
dostępu do strony, która znajduje się w pamięci pomocniczej, musi wybrać jedną z ramek
pamięci fizycznej i zawartość odpowiadającej jej strony zapisać do pamięci pomocniczej,
czyli najczęściej na dysk twardy. Ponieważ dyski twarde, zarówno tradycyjne z talerzem
magnetycznym, jak również nowoczesne oparte na pamięci flash dyski SSD (Solid State
Drive), są znacznie wolniejsze od pamięci operacyjnej, taka operacja powoduje oczekiwanie
procesu na dostęp do danych. Jeżeli ramek jest tak mało, że niemal każde kolejne odwołanie do pamięci wymaga sprowadzenia strony z pamięci pomocniczej, proces znajduje się
praktycznie w ciągłym oczekiwaniu na dane. Wydajność takiego systemu dramatycznie
spada.
Na rysunku 5.3 przedstawione zostały wyniki wydajnościowe algorytmu joinless w środowisku ZORPO. Zgodnie z oczekiwaniami wraz ze wzrastającym rozmiarem danych wejściowych czas przetwarzania rośnie. Jednak od pewnego momentu spadek szybkości przetwarzania jest bardzo duży. Jest to rozmiar danych, dla których system zaczyna wykonywać bardzo częste operacje stronicowania. Dla większych rozmiarów wyraźnie widoczny
staje się dramatyczny spadek wydajności algorytmu wynikający z pojawienia się zjawiska
szamotania procesów.
Przeprowadzona analiza działania algorytmu wykazała następujące czynniki determinujące wysokie zapotrzebowanie na pamięć operacyjną:
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Rysunek 5.3: Wydajność algorytmu joinless w środowisku z ograniczonym
rozmiarem pamięci operacyjnej

• W pierwszym kroku algorytmu wejściowy zbiór danych jest przekształcany do postaci zbioru sąsiedztw typu gwiazda. Sąsiedztwa typu gwiazda zawierają wyliczone
predykaty przestrzenne, zatem ich rozmiar może przewyższać rozmiar oryginalnych
danych wejściowych. Na przykład dla trzech obiektów A1, B2 i C3 będących wspólnymi sąsiadami, zostaną wygenerowane dwa sąsiedztwa typu gwiazda {A1, B2, C3}
oraz {B2, C3}. Ze względu na definicję sąsiedztwa typu gwiazda, obiekty w nich
występujące mogą się powtarzać. Im większa gęstość danych, tym większy rozmiar
sąsiedztw typu gwiazda i tym więcej powtarzających się danych o obiektach.
• Podczas generowania instancji dla kandydatów na kolokacje w pierwszym etapie generowane są instancje na podstawie sąsiedztw typu gwiazda. Z jednego sąsiedztwa
może powstać wiele instancji. Ich liczba zależy od liczby instancji, liczby cech przestrzennych w danym sąsiedztwie oraz od cech przestrzennych kandydata. Dla gęstych
danych, w których liczba instancji różnych cech jest do siebie zbliżona, taki sposób
generowania instancji kandydatów może doprowadzić do powstania ogromnej ich
liczby. Na przykład niech będzie dane sąsiedztwo, w którym jest pięć cech: A, B, C,
D, E. Liczba instancji cech w ramach tego sąsiedztwa niech będzie równa odpowiednio 5, 5, 5, 5, 3. Niech będzie również dany kandydat c1 = {A, B, C, D, E}. Stosując
algorytm joinless, dla kandydata c1 zostanie wygenerowanych 5 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 3 =1875
instancji.
• Instancje kandydatów wygenerowane z sąsiedztw typu gwiazda wymagają sprawdzenia, czy tworzą klikę w grafie sąsiedztwa. Innowacyjność algorytmu joinless polega na odrzuceniu konieczności weryfikacji, czy kolejne pary obiektów z instancji
kandydata są wzajemnymi sąsiadami i zastąpieniu tego kroku przeszukiwaniem instancji kolokacji odkrytych w poprzedniej iteracji. Taka operacja będzie efektywna,
gdy będzie możliwe umieszczenie w pamięci instancji k-elementowych kandydatów
oraz instancji (k-1)-elementowych kolokacji. Ze względu na możliwość występowania ogromnej liczby instancji zarówno kandydatów, jak i kolokacji, krok filtrowania
instancji kandydatów charakteryzuje się największymi wymaganiami dotyczącymi
zapotrzebowania na pamięć operacyjną. W przeprowadzonych testach liczba instancji kandydatów była liczona w milionach, a jednocześnie zaledwie ok. 30% z tych
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instancji spełniało założenia definicji instancji kolokacji. Największa zaleta algorytmu joinless, czyli generowanie nadzbioru poprawnych instancji kandydatów i ich
efektywne filtrowanie, staje się zatem jego największą wadą w środowisku ZORPO.
W kolejnych podpunktach zostanie opisany algorytm BCM opracowany w celu efektywnej
realizacji strategii joinless w środowisku ZORPO.

5.1.2

Filtrowanie klik oparte na hybrydowym połaczeniu
˛
haszowym

Nazwę algorytmu joinless można przetłumaczyć na język polski jako bezpołączeniowy. Jest
to nawiązanie do eliminacji operacji połączenia przestrzennego, która była wykorzystywana do generowania instancji kandydatów w poprzednich algorytmach. Nazwa ta może
być jednak myląca, gdy przyjrzeć się sposobowi, w jaki działa filtrowanie klik. W istocie
jest to operacja połączenia relacyjnego1 – jednego z podstawowych działań w relacyjnych
bazach danych. Instancje kandydatów na kolokacje są łączone z instancjami odpowiednich kolokacji odkrytych w poprzedniej iteracji. Z punktu widzenia relacyjnego modelu
bazy danych jest to wieloatrybutowe połączenie dwóch relacji, gdzie tylko jeden z atrybutów jednej z relacji nie bierze udziału w warunku połączenia. Wykonywane połączenie
jest połączeniem równościowym. W literaturze można odnaleźć wiele propozycji algorytmów dla wykonania takiego połączenia. Wśród ogólnych podejść najpopularniejsze są te
wykorzystujące:
• Sortowanie – metoda sort merge join [85]. W tej metodzie zakłada się, że dane z obu
relacji są posortowane ze względu na atrybuty połączeniowe. Podczas wykonywania
połączenia obie relacje są naprzemiennie odczytywane i wykonywane jest dopasowanie krotek. Ponieważ krotki są posortowane, wyeliminowana została konieczność
przeszukiwania którejkolwiek z relacji.
• Zagnieżdżoną pętlę – metoda nested loop join [28]. Jedną z relacji określa się mianem
relacji zewnętrznej natomiast drugą mianem relacji wewnętrznej. Dla każdej krotki
relacji zewnętrznej relacja wewnętrzna jest przeglądana w celu znalezienia krotek
spełniających warunek połączeniowy. W najprostszej wersji relacja zewnętrzna odczytywana tylko raz, a relacja wewnętrzna jest odczytywana tyle razy ile jest krotek
w relacji zewnętrznej.
• Funkcję haszującą2 – metoda hash join [113]. Krotki z dwóch relacji łączone są na
podstawie zastosowania funkcji haszowej, której parametrami są atrybuty połączeniowe.
Nie wszystkie z wymienionych metod mogą być efektywnie wykorzystane do realizacji
etapu filtrowania klik. Metoda sort merge join wymaga posortowania krotek, czyli instancji kandydatów i kolokacji. Naturalne posortowanie jest możliwe do uzyskania poprzez
posortowanie sąsiedztw typu gwiazda, z których generowane są instancje kandydatów.
Sortowanie takie powinno przebiegać względem cech przestrzennych i numerów instancji
w ramach pojedynczego sąsiedztwa typu gwiazda. Sąsiedztwa typu gwiazda powinny być
natomiast posortowane względem siebie na podstawie cechy i numeru instancji obiektu
centralnego. Taka metoda rozwiąże jednak tylko problem posortowania instancji kolokacji. Tymczasem instancje kandydatów powinny być posortowane zgodnie z instancjami
1

W literaturze polskojęzycznej można spotkać również termin “złączenie relacyjne”.
Inne popularne terminy określające funkcję haszującą to funkcja haszowa, funkcja mieszająca oraz
funkcja skrótu.
2
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ich postfiksu. Oznacza to konieczność wykonania dodatkowego kroku sortowania, który
w przypadku dużej liczby instancji długich wzorców jest bardzo kosztowny.
Metoda nested loop może być wykonana efektywne tylko wtedy, gdy istnieje metoda
szybkiego przeglądania relacji wewnętrznej. Takim mechanizmem są w SZBD indeksy.
Biorąc pod uwagę wysoki koszt utworzenia indeksu, rozwiązanie to będzie wysoce nieefektywne w przypadku filtrowania klik.
Zarówno budowa indeksu, jak i sortowanie instancji kandydatów nie są jednak wymagane w przypadku użycia ostatniej z wymienionych metod, czyli metody hash join.
W klasycznej wersji występują w niej dwie fazy: budowania oraz próbkowania. W fazie budowania wiersze z mniejszej relacji są wstawiane do tzw. pojemników haszowych
(ang. hash buckets). Przydział do danego pojemnika jest determinowany przez wartość
tzw. klucza haszowego ( ang. hash key). Klucz haszowy jest wyliczany dla każdego wiersza
przy użyciu funkcji haszującej. Parametrami tej funkcji są wartości wszystkich atrybutów
połączeniowych. W fazie próbkowania dla każdego kolejnego wiersza z większej relacji jest
wyliczana wartość funkcji haszującej. Wartość ta określa, który z pojemników haszowych
należy przeszukać w celu znalezienia dopasowania. Wynik połączenia będzie zawierał tylko
te instancje kandydatów, które spełniają założenia definicji instancji kolokacji.
Przedstawiona wersja algorytmu charakteryzuje się dużą wydajnością, gdy rozmiar
mniejszej z relacji nie przekracza rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej. W celu uniknięcia dramatycznego spadku wydajności w wyniku wykorzystania pamięci wirtualnej (ze
składowaniem stron na dysku) prostym rozwiązaniem jest podzielenie przetwarzania na
iteracje w taki sposób, że w każdej iteracji odczytywana jest mniejsza z relacji, dla której
w pamięci budowany jest tylko jeden, wybrany pojemnik haszowy. W tej samej iteracji,
w fazie próbkowania, odczytywana jest druga relacja i odpowiednie krotki są porównywane
z zawartością pojemnika haszowego w pamięci. W kolejnej iteracji z obu relacji są odczytywane tylko krotki, których połączeń do tej pory nie zweryfikowano. Ceną za uniknięcie
przekroczenia rozmiaru dostępnej pamięci jest więc wielokrotne zwiększenie liczby operacji dyskowego we/wy, którą z zgodnie z przyjętymi założeniami należy minimalizować
w problemie odkrywania kolokacji przestrzennych w środowisku ZORPO.
Ponieważ w rzeczywistych systemach rozmiary składowanych danych bardzo często
przekraczają rozmiary pamięci instalowanej w serwerach, problem efektywnego wykonania
operacji połączenia haszowego w takich warunkach szybko stał się centrum zainteresowania
wielu naukowców. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest algorytm Hybrid Hash Join
(w skrócie HHJ ) [60], czyli algorytm hybrydowego połączenia haszowego. Ogólna idea
tego algorytmu polega na podziale obu relacji na pojemniki haszowe, które są składowane
na dysku, a następnie ich zawartość jest ze sobą porównywana. Opis działania tej metody
w kontekście realizacji kroku filtrowania klik zostanie przedstawiony na przykładzie.
Przykład 5.1. Niech będzie dany zbiór danych z przykładu 3.2 i niech będzie dany kandydat {A, B, C}. Zgodnie z algorytmem joinless instancje tego kandydata zostaną wygenerowane z sąsiedztw typu gwiazda, których obiekt centralny posiada cechę A. Zbiór
instancji został przedstawiony na rysunku 5.4 w postaci krotek relacji X. Filtrowanie klik
wymaga realizacji połączenia relacji X z relacją Y , której zawartość odpowiada instancjom kolokacji {B, C} wyliczonym w poprzedniej iteracji algorytmu. Zawartość relacji Y
jest haszowana, a uzyskany wynik umieszczany w pamięci. W przypadku niewystarczającego rozmiaru pamięci dla składowania w pamięci tablicy haszowej dla instancji kolokacji
{B, C}, konieczne jest podzielenie jej na pojemniki haszowe zgodnie z przyjętą funkcją
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Rysunek 5.4: Przykład filtrowania klik dla jednego kandydata

haszową. Niech na potrzeby przykładu funkcja ta będzie zdefiniowana następującym wzorem:
h1 (cic ) = (Σi=0,...,|c|−1 πi (cic ) ∗ (i + 1)) mod 3

(5.1)

Wzór 5.1 oznacza, że wartość funkcji haszującej będzie równa sumie identyfikatorów wszystkich elementów instancji kolokacji pomnożonych przez numer pozycji danego elementu
zwiększony o 1. Operacja modulo 3 da w wyniku podział na trzy pojemniki. Na przykład dla instancji {B3, C5} wartość funkcji haszującej będzie równa h1 ({B3, C5}) =
(3∗(0+1)+5∗(1+1)) mod 3 = (3+10) mod 3 = 1, co oznacza, że ta instancja kolokacji trafi
do pojemnika o numerze 1. Takie przetwarzanie jest wykonywane dla wszystkich instancji
kolokacji {B, C}. W pamięci przechowywana jest zawartość całego pojemnika o numerze 0. Jest ona składowana w postaci tablicy haszowej (z funkcją haszującą h2 6= h1 ).
Dla pozostałych pojemników, czyli pojemników 1 i 2, w pamięci rezerwowane są tylko
bufory służące do efektywnego zapisu zawartości tych pojemników na dysku. Po przetworzeniu całego zbioru instancji kolokacji {B, C} w pamięci znajduje się tablica haszowa
z pojemnikiem 0, a pojemniki 1 i 2 są zmaterializowane na dysku. W drugiej fazie działania algorytmu HHJ wykonywane jest haszowanie kolejnych instancji kandydata {A, B, C}.
Tym razem funkcja haszująca ma postać:
h1 (cic ) = (Σi=1,...,|c|−1 πi (cic ) ∗ i) mod 3

(5.2)

Jest to zatem funkcja bardzo podobna do tej przedstawionej za pomocą wzoru 5.1. Różnica polega na pominięciu pierwszego elementu instancji kandydata podczas wyznaczania
numeru pojemnika. Na przykład dla instancji {A1, B3, C6} zostanie wyznaczony pojemnik 0, ponieważ h1 ({A1, B3, C6}) = (3 ∗ 1 + 6 ∗ 2) mod 3 = 15 mod 3 = 0. Taka instancja

5.1 Algorytm BCM

80

jest haszowana za pomocą funkcji haszującej h2 i następuje połączenie haszowe z tablicą
haszową reprezentującą pojemnik 0 dla instancji kolokacji. Ponieważ pary {B3, C6} nie
ma w tym pojemniku, instancja {A1, B3, C6} nie jest prawidłową instancją i jest odrzucana. W przypadku, gdy wyznaczony pojemnik haszowy dla instancji kandydata jest
inny niż 0, następuje zapis danych na dysk do odpowiedniego pojemnika (wykorzystywane są bufory pamięci, podobnie jak przy zapisie pojemników z instancjami kolokacji).
Po przetworzeniu wszystkich instancji kandydata instancje umieszczone w pojemniku 0
są instancjami zweryfikowanymi i nie wymagają dalszych działań. Pozostałe instancje są
sprawdzane w następujący sposób. Dla każdego i-tego (i 6= 0) pojemnika haszowego z instancjami kandydatów wczytywany i umieszczany w tablicy haszowej w pamięci jest i-ty
pojemnik z instancjami kolokacji. Następnie odczytywana jest zawartość i-tego pojemnika
z instancjami kandydatów i są oni łączeni z instancjami kolokacji z tablicy haszowej. Takie
przetwarzanie jest wykonywane dla wszystkich pozostałych pojemników. W opisywanym
przykładzie wymagane będą dwie iteracje, w których sprawdzone zostaną pojemniki odpowiednio o numerach 1 i 2. Na rysunku 5.4 wyróżnieniem zaznaczono instancje, dla których
zostanie znalezione dopasowanie, tj. poprawne instancje kandydata {A, B, C}.

5.1.3

Grupowanie kandydatów

Podczas analizy wyników pośrednich uzyskanych dla oryginalnego algorytmu joinless zauważono, że część instancji kolokacji jest wykorzystywana wielokrotnie podczas realizacji algorytmu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w zbiorze kandydatów znajdują się
wzorce różniące się tylko pierwszym elementem. Na przykład mając danych kandydatów c1 = {A, D, E} oraz c2 = {B, D, E}, w obu przypadkach etap filtrowania ich instancji
(ze względu na ich poprawność) będzie wymagał odczytu wszystkich instancji kolokacji p1 = {D, E} znalezionych w poprzedniej iteracji. Jednoczesna weryfikacja instancji
kandydatów c1 i c2 pozwala na uniknięcie dwukrotnego odczytu instancji kolokacji p1 .
W przypadku środowiska ZORPO i użycia połączenia haszowego, odpowiednie pojemniki
haszowe mogą być materializowane na dysku do ponownego ich użycia, bez konieczności
ich wielokrotnego wyznaczania. Z tego względu w algorytmie BCM zaproponowano przetwarzanie kandydatów w grupach. Niech Gk oznacza zbiór, którego elementami są zbiory
zawierające kandydatów. Elementy zbioru Gk niech będą nazwane grupami kandydatów.
Podział zbioru kandydatów Ck na grupy powinien spełniać następujące kryteria:
• kandydat z dowolnej grupy ma długość równą k: ∀g∈Gk ∀c∈g |c| = k,
• kandydaci w ramach jednej grupy różnią się tylko elementem na pierwszej pozycji:
∀g∈Gk ∀c,d∈g c[i] = d[i] dla i = 1, . . . , k − 1 (przy założeniu unikalności kandydatów),
• kandydaci z dwóch grup różnią się między sobą co najmniej jedną pozycją (poza
pozycją pierwszą): ∀g1, g2 ∈Gk ∀c∈g1 ,d∈g2 ∃i∈1,...k−1 c[i] 6= d[i],
• wszyscy kandydaci zostali przydzieleni do grup: Ck = g1 ∪ . . . ∪ gm .
Przykład 5.2. Podział zbioru kandydatów na grupy. Ponieważ grupowanie kandydatów
jest realizowane w ramach danej iteracji algorytmu, długość wszystkich kandydatów jest
taka sama. Niech będzie dany zbiór kandydatów C4 = {{A, B, G, H}, {A, E, F, G},
{B, E, F, J}, {D, E, F, G}, {D, E, F, J}}. Grupowanie kandydatów zgodnie z przedstawionymi regułami da w wyniku następujący zbiór grup: G4 = {g1 , g2 , g3 }, gdzie g1 =
{{A, B, G, H}}, g2 = {{B, E, F, J}, {D, E, F, J}}, g3 = {{D, E, F, G}, {A, E, F, G}}. Przy
realizacji takiego zbioru grup kandydatów, materializowane i efektywnie wykorzystane
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mogą być pojemniki haszowe kolokacji {E, F, J} i {E, F, G}, które są używane przy przetwarzaniu grup g2 i g3 .

5.1.4

Materializacja pojemników haszowych i wczesna eliminacja instancji kandydatów

Zgodnie z poprzednim punktem filtrowanie klik powinno być wykonywane w ramach grup
kandydatów. Podczas przetwarzania grup, w których jest co najmniej dwóch kandydatów wszystkie pojemniki haszowe przechowujące instancje kolokacji, z którą wykonywane
jest połączenie haszowe, powinny być zachowane na dysku. Na przykład podczas przetwarzania grupy kandydatów {{B, E, F, J}, {D, E, F, J}} instancje kolokacji {E, F, J}
powinny zostać umieszczone w pojemnikach haszowych (faza budowania) zapisywanych
na dysku. Każdy z tych pojemników zostanie w fazie próbkowania odczytany tylko jeden
raz i wykorzystany do filtrowania instancji wszystkich kandydatów z grupy. Jeżeli grupa
jest jednoelementowa, pojemniki haszowe dla instancji kolokacji umieszczone podczas fazy
budowania w pamięci nie powinny być materializowane na dysku, ponieważ nie zostaną już
nigdy ponownie użyte. Podczas fazy próbkowania do pamięci powinna zostać wczytana
jak największa liczba pojemników, która nie powoduje przekroczenia rozmiaru dostępnej
pamięci operacyjnej.
Formalny opis filtrowania instancji przy pomocy połączenia haszowego, uwzględniający
przetwarzanie grup kandydatów, przedstawia algorytm 5.1. Parametrami metody hashJoinBasedFiltering są: GR – grupa unikalnych kandydatów, w której ∀cg1 ,cg2 ∈GR cg1 [i] =
cg2 [i] dla i = 1, . . . , |cg1 | − 1, SIk,GR – instancje wszystkich kandydatów z grupy GR, CI c
– instancje kolokacji c, z którymi łączone są instancje kandydatów. Kolokacja c odpowiada postfiksowi każdego z kandydatów należących do GR, czyli ∀cg∈GR cg[i] = c[i − 1]
dla i = 1, . . . , |cg| − 1. Ostatnim parametrem jest rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej
– memoryLimit. Pierwszym krokiem metody hashJoinBasedFiltering jest wyznaczenie
liczby pojemników haszowych dla przechowywania instancji kolokacji (linia 2). Utworzone
pojemniki haszowe (linia 3) są materializowane na dysku. Wyjątkiem jest pierwszy pojemnik (czyli pojemnik BP [0]), który powinien być umieszczony tylko w pamięci operacyjnej.
Następnie realizowany jest podział instancji kandydatów na pojemniki haszowe (linia 4).
Podobnie jak w przypadku instancji kolokacji, instancje kandydatów są odczytywane i jest
wyliczana dla nich wartość klucza haszowego determinująca przydział do pojemnika haszowego. Instancje, które trafiają do pierwszego pojemnika, są łączone z instancjami
kolokacji, które znajdują się w pamięci (pojemnik BP [0]). Ponieważ w grupie jest wielu
kandydatów na kolokacje, takie przetwarzanie wykonywane jest dla każdego z tych kandydatów. W rezultacie na dysku zmaterializowane zostaną pojemniki haszowe o tych
samych wartościach klucza haszowego, ale dla różnych kandydatów. Wyniki połączenia
dla instancji, które trafiły do pierwszego pojemnika, są natomiast umieszczane w zmiennej result. Następnie zaczyna się przetwarzanie pojemników o numerach większych od 0
(linia 6). Do pamięci wczytywane jest tyle pojemników z instancjami kolokacji, na ile
pozwala rozmiar tej pamięci (linie 7-13). Zakres wczytanych pojemników jest przechowywany w zmiennych start i end. Następnie pojemniki instancji kandydatów na kolokacje
o numerach należących do zakresu [start, end] są kolejno wczytywane z dysku i wykonywane jest połączenie (linie 14-18). Takie działanie jest przeprowadzane dla wszystkich
kandydatów z grupy GR (linie 15-17) i dla wszystkich pozostałych pojemników haszowych
(linie 6-19).

5.1 Algorytm BCM

82

Algorytm 5.1 Połączenie haszowe dla grupy kandydatów w algorytmie BCM
Wejście:
GR – grupa kandydatów na kolokacje
SIk,GR – zbiór instancji kandydatów o długości k z grupy GR
CI c – instancje kolokacji c, z którą wykonywane jest połączenie
memoryLimit – rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej
Najważniejsze zmiennne:
BP – zbiór pojemników haszowych dla instancji kolokacji
BC – zbiór wszystkich pojemników haszowych dla instancji kandydatów
BCcg – zbiór pojemników haszowych dla instancji kandydata cg
cg – kandydat na kolokację należący do grupy GR
Wyjście:
zbiór instancji typu klika kandydatów o długości k z grupy GR
1: procedure hashJoinBasedFiltering(GR, SIk,GR , CI c , memoryLimit)
2:
nB ← liczba pojemników haszowych dla CI c
3:
BP ← buildBuckets(CI c , nB )
4:
(BC, result) ← buildBucketsAndV erif y(SIk,GR , nB , BP [0])
5:
end ← 1
6:
while end < nB do
7:
start ← end
8:
memoryU sed ← 0
9:
while end < nB ∧ memoryU sed + sizeOf (BP [end]) < memoryLimit do
10:
readBucket(BP [end])
11:
memoryU sed ← memoryU sed + sizeOf (BP [end])
12:
end ← end + 1
13:
end while
14:
for b ∈ start, . . . , end do
15:
for cg ∈ GR do
16:
result ← result ∪ readAndV erif y(BCcg [b])
17:
end for
18:
end for
19:
end while
20:
return result
21: end procedure
Zmaterializowane pojemniki haszowe instancji kolokacji mogą zostać wykorzystane
również do przeprowadzenia wczesnej eliminacji instancji kandydatów. Przystępując do
generowania instancji kandydatów z danej grupy kandydatów, określany jest dla nich zbiór
instancji do wykonania połączenia haszowego. Taki zbiór instancji kolokacji jest najpierw
umieszczany w pojemnikach haszowych. Następnie generowane są instancje kandydatów
i jednocześnie umieszczane w pojemnikach haszowych. Jeżeli klucz haszowy wyliczony dla
instancji kandydata nie znajduje się wśród kluczy haszowych pojemników haszowych dla
instancji kolokacji, taka instancja może zostać natychmiast odrzucona, gdyż nie może być
to prawidłowa instancji kolokacji. Opisane przetwarzanie może być wykonywane zarówno
dla grup jedno, jak i wieloelementowych.
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5.1.5

Pełny przebieg działania algorytmu BCM

Algorytm BCM przyjmuje na wejściu standardowe w problemie odkrywania kolokacji
przestrzennych parametry: zbiór cech przestrzennych F i zbiór ich instancji F I, relację
sąsiedztwa R oraz minimalne wymagania dotyczące powszechności i prawdopodobieństwa
warunkowego odkrywanych reguł – odpowiednio min_prev i min_cond. Dodatkowym
parametrem jest rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej memoryLimit. Schemat działania
algorytmu BCM został został pokazany na rysunku 5.5, a algorytm 5.2 opisuje kolejne
jego kroki:
Krok 1 – Wygenerowanie sąsiedztw typu gwiazda (linia 2) i jednoelementowych kolokacji
(linia 3). Długość generowanych kandydatów zostaje ustawiona na k = 2 (linia 4).
Krok 2 – Wygenerowanie kolokacji przestrzennych i reguł kolokacyjnych. Kolokacje i reguły są generowane w kolejnych iteracjach obejmujących kroki od 3 do 10.
Krok 3 – Wygenerowanie kandydatów na kolokacje. Do generowania kolejnych kandydatów wykorzystywana jest strategia generalized apriori_gen (linia 6). Jeżeli w aktualnej iteracji przetwarzani są kandydaci dwuelementowi, tj. k = 2, następuje przejście do
kroku 4, a w przeciwnym wypadku przejście do kroku 5.
Krok 4 – Wyznaczenie kolokacji dwuelementowych. Poprawne instancje kandydatów dwuelementowych wyznaczane są na podstawie sąsiedztw typu gwiazda (linie 9 i 11) bez etapu
filtrowania klik. Na podstawie znalezionych instancji, dla każdego kandydata wyznaczana
jest jego powszechność. W oparciu o wyliczoną wartość i próg min_prev kandydat jest
odrzucany lub trafia do zbioru kolokacji powszechnych (linia 12). Przejście do kroku 10.
Krok 5 – Utworzenie grup kandydatów. Przed przystąpieniem do generowania i weryfikowania poprawności instancji kandydatów, kandydaci są grupowani (linia 14) zgodnie
z opisem podanym w podrozdziale 5.1.3. Kroki od 6 do 9 są wykonywane iteracyjnie dla
kolejnych grup kandydatów (linie 15-22).
Krok 6 – Wygenerowanie instancji kandydatów. Instancje kandydatów są generowane na
podstawie sąsiedztw typu gwiazda (linia 17).
Krok 7 – Filtrowanie ze względu na próg minimalnej powszechności. Kandydaci, dla których nawet niepoprawne instancje kandydatów nie zapewniają osiągnięcia progu minimalnej powszechności, są usuwani z dalszego przetwarzania (linia 19).
Krok 8 – Filtrowanie klik oparte na połączeniu haszowym. Instancje kandydatów są weryfikowane za pomocą metody opisanej przez algorytm 5.1 (linia 20). Trzeci z przekazy-
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Rysunek 5.5: Schemat działania algorytmu BCM
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Algorytm 5.2 Odkrywanie kolokacji przestrzennych za pomocą algorytmu BCM
Wejście:
F = {f1 , f2 , . . . , fn } – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór instancji cech ze zbioru F
R – relacja sąsiedztwa
min_prev – minimalna wartość powszechności
min_cond – minimalna wartość prawdopodobieństwa warunkowego
memoryLimit – rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej
Wyjście:
zbiór reguł kolokacyjnych
Zmienne:
SN = {SNf1 , SNf2 , . . . , SNfn } – zbiór sąsiedztw typu gwiazda
G = {g1 , g1 , . . . , gm } – zbiór grup kandydatów na kolokacje
Ck – zbiór kandydatów na kolokacje o długości k
Pk – zbiór kolokacji powszechnych o długości k
SIk – zbiór instancji typu gwiazda kandydatów o długości k
CIk – zbiór instancji typu klika kandydatów o długości k
SIk,g – zbiór instancji typu gwiazda kandydatów o długości k z grupy g
CIk,g – zbiór instancji typu klika kandydatów o długości k z grupy g
Rk – zbiór reguł kolokacyjnych o długośći k
1: procedure BCM(F, F I, R, min_prev, min_cond, memoryLimit)
2:
SN ← generateStarN eighborhoods (F, F I, R)
3:
P1 ← F :: jednoelementowe kolokacje
4:
k←2
5:
while (Pk−1 6= ∅) do
6:
Ck ← generateCandidateCollocations (Pk−1 )
7:
if k = 2 then :: weryfikacja kandydatów o długości 2
8:
for n ∈ SN do
9:
SIk ← f ilterStarInstances (Ck , n)
10:
end for
11:
CIk ← SIk
12:
Pk ← getP revalent (Ck , CIk , min_prev)
13:
else :: weryfikacja kandydatów o długości większej niż 2
14:
G ← groupCandidates (Ck )
15:
for g ∈ G do
16:
for n ∈ SN do
17:
SIk,g ← f ilterStarInstances (g, n)
18:
end for
19:
g ← getCoarseP revalent (g, SIk,g , 
min_prev)

00
20:
CIk,g ← hashJoinBasedF iltering g, SIk,g , CI g[0] , memoryLimit
21:
Pk ← Pk ∪ getP revalent (g, CIk,g , min_prev)
22:
end for
23:
end if
24:
Rk ← genCollocationRules (Pk , min_cond)
25:
k ←k+1
26:
end while
S
27:
return (R2 , . . . , Rk−2 )
28: end procedure
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wanych do metody hashJoinBasedFiltering, tj. CI g[0] , oznacza zbiór instancji kolokacji,
która odpowiada postfiksowi pierwszego kandydata przetwarzanej grupy g.
Krok 9 – Filtrowanie ze względu na próg minimalnej powszechności. Kandydaci, dla których wyliczona na podstawie prawidłowych instancji powszechność nie przekracza zadanego progu minimalnego, są odrzucani z dalszego przetwarzania (linia 21).
Krok 10 – Wygenerowanie reguł kolokacyjnych. Do zbioru wynikowego dołączane są reguły kolokacyjne o długości k (linia 24). Wartość k jest zwiększana o 1 (linia 25). Jeżeli
zbiór kolokacji (k-1)-elementowych nie jest pusty (linia 5), następuje przejście do kroku 3.
W przeciwnym wypadku algorytm kończy się i zwracany jest zbiór wszystkich odkrytych
reguł kolokacyjnych (linia 27).
Dla grup z wieloma kandydatami krok 6 może być realizowany w ramach kroku 8.
Przed przystąpieniem do generowania instancji kandydatów konieczne jest umieszczenie
instancji kolokacji w pojemnikach haszowych. Mając dane pojemniki, można dokonać
wczesnej eliminacji instancji kandydatów.

5.2

Algorytm MiCPI-tree

Historycznym następcą oryginalnego algorytmu joinless jest, opisany w podrozdziale 3.3.4,
algorytm iCPI-tree. Podobnie jak w przypadku algorytmu joinless wykonano implementację algorytmu iCPI-tree i poddano ją testom wydajnościowym. W pierwszej serii testów
zbadano procentowy udział poszczególnych kroków algorytmu w całkowitym czasie wykonania algorytmu. Na rysunku 5.6 przedstawione zostały średnie wartości wyliczone ze
wszystkich przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych. Porównując uzyskane wyniki z wynikami eksperymentów przeprowadzonych dla algorytmu joinless, można wysunąć
następujące wnioski:
• W obu algorytmach najszybciej realizowanym krokiem jest generowanie kandydatów. Jest to naturalną konsekwencją wykorzystania identycznej metody generowania kandydatów i relatywnie małej liczby przetwarzanych kandydatów w problemie
odkrywania kolokacji przestrzennych.
• W algorytmie iCPI-tree dodatkowym krokiem jest budowa drzewa iCPI na podstawie wyznaczonych sąsiedztw typu gwiazda.
• W odróżnieniu od algorytmu joinless, w algorytmie iCPI-tree krokiem, którego wykonanie wymaga najwięcej czasu w stosunku do pozostałych kroków, jest krok generowania instancji. W algorytmie joinless krok generowania instancji polega na prostym generowaniu kombinacji z elementów sąsiedztw typu gwiazda, jednak muszą one
być następnie zweryfikowane w wymagającym kroku filtrowania klik. W algorytmie
iCPI-tree generowanie wymaga przeglądania struktury drzewa iCPI w poszukiwaniu wspólnych sąsiadów, jednak wszystkie otrzymane instancje są poprawne i nie jest
wymagane sprawdzanie ich poprawności. W efekcie ok. 43 czasu działania algorytmu
iCPI-tree jest przeznaczone na generowanie instancji kandydatów.
• Znaczna ilość czasu potrzebnego na wygenerowanie poprawnych instancji kandydatów na kolokacje wynika z dużej liczby tych instancji, w szczególności dla gęstych
danych wejściowych.
• W obu algorytmach czas wymagany na wykonanie filtrowania powszechności charakteryzuje się podobnym udziałem procentowym w czasie wykonania całego algorytmu.
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Krok algorytmu
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Rysunek 5.6: Średnie czasy wykonania poszczególnych części algorytmu iCPI-tree
w stosunku do całkowitego czasu wykonania algorytmu
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Rysunek 5.7: Wydajność algorytmu iCPI-tree w środowisku z ograniczonym
rozmiarem pamięci operacyjnej

W drugiej serii eksperymentów obliczeniowych zweryfikowano wpływ ograniczonego
rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej na wydajność algorytmu iCPI-tree. Podobnie
jak w przypadku algorytmu joinless, rozmiar pamięci operacyjnej był stały, podczas gdy
kolejne eksperymenty przetwarzały coraz większe zbiory danych wejściowych. Uzyskane
wyniki zostały przedstawione na rysunku 5.7. Dla lepszej czytelności na zaprezentowanym
wykresie umieszczono również wyniki dla algorytmów joinless oraz BCM. Łatwo zauważyć, że algorytm joinless wykazuje najmniejszą wydajność, w szczególności dla bardziej
licznych zbiorów danych wejściowych. Jest to związane z bardzo dużą liczbą generowanych
instancji, które dodatkowo muszą zostać zweryfikowane w kroku filtrowania klik. Najlepszą
wydajność dla mniejszych zbiorów danych osiąga algorytm iCPI-tree. Czasy przetwarzania
za pomocą tego algorytmu są mniejsze zarówno od czasów przetwarzania algorytmu joinless, jak również algorytmu BCM. Jest to związane z eliminacją konieczności filtrowania
instancji ze względu na ich poprawność. Wraz ze wzrostem liczby przetwarzanych obiektów przewaga algorytmu iCPI-tree w stosunku do algorytmu joinless wzrasta, podczas
gdy przewaga w stosunku do algorytmu BCM maleje. Od pewnego rozmiaru (w przepro-
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wadzonych eksperymentach było to blisko 50 tys. obiektów) wydajność algorytmu BCM
jest większa. Jest to skutek zbyt małego rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej dla algorytmu iCPI-tree. Zarządzanie danymi i ich transferem z dysku oraz na dysk skutkuje
lepszą wydajnością niż pozostawanie tego zadania mechanizmom systemu operacyjnego,
tak jak ma to miejsce w przypadku oryginalnego algorytmu iCPI-tree. Przeszukiwanie
drzewa iCPI, którego rozmiar przekracza rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej, jest bardzo kosztowne, gdyż wymaga wielu odczytów potencjalnie odległych od siebie fragmentów
pamięci, które w wielu przypadkach będą przechowywane na dysku. Warto zauważyć również, że wywodząca się ze zbioru sąsiedztw typu gwiazda, struktura drzewa iCPI zawiera
węzły, w których mogą się wielokrotnie powtarzać te same cechy przestrzenne oraz te same
identyfikatory instancji. Dodatkowo koniecznie jest przechowywanie wskaźników, które
definiują strukturę drzewiastą. Ostatecznie drzewo iCPI może charakteryzować się znacznie większym rozmiarem niż surowe dane wejściowe, w szczególności dla gęstych zbiorów
danych. Wydajne odkrywanie kolokacji przestrzennych za pomocą algorytmu iCPI-tree
w środowisku ZORPO wymaga zatem opracowania nowych metod przetwarzania.

5.2.1

Materializacja
gwiazda

uporzadkowanych
˛

sasiedztw
˛

typu

Jeżeli rozmiar przetwarzanych danych przekracza rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej, część tych danych może zostać zmaterializowana na dysku. W celu efektywnej (ze
względu na odczyt poszukiwanych węzłów) materializacji drzewa iCPI na dysku zaproponowano dyskową reprezentację składającą się ze zbioru plików utworzonych dla przetwarzanych cech przestrzennych. Zakładając, że w zbiorze danych wejściowych jest k cech
przestrzennych, dla cechy przestrzennej fl ∈ {f1 , . . . , fk−1 }, czyli każdej cechy za wyjątkiem ostatniej, składowane są następujące pliki:
• plik CF – zawierający informacje o wszystkich obiektach centralnych posiadających
cechę fl wśród uporządkowanych sąsiedztw typu gwiazda. Plik składa się z kolejnych par {oz , pnz }, gdzie oz ∈ F I fl i istnieje takie uporządkowane sąsiedztwo
typu gwiazda, w którym obiekt oz jest obiektem centralnym. Wskaźnik pnz określa miejsce składowania w pliku N F informacji o sąsiadach obiektu oz . Wpisy są
posortowane zgodnie z rosnącą wartością identyfikatora obiektu centralnego.
• plik N F – zawierający informacje o sąsiadach obiektów centralnych przechowywanych w pliku CF . Niech dla danego obiektu centralnego oz z cechą fl zbiór
N (oz ) = {ox , . . . , oy } oznacza zbiór sąsiadów tego obiektu, których cechy przestrzenne należą do zbioru N Foz = {fl+1 , . . . , fk }. Dla każdego obiektu centralnego oz w pliku N F umieszczana jest informacja o jego sąsiadach w następującej
postaci {|N Foz |, fl+1 , pfl+1 , . . ., fk , pfk , |N (fl+1 , oz )|, N (fl+1 , oz ), . . ., |N (fk , oz )|,
N (fk , oz )}, gdzie pfj (l < j ≤ k) oznacza wskaźnik do pozycji w pliku N F , od
której składowane są identyfikatory sąsiadów z cechą fj . Identyfikatory sąsiadów są
uporządkowane rosnąco.
Przykład 5.3. Niech będzie dane drzewo iCPI z rysunku 3.11. W przykładzie zostanie
omówiona struktura wpisów do plików CF i N F dla pojedynczego uporządkowanego sąsiedztwa typu gwiazda, którego elementem centralnym jest obiekt B1. Ponieważ jest
to obiekt centralny z najmniejszym identyfikatorem wśród obiektów centralnych z cechą B, wpis dotyczący jego sąsiedztwa umieszczany jest jako pierwszy w plikach CF i N F .
W pliku CF przechowywana jest para {1, 0}, która oznacza, że sąsiedzi obiektu centralnego
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Rysunek 5.8: Struktura plików reprezentujących drzewo iCPI

z identyfikatorem 1 (pierwszy element pary) są składowani w pliku N F od pozycji numer 0
(drugi element pary). Uporządkowane sąsiedztwo typu gwiazda dla obiektu B1 ma postać
{B1, C4, D1, D2, E4}. Zgodnie z przyjętymi oznaczeniami cecha obiektu centralnego to
fl = B. Zbiorem sąsiadów tego obiektu jest zbiór N (B1) = {C4, D1, D2, E4} natomiast
zbiór cech przestrzennych tych sąsiadów to N FB1 = {C, D, E}. Struktura wpisu do pliku
N F przyjmuje następującą postać:
{|N FB1 |, C, pC , . . . , E, pE , |N (C, B1)|, N (C, B1), . . . , |N (E, B1)|, N (E, B1)}
Po wyznaczaniu zbiorów sąsiadów N (C, B1) = {C4}, N (D, B1) = {D1, D2}, N (E, B1) =
{E4} wpis można przekształcić do postaci:

{|{C, D, E}|, C, pC , D, pD , E, pE , |{C4}|, {C4}, |{D1, D2}|, {D1, D2}, |{E4}|, {E4}}
Zakładając, że cechy B, C, D, E są reprezentowane przez liczby 1, 2, 3, 4 i zamieniając
listy sąsiadów na sekwencje ich identyfikatorów, wpis do pliku N F wygląda następująco:
{3, 2, p2 , 3, p3 , 4, p4 , 1, 4, 2, 12, 1, 4}
gdzie p2 , p3 , p4 oznaczają wskaźniki do pozycji w pliku N F , od których rozpoczynają
dane o sąsiadach odpowiednio z cechami C, D oraz E. Ponieważ rozpatrywany wpis jest
pierwszym elementem w pliku N F wartości tych atrybutów zostają ustawione na 7, 9 i 12,
gdyż to na tych pozycjach zaczynają się identyfikatory sąsiadów. Na rysunku 5.8 przedstawiona została graficzna wizualizacja omawianego wpisu w plikach CF i N F . Zakładając,
że x jest liczbą, dla lepszego rozróżnienia znaczenia poszczególnych wartości, zastosowana
została następująca notacja: x – identyfikator obiektu (obiektu centralnego lub sąsiada),
(x) – wskaźnik do pozycji x w pliku N F , {x} – liczba elementów np. liczba sąsiadów,
[x] – identyfikator cechy przestrzennej sąsiada.
Omówione wpisy do plików CF i N F są tworzone dla wszystkich obiektów centralnych. Dla cechy przestrzennej B plik będzie zatem zawierał dane o sąsiedztwach instancji
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Rysunek 5.9: Fragment zawartości plików dyskowej reprezentacji drzewa iCPI dla
danych z przykładu 3.2

B1, B2, B3, B4 i B5, a dla cechy C o sąsiedztwach instancji C2, C3 oraz C4. Wymienione wpisy zostały przedstawione na rysunku 5.9. W celu poprawy czytelności rysunku
pominięto zawartość plików dla pozostałych cech, tj. A oraz D. Podczas wyszukiwania
wspólnych sąsiadów konieczne jest odczytanie odpowiedniego fragmentu z pliku CF w celu
znalezienia wskaźnika do pliku N F . Przeszukiwanie może być wykonane w sposób binarny
(ang. binary search), ponieważ wpisy w tym pliku są posortowane zgodnie z rosnącym
identyfikatorem obiektu centralnego. Po odszukaniu wpisu następuje odczyt z pliku N F,
w którym wyszukanie wskaźnika do listy identyfikatorów sąsiadów odbywa się również
przy wykorzystaniu przeszukiwania binarnego uporządkowanej listy cech przestrzennych
sąsiadów.

5.2.2

Struktura iCPI-hashmap

W oryginalnej propozycji algorytmu iCPI-tree podstawą efektywnego działania jest struktura drzewiasta wspierająca wyszukiwanie wspólnych sąsiadów instancji kolokacji, z których budowane są instancje kandydatów. W praktycznych implementacjach przeszukiwanie struktur drzewiastych może być nieefektywne ze względu na konieczność odczytów
różnych fragmentów pamięci wskazywanych przez kolejne wskaźniki. Jest to szczególnie
istotne w środowisku ZORPO, w którym taka struktura może stanowić tzw. wąskie gardło,
czyli element, którego działanie w największym stopniu wpływa na spowolnienie całego
przetwarzania. Ponieważ drzewo iCPI jest drzewem o stałej wysokości, niezależnej od jego
zawartości, można zastąpić je przez tablicę asocjacyjną. Tablica asocjacyjna, nazywana
również mapą lub słownikiem, reprezentuje typ danych przechowujący wpisy w postaci
par hklucz, wartośći, gdzie każdy klucz stanowi unikalną wartość. Zarówno klucz jak
i wartość mogą być dowolnego typu, zatem tablica asocjacyjna może na przykład dla
każdego z wprowadzonych łańcuchów znaków (klucz) składować odpowiednią liczbę całkowitą (wartość). Popularną implementacją tablicy asocjacyjnej są mapy haszowe zwane
również tablicami mieszającymi. Podstawowa idea tego rozwiązania polega na wykonaniu
mapowania dowolnej wartości klucza do pewnego zadanego zakresu 0, 1, . . . , m − 1, który
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Tabela 5.1: Przykładowa zawartość struktury iCPI-hashmap odpowiadająca danym z drzewa iCPI
przedstawionego na rysunku 3.11
klucz

wartość

klucz

wartość

klucz

wartość

A, 1, B

3, 4

A, 6, B

1

B, 4, C

3

A, 1, C

3, 5, 6

A, 6, C

4

B, 4, D

5

A, 1, D

5

A, 6, D

1

B, 5, C

3

A, 2, B

2, 6, 7

A, 6, E

4

B, 5, D

5

A, 2, C

1

A, 7, B

1

C, 2, D

3

A, 3, B

5

A, 7, D

1

C, 2, E

3

A, 3, D

5

A, 7, E

4

C, 3, D

4, 5

A, 4, B

5

B, 1, C

4

C, 4, D

1, 2

A, 4, C

3

B, 1, D

1, 2

C, 4, E

1, 4

A, 4, D

4, 5

B, 1, E

4

D, 1, E

4

A, 5, B

2

B, 2, C

1

D, 3, E

3

A, 5, C

1

B, 2, E

2

A, 5, E

2

B, 3, C

3, 5

może odpowiadać pozycjom w klasycznej tablicy. Mapowanie przebiega z wykorzystaniem
funkcji mieszającej, której parametrem jest oryginalna wartość klucza. W przypadku algorytmu iCPI-tree podstawowym działaniem przeprowadzanym na drzewie iCPI jest wyszukiwanie zbioru sąsiadów z określoną cechą przestrzenną dla wskazanego obiektu. Kluczem
mapy haszowej, która będzie wspierała opisane wyszukiwanie musi być zatem trójka złożona z identyfikatora obiektu, cechy przestrzennej tego obiektu oraz cechy przestrzennej
poszukiwanych sąsiadów. Wartością jest natomiast lista sąsiadów. W celu rozróżnienia
tak zbudowanej mapy haszowej i oryginalnej propozycji, tj. drzewa iCPI, niech zaproponowana struktura nosi nazwę iCPI-hashmap, w skrócie mapa iCPI. Przez pojęcie struktura
iCPI należy rozumieć natomiast ogólną ideę drzewa iCPI, bez względu na fizyczną implementację.
W tabeli 5.1 przedstawiono zawartość struktury iCPI-hashmap odpowiadającą drzewu
iCPI z rysunku 3.11. Na przykład para h{A, 4, D}, {4, 5}i oznacza, że sąsiadami obiektu A4,
którzy posiadają cechę D, są obiekty z identyfikatorami 4 i 5, czyli obiekty D4 i D5. Całkowita liczba wpisów w iCPI-hashmap jest równa liczbie węzłów na czwartym poziomie
drzewa, czyli poziomie reprezentującym cechy przestrzenne sąsiadów.

5.2.3

Metoda wyszukiwania wspólnych sasiadów
˛
w ograniczonej pamieci
˛ operacyjnej

W środowisku ZORPO dane o instancjach kandydatów i kolokacji mogą być materializowane na dysku w postaci plików z sekwencjami liczb reprezentującymi te instancje.
W przeciwieństwie do algorytmów joinless i BCM nie ma konieczności jednoczesnego
przetwarzania całych zbiorów tych instancji w pamięci operacyjnej. W najgorszej sytuacji w algorytmie opartym na drzewie iCPI, instancje kolokacji mogą być wczytywane
pojedynczo do pamięci, rozszerzane o wspólnych sąsiadów i zapisywane na dysku do pliku
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przechowującego instancje kandydatów. Odczyt danych o instancjach jest zatem odczytem
sekwencyjnym, który charakteryzuje się dużą wydajnością.
W przypadku struktury iCPI taki sekwencyjny odczyt jest niemożliwy. Przyczyną jest
sposób działania procedury generowania instancji, która wykonuje wyszukiwanie w strukturze iCPI dla wszystkich elementów rozszerzanej instancji kolokacji. Każda operacja
wyszukiwania w strukturze iCPI może dotyczyć fragmentu, który fizycznie znajduje się
w zupełnie innym miejscu niż fragment odczytywany przy wyszukiwaniu dla poprzedniej
instancji.
Proponowanym podejściem, które będzie ograniczało liczbę fizycznych odczytów, a tym
samym czas potrzebny na wyszukiwanie, jest wykorzystanie dostępnej pamięci operacyjnej jako pamięci cache. W pamięci cache składowana jest maksymalna liczba elementów,
czyli w przypadku rozpatrywanego zagadnienia maksymalna liczba zbiorów sąsiadów, których całkowity rozmiar nie przekracza rozmiaru pamięci cache. Odwołanie do elementu,
który znajduje się w pamięci cache, nazywane jest trafieniem w pamięć cache (ang. cache
hit). Jeżeli poszukiwany zbiór sąsiadów nie zostanie odnaleziony w pamięci cache (ang.
cache miss), następuje jego odczyt z dysku i umieszczenie go w pamięci cache. W celu
wykonania tej czynności konieczne jest zwolnienie części pamięci cache. Najpopularniejszą
metodą, nazwaną LRU (ang. Last Recently Used), jest usunięcie tych zbiorów sąsiadów,
do których odwołania występowały najdawniej. Inną popularną metodą jest LF U (ang.
Last Frequently Used), w której usuwane są elementy najrzadziej używane. Liczba usuwanych zbiorów w obu metodach zależy od ich rozmiaru i jest równa minimalnej liczbie
zbiorów sąsiadów takiej, że suma ich rozmiarów jest równa co najmniej rozmiarowi zbioru
sąsiadów odczytywanemu z pliku N F .
Wielokrotne wykonywanie operacji odczytu miałoby oczywiście bardzo negatywny
wpływ na wydajność algorytmu. Z tego powodu należy zadbać o jak najwyższy współczynnik trafień w pamięć cache, czyli o jak największą liczbę trafień w pamięć cache w stosunku
do liczby wszystkich przeszukiwań tej pamięci. Dla osiągnięcia tego celu zaproponowano
nową metodę wyszukiwania wspólnych sąsiadów dla kroku generowania instancji kandydatów na kolokacje. Przed formalnym przedstawieniem tej metody omówiony zostanie
przykład wyjaśniający ideę jej działania.
Przykład 5.4. Niech będzie dany zbiór obiektów przedstawiony na rysunku 3.4 i kandydat
na kolokację {A, D, E}. Zgodnie z algorytmem opartym na drzewie iCPI, instancje kolokacji {A, D} należy rozszerzyć o wspólnych sąsiadów z cechą E. Konieczne jest zatem
wyszukanie w strukturze iCPI zbiorów sąsiadów z cechą rozszerzającą E, czyli N (E, ox ),
gdzie ox jest elementem instancji {A, D}. Listę przeprowadzonych operacji wyszukiwania
dla wszystkich instancji kolokacji {A, D} przedstawia tabela 5.2. Łatwo zauważyć, że część
poszukiwanych zbiorów wielokrotnie się powtarza. Na przykład dwukrotnie wyszukiwani
są sąsiedzi z cechą E obiektu A4, a trzykrotnie sąsiedzi z cechą E obiektu D5. Rezygnacja
z powtarzających się operacji przeszukiwania struktury iCPI oznacza mniejsze prawdopodobieństwo braku trafienia w pamięci cache. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność
równoczesnego przetwarzania zbioru (składowanego fizycznie w postaci listy) instancji kolokacji przestrzennych. Może to stanowić istotny problem w środowisku ZORPO. Nowa
metoda generowania instancji dzieli przetwarzany zbiór na mniejsze części w sposób, który
maksymalizuje wykorzystanie dostępnej pamięci, a jednocześnie zapewnia, że dostępny
rozmiar tej pamięci nie zostanie przekroczony.
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Tabela 5.2: Operacje wyszukiwania przy rozszerzaniu instancji kandydata {A, D}
Instancja A, D

Operacja wyszukiwania

1, 5

N (E, A1)

N (E, D5)

3, 5

N (E, A3)

N (E, D5)

4, 4

N (E, A4)

N (E, D4)

4, 5

N (E, A4)

N (E, D5)

6, 1

N (E, A6)

N (E, D1)

7, 1

N (E, A7)

N (E, D1)

Podczas eksperymentów z oryginalnym algorytmem iCPI-tree zauważono, że znajdujące się blisko siebie na liście instancje mogą często współdzielić te same zbiory sąsiadów. Oznacza to, że można zredukować liczbę wyszukiwań tych sąsiadów. Uwzględnienie
ograniczeń pamięciowych może zostać rozwiązane za pomocą podziału instancji na grupy
w taki sposób, że każda z grup będzie składać się z określonej liczby kolejnych instancji
z listy. Liczba instancji może być w każdej grupie inna i zależy od przewidywanej zajętości pamięci podczas przetwarzania takiej grupy. Zajętość pamięci, wyrażoną w postaci
całkowitej liczby elementów instancji, o których należy przechować informację, można
wyznaczyć w następujący sposób. Niech będzie dany kandydat c ∈ Ck , i niech będzie
danych n instancji kolokacji odpowiadającej prefiksowi c0 . Rozmiar wymaganej pamięci
jest określony wzorem:
n ∗ (k − 1) +

n−1
X

0

EXN (c, CI c [i]),

(5.3)

i=0

gdzie EXN jest zdefiniowane następująco:

c0

EXN (c, CI [i]) =


0

0

M I(c, CI c [i]) = 0

,
0
M I(c, CI c [i]) > 0
(5.4)
0
a M I(c, CI c [i]) oznacza minimalną liczbę sąsiadów z cechą rozszerzającą cb wyznaczoną
dla wszystkich elementów i-tej instancji kolokacji c0 , czyli
M I(c, CI c0 [i]) + (M I(c, CI c0 [i]) − 1) ∗ (k − 1)

0

M I(c, CI c [i]) =

min

j=0,...,|c0 |−1

0

N (cb, πj (CI c [i]) .

Pierwszy element wzoru 5.3, czyli wyrażenie n ∗ (k − 1), oznacza liczbę elementów,
które znajdują się w instancjach prefiksu kandydata c. Choć część z tych instancji może
nie zostać rozszerzona o wspólnego sąsiada, wszystkie muszą zostać umieszczone w pamięci
Pn−1
0
przed przetwarzaniem grupy. Drugi element wzoru, czyli wyrażenie i=0
EXN (c, CI c [i]),
wyznacza sumaryczną liczbę elementów, o które może zostać rozszerzonych n dostępnych
instancji kolokacji. W obliczeniach tych uwzględniana jest również ewentualna konieczność zwielokrotniania reprezentacji instancji prefiksu, gdy jego elementy posiadają wielu
wspólnych sąsiadów.
Przykład 5.5. Niech będzie dany kandydat c = {A, C, D} dla danych z przykładu 3.2.
Niech w przetwarzanej grupie instancji będą dwie instancje kolokacji {A, C}: {A1, C3}
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i {A1, C5}. Korzystając ze struktury iCPI-hashmap, której zawartość przedstawia tabela 5.1, można zauważyć, że instancja A1 ma jednego sąsiada z cechą rozszerzającą D,
instancja C3 dwóch takich sąsiadów, a instancja C5 nie posiada takiego sąsiada. Rozmiar pamięci wymagany do przetworzenia takiej grupy instancji, zgodnie ze wzorem 5.3,
jest równy 5. Wynika to z następujących obliczeń. Kandydat na kolokację {A, C, D}
ma długość k = 3 co oznacza, że rozszerzane instancje kolokacji muszą mieć długość
równą 2. Ze względu na chęć redukcji liczby wyszukiwań w mapie iCPI obie instancje
(n = 2) muszą zostać wczytane do pamięci, co oznacza, że trzeba zarezerwować dla nich
n ∗ (k − 1) = 2 ∗ 2 = 4 jednostki pamięci. Pierwsza instancja kolokacji składa się z obiektów A1 i C3. Maksymalna liczba ich wspólnych sąsiadów, czyli M I({A, C, D}, {A1, C3}),
jest ograniczona przez najmniejszą liczbę sąsiadów z cechą D wśród obiektów A1 i C3.
Ponieważ obiekt A1 ma jednego sąsiada z cechą D, a obiekt C3 posiada dwóch takich
sąsiadów, M I({A, C, D}, {A1, C3}) = 1. Oznacza to, że co najwyżej jedna instancja kandydata {A, C, D} może powstać z rozszerzenia instancji {A1, C3}. Ponieważ na elementy
A1 i C3 zarezerwowano już miejsce w pamięci, wystarczy zarezerwować tylko jedno miejsce
na potencjalnego wspólnego sąsiada. Jeżeli potencjalnych wspólnych sąsiadów jest więcej,
konieczne jest zarezerwowanie dodatkowo miejsca na powtarzające się dla każdej nowej
instancji kandydata pary {A1, C3}. Na przykład dla dwóch wspólnych sąsiadów, oprócz
miejsca na jeden dodatkowy element, w opisywanej sytuacji konieczne byłoby powtórzenie
pary {A1, C3} i zarezerwowanie dla niej miejsca na drugiego wspólnego sąsiada. Oznacza
to rezerwację dwóch miejsc na wspólnych sąsiadów i dwóch miejsc na powtórzoną instancję kolokacji. Wyznaczenie poszukiwanej wartości opisuje wzór 5.4. Dla oryginalnego
przykładu, tzn. gdy M I({A, C, D}, {A1, C3}) = 1, wartość EXN ({A, B, C}, {A1, C3})
jest równa 1 + (1 − 1) ∗ (3 − 1) = 1. Dla wersji z dwoma wspólnymi sąsiadami jest to
2 + (2 − 1) ∗ (3 − 1) = 4, czyli wartość zgodna z przedstawionym wcześniej opisem. Jeżeli co
najmniej jeden z elementów nie ma żadnego sąsiada z cechą rozszerzającą, jest oczywiste,
że zbiór wspólnych sąsiadów jest pusty. Wówczas nie trzeba rezerwować dodatkowego miejsca. Taka sytuacja dotyczy drugiej instancji, czyli pary {A1, C5}, dla której obiekt C5 nie
ma żadnego sąsiada z cechą E. Odpowiedni warunek we wzorze 5.4 powoduje przypisanie
do wyniku wartości 0.
Przedstawiona metoda określania rozmiaru pamięci wymaganej do składowania danych
w przetwarzanej grupie wymaga znajomości liczby instancji sąsiadów z cechą rozszerzającą
dla wszystkich elementów tej grupy. To oznaczałoby konieczność wykonania wszystkich
potrzebnych do utworzenia instancji kandydata przeszukiwań w mapie iCPI. Uwzględniając konieczność przetwarzania w środowisku ZORPO, a zatem konieczność wykonywania takiej analizy dla kolejnych, pojedynczych instancji kolokacji, taka metoda nie może
skutkować redukcją liczby przeszukiwań mapy iCPI. W celu rozwiązania tego problemu
zaproponowano szacowanie rozmiaru wymaganej pamięć dla każdej wczytywanej instancji.
Szacowanie to polega na przyjęciu jako wartość M I liczby sąsiadów pierwszego elementu
instancji, zamiast przeglądania wszystkich elementów i wyznaczania wartości minimalnej.
W rezultacie otrzymana wartość stanowi nadal górne ograniczenie rozmiaru uzyskanego
wyniku, przy czym przeszacowanie może być większe niż w przypadku poprzednio opisanego podejścia.
Grupy instancji tworzone są poprzez wczytywanie kolejnych instancji i zliczanie dla
nich wymagań pamięciowych. Wczytywanie odbywa się dopóki, dopóty jest wystarczający rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej. Dla każdej grupy znane są listy sąsiadów
pierwszego elementu. W celu znalezienia wspólnych sąsiadów przy jednoczesnej reduk-
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cji liczby przeszukiwań mapy iCPI, następne wyszukiwanie sąsiadów realizowane jest dla
wszystkich drugich elementów instancji, przy czym instancje te są sortowane względem numeru elementu na przetwarzanej pozycji. Taka operacja wykonywana jest dla wszystkich
pozostałych pozycji rozszerzanych instancji kolokacji.
Ponieważ pamięć operacyjna jest współdzielona zarówno przez aktualnie przetwarzane
instancje kandydatów i kolokacji, jak również elementy struktury iCPI, konieczne jest
ustalenie, jak duży fragment pamięci jest przeznaczony dla każdego z tych dwóch rodzajów danych. Procentowa wartość określająca jaka część pamięci ma zostać przeznaczona
na przetwarzanie instancji w grupie została wyznaczona eksperymentalnie. Szczegółowe
wyniki zostały opisane w podrozdziale 8.2.

5.2.4

Pełny algorytm MiCPI-tree

Algorytm MiCPI-tree (Materialized iCPI-tree) działa zgodnie z modelem przetwarzania
zaproponowanym w podejściu Co-location Miner, tzn. składa się z iteracji obejmujących
generowanie kandydatów, generowanie ich instancji oraz weryfikację powszechności tych
kandydatów. Algorytmy 5.3 i 5.4 prezentują kluczowy element nowego rozwiązania, czyli
sposób efektywnego generowania instancji kandydatów w środowisku ZORPO. Metoda
MiCPIGenerateInstances (algorytm 5.3) jest wywoływana dla każdego kandydata wygenerowanego z wzorców kolokacji odkrytych w poprzedniej iteracji. Pierwszym parametrem
metody jest kandydat c, dla którego należy wyznaczyć jego instancje. Drugim parametrem (memoryLimit) jest rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej. Zakłada się również,
że opisywana metoda ma dostęp do struktury MiCPI, czyli zmaterializowanego drzewa
lub mapy iCPI. Kolejne kroki metody MiCPIGenerateInstances (algorytm 5.3) realizują
następujące działania:
Krok 1 – Zainicjalizowanie pomocniczych zmiennych. Przed przystąpieniem do wyznaczania instancji kandydata na kolokację c, inicjalizowany jest pusty zbiór instancji tego
kandydata (zmienna CI c , linia 2). Wyznaczana jest również kolokacja c0 odpowiadająca
prefiksowi kandydata c (linia 3). Zgodnie z definicją 4.3 kolokacja ta zawiera wszystkie,
z wyjątkiem ostatniej, cechy przestrzenne kandydata. Z instancji tej kolokacji będą generowane instancje kandydata c. Ostatnia cecha kandydata stanowi cechę rozszerzającą
kandydata c i jest przypisywana do zmiennej cb (linia 4).
Krok 2 – Rozszerzenie instancji kolokacji. Krok ten jest wykonywany w iteracjach (linie 520) dopóty, dopóki istnieją kolejne instancje kolokacji c0 (linia 5). Każda iteracja obejmuje
kroki od 3 do 5.
Krok 3 – Przygotowanie struktur dla nowej grupy instancji do rozszerzenia. Ponieważ
krok ten może być realizowany wielokrotnie (w kolejnych iteracjach), aktualny zbiór instancji do przetworzenia, oznaczony symbolem G, inicjalizowany jest wartością pustą (linia 6). Rozmiar pamięci wymaganej do przetworzenia tego zbioru jest ustawiany na 0
(linia 7).
Krok 4 – Wyznaczenie grupy instancji do rozszerzenia. Do pamięci wczytywane są kolejne
instancje kolokacji c0 (linia 9). Dla każdej takiej instancji następuje wyszukanie wszystkich
obiektów z cechą rozszerzającą cb, które są sąsiadami pierwszego elementu przetwarzanej
instancji (linia 10). Na podstawie liczby sąsiadów obliczane jest miejsce potrzebne do
wyszukania wspólnych sąsiadów. Instancja kolokacji c0 i znalezieni sąsiedzi pierwszego
jej elementu są dodawani do grupy G (linia 12). Instancje kolokacji c0 są dodawane do
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grupy G tak długo, jak długo rozmiar wymagany do równoczesnego przetworzenia instancji
zawartych w grupie G nie przekracza rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej (linia 11).
Krok 5 – Przetworzenie grupy instancji do rozszerzenia. Wyznaczenie instancji dla grupy G
realizowane jest przez metodę MiCPIProcessGroup (linia 19). Opis tej metody został zamieszczony w dalszej części niniejszego rozdziału.
Krok 6 – Zwrócenie wyniku. Wynikiem działania metody jest zbiór wszystkich instancji
kandydata c (linia 21).
Algorytm 5.3 MiCPI-tree – generowanie instancji kandydatów
Wejście:
c – kandydat na kolokację przestrzenną
memoryLimit – rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej
Wyjście:
zbiór instancji kandydata c
Zmienne:
M iCP I – zmaterializowane struktura iCP I
G – grupa instancji do rozszerzenia
c0 – prefiks kandydata na kolokację
CI c – zbiór instancji kandydata c
cb – cecha rozszerzająca kandydata c
usedM emory – rozmiar wykorzystanej pamięci operacyjnej
0
cic – instancja kolokacji
n1st – zbiór sąsiadów pierwszego elementu instancji kolokacji
1: procedure MiCPIGenerateInstances(c, memoryLimit)
2:
CI c ← ∅
3:
c0 ← getSubCol (c, 0, |c| − 2) :: podzbiór cech przestrzennych
4:
cb ← c[|c| − 1]
5:
while nextInstanceExists (c0 ) do
6:
G←∅
7:
usedM emory ← 0
8:
while (memoryLimit < usedM emory) do
0
9:
cic ← readN extInstance
(c0 )


0
10:
n1st ← neighbors M iCP I, cb, π0 (cic )
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:



0



if usedM emory + sizeOf cic , n1st < memoryLimit then
n

0

o

G ← G ∪ hcic , n1sti



0

usedM emory ← usedM emory + sizeOf cic , n1st
else
0
wycofaj odczyt instancji cic
usedM emory ← memoryLimit
end if
end while
CI c ← CI c ∪ processGroup (c, G, cb)
end while
return CI c
end procedure
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Algorytm 5.4 MiCPI-tree – przetwarzanie grupy instancji kolokacji
Wejście:
c – kandydat na kolokację przestrzenną
G – grupa instancji do rozszerzenia
cb – cecha rozszerzająca kandydata cb
Wyjście:
zbiór instancji kandydata c wygenerowanych z instancji z grupy G
Zmienne:
M iCP I – zmaterializwane struktura iCP I
x – numer pozycji elementu kandydata
CI c – zbiór instancji kandydata c
colInst – przetwarzana instancja z grupy G
ne – lista identyfikatorów sąsiadów
cne – lista identyfikatorów wspólnych sąsiadów
b)
1: procedure MiCPIProcessGroup(c, G, c
2:
x ← 1 :: przetwarzanie od drugiej cechy przestrzennej kandydata
3:
while x < |c − 1| do
4:
posortuj G zgodnie z numerem obiektu na pozycji x instancji kolokacji
5:
for each hcolInst, cnei in G do
6:
ne ← neighbors (M iCP I, cb, πx (colInst))
7:
cne ← intersect (cne, ne)
8:
end for
9:
x←x+1
10:
end while
11:
return instancje z grupy G rozszerzone o ich wspólnych sąsiadów
12: end procedure
Metoda MiCPIProcessGroup odpowiada za wyznaczenie instancji wskazanego kandydata poprzez rozszerzenie instancji kolokacji prefiksu tego kandydata. Parametrami metody są: c – kandydat, dla którego wyznaczane są instancje, G – zbiór instancji kolokacji
do rozszerzenia, cb – cecha rozszerzająca kandydata c. Grupa G składa się z par złożonych
z instancji kolokacji oraz listy identyfikatorów instancji sąsiadów pierwszego elementu tej
instancji kolokacji. Kolejne czynności wykonywane w ramach realizacji metody opisuje algorytm 5.4. Przetwarzanie ma charakter iteracyjny. Iteracje są wykonywane dla kolejnych
obiektów wchodzących w skład rozszerzanych instancji kolokacji, począwszy od obiektu
na pozycji numer 2 (indeks 1 w tablicy). Każda iteracja składa się z dwóch podstawowych
kroków:
Krok 1 – Posortowanie grupy instancji. W celu zwiększenia szansy na uzyskanie danych
o sąsiadach bez odwoływania się do pamięci dyskowej, instancje w grupie są sortowane.
Sortowanie odbywa się względem numeru obiektu, który znajduje się na określonej pozycji w ramach instancji kandydata (linia 4). W pierwszej iteracji instancje z grupy G są
sortowane zgodnie z identyfikatorami obiektów, które znajdują się na pozycji numer 2.
Wynika to z braku konieczności wyszukiwania sąsiadów pierwszego obiektu, które zostało
już zrealizowane w metodzie MiCPIGenerateInstances. Ze względu na strukturę grupy G,
sortowane są całe pary złożone z instancji kolokacji i sąsiadów wyznaczonych dla pierwszego obiektu tej instancji.
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Krok 2 – Wyszukanie wspólnych sąsiadów. Wyszukiwanie przeprowadzane jest dla wszystkich elementów grupy G (linia 5). Na początku zakłada się, że sąsiedzi pierwszego obiektu
instancji z grupy G są wspólnymi sąsiadami dla wszystkich obiektów tych instancji. Identyfikatory tych sąsiadów są zapisywane w zmiennej cne. W kolejnych iteracjach wyznaczani
są sąsiedzi kolejnych obiektów instancji i zapisywani w zmiennej ne (linia 6). Jeżeli, którykolwiek z identyfikatorów z listy cne nie występuje na liście ne, jest on usuwany z listy cne
(linia 7). Ostatecznie, dla każdej rozszerzanej instancji kolokacji, powiązana z nią lista
cne będzie złożona tylko z identyfikatorów wspólnych sąsiadów lub będzie listą pustą.
iteracja 1
{A, B, C}

grupa G

1

3

3

n1st
5

iteracja 2

{A, B, C}

…

6

4

…

1

3

3

…

1

4

3

…

1

{A, B, C}

…

1

3

5

5

1

3

3

…

1

4

3

5
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Rysunek 5.10: Przykład generowania instancji w algorytmie MiCPI – jedna grupa

Przykład 5.6. Niech będzie dany kandydat {A, B, C, D} dla danych z przykładu 3.2.
Do wygenerowania instancji tego kandydata używane są instancje kolokacji będącej prefiksem tego kandydata, czyli instancje kolokacji {A, B, C}: {A1, B3, C3}, {A1, B3, C5},
{A1, B4, C3}, {A2, B2, C1}, {A4, B5, C3}, {A5, B2, C1}, {A6, B1, C4}. Niech rozmiar dostępnej pamięci jest równy 30. Dla kolejnych instancji kolokacji wyznaczani są
sąsiedzi pierwszego obiektu posiadający cechę rozszerzającą D. Na przykład dla instancji {A1, B3, C3} wyznaczeni zostaną sąsiedzi z cechą D obiektu A1. Odczytując mapę
iCPI z tabeli 5.1 można stwierdzić, że jest tylko jeden taki sąsiad i jest nim obiekt D5.
Oznacza to, że do przetworzenia tej instancji należy zarezerwować 3 + 1 = 4 jednostki
pamięci przeznaczone na składowanie trzech obiektów instancji prefiksu i co najwyżej jednego wspólnego sąsiada. Do dotychczas pustej grupy dodana zostaje instancja {A1, B3,
C3} i sąsiad D5, gdyż nie spowoduje to przekroczenia maksymalnego rozmiaru równego 30
jednostek. Kolejna instancja, {A1, B3, C5}, posiada dokładnie taki sam pierwszy obiekt,
zatem nie jest nawet konieczne przeszukiwanie mapy iCPI. Analogiczna sytuacja występuje dla następnej instancji, tj. {A1, B4, C3}. Obie instancje zostaną dodane do grupy G,
a wymagany rozmiar pamięci zostanie ustawiony na 12 jednostek. Dla kolejnej instancji,
czyli {A2, B2, C1}, nie zostanie wyszukany żaden sąsiad, co oznacza, że można ją pominąć. Pierwszy obiekt kolejnej instancji, {A4, B5, C3}, posiada dwóch sąsiadów. Będzie on
zatem wymagać 3 + 2 = 5 jednostek pamięci. Po odczytaniu pozostałych dwóch instancji
okaże się, że przedostatnia instancja nie może posiadać wspólnych sąsiadów, a ostatnia
instancja może mieć co najwyżej jednego wspólnego sąsiada. Ponieważ na przetworzenie
wszystkich instancji wymagane jest 21 jednostek pamięci, wszystkie te instancje trafiają
do jednej grupy.
Przetwarzanie grupy zawierającej wszystkie możliwe do rozszerzenia instancje kolokacji {A, B, C} przedstawia rysunek 5.10. Listy n1st zawierają kandydatów na wspólnych
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Rysunek 5.11: Przykład generowania instancji w algorytmie MiCPI – dwie grupy

sąsiadów. Takimi kandydatami są sąsiedzi pierwszych obiektów rozszerzanych instancji.
W pierwszej iteracji zawartość całej grupy sortowana jest względem identyfikatorów obiektów posiadających drugą cechę kandydata, czyli cechę B. Po posortowaniu, dla kolejnych
instancji z grupy następuje wyszukanie sąsiadów dla obiektów z cechą B oraz zweryfikowanie, czy tacy sąsiedzi są na odpowiedniej liście kandydatów n1st. Dla poprawienia czytelności na rysunku 5.10 pominięto etap weryfikacji sąsiadów. Następnie elementy grupy są
sortowane względem identyfikatorów obiektów z trzecią cechą przestrzenną, czyli cechą C.
Ponownie następuje weryfikacja kandydatów na wspólnych sąsiadów. Po tym kroku na
liście kandydatów znajdują się tylko wspólni sąsiedzi, których można użyć do rozszerzenia
instancji kolokacji {A, B, C}, tworząc tym samym instancje kandydata {A, B, C, D}.
Warto zauważyć, że liczba operacji wyszukiwania sąsiadów w zmaterializowanej strukturze iCPI może zostać zredukowana. Po posortowaniu można łatwo wykryć powtarzające się obiekty. Zakładając istnienie dodatkowego, małego bufora na wynik ostatniego
wyszukiwania, powtarzające się operacje wyszukiwania dla tych obiektów mogą zostać
wyeliminowane. W opisywanym przykładzie dla cech A oraz C można wyeliminować dwie
operacje wyszukiwania, a dla cechy B jedną taką operację. Na rysunku 5.10 powtarzające się obiekty, dla których możliwe jest uniknięcie wielokrotnego przeszukiwania drzewa,
zostały oznaczone linią przerywaną.
Opisany przydział kandydatów do jednej grupy jest optymalny ze względu na liczbę
wyszukiwań w strukturze iCPI. Taka sytuacja jest jednak wysoce mało prawdopodobna
w środowisku ZORPO. Niech tym razem rozmiar dostępnej pamięci jest równy 15 jednostek. Ponieważ pierwsze trzy instancje kolokacji {A, B, C} cechują się występowaniem
w nich tego samego obiektu A1, generowane listy n1st są takie same i zawierają tylko po
jednym elemencie. Zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami, dodanie tych trzech instancji
kolokacji wymaga 12 jednostek pamięci. Kolejna instancja, {A2, B2, C1}, jest pomijana ze
względu na brak sąsiadów z cechą D obiektu A2. Dla następnej instancji, {A4, B5, C3},
zostanie znalezionych dwóch sąsiadów obiektu A4 posiadających cechę D. Dodanie do
grupy G takiej instancji oznaczałoby zwiększenie wymagań pamięciowych o 8 jednostek.
Liczba ta wynika z konieczności rozpatrzenia najgorszego z punktu widzenia zajętości
pamięci przypadku, w którym wszyscy sąsiedzi pierwszego obiektu instancji kolokacji są
wspólnymi sąsiadami pozostałych obiektów tej instancji. W omawianym przykładzie dwaj
wspólni sąsiedzi oznaczają, że powstaną dwie instancje kandydata, w skład których wejdą
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Rysunek 5.12: Kolejność sortowanych kolumn w algorytmie MiCPI-tree

dwie instancje prefiksu kandydata (2*3 jednostki pamięci) i po jednym wspólnym sąsiedzie
(2*1). Dodanie przetwarzanej instancji spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu
pamięci (15+8 > 15). W takiej sytuacji dla nowego obiektu musi zostać utworzona kolejna
grupa. Do tej nowej grupy trafi również instancja {A6, B1, C4}. Podział instancji kolokacji
na grupy oraz przetwarzanie tych grup zostały przedstawione na rysunku 5.11. Dla przejrzystości grupy zostały oznaczone numerami porządkowymi (G1 i G2 ), choć w praktyce
w danym momencie w pamięci jest przechowywana i przetwarzania tylko jedna grupa.
Wyznaczanie wspólnych sąsiadów przebiega niemal analogicznie jak w przykładzie z jedną
grupą z wyjątkiem konieczności sekwencyjnego przetwarzania samych grup. Porównując
rysunki 5.10 i 5.11 można zauważyć, że w przypadku podziału na dwie grupy, obiekt C3
występuje w dwóch grupach. W grupie G1 wchodzi on w skład instancji {A1, B3, C3} oraz
{A1, B4, C3}, a w grupie G2 wchodzi w skład instancji {A4, B5, C3}. Takie przypisanie
skutkuje brakiem możliwości eliminacji jednej operacji wyszukiwania w drzewie MiCPI.
Jest to koszt związany z przetwarzaniem w środowisku ZORPO. Warto jednak zauważyć, że pomimo podziału instancji na dwie grupy, nadal eliminowane są cztery operacje
wyszukiwania w drzewie MiCPI.
Innym elementem, na który warto również zwrócić uwagę, jest brak sortowania danych w grupie zgodnie z identyfikatorami pierwszych obiektów rozszerzanych kolokacji.
Efektywna realizacja takiego sortowania nie jest wykonalna, ze względu na brak możliwości określenia liczby elementów w grupie przed znalezieniem sąsiadów pierwszych obiektów. Sortowanie ze względu na identyfikatory pierwszych obiektów, przeprowadzane po
utworzeniu grupy, byłoby natomiast bezcelowe. Warto jednak zauważyć, że przy odpowiedniej implementacji, dane w naturalny sposób będą, przynajmniej częściowo, uporządkowane ze względu na identyfikatory obiektów instancji znajdujących się na jednej
z pozycji. Zakładając, że dla każdej cechy przestrzennej fl ∈ F , identyfikatory wszystkich
instancji takiej cechy, czyli identyfikatory F I fl , są liczbami całkowitymi i tworzą zbiór
{idx , . . . , idx+|F I fl |−1 } taki, że ∀x≤p<x+|F I fl |−1 idp+1 − idp = s, gdzie s to stała wartość
(np. 1), w bardzo łatwy sposób można wygenerować uporządkowane instancje dwuelementowych kandydatów. Uporządkowanie to będzie wyznaczone względem pierwszego obiektu
instancji i będzie wynikało z konstruowania instancji kolokacji na podstawie wyszukiwania w strukturze MiCPI realizowanego dla kolejnych identyfikatorów instancji pierwszej
cechy kolokacji. Podczas konstrukcji instancji dla kandydatów o długości 3 instancje kolokacji o długości 2 zostaną posortowane zgodnie z identyfikatorami obiektów na drugiej
pozycji. Będzie to uporządkowanie w ramach poszczególnych grup. Podczas konstrukcji
instancji kandydatów o długości 4, instancje kolokacji o długości 3 zostaną posortowane
względem trzeciej, a następnie pierwszej pozycji, podczas konstrukcji instancji kandydatów o długości 5, instancje kolokacji o długości 4 zostaną posortowane względem pozycji
o indeksach 1, 2 oraz 3. Omawiany przykład wyboru numerów kolejnych elementów, dla
których realizowane jest sortowanie został przedstawiony na rysunku 5.12. W propono-
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wanym schemacie został wykorzystany algorytm przypominający szeregowanie zadań za
pomocą algorytmu Round-Robin [185] zwanego w języku polskim algorytmem karuzelowym. W każdej kolejnej iteracji sortowanie odbywa się dla kolejnej pozycji, względem
której nie było dotychczas sortowania. W ogólności można przyjąć dowolną kolejność pozycji, względem których wykonywane jest sortowanie. W każdym przypadku sortowanie
będzie przeprowadzane na (k-1)-pozycjach kolokacji o długości k.

5.3

Algorytm PMiCPI-trees

W omówionym algorytmie MiCPI-tree założono wykorzystanie pamięci cache do przechowywania elementów struktury iCPI w celu efektywnego wyszukiwania sąsiadów, z których
wybiera się wspólnych sąsiadów i konstruuje instancje kandydatów. W najlepszym przypadku taka pamięć cache może przechowywać wszystkie obiekty i każde wyszukiwanie
będzie odbywać się w pamięci. W praktyce ze względu na jej ograniczony rozmiar tylko
część elementów może być składowana w pamięci cache. Wówczas w algorytmie MiCPItree, specjalnie zaprojektowana procedura wyszukiwania sąsiadów stara się zarówno ograniczyć liczbę wyszukiwań, jak również zwiększyć szansę na znalezienie potrzebnych danych
w pamięci, czyli zwiększyć współczynnik trafień w pamięć cache. W ogólności można zatem stwierdzić, że poprawa efektywności przetwarzania za pomocą algorytmu MiCPI-tree
w stosunku do algorytmu iCPI-tree w środowisku ZORPO, wynika ze zmniejszenia ilości
odczytywanych z dysku danych.
Kolejne z prezentowanych rozwiązań – algorytm PMiCPI-trees (Partitioned Materialized iCPI-trees), skupia się na poprawie efektywności poprzez redukcję liczby wykonywanych operacji dyskowego we/wy, podczas gdy całkowita ilość zapisywanych i odczytywanych danych jest mniej istotna. Kluczem do efektywnej realizacji algorytmu jest
wykorzystanie możliwości bardzo szybkiego wieloblokowego odczytu danych z dysku zamiast realizacji wielu pojedynczych odczytów z losowych pozycji na dysku. W algorytmie
PMiCPI-trees wykonywanym w środowisku ZORPO w sytuacji, gdy nie można przechować wszystkich elementów struktury iCPI, przetwarzanie dzielone jest na mniejsze części
zwane etapami. Każdy etap składa się z wczytania do pamięci jednego z fragmentów struktury iCPI i jego przetworzenia. Struktura iCPI jest dzielona na mniejsze części podczas
procesu wyznaczania sąsiadów realizowanego na początku działania algorytmu. Podział
wykonywany jest w taki sposób, by rozmiar każdej z części struktury iCPI nie przekroczył rozmiaru dostępnej pamięci. Odkrywanie kolokacji jest realizowane dla każdej z tych
części, a wyniki są łączone w dodatkowym kroku. Kluczowym zagadnieniem jest takie
przygotowanie fragmentów struktury iCPI, aby nie została utracona informacja o żadnym sąsiedztwie. Z tego względu dopuszczalne jest występowanie elementów w strukturze
iCPI, które są współdzielone przez wiele fragmentów tej struktury.
W kolejnych podpunktach zostaną opisane: (1) metoda podziału struktury iCPI wykorzystująca podejście plane sweep, (2) procedura łącząca wyniki przetwarzania oddzielnych
fragmentów struktury iCPI oraz (3) pełny algorytm PMiCPI-trees.
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Podział struktury iCPI z wykorzystaniem podejścia plane
sweep

W oryginalnym algorytmie drzewo iCPI jest konstruowane na podstawie uporządkowanych sąsiedztw typu gwiazda. Sąsiedztwa te są uzyskiwane na podstawie wykrywania
relacji sąsiedztwa występujących pomiędzy parami obiektów, a popularną metodą wykrywania takich zachodzących relacji jest podejście plane sweep. Wykorzystując to samo
podejście zaproponowano metodę tworzenia podziału struktury iCPI na mniejsze fragmenty. Dla uproszczenia opisu zostały one nazwane poddrzewami iCPI, chociaż w praktycznej implementacji mogą być one reprezentowane także w postaci map haszowych
(iCPI-hashmap). Wszystkie poddrzewa tworzą zbiór drzew PMiCPI. Stąd w nazwie algorytmu angielskie słowo tree występuję w liczbie mnogiej (trees) w przeciwieństwie do
algorytmów iCPI-tree i MiCPI-tree, w których występowała tylko jedna taka struktura.
Podejście plane sweep do wyznaczania zawartości struktury iCPI w algorytmach iCPItree i MiCPI-tree polega na wyborze kierunku przeglądania danych i poruszaniu się po
przestrzeni obiektów za pomocą umownej, tzw. przesuwnej linii odwiedzającej kolejne
punkty. Relacja sąsiedztwa jest weryfikowana tylko dla obiektów, których odległość od
linii jest nie większa niż założona, maksymalna odległość d pomiędzy sąsiadami. Na przykład w przestrzeni euklidesowej wybierając przesuwną linię prostopadłą do osi x, obiekty
odległe od tej linii o więcej niż przyjęta odległość d, nie mogą być sąsiadami żadnego
obiektu, którego współrzędna x jest równa lub większa od położenia przesuwnej linii.
Takie podejście do wykrywania sąsiadów eliminuje konieczność wyliczania odległości pomiędzy każdą parą obiektów. Konsekwencją użycia podejścia plane sweep jest natomiast
wymóg, aby relacja sąsiedztwa była oparta na mierze odległości, która jest Lp -metryką
(gdzie 1 ≤ p < ∞).
W algorytmie PMiCPI-trees zaproponowano wykorzystanie podejścia plane sweep do
wyznaczenia poddrzew oryginalnego drzewa iCPI. Poddrzewa te nazywane są zbiorem
drzew PMiCPI. Ich konstrukcja wykonywana jest sekwencyjnie na podstawie informacji
o kolejnych odczytywanych obiektach. Z każdym nowym elementem wstawianym do aktualnie tworzonego poddrzewa wiąże się zwiększenie rozmiaru tego poddrzewa. Jeżeli ze
względu na ograniczenia rozmiaru dostępnej pamięci nie można wstawić kolejnych elementów do takiego poddrzewa, proces jego tworzenia zostaje zakończony, a samo poddrzewo
jest materializowane na dysku. Kolejne poddrzewo jest inicjalizowane za pomocą zbioru
wpisów, które zapewniają, że żadna relacja sąsiedztwa, a w konsekwencji żadna instancja
kolokacji, nie zostanie pominięta podczas odkrywania kolokacji. Odpowiednia inicjalizacja
drzewa jest możliwa dzięki zwiększeniu zakresu aktualnie przetwarzanych obiektów, czyli
obiektów znajdujących się w sąsiedztwie przesuwnej linii. Szczegóły działania zaproponowanej metody PMiCPIGenerateTrees prezentuje algorytm 5.5. Jej parametrami są: F
– zbiór cech przestrzennych, F I – zbiór wszystkich instancji tych cech, d – maksymalna
odległość pomiędzy sąsiadami dla przyjętej miary odległości oraz memoryLimit – rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej. Efektem działania metody jest zbiór drzew PMiCPI.
Kolejne kroki metody PMiCPIGenerateTrees realizują następujące zadania:
Krok 1 – Zainicjalizowainie buforów i zmiennych pomocniczych. Dane o przetwarzanych
obiektach będą składowane w postaci sąsiedztw typu gwiazda w dwóch buforach: SB1
oraz SB2 . Zakładając, że przesuwna linia prostopadła do osi x znajduje się na pozycji x1 ,
bufor SB1 reprezentuje listę sąsiedztw typu gwiazda dla obiektów zawartych w obszarze wyznaczonym przez prostokąt o współrzędnych hx1 − d; −∞i i hx1 ; ∞i. Bufor SB2

Algorytm 5.5 Podział struktury iCPI na mniejsze fragmenty w algorytmie PMiCPI-trees
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór obiektów
d – maksymalna odległość pomiędzy sąsiadami
memoryLimit – rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej
Wyjście:
zbiór drzew P M iCP I
Zmienne:
SF I – zbiór uporządkowanych instancji
Tj – drzewo P M iCP I
T – zbiór drzew P M iCP I
SB1 – bufor pierwszego poziomu
SB2 – bufor drugiego poziomu
1: procedure PMICPIGenerateTrees(F, F I, d, memoryLimit)
2:
j←1
3:
SB1 ← ∅
4:
SB2 ← ∅
5:
SF I ← sortData (F, F I)
6:
Tj ← utwórz nowe drzewo P M iCP I
7:
for p ∈ SF I do
8:
if !copyAndP rune (Tj , SB1 , SB2 , p, d, memorySize) then
9:
T ← T ∪ {Tj }
10:
j ←j+1
11:
Tj ← newT ree
12:
insert (Tj , SB2 )
13:
copyAndP rune(Tj , SB1 , SB2 , p, d)
14:
end if
15:
prune (p, SB2 , d)
16:
insertIntoBuf f er (SB1 , p)
17:
end for
18:
if !insertAll (Tj , SB1 , memorySize) then
19:
T ← T ∪ {Tj }
20:
j ←j+1
21:
Tj ← newT ree
22:
insert(Tj , SB2 )
23:
insert(Tj , SB1 )
24:
end if
25:
T ← T ∪ {Tj }
26:
prune(SB1 )
27:
prune(SB2 )
28:
return T
29: end procedure
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reprezentuje natomiast listę sąsiedztw typu gwiazda dla obiektów zawartych w obszarze
wyznaczonym przez prostokąt hx1 − 2 ∗ d; −∞ihx1 − d; ∞i. Na początku przetwarzania
oba bufory nie zawierają żadnych elementów (linie 3 i 4).
Krok 2 – Posortowanie danych. Przesuwna linia przemieszcza się po przestrzeni obiektów
przesuwając się tylko w jednym kierunku. W praktyce oznacza to odwiedzanie kolejnych punktów zgodnie z rosnącą (lub malejącą) wartością wybranej współrzędnej. W celu
realizacji tego zadania konieczna jest znajomość kolejności odwiedzanych punktów, którą
można ustalić poprzez posortowanie tych punktów ze względu na wartość wybranej współrzędnej (linia 5).
Krok 3 – Utworzenie i wypełnienie danymi drzew PMiCPI. Pierwsze poddrzewo jest inicjalizowane jako struktura, która nie zawiera na początku żadnych obiektów (linia 6).
Następnie realizowana jest pętla odczytująca obiekty zgodnie z kolejnością sortowania.
Operacja ta jest techniczną realizacją idei przesuwnej linii. W każdym przebiegu pętli,
czyli dla każdego odwiedzanego obiektu p, realizowane są kroki od 4 do 6.
Krok 4 – Usunięcie wybranych sąsiedztw z bufora SB1 . W tym kroku wyszukiwane są
sąsiedztwa typu gwiazda, których elementy centralne są położone w odległości większej
od d (względem wybranej osi) od przetwarzanego punktu. Takie sąsiedztwa nie mogą już
być rozbudowywane o kolejne punkty, a zatem mogą zostać dodane do drzewa. Sąsiedztwa
te są również kopiowane do bufora SB2 . Zachowanie informacji o tych sąsiedztwach jest
wymagane dla zachowania informacji o wszystkich klikach, nawet w przypadku podziału
drzewa spowodowanego przez ograniczony rozmiar dostępnej pamięci. Opisane powyżej
operacje, tj. wyszukanie sąsiedztw, ich wstawienie do drzewa, skopiowanie do bufora SB2
oraz usunięcie z bufora SB1 , są realizowane przez metodę copyAndPrune (linia 8). Metoda ta zwraca wartość prawda albo fałsz, odpowiednio dla sytuacji, gdy udało lub nie
udało się wstawić wszystkich sąsiedztw do konstruowanego drzewa PMiCPI. W tym drugim przypadku konieczne jest utworzenie nowego drzewa PMiCPI (linie 9-11). Do nowego
drzewa wstawiana jest zawartość bufora SB2 (linia 12). Celem takiego działania jest zachowanie informacji o wszystkich klikach w grafie sąsiedztwa dla danych wejściowych. Do
nowego drzewa wstawiane są również sąsiedztwa z bufora SB1 , których obiekt centralny
jest w odległości nie większej niż d względem wybranej osi od przetwarzanego obiektu p.
Sąsiedztwa te są usuwane z bufora SB1 . Wymienione dwie czynności realizuje metoda
copyAndPrune (linia 13). W tej wersji metody nie jest weryfikowany rozmiar dostępnej
pamięci. W przypadku, gdy wielkość dodawanych do drzewa sąsiedztw powoduje przekroczenie założonego limitu, drzewo jest materializowane na dysku i wykorzystywane zgodnie
z modelem działania algorytmu MiCPI-tree.
Krok 5 – Usunięcie wybranych sąsiedztw z bufora SB2 . Sąsiedztwa zawarte w buforze SB2 muszą być dostępne do momentu, w którym odległość obiektu centralnego danego
sąsiedztwa od przetwarzanego obiektu (względem wybranej dla przesuwnej linii osi) jest
nie większa niż przyjęta, dwukrotna maksymalna odległość pomiędzy sąsiadami. Po przekroczeniu tej odległości sąsiedztwa te są usuwane z bufora SB2 (linia 15).
Krok 6 – Wstawienie danych do bufora SB1 . Przetwarzany obiekt p jest dodawany jako
obiekt centralny nowego sąsiedztwa typu gwiazda umieszczanego w buforze SB1 . Dla
obiektu p weryfikowana jest relacja sąsiedztwa z obiektami centralnymi pozostałych sąsiedztw znajdujących się w buforze SB1 . Jeżeli taka relacja zachodzi, sprawdzana jest
relacja porządku pomiędzy cechami obiektu p i obiektu centralnego pc rozpatrywanego
sąsiedztwa sn. W przypadku, gdy cecha p jest większa niż cecha pc, p jest dodawany jako
sąsiad do sn. W przeciwnym wypadku obiekt pc jest dodawany jako sąsiad do sąsiedztwa
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Rysunek 5.13: Przykładowe dane przestrzenne dla ilustracji działania algorytmu
PMiCPI-trees

z obiektem centralnym p. Całość opisanego przetwarzania jest realizowana przez metodę
insertIntoBuffer (linia 16).
Krok 7 – Usunięcie zawartości bufora SB1 . Ponieważ po odwiedzeniu wszystkich obiektów w buforze SB1 mogą znajdować się sąsiedztwa typu gwiazda, muszą one zostać umieszczone w drzewie PMiCPI. Metoda insertAndPruneAll weryfikuje możliwość umieszczenia
wszystkich sąsiedztw z SB1 w aktualnie rozbudowywanym drzewie. Jeżeli rozmiar dostępnej pamięci jest wystarczający (wynik działania metody to wartość prawda), taka operacja
jest przeprowadzana, a dane są usuwane z buforów SB1 oraz SB2 . W przeciwnym wypadku (wynik działania metody to wartość fałsz), przed usunięciem danych z buforów
konieczne jest utworzenie nowego drzewa zainicjalizowanego sąsiedztwami z bufora SB2
i wstawienie do niego sąsiedztw z bufora SB1 (linie 19-23).
Dodatkowym założeniem jest minimalny zakres drzewa, czyli odległość jaką musi przebyć przesuwna linia (wzdłuż osi po której się porusza) przed utworzeniem nowego drzewa.
Odległość ta jest równa d, co oznacza, że żadne sąsiedztwo typu gwiazda nie może występować na obszarze pokrywanym przez więcej niż dwa drzewa. W przypadku, gdy rozmiar
dostępnej pamięci jest zbyt mały, konieczna jest materializacja i wykorzystanie pamięci
cache. Stąd nazwa drzew PMiCPI tłumaczona na język polski: partycjonowane, materializowane drzewa iCPI.
Przykład 5.7. W przeciwieństwie do poprzednich przykładów wykorzystujących zbiór danych z rysunku 3.4, do przedstawienia praktycznej realizacji algorytmu tworzenia zbioru
drzew PMiCPI zostanie wykorzystany zbiór danych z rysunku 5.13. Ze względu na mniejszą liczbę obiektów zapewnia on większą czytelność omawianych operacji. W przykładzie
przyjęto również następujące założenia:
• maksymalna odległość pomiędzy sąsiadami to d=3 jednostki,
• rozmiar pojedynczego drzewa PMiCPI, wyrażony w umownych jednostkach pamięci,
jest równy liczbie węzłów powiększonej o liczbę wskaźników,
• maksymalny rozmiar drzewa nie może przekroczyć 40 jednostek pamięci,
• przesuwna linia algorytmu plane sweep jest prostopadła do osi x,
• przesuwna linia odwiedza kolejne punkty zgodnie z rosnącą wartością współrzędnej x
tych punktów,
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• w przypadku, gdy dla tej samej współrzędnej x istnieją co najmniej dwa obiekty, są
one odwiedzane zgodnie z rosnącą kolejnością ich cech przestrzennych i numerów ich
instancji.
Ilustracja przykładu tworzenia zbioru drzew PMiCPI została przedstawiona na rysunkach 5.14 i 5.15. Na początku bufory SB1 i SB2 są puste. Tworzone jest również
drzewo T1 zawierające tylko pusty węzeł reprezentujący korzeń tego drzewa. Rozmiar
takiego drzewa jest równy 1. Zgodnie z przyjętymi założeniami przesuwna linia odwiedza najpierw obiekt A1. Ponieważ jest to pierwszy przetwarzany element, żaden obiekt
nie jest usuwany zarówno z bufora SB1 jak i bufora SB2 . Obiekt A1 jest wstawiany do
bufora SB1 .
Dla kolejnego odwiedzanego obiektu, czyli B1, metoda copyAndPrune wyznacza sąsiedztwa typu gwiazda z bufora SB1 , w których obiekt centralny jest oddalony o więcej
niż 3 jednostki od obiektu A1 względem osi x. W rozpatrywanym przykładzie nie ma
takich sąsiedztw i metoda copyAndPrune zwróci wartość true. Podobnie metoda prune,
wyszukująca sąsiedztwa typu gwiazda w buforze SB2 , których obiekt centralny jest oddalony o więcej niż 2 ∗ 3 = 6 jednostek od przetwarzanego obiektu względem osi x, nie
znajdzie żadnych sąsiedztw do usunięcia. Obiekt B1 zostanie dodany do bufora SB1 .
Ponieważ w buforze SB1 znajdowało się sąsiedztwo {A1} i obiekty A1 oraz B1 są sąsiadami, do tego sąsiedztwa zostanie dopisany obiekt B1. Utworzone zostanie również nowe
sąsiedztwo {B1}.
Analogiczny przebieg ma przetwarzanie obiektu C1. Obie metody usuwające sąsiedztwa z buforów SB1 i SB2 nie usuną żadnego z sąsiedztw, a obiekt C1 zostanie dodany
do bufora SB1 . Uwzględniając dotychczasowe sąsiedztwa, zawartość bufora SB1 będzie
następująca: {{A1, B1, C1}, {B1, C1}, {C1}}. Przesuwna linia zostanie umieszczona na
pozycji x = 6. Zgodnie z przyjętymi założeniami, spośród dwóch obiektów znajdujących
się na tej pozycji względem osi x, wybrany zostanie ten z mniejszą cechą. W opisywanym
przykładzie jest to obiekt A2. Tym razem metoda copyAndPrune wyznaczy trzy sąsiedztwa typu gwiazda do usunięcia z bufora SB1 : {A1, B1, C1}, {B1, C1}, {C1}. Ze względu
na zasadę nierówności trójkąta i odległości elementów centralnych od obiektu A2 względem osi x, sąsiedztwa te nie będą mogły już być dalej rozbudowywane. Sąsiedztwo {C1}
zostanie usunięte z bufora SB1 , ponieważ zawiera tylko obiekt centralny. W praktyce
wszystkie sąsiedztwa obiektów z ostatnią cechą nie będą zawierały żadnych sąsiadów, jednak muszą być one przechowywane w buforze SB1 ze względu na ewentualną konieczność
dopisania ich elementu centralnego do innych konstruowanych sąsiedztw (jako sąsiada).
Sąsiedztwa {A1, B1, C1} i {B1, C1} zostaną wstawione do drzewa T1 , skopiowane do bufora SB2 , a następnie usunięte z bufora SB1 . Rozmiar drzewa po wstawieniu sąsiedztw
będzie równy 21.
Dla kolejnego obiektu, czyli B2, metody copyAndPrune i prune nie wykonają żadnej
operacji usuwania sąsiedztw. Obiekt B2 zostanie dopisany do listy sąsiedztw w buforze SB1 . Podczas przetwarzania obiektu B3, metoda prune usunie z bufora SB2 sąsiedztwa {A1, B1, C1} i {B1, C1}. Wynika to z odległości względem osi x obiektów centralnych
tych sąsiedztw (A1 i B1) od obiektu B3. Odległości te są równe odpowiednio 7, 5 oraz
6, 5. W obu przypadkach jest to więcej niż 6, zatem nawet w razie konieczności wykonania
podziału drzewa nie jest konieczne zachowywanie informacji o tych sąsiedztwach.
Dla odwiedzanych następnie obiektów, tj. C2 oraz C3, będą wykonywane tylko operacje ich dodawania do sąsiedztw z bufora SB1 . Wraz z odwiedzeniem obiektu A3, metoda
copyAndPrune wstawi do drzewa T1 sąsiedztwa {A2, B3} oraz {B2, C2}. Sąsiedztwa te
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zostaną również skopiowane do bufora SB2 . Nowy rozmiar drzewa to 33 jednostki pamięci. Podczas przetwarzania obiektu B4 zostanie on tylko dodany do bufora SB1 (żadne
sąsiedztwa nie będą usuwane z buforów). Warto zwrócić uwagę, że sąsiedztwo z elementem
centralnym B4 zostanie rozszerzone o sąsiada C2. Jest to efekt przeszukiwania obiektów
centralnych sąsiedztw w buforze SB1 w celu wykrycia sąsiadów obiektu B4 z większą
cechą.
Przetwarzanie kolejnego obiektu, czyli obiektu C4, spowoduje usunięcie z bufora SB1
sąsiedztw {B3, C3} oraz {C2}. Sąsiedztwo {B3, C3} zostanie dodane do drzewa T1 i bufora SB2 , a następnie wraz z sąsiedztwem {C2}, zostanie usunięte z bufora SB1 . Rozmiar
drzewa T1 będzie równy 39. Podczas przetwarzania obiektu A4 z bufora SB1 zostanie
usunięte sąsiedztwo {C3}. Z bufora SB2 zostaną natomiast usunięte sąsiedztwa {A2, B3}
oraz {B2, C2}. Obiekt {A4} zostanie dodany do bufora SB1 jako obiekt centralny nowego
sąsiedztwa, do którego zostanie dopisany sąsiad {B4}.
Odwiedzenie obiektu A5 będzie skutkowało wyznaczeniem czterech sąsiedztw z bufora SB1 , które powinny zostać usunięte. Są to: {A3, B3, C3, C4}, {B4, C2}, {C4} oraz
{A4, B4}. Jednoelementowe sąsiedztwo {C4} może zostać usunięte natychmiast, natomiast pozostałe sąsiedztwa należy dodać do drzewa T1 . Aktualny rozmiar drzewa T1 to 39,
ale po dodaniu rozpatrywanych sąsiedztw wzrósłby do 29+24=53 elementów. Zgodnie z założeniami maksymalny rozmiar drzewa nie może przekroczyć 40 jednostek, co oznacza, że
nie jest możliwa dalsza rozbudowa drzewa T1 . Metoda copyAndPrune zwróci wartość fałsz
i konieczne będzie utworzenie nowego drzewa. Nowe drzewo (T2 ) zostanie najpierw uzupełnione przez zawartość bufora SB2 , czyli sąsiedztwo {B3, C3}. Następnie do drzewa T2
zostaną dodane sąsiedztwa z bufora SB1 : {A3, B3, C3, C4}, {B4, C2} i {A4, B4}. Sąsiedztwa te zostaną również umieszczone w buforze SB2 . Ponieważ jednak punkt A5 znajduje
się w odległości większej niż 6 względem osi x od obiektów centralnych A3 oraz B4, oba
sąsiedztwa tych punktów zostaną usunięte z bufora SB2 . Usunięte zostanie również sąsiedztwo {B3, C3}. Obiekt A5 zostanie dodany do listy sąsiedztw w buforze SB1 . Rozmiar
drzewa T2 po opisanych działaniach będzie równy 35.
Przetwarzanie obiektu C5 będzie skutkowało tylko jego dodaniem do sąsiedztw w buforze SB1 , natomiast przetwarzanie obiektu B5, oprócz modyfikacji zawartości bufora SB1 ,
spowoduje usunięcie z bufora SB2 sąsiedztwa {A4, B4}, gdyż odległość A4 od B5 jest większa niż 6 jednostek. Po zakończeniu przetwarzania wszystkich punktów dane z bufora SB1
powinny zostać umieszczone w aktualnie przetwarzanym drzewie. Jeżeli ze względu na dopuszczalny jego rozmiar nie jest to możliwe, tworzone jest nowe drzewo. Taka sytuacja ma
miejsce w opisywanym przykładzie. Ponieważ nie można dodać sąsiedztw {A5, B5, C5},
{B5, C5} do drzewa T2 , umieszczane są one w drzewie T3 . W przypadku obecności sąsiedztw w buforze SB2 powinny one zostać również dodane do drzewa T3 . Metoda wyznaczania zbioru drzew PMiCPI zwróci zbiór składający się z drzew T1 , T2 oraz T3 . Drzewa
T2 i T3 będą współdzielić sąsiedztwo obiektu B3: {B3, C3}.

5.3.2

Pełny algorytm PMiCPI-trees

Dysponując wiedzą na temat sposobu przygotowywania zbioru drzew PMiCPI, można
przystąpić do opisu pełnego algorytmu. Schemat działania metody PMiCPI-trees przedstawia algorytm 5.6. Parametrami wejściowymi są standardowe parametry dla problemu
odkrywania kolokacji: zbiór cech przestrzennych (F ) i ich instancji (F I), maksymalna
odległość pomiędzy sąsiadami d oraz minimalne progi powszechności (min_prev) i prawdopodobieństwa warunkowego (min_cond). Dodatkowym parametrem jest memoryLimit
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Rysunek 5.14: Przykład działania procedury tworzącej zbiór drzew PMiCPI (część I)
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Rysunek 5.15: Przykład działania procedury tworzącej zbiór drzew PMiCPI (część II)
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wskazujący na rozmiar dostępnej pamięci. Algorytm PMiCPI-trees składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Wygenerowanie zbioru drzew PMiCPI. Zbiór drzew PMiCPI, oznaczony symbolem T , jest generowany za pomocą opisanej metody PMiCPIGenerateTrees (linia 3).
Krok 2 – Wyznaczenie kolokacji jednoelementowych. Zbiór cech przestrzennych odpowiada zbiorowi kolokacji przestrzennych o długości k = 1 (linia 4).
Krok 3 – Wyznaczenie kandydatów na kolokacje o długości k+1. Do wygenerowania kandydatów można wykorzystać podejście generalized apriori_gen (linia 6).
Krok 4 – Wyznaczenie instancji kandydatów. Kolejne drzewa ze zbioru T są wczytywane
do pamięci (linia 7). Jeżeli drzewo nie mieści się w pamięci, stosowana jest pamięć cache
zgodnie z zasadami podanymi w opisie algorytmu MiCPI-tree. Po wczytaniu drzewa t ∈
T , wyszukiwane są wszystkie instancje kandydatów, które mogą powstać przez poprzez
rozszerzenie instancji odpowiednich kolokacji o długości k (linia 8). Dla przyspieszenia tej
operacji zakłada się, że dla każdej instancji znany jest dodatkowo numer drzewa, z którego
została ona wygenerowana. W ten sposób można ograniczyć przeszukiwanie tylko do tych
drzew, dla których z danej instancji kolokacji możliwe jest uzyskanie instancji kandydata.
Krok 5 – Usunięcie duplikatów w zbiorach instancji kandydatów. Ponieważ część sąsiedztw typu gwiazda w drzewach P M iCP I może się powtarzać, również instancje generowane z tych sąsiedztw mogą się powtarzać. Dla każdego kandydata takie powtarzające
się instancje należy usunąć ze zbioru instancji (linia 9). W celu efektywnej realizacji tego
kroku zduplikowane sąsiedztwa w drzewach PMiCPI powinny być oznaczone w sposób
pozwalający na łatwą identyfikację instancji, które mogą się powtarzać itym samym muszą być weryfikowane. Nazwa procedury merge sugeruje połączenie instancji. Wynika to
z faktu konieczności zachowania informacji, z którego drzewa dana instancja powstała.
W przypadku łączenia instancji należy zachować informację o każdym z drzew, z których
ta instancja powstała.
Krok 6 – Wyznaczenie powszechności kandydatów (linia 11).
Krok 7 – Wyznaczenie reguł kolokacyjnych i rozpoczęcie nowej iteracji. Generowane reguły kolokacyjne spełniające ograniczenie min_cond są dodawane do zbioru wynikowego
(linia 12). Jeżeli zbiór wygenerowanych kolokacji nie jest pusty (linia 5), rozpoczyna się
kolejna iteracja, w której są generowani kandydaci o długości o 1 większej.
Krok 8 – Zwrócenie wyniku (linia 15).
Przykład 5.8. Niech będzie dany zbiór drzew PMiCPI uzyskany w przykładzie 5.7. Niech
będzie dany również kandydat na kolokację {A, B}. Z drzewa T1 można wygenerować instancje {A1, B1}, {A2, B3}. Z drzewa T2 zostaną wyznaczone instancje {A3, B3}
i {A4, B4}, a z drzewa T3 tylko instancja {A5, B5}. Żadna z tych instancji nie jest instancją wygenerowaną ze współdzielonych sąsiedztw typu gwiazda, zatem żadna z nich nie
może mieć duplikatów. Zakładając, że kolejnym kandydatem jest {B, C}, wyznaczone zostaną dla niego następujące instancje {B1, C1}, {B2, C2}, {B3, C3} z drzewa T1 , {B3, C3}
i {B4, C2} z drzewa T2 oraz {B5, C5} z drzewa T3 . W tym przypadku jedna z instancji jest
zduplikowana. Instancja {B3, C3} powstała zarówno w wyniku przeglądania drzewa T1 ,
jak również drzewa T2 . W wyniku zastosowania metody merge jeden z duplikatów zostanie
wyeliminowany, a druga instancja zostanie oznaczona przynależnością do drzew T1 i T2 .
Zakładając, że w kolejnej iteracji algorytmu będzie wygenerowany kandydat {A, B, C},
instancje kolokacji {A, B} będą rozszerzane o instancje cechy C. Po wczytaniu drzewa T1
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Algorytm 5.6 Odkrywanie kolokacji przestrzennych za pomocą algorytmu PMiCPI-trees
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór obiektów
d – maksymalna odległość sąsiedztwa
min_prev – minimalna wartość powszechności
min_cond – minimalna wartość prawdopodobieństwa warunkowego
memoryLimit – rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej
Wyjście:
zbiór reguł kolokacyjnych
Zmienne:
Ck – zbiór kandydatów na kolokacje o długości k
Pk – zbiór kolokacji powszechnych o długości k
CISkt – zbiór instancji typu klika o długości k wygenerowanych z drzewa t
CIk – zbiór instancji typu klika o długości k
T – zbiór drzew P M iCP I
Rk – zbiór reguł kolokacyjnych o długości k
1: procedure PMiCPI-trees(F, F I, d, min_prev, min_cond, memoryLimit)
2:
k←1
3:
T ← P M iCP IGenerateT rees (F, F I, d, memoryLimit)
4:
Pk ← F :: jednolementowe kolokacje
5:
while (Pk 6= ∅) do
6:
Ck+1 ← genCandidateCollocations (Pk )
7:
for t ∈ T do
t
8:
CISk+1
← genInstances
(t, CIk ,Ck+1 )

9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

t
CIk+1 ← merge CIk+1 , CISk+1
end for
Pk+1 ← getP revalent (Ck+1 , CIk+1 , min_prev)
Rk+1 ← genCollocationRules (Pk+1 , min_cond)
k ←k+1
end while
S
return (R2 , . . . , Rk−1 )
end procedure

sprawdzone zostaną instancje {A1, B1} oraz {A2, B3}. Ponieważ w drzewie T1 znajdują
się informacje, że A1 jest sąsiadem C1, a B1 jest sąsiadem C1, z instancji {A1, B1} zostanie wygenerowana instancja {A1, B1, C1}. Instancji {A2, B3} nie da się rozszerzyć. Dla
kolejnego drzewa rozszerzane będą instancje {A3, B3} i {A4, B4}. Druga z instancji nie
może być rozszerzona ze względu na brak sąsiadów z cechą C obiektu A1. Dla instancji {A3, B3} zostanie wyznaczony wspólny sąsiad, którym jest instancja C3. Informacja
o tym, że A3 jest sąsiadem C3 została zapisana w drzewie T2 podczas wstawiania do niego
kolejnych sąsiedztw. Interesującym przypadkiem jest natomiast informacja o wzajemnym
sąsiedztwie instancji B3 i C3. Oryginalnie informacja ta została zapisana w drzewie T1 .
Ze względu na brak dostępnej pamięci do drzewa tego nie można było wstawić informacji o sąsiedztwie obiektu A3. Kolejne drzewo, czyli T2 zostało uzupełnione o sąsiedztwo
obiektu B3. W ten sposób, pomimo podziału struktury iCPI, można nadal wyznaczyć
wszystkie instancje kandydata {A, B, C}, włącznie z instancją {A3, B3, C3}.

6

Przetwarzanie zapytań o kolokacje
przestrzenne przy wykorzystaniu
procesorów kart graficznych
W niniejszym rozdziale przedstawiony został algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych przy wykorzystaniu procesorów kart graficznych. Podrozdział 6.1 zawiera krótkie
wprowadzenie do przetwarzania równoległego za pomocą technologii CUDA. W podrozdziale 6.2 zaprezentowany został szczegółowy opis zaproponowanego algorytmu odkrywania kolokacji przestrzennych. Opis ten ma charakter przyrostowy. Na początku przedstawiona została równoległa wersja wykonania kluczowej operacji w algorytmie opartym
na strukturze drzewa iCPI, czyli operacji wyszukiwania wspólnych sąsiadów dla elementów pojedynczej instancji kolokacji. Następnie metoda ta została rozszerzona o możliwość
przetwarzania wielu instancji wielu kandydatów wraz z uwzględnieniem ograniczeń technologii CUDA. Przedstawione zostały metody pozwalające na równoległe wyliczenie wartości
miary powszechności i materializację wyników dla powszechnych kandydatów. Rozdział
kończy się przedstawieniem dwóch strategii wykonania całego algorytmu: (1) przy wykorzystaniu jednej karty graficznej bez uwzględniania ograniczeń pamięciowych oraz (2)
przy wykorzystaniu wielu kart graficznych z uwzględnieniem ograniczeń pamięciowych.

6.1

6.1.1

Przetwarzanie równoległe na kartach graficznych
Wprowadzenie do architektury CUDA

Chociaż zaproponowany algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych w znacznej części
abstrahuje od konkretnej architektury sprzętowo-programowej, niektóre jego fragmenty
wymagały uwzględnienia ograniczeń wynikających z architektury CUDA, dla której został opracowany. Kolejne akapity stanowią zwięzłe wprowadzenie zasad przetwarzania
stosowanych w tej architekturze.
Zgodnie z przyjętym w literaturze nazewnictwem mianem urządzenia CUDA określa się kartę graficzną lub procesor obliczeniowy wspierający architekturę CUDA. Urządzenie CUDA składa się z wielu multiprocesorów SM (ang. streaming multiprocessors).
Każdy multiprocessor zawiera określoną liczbę procesorów nazywanych procesorami SP
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(ang. streaming processor). Na jednym multiprocesorze uruchomione wątki, grupowane
w tzw. warpy (ang. warps), muszą w danym momencie wykonywać dokładnie taką samą
instrukcję. Jest to zgodne z modelem przetwarzania SIMD. Przykładem urządzenia CUDA
może być procesor obliczeniowy NVIDIA TESLA K20X, który składa się z 14 multiprocesorów SM. Każdy z nich zawiera 192 procesory SP. Oznacza to, że jednocześnie może
być przetwarzanych równolegle 14 ∗ 192 = 2688 wątków. Wszystkie wątki przeznaczone do
wykonania tworzą tzw. siatkę obliczeniową (ang. computation grid). Siatka obliczeniowa
jest złożona z bloków (ang. block). Każdy blok ma taki sam rozmiar i może być jedno,
dwu lub nawet trójwymiarową tablicą wątków. Wszystkie wątki z danego bloku są uruchamiane (w podziale na warpy) na tym samym multiprocesorze SM. Synchronizacja wątków
jest możliwe na poziomie bloku, natomiast synchronizacja w ramach siatki obliczeniowej nie jest bezpośrednio dostępna i wymaga kosztownych rozwiązań. Przydział bloków
do multiprocesorów SM jest automatyczny. Operacje wykonywane równolegle w wielu
wątkach definiuje się w postaci tzw. kernela (z ang. kernel – jądro, część centralna).
Podobnie jak w jednostkach CPU, w procesorach SP dostępna jest bardzo ograniczona
liczba szybkich rejestrów pamięci. Ponadto każdy wątek ma dostęp do pamięci lokalnej
oraz do pamięci współdzielonej. Zgodnie z nazwą pamięć współdzielona przechowuje dane
dostępne dla wielu wątków, ale tylko tych wykonywanych w ramach tego samego bloku.
Wątki z różnych bloków mogą komunikować się natomiast przez pamięć globalną, która
jest najwolniejszym typem pamięci w urządzeniu CUDA.
Jednym z kluczowych elementów w przetwarzaniu równoległym jest możliwość identyfikacji uruchomionego wątku. Pozwala na to identyfikator, który jest automatycznie przydzielany dla każdego wątku. Ponieważ wątki są uruchamiane w ramach bloków, a bloki
są uruchamiane w ramach siatki obliczeniowej, każdy wątek w architekturze CUDA otrzymuje dostęp do czterech predefiniowanych zmiennych:
• threadIdx – wskazującej miejsce wątku w ramach bloku,
• blockDim – określającej rozmiar bloku,
• blockIdx – wskazującej miejsce bloku w ramach siatki obliczeniowej,
• gridDim – określającej rozmiar siatki obliczeniowej.
Każda z wymienionych zmiennych jest wektorem o trzech polach x, y, z, ponieważ zarówno bloki, jak i siatka obliczeniowa mogą być reprezentowane przez tablice o maksymalnie trzech wymiarach. Dla uproszczenia zapisu prezentowanych w ramach niniejszego
rozdziału algorytmów dla architektury CUDA, założono dostęp każdego z wątków tylko do
jego globalnego numeru oraz rozmiaru bloku. Przyjęcie takiego założenia nie ma wpływu
na ogólną ideę zaproponowanych rozwiązań.
Ze względu na rozwiązania programowe i sprzętowe w technologii CUDA, na rzeczywistą efektywność algorytmów realizowanych w tej technologii negatywny wpływ mają
następujące operacje:
• wykonywanie dużej liczby dostępów do wolnej pamięci globalnej,
• synchronizowanie wątków,
• brak uruchomienia wystarczającej liczby wątków w ramach bloków i całej siatki
obliczeniowej, które w efekcie pozostawia część procesorów SP bez przypisanych do
wykonania wątków.

6.1.2

Podstawowe operacje na GPU

Podobnie jak w przypadku programowania klasycznych jednostek CPU, ułatwieniem dla
programistów CUDA są opracowane biblioteki dostarczające implementację najczęściej
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wykonywanych zadań. Jedną z najbardziej popularnych jest biblioteka Thrust [22], która
została wykorzystana podczas implementacji zaproponowanego algorytmu. Oferuje ona
takie operacje jak:
• Inclusive scan – mając daną tablicę A o rozmiarze k, operacja inclusive scan wyP
znacza tablicę B o rozmiarze k taką, że B[i] = ij=0 A[j], i = 0, . . . , k − 1.
• Exclusive scan – mając daną tablicę A o rozmiarze k, operacja exclusive scan wyPi−1
znacza tablicę B o rozmiarze k taką, że B[0] = 0 ∧ B[i] = j=0
A[j], i = 1, . . . , k − 1.
• Compact – mając daną na wejściu tablicę A, operacja compact usuwa wszystkie pozycje z tablicy A spełniające określony warunek. Bardzo często wykorzystywana jest
inna tablica B zawierająca wartości 0 lub 1 determinujące czy element, znajdujący
się na tej samej pozycji w tablicy A, powinien zostać usunięty bądź zachowany.
• Unique – wyznacza unikalne wartości z tablicy podanej na wejściu. Biblioteka Thrust
wymaga wcześniejszego posortowania tablicy wejściowej.
• Sort – przeprowadza wydajne sortowanie tablicy podanej na wejściu. Dodatkowo
może zostać wykorzystana druga tablica zawierająca wartości stanowiące klucz sortowania.

6.2

6.2.1

Algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych
dla architektury CUDA
Założenia i ogólna idea algorytmu

Jako podstawę do realizacji odkrywania kolokacji przy pomocy GPGPU wybrano algorytm
iCPI-tree. Poza dużą wydajnością tego algorytmu, jego drugą cechą jest duży potencjał
w zakresie zrównoleglenia wykonywanych operacji. Zaproponowany algorytm uwzględnia
ograniczenia związane z:
• technologią CUDA opisane w podrozdziale 6.1.1,
• rozmiarem dostępnej pamięci na kartach graficznych,
• wykorzystaniem pamięci zlokalizowanej na płycie głównej.
Dwa ostatnie z wymienionych problemów są ze sobą powiązane. Ponieważ rozmiar pamięci
karty graficznej jest mocno ograniczony, część danych musi zostać umieszczona w pamięci
głównej (tj. zlokalizowanej na płycie głównej). Niestety dostęp do tych danych nie jest
możliwy bezpośrednio z poziomu GPU. Takie dane muszą zostać przeniesione z pamięci
głównej do pamięci karty, a po wykonaniu obliczeń przez GPU uzyskane wyniki mogą
zostać skopiowane do pamięci głównej. W obu przypadkach konieczny jest transfer danych pomiędzy kartą graficzną a płytą główną. Dostępne na rynku karty graficzne oraz
procesory obliczeniowe GPGPU są instalowane w komputerach w postaci kart rozszerzeń.
Używane jest do tego złącze PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express),
w skrócie PCIe. Jak każda magistrala, złącze PCIe ma ograniczoną tzw. przepustowość,
czyli maksymalną liczbę danych, jaką można przesłać w jednostce czasu. W obecnej chwili
najpopularniejsze warianty PCIe to x16 v2.0 i x16 v3.0. Teoretycznie oferują one przepustowość na poziomie odpowiednio 8 GB i 16 GB na sekundę w obu kierunkach. W praktyce
obserwowane prędkości przesyłu danych najczęściej tylko nieznacznie przekraczają połowę
z podanych wartości. Konsekwencją tego ograniczenia jest bardzo wolny transfer danych
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pomiędzy pamięcią GPU a pamięcią główną, w szczególności w porównaniu z przepustowością pamięci karty graficznej, która jest liczona w setkach gigabajtów na sekundę.
W ramach proponowanego algorytmu tworzenie struktury iCPI-hashmap wykonywane
jest przez CPU, a uzyskana mapa jest przesyłana do pamięci GPU. W poprzednich rozdziałach analizowano sytuację, gdy struktura iCPI-hashmap nie mieści się w pamięci. Jednym
z zaproponowanych rozwiązań była materializacja tej struktury i efektywne wykorzystywanie pamięci cache. Takie działanie nie może być wydajne w przypadku odkrywania
kolokacji przy pomocy kart graficznych, co wynika z ograniczonej przepustowości magistrali PCIe. W związku z tym założono, że mapa haszowa mieści się w pamięci karty
graficznej. W celu najlepszego wykorzystania dostępnej pamięci, wpisy w strukturze iCPIhashmap zostały poddane prostej kompresji. W standardowej wersji lista sąsiadów składa
się z identyfikatorów obiektów z oryginalnego zbioru danych. W wersji skompresowanej zapisywane są natomiast wartości będące różnicami w stosunku do identyfikatora pierwszego
elementu sąsiedztwa. Im mniejsze są to liczby, tym mniej bitów jest potrzebnych do ich
reprezentacji. Zwiększenie szansy na występowanie zbliżonych do siebie wartości identyfikatorów dla wzajemnych sąsiadów osiągnięto poprzez wygenerowanie tych identyfikatorów
na podstawie porządku Mortona (ang. Morton order) [136]. Warto zauważyć również, że
mapa haszowa o rozmiarze przekraczającym rozmiar dostępnej pamięci, mogłaby być podzielona zgodnie z metodą zaprezentowaną w algorytmie PMiCPI-trees. Wymagałoby to
jednak dodatkowej warstwy, realizowanej przez CPU, w celu koordynacji przetwarzania.
Opracowany algorytm uwzględnia możliwość wykorzystania wielu kart graficznych.
Jest to szczególnie istotne w rzeczywistych środowiskach obliczeniowych, w których w pojedynczym komputerze może być dostępny wiele takich kart. Kolejną cechą prezentowanego rozwiązania jest hybrydyzacja obliczeń – wykorzystywane są zarówno jednostki GPU,
jak również jednostka CPU. Główny procesor jest odpowiedzialny za tworzenie i wysyłanie zadań do kart graficznych. Ponadto proces generowania kandydatów jest realizowany
tylko przy pomocy jednostki CPU.
Następne podrozdziały przedstawiają opracowany algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych przy pomocy GPU. W początkowych podrozdziałach zamieszczono opis wykonania najprostszej, a jednocześnie kluczowej operacji, tj. odkrywania wspólnych sąsiadów
elementów pojedynczej instancji kolokacji. Kolejne rozdziały przedstawiają uogólnienie
tego podejścia na wiele instancji wielu kandydatów. Opis kończy się przedstawieniem pełnego algorytmu odkrywania kolokacji dla wielu kart graficznych z uwzględnieniem ograniczeń pamięciowych.

6.2.2

Metoda wyznaczania wspólnych sasiadów
˛
dla pojedynczej instancji prefiksu kandydata

Punktem wyjściowym konstrukcji algorytmu dla GPU było rozpatrzenie najbardziej obliczeniowo wymagającego kroku algorytmu iCPI, czyli kroku odkrywania instancji kandydatów na kolokacje. Uwzględniając specyfikę przetwarzania równoległego, krok ten można
podzielić na etap wyznaczania wspólnych sąsiadów i etap generowania instancji kandydatów. W celu poprawienia czytelności, na początku zostanie podana metoda ogólna
wyznaczania wspólnych sąsiadów przeznaczona dla środowisk równoległych. Modyfikacje
uwzględniające cechy architektury CUDA zostaną przedstawione w podrozdziale 6.2.4.
Wyznaczanie instancji kandydatów na kolokacje, a tym samym wyznaczanie wspólnych
sąsiadów, może być wykonane niezależnie dla każdego z kandydatów. Naturalnym działa-
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niem jest zatem transformacja z wykonania sekwencyjnego do równoległego poprzez wprowadzenie równoległego przetwarzania każdego z kandydatów na kolokację. Takie działanie
przyniesie jednak niewielkie korzyści w przetwarzaniu SIMD. Wynika to z sekwencyjnego
charakteru operacji przeprowadzanych dla kandydatów. Dla każdego z nich może występować inna liczba instancji prefiksu oraz różna liczba wspólnych sąsiadów. Konieczne
jest zatem zrównoleglenie wykonywanych operacji na znacznie niższym poziomie. Warto
przypomnieć, że w algorytmie opartym na drzewie iCPI w celu wygenerowania instancji
dla pojedynczego kandydata na kolokacje konieczne jest przetworzenie wszystkich instan0
cji prefiksu tego kandydata. Można zatem równolegle przetwarzać każdą parę hc, cic i,
0
0
0
gdzie c oznacza kandydata na kolokacje, a cic jest instancją jego prefiksu (cic ∈ CI c ).
Dla każdej takiej pary należy:
(a) Wyszukać w strukturze iCPI-hashmap listy sąsiadów dla każdego z obiektów instan0
cji cic . Sąsiedzi muszą mieć cechę rozszerzająca cb.
(b) Wyznaczyć wspólnych sąsiadów na podstawie list uzyskanych w punkcie (a).
0

(c) Wygenerować instancje kolokacji c poprzez rozszerzenie instancji cic o sąsiadów
uzyskanych w punkcie (b).
Zaproponowane rozwiązanie wprowadza równoległe przetwarzanie w ramach każdego
0
z wymienionych etapów, zatem równoległość nie dotyczy tylko par hc, cic i, lecz rozciąga
się aż na przetwarzanie pojedynczych sąsiadów. Ten i kolejne podrozdziały skupiają się
na rozwiązaniu problemu wyznaczania wspólnych sąsiadów (punkty (a) i (b)). Punkt (c),
czyli materializacja nowych instancji dla kandydata jest na tyle złożonym problemem, że
przeznaczono na opis jego rozwiązania osobny podrozdział.
0
Niech będzie dana para hc, cic i. W celu efektywnej realizacji operacji wyszukania
wspólnych sąsiadów należy uruchomić odpowiednią liczbę wątków. W zaproponowanym
rozwiązaniu jest ona równa maksymalnej liczbie wszystkich sąsiadów posiadających ce0
chę cb wśród obiektów należących do cic . Dodatkowym usprawnieniem jest zaniechanie
przetwarzania, gdy choć jedna z list sąsiadów nie zawiera żadnego obiektu. W takiej
sytuacji żaden z sąsiadów nie może być wspólnym sąsiadem.
Formalnie liczba wymaganych wątków może być zatem zdefiniowana jako funkcja:

c0

M L(c, ci ) =


0
max

0

∃j,0≤j<|c0 | N (cb, πj (cic ) = 0
0

j=0,...,|c0 |−1

N (cb, πj (cic )

w przeciwym przypadku

.

(6.1)

Teoretycznie liczba potrzebnych wątków mogłaby być ograniczona do minimalnej liczby
sąsiadów, jednak ze względu na konieczność odwoływania się do skompresowanej struktury
iCPI-hashmap, lepszym rozwiązaniem jest wersja z maksymalną liczbą sąsiadów. Szczegółowe omówienie tego problemu zostanie przedstawione w podrozdziale 6.2.4.
Funkcja M L stanowi jeden z kluczowych elementów metody FindNeighbors opracowanej dla wyznaczania wspólnych sąsiadów. Parametrem wejściowym dla tej metody
0
jest para hc, cic i natomiast wynikiem jej działania jest tablica zawierająca identyfikatory
wspólnych sąsiadów oraz ewentualnie wartości null. Szczegółowe kroki metody FindNeighbors przedstawia algorytm 6.1. Ich opis jest następujący:
Krok 1 – Określenie liczby wymaganych wątków. Przetwarzanie rozpoczyna się od spraw0
dzenia, czy każdy z obiektów należących do cic ma przynajmniej jednego sąsiada z cechą cb.
Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, zostaje zwrócona pusta tablica wskazująca, że nie
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Algorytm 6.1 Metoda równoległego odkrywania wspólnych sąsiadów dla pojedynczej
instancji prefiksu kandydata
Wejście:
c – wzorzec kolokacji przestrzennej
0
cic – instancja prefiksu kolokacji c
Wyjście:
Tablica zawierająca identyfikatory wspólnych sąsiadów z cechą cb
0
wszystkich elementów należących do cic
Najważniejsze zmienne:
tid – numer wątku
CN – tablica przechowująca identyfikatory sąsiadów
0
1: procedure FindNeighbors(c, cic )
0
2:
if ∃j,0≤j<|c0 | |N (cb, πj (cic ))| = 0 then
3:
return pusta tablica
4:
end if
0
5:
nT ← maxj=0,...,|c0 |−1 |N (cb, πj (cic ))|
6:
zaalokuj tablicę CN zawierającą nT elementów z wartością null
7:
for tid ← 0, . . . , nT − 1 do in parallel
0
8:
if tid < |N (cb, π0 (cic ))| then
0
9:
CN [tid] ← N (cb, π0 (cic ))[tid]
10:
end if
11:
for k ← 1, . . . , |c0 | − 1 do
12:
if CN [tid] 6= null then
0
13:
wyszukaj CN [tid] w N (cb, πk (cic ))
14:
If nie znaleziono CN [tid] ← null
15:
end if
16:
end for
17:
end for
18:
return CN
19: end procedure
ma wspólnych sąsiadów. W przeciwnym wypadku należy wyznaczyć liczbę wątków potrzebnych do wyszukania wspólnych sąsiadów (zmienna nT ). Linie od 2 do 5 realizują
obliczenia opisane wzorem 6.1.
Krok 2 – Inicjalizacja struktury dla składowania wyniku metody. Tablica CN będzie
służyła do przechowywania identyfikatorów sąsiadów. Na początku każdy element tablicy
ma ustawioną wartość null, natomiast po zakończeniu działania metody w tablicy znajdą
się identyfikatory wspólnych sąsiadów oraz ewentualne wartości null. Rozmiar tablicy CN
jest równy liczbie wątków potrzebnych do wykonania przetwarzania (linia 6).
0

Krok 3 – Przepisanie sąsiadów pierwszego elementu instancji cic do tablicy CN . Uruchamianych jest nT wątków (linia 7). Każdy wątek ma przypisany identyfikator tid z zakresu
od 0 do nT − 1. Jeżeli dany wątek ma numer mniejszy niż liczba wszystkich sąsiadów
0
0
pierwszego elementu cic z cechą cb, tj. tid < N (cb, π0 (cic )), to taki wątek dokonuje przepisania identyfikatora sąsiada. Przepisywany jest sąsiad z pozycji określonej przez tid do
tablicy CN na pozycję wskazaną także przez tid (linie 8-10).
Krok 4 – Usunięcie sąsiadów, którzy nie są wspólnymi sąsiadami. Po wykonaniu poprzedniego kroku w tablicy CN znajdują się tylko identyfikatory sąsiadów pierwszego elementu
0
instancji cic . Należy usunąć te identyfikatory, które nie występują na listach sąsiadów
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0

pozostałych elementów instancji cic . Każdy wątek uruchomiony w kroku 3, który doko0
nał wpisu identyfikatora sąsiada (pierwszego elementu instancji cic ) w tablicy CN jest
odpowiedzialny za weryfikację, czy ten identyfikator znajduje się na listach sąsiadów po0
zostałych elementów instancji cic (linie 11-13). Jeżeli identyfikator nie występuje na choć
jednej ze sprawdzanych list, zastępowany jest on wartością null (linia 14).

F4
D1
A1
F2
C1
D2

C2

Element
centralny

Sąsiedzi

A1

B2, C1, C2, D1, F2, F4

A2
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A3

B4, C1, C2, C3

B2

C2, D1, F2

B4

C2, C3

C1

brak

C2

brak

C3

brak

D1

F2

D2

F2

B2
A3

B4

A2

C3

(a) graf sąsiedztwa

(b) sąsiedztwa typu gwiazda

Rysunek 6.1: Przykładowy zbiór danych przestrzennych dla ilustracji równoległego
odkrywania kolokacji przestrzennych

Przykład 6.1. Działanie metody FindNeighbors. Na rysunku 6.1a przedstawiony został
zbiór danych (w postaci grafu sąsiedztwa), który zostanie wykorzystany do ilustracji działania metod dla równoległego odkrywania kolokacji przestrzennych. Zbiór składa się z 12
obiektów. Każdy obiekt ma przypisaną jedną z następujących cech przestrzennych: A,
B, C, D lub F . Na rysunku 6.1b umieszczono uporządkowane sąsiedztwa typu gwiazda
wyznaczone dla zbioru danych z rysunku 6.1a. Niech podczas wykonywania algorytmu
będzie dany kandydat na kolokację {A, B, C}. Jedną z instancji prefiksu tego kandydata
jest instancja ci{A,B} = {A3, B4}. Niech para h{A, B, C},{A3, B4}i stanowi parametr
wywołania metody FindNeighbors. Zgodnie z danymi z rysunku 6.1 sąsiadami z cechą C
obiektu A3 są obiekty C1, C2 i C3, a obiektu B4 obiekty C2 i C3. Żadna z list nie jest
pusta, istnieje zatem możliwość znalezienia wspólnych sąsiadów. Przed przystąpieniem
do wyszukiwania konieczne jest określenie liczby wątków. Dla podanego przykładu jest
to maksymalna liczba sąsiadów, którzy znajdują się na listach sąsiadów z cechą C obiektów A3 oraz B4. Z tego względu nT = max {|{C1, C2, C3}| , |{C2, C3}|} = 3. W kroku
drugim tworzona jest tablica CN zawierająca trzy elementy. Każdy element ma przypisaną wartość null. W kroku trzecim uruchamiane są trzy wątki, którym przypisywane
są identyfikatory tid z zakresu od 0 do 2. Każdy z tych wątków wykona operację kopiowania jednego sąsiada pierwszego obiektu instancji ci{A,B} , czyli sąsiada obiektu A3 do
tablicy CN . Wątek z tid = 0 przypisze komórce CN [0] identyfikator pierwszego sąsiada
obiektu A3, wątek z tid = 1 przypisze komórce CN [1] identyfikator drugiego sąsiada etc.
Po wykonaniu tego kroku tablica CN ma następującą zawartość [1, 2, 3]. W kroku czwartym każdy z wątków weryfikuje odpowiadający mu element tablicy CN . Sprawdzić należy
listy sąsiadów dla pozostałych obiektów instancji ci{A,B} . W opisywanym przykładzie jest
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to tylko obiekt B4. Wątek z tid = 0 bada czy na liście sąsiadów obiektu B4 z cechą C
występuje identyfikator 1 (linia 13). Ponieważ taki element nie występuje na wymienionej
liście, komórka CN [0] przyjmuje wartość null. Wątki z tid = 1 oraz tid = 2 weryfikują
odpowiednio identyfikatory 2 i 3. Ponieważ oba te identyfikatory są na liście sąsiadów B4
z cechą C, zawartość tablic CN nie ulega zmianie. Po zakończeniu pracy wszystkich wątków zwracana jest tablica [null, 2, 3] wskazującą, że wspólnymi sąsiadami obiektów A2
i B4 z cechą C są obiekty C2 i C3.
Przedstawiona metoda odkrywania wspólnych sąsiadów jest ograniczona do przetwarzania pojedynczego kandydata i pojedynczej instancji prefiksu tego kandydata. W kolejnym podrozdziale przedstawiono podejście uwzględniające nie tylko wszystkie instancje
prefiksu pojedynczego kandydata, lecz również zbiory kandydatów.

6.2.3

Równoległe odkrywanie wspólnych sasiadów
˛
dla zbioru
kandydatów

Oprócz problemu odpowiedniego rozdzielania pracy, jednym z podstawowych problemów
podczas realizacji zadań w środowisku równoległym jest wyznaczenie liczby wątków, które
należy uruchomić w celu efektywnej realizacji zadania. W przypadku metody opisanej
w podrozdziale 6.2.2 wykorzystano wzór 6.1, który jednak nie uwzględnia konieczności
wielokrotnego wykonywania tej metody dla wielu instancji prefiksu kandydata, a tym
bardziej dla zbioru kandydatów. Przed przystąpieniem do opisu sposobu rozwiązania tego
problemu zdefiniowana zostanie pomocnicza metoda ForGroups.
Definicja 6.1 (metoda ForGroups). Niech będzie danych nJ zadań do wykonania nazywanych zadaniami głównymi. Niech każde zadanie główne składa się ze zbioru zadań
elementarnych, które mogą być wykonywane równolegle. Niech J[j], (0 ≤ j < nJ ) oznacza liczbę zadań elementarnych dla j-tego zadania głównego. Wynik działania metody
ForGroups składa się z:
• liczby wątków wymaganej do wykonania wszystkich zadań elementarnych w zbiorze
P
wszystkich zadań nT = j=0,...,nJ −1 J[j],
• tablicy G o rozmiarze nT , której elementy zawierają przypisanie każdego wątku do
jednego z zadań głównych ze zbioru J,
• tablicy I o rozmiarze nT , której elementy zawierają numery wątków realizujących
zadania elementarne w ramach zadania głównego określonego przez tablicę G.
Numeracja zaczyna się od 0 i składa się z kolejnych liczb całkowitych. Dla większej
uniwersalności metody dopuszczalne jest występowanie zadań głównych, dla których nie
przypisano żadnych zadań elementarnych. Równoległa realizacja tej metody wykorzystuje
operacje inclusive i exclusive scan. Dokładny opis algorytmu można odnaleźć w pracy [8].
Przykład 6.2. Działanie metody ForGroups. Niech będą 3 zadania główne do wykonania.
Niech liczba zadań elementarnych dla kolejnych zadań głównych będzie równa 2, 0 i 3.
Oznacza to, że pierwsze zadanie składa się z dwóch zadań elementarnych, trzecie z trzech
natomiast drugie zadanie nie ma przypisanego żadnego zadania elementarnego. Metoda
ForGroups wyznaczy liczbę wątków potrzebnych do wykonania wszystkich zadań równą
nT = 2 + 0 + 3 = 5. Dodatkowo zostaną utworzone dwie tablice – każda zawierająca 5
elementów. Tablica G zawiera przypisanie każdego z pięciu wątków do jednego z zadań
głównych. Ponieważ pierwsze zadanie główne składa się z dwóch zadań elementarnych,
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pierwsze dwa elementy tablicy G będą wskazywały numer tego zadania, czyli 0. Drugie zadanie główne jest pomijane ze względu na brak przypisanych zadań elementarnych.
Pozostałe trzy elementy tablicy G będą wskazywały trzecie zadanie główne. Ostatecznie
tablica G wygląda następująco G = [0, 0, 2, 2, 2]. Tablica I każdemu wątkowi przyporządkowuje unikalny numer w ramach zadania głównego. Wątki 0 i 1 realizują pierwsze
zadanie główne, stąd pierwsze dwa elementy tablicy I to 0 i 1. Wątki 2, 3, 4 realizują
trzecie zadanie główne, zatem kolejne elementy tablicy I to 0, 1, 2. Ostatecznie tablica I
przyjmuje postać I = [0, 1, 0, 1, 2].
Algorytm 6.2 Wyznaczanie liczby wątków dla przetwarzania zbioru kandydatów
Wejście:
Ck – zbiór wzorców kolokacji o długości k
Wyjście:
0
nT – liczba par hc, cic i
L – tablica zawierająca maksymalne liczby wspólnych sąsiadów wyznaczone
0
dla każdej pary hc, cic i
G – tablica określająca przydział pozycji z L do kandydata
I – tablica określająca przydział pozycji z L do instancji prefiksu kandydata
Najważniejsze zmienne:
J – tablica przechowująca informacje o liczbie zadań elementarnych dla
każdego kandydata
1: procedure DetermineWorkSize(Ck )
2:
zaalokuj tablicę J o rozmiarze |Ck |
3:
i←0
4:
for ci ← 0, . . . , |Ck | − 1 do
0
5:
J[i] ← CI ci
6:
i←i+1
7:
end for
8:
(nT , G, I) ← F orGroups(J)
9:
zaalokuj tablicę L o rozmiarze nT
10:
for tid ← 0, . . . , nT − 1 do in parallel
11:
c ← Ck [G[tid]]
0
12:
pref Inst ← CI c [I[tid]] :: instancja prefiksu kandydata
13:
maxLen ← 0 :: długość najdłuższej znalezionej listy sąsiadów dla prefInst
14:
for k ← 0, . . . , |c0 | − 1 do
15:
if |N (cb, πk (pref Inst))| > maxLen then
16:
maxLen ← N (cb, πk (pref Inst))
17:
else if |N (cb, πk (pref Inst))| = 0 then
18:
maxLen ← 0
19:
break
20:
end if
21:
end for
22:
L[tid] ← maxLen
23:
end for
24:
return nT , G, I, L
25: end procedure
W każdej iteracji oryginalnego algorytmu odkrywane są wzorce o tej samej długości. Naturalnym rozwiązaniem w algorytmie równoległym jest równoczesne przetwarzanie
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zbiorów kandydatów z pojedynczej iteracji, czyli zbiorów Ck . Dla każdego z kandydatów należących do Ck może istnieć wiele instancji prefiksów, a każda taka instancja może
mieć wielu wspólnych sąsiadów. Przed podaniem algorytmu równoległego wyszukiwania
wspólnych sąsiadów przedstawiona zostanie pomocnicza metoda DetermineWorkSize wyznaczająca w sposób równoległy maksymalne liczby wspólnych sąsiadów dla każdej pary
0
hc, cic i, gdzie c ∈ Ck . Algorytm 6.2 przedstawia opis działania metody DetermineWorkSize. Jako parametr wejściowy przyjmuje ona zbiór kandydatów na kolokacje o takiej
samej długości. Można w niej wyróżnić dwa główne kroki:
Krok 1 – Zdefiniowanie zadań i zadań elementarnych. W celu równoległej realizacji metody DetermineWorkSize każdy z kandydatów wejściowych jest traktowany jako pojedyncze zadanie główne. Każde takie zadanie będzie wymagało zrealizowania zadań elementarnych w liczbie równej liczbie instancji prefiksu kandydata przypisanego do tego zadania. Do wyznaczenia liczby wątków nT oraz przypisania do nich zadań głównych i zadań
elementarnych wykorzystana została metoda ForGroups. Jej parametrem jest tablica J
o rozmiarze równym liczbie wszystkich kandydatów ze zbiorów wejściowego Ck (linia 2).
Każdy kolejny element tablicy J przyjmuje wartość odpowiadającą liczbie instancji prefiksu kolejnego kandydata ze zbioru Ck (linie 3-7). Alokowana jest również tablica L, która
będzie zawierała wynik obliczeń (linia 9). Po zakończeniu działania metody DetermineWorkSize każdy z nT -elementów tablicy L zawierać będzie liczbę wątków potrzebnych
0
do przetworzenia pojedynczej pary hc, cic i gdzie c ∈ Ck . Rozdzielenie pracy pomiędzy
wątki jest opisane przez zawartość tablic G oraz I uzyskanych w wyniku działania metody
ForGroups.
Krok 2 – Równoległe przetwarzanie kandydatów i instancji ich prefiksów. Kolejne operacje metody DetermineWorkSize są wykonywane równolegle dla każdej instancji prefiksu
każdego z kandydatów ze zbioru Ck . Zgodnie z uzyskanym w kroku 1 wynikiem działania metody ForGroups uruchamianych jest nT wątków. Każdy wątek odpowiedzialny
jest za przetwarzanie pojedynczej instancji prefiksu jednego kandydata. Na początku
odczytywany jest kandydat na kolokację, który będzie przetwarzany w danym wątku.
Numer kandydata w zbiorze wejściowym Ck jest określony przez wartość pola tablicy G
o indeksie równym numerowi tid przypisanemu do wątku (linia 11). Numer instancji
prefiksu tego kandydata określa natomiast zawartość pola tablicy I również o indeksie
równym tid (linia 12). Dla wybranego kandydata i instancji jego prefiksu przeprowadzane
jest wyszukanie najdłuższej listy sąsiadów z cechą rozszerzającą kandydata (linie 13-21).
Znaleziona wartość zostaje zapisana w tablicy L w polu o adresie zgodnym z tid danego
wątku (linia 22). Po zakończeniu działania wszystkich wątków zwracana jest tablica L
wraz z tablicami G, L oraz wartością nT (linia 24).
Przykład 6.3. Działanie metody DetermineWorkSize. Niech w trzeciej iteracji algorytmu
odkrywania kolokacji w zbiorze danych z rysunku 6.1 wygenerowano kandydatów c1 =
{A, B, C} i c2 = {A, D, F }. Kandydaci c1 i c2 tworzą zbiór C3 , który jest parametrem
wejściowym metody DetermineWorkSize. W celu określenia liczby wątków potrzebnych
do wyznaczenia instancji tych kandydatów konieczne jest przeanalizowanie instancji ich
prefiksów, a zatem instancji kolokacji {A, B} oraz {A, D}. W pierwszym kroku działania
metody konstruowana jest tablica J określająca liczbę zadań wraz z liczbą zadań elementarnych. Ponieważ zbiór C3 składa się z dwóch kandydatów, tablica J będzie zawierała
dwa pola odpowiadające kolokacjom c1 i c2 . Wartością pierwszego pola jest liczba 3,
ponieważ tyle jest instancji prefiksu kolokacji c1 , tj. instancji kolokacji {A, B}. Drugie
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pole tablicy J przyjmie wartość 2. Ostatecznie tablica J wygląda następująco J = [3, 2].
Wynikiem zastosowania metody ForGroups dla tej tablicy są: nT = 5, G = [0, 0, 0, 1, 1]
i I = [0, 1, 2, 0, 1]. W drugim kroku metody DetermineWorkSize uruchamianych jest 5 wątków. W każdym wątku na podstawie numeru tid i zawartości tablic G oraz I ustalany
jest numer kandydata i numer jego instancji, dla której będzie wyszukiwana długość najdłuższej listy sąsiadów. Na przykład w wątku z tid = 3, z pozycji 3 w tablicach G oraz I
odczytane zostaną wartości odpowiednio 1 i 0. Oznacza to, że wątek z tid = 3 będzie
przetwarzał kandydata c2 i pierwszą jego instancję (oznaczoną indeksem 0). Przetwarzanie polega na określeniu maksymalnej liczby sąsiadów (z cechą rozszerzającą kolokacji c2 )
wśród obiektów należących do ustalonej instancji prefiksu. Uzyskany wynik jest zapisywany w tablicy L w komórce o indeksie równym 3 (tid wątku). Zakładając, że pierwszą
instancją prefiksu kandydata c2 jest instancja {A1, D1} uzyskana maksymalna długość
listy sąsiadów jest równa 2, ponieważ jest dwóch sąsiadów z cechą F elementu A1 oraz
jeden sąsiad cechą F elementu D1.
Metody ForGroups i DetermineWorkSize pozwalają na opracowanie algorytmu realizującego wydajne, równoległe odkrywanie wspólnych sąsiadów dla wielu kandydatów. Idea
tego rozwiązania polega na jednoczesnym uruchomieniu wątków dla sprawdzenia każdego potencjalnie wspólnego sąsiada dla każdej instancji prefiksu każdego z kandydatów.
Sposób działania zaproponowanej metody FindNeighborsGlobal przedstawia algorytm 6.3.
Metoda ta przyjmuje jako parametr wejściowy zbiór kandydatów Ck . Wynikiem jest tablica zawierająca wszystkich wspólnych sąsiadów wyznaczonych dla każdej instancji prefiksu każdego z kandydatów. W celu identyfikacji kandydata i instancji jego prefiksu (dla
której znaleziono wspólnych sąsiadów), oprócz wymienionej tablicy sąsiadów CN zwracane
są dwie tablice pomocnicze Gcin i I cin oraz liczba wszystkich wątków ncin
T , które zostały
użyte w czasie wykonania metody. Kolejne kroki metody FindNeighborsGlobal realizują
następujące zadania:
0

Krok 1 – Wyznaczenie maksymalnej liczby wspólnych sąsiadów dla każdej pary hc, cic i.
Zadanie to jest realizowane przez opisaną wcześniej metodę DetermineWorkSize. Wynik
ci
ci
przypisywany jest do zmiennych nci
T , G , I oraz L (linia 2). Zgodnie z opisem działania
0
ci
metody DetermineWorkSize zmienna nT określa liczbę wszystkich par hc, cic i, gdzie c ∈
Ck , a zmienna tablicowa L zawiera maksymalne liczby wspólnych sąsiadów dla tych par.
Zmienne Gci oraz I ci pozwalają na identyfikację odpowiednio kandydata c oraz instancji
0
0
jej prefiksu cic , czyli pary hc, cic i, do której odnosi się dana pozycja w tablicy L.
Krok 2 – Wyznaczenie liczby wątków dla realizacji wyszukiwania wspólnych sąsiadów.
Ponieważ odkrywanie wspólnych sąsiadów ma być wykonywane równolegle na poziomie
pojedynczych sąsiadów, należy: (1) obliczyć liczbę wątków do obsługi tego zadania, (2)
dokonać rozdziału pracy pomiędzy te wątki. Do tego celu można wykorzystać metodę
ForGroups, której parametrem jest tablica L (linia 3). Tablicę L można potraktować jako
0
zbiór |L| zadań głównych dla obsługi przetwarzanych par hc, cic i. Każde takie zadanie
główne wymaga realizacji L[i] (i = 0, . . . , |L| − 1) zadań elementarnych, których liczba jest
równa maksymalnej liczbie wspólnych sąsiadów dla i-tej pary. Wynik działania metody
cin oraz I cin . Zmienna ncin określa
ForGroups jest umieszczany w zmiennych ncin
T , G
T
ostateczną liczbę wymaganych wątków. Tablice Gcin oraz I cin wskazują odpowiednio
0
numery par hc, cic i oraz numery pozycji na listach sąsiadów, które będą przetwarzane
przez uruchomione wątki. Alokowana jest również tablica CN o rozmiarze ncin
T , w której
po wykonaniu metody znajdą się identyfikatory wspólnych sąsiadów lub wartości null.
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Algorytm 6.3 Równoległe odkrywanie wspólnych sąsiadów dla zbioru kandydatów
Wejście:
Ck – zbiór wzorców kolokacji o długości k
Wyjście:
ncin
wyniku
T – liczba wątków użytych do wyznaczenia
0
Gcin – tablica określająca numery par hc, cic i
0
I cin – tablica określająca numery sąsiadów w ramach par hc, cic i
CN – tablica zawierająca wspólnych sąsiadów
Najważniejsze zmienne:
c0
nci
T – liczba przetwarzanych par hc, ci i
Gci – tablica określająca numery kandydatów
I ci – tablica określająca numery instancji prefiksów kandydatów
0
L – tablica określająca maksymalne liczby sąsiadów dla par hc, cic i
1: procedure FindNeighborsGlobal(Ck )
ci ci
2:
(nci
T , G , I , L) ← DetermineW orkSize(Ck )
cin , I cin ) ← F orGroups(L)
3:
(ncin
T ,G
4:
zaalokuj tablicę CN o rozmiarze ncin
T
5:
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
0
6:
p ← Gcin [tid] :: odczyt numeru pary hc, cic i
7:
j ← Gci [p] :: numer kandydata na kolokację
8:
h ← I ci [p] :: numer instancji prefiksu kandydata
9:
r ← I cin [tid] :: numer sąsiada
0
10:
if r < |N (cbj , π0 (CI cj [h]))| then
0
11:
CN [tid] ← N (cbj , π0 (CI cj [h]))[r]
12:
end if
13:
for m ← 1, . . . , k − 2 do
14:
if CN [tid] 6= null then
0
15:
wyszukaj CN [tid] w N (cbj , πm (CI cj [h]))
16:
If nie znaleziono CN [tid] ← null
17:
end if
18:
end for
19:
end for
cin , I cin , CN
20:
return ncin
T ,G
21: end procedure
Krok 3 – Równoległe wyszukanie wspólnych sąsiadów. W tym kroku uruchamianych
jest ncin
T wątków (linia 5). Każdy wątek realizuje zadania opisane w krokach 4 i 5.
Krok 4 – Pobranie danych o sprawdzanej instancji. Każdy uruchomiony wątek pobiera
dane o kandydacie, instancji jego prefiksu, a także o numerze pozycji na liście sąsiadów,
która będzie weryfikowana w ramach działania tego wątku (linie 6-9). Do zmiennej p przy0
pisywany jest numer pary hc, cic i. Numer ten określa zawartość pola tablicy Gcin o indeksie równym numerowi tid wątku. Do zmiennej j przypisywany jest numer kandydata ze
zbioru Ck określony przez zawartość pola tablicy Gci o indeksie p. Zmienna h przyjmuje
wartość odpowiadającą numerowi instancji prefiksu j-tego kandydata. Numer tej instancji
jest odczytywany z tablicy I ci . Do zmiennej r przypisywana jest wartość określająca, który
z sąsiadów rozpatrywanej pary ma być weryfikowany przez uruchomiony wątek. Wartość
ta jest odczytywana z tablicy I cin z pozycji o numerze tid.
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Krok 5 – Zweryfikowanie sąsiadów. Wyszukiwana jest liczba sąsiadów pierwszego ele0
mentu h-tej instancji prefiksu j-tego kandydata, czyli instancji CI cj [h], posiadających
cechę rozszerzającą cbj . Jeżeli numer wątku w ramach przetwarzania pojedynczej pary
0
hcj , CI cj [h]i określony przez zawartość zmiennej r jest mniejszy niż liczba sąsiadów pierw0
szego elementu instancji CI cj [h] (linia 10), identyfikator r-tego sąsiada jest kopiowany do
0
tablicy CN (linia 11). Następnie w pętli obejmującej pozostałe elementy instancji CI cj [h]
sprawdzana jest informacja, czy skopiowany wcześniej identyfikator występuje na listach
sąsiadów tych elementów (linie 13-18). Identyfikatory występujące na wszystkich listach są
identyfikatorami wspólnych sąsiadów. W pozostałych przypadkach w tablicy CN umieszczana jest wartość null.
cin , I cin
Krok 6 – Zwrócenie wyniku. Wynikiem działania metody są zmienne ncin
T , G
oraz CN .

Przykład 6.4. Działanie metody FindNeighborsGlobal. Niech ponownie zbiór kandydatów C3 składa się z dwóch wzorców c1 = {A, B, C} i c2 = {A, D, F }. Z rysunku 6.1
łatwo odczytać, że instancjami prefiksu kandydata c1 są instancje {A1, B2}, {A2, B4},
{A3, B4} natomiast instancjami prefiksu kandydata c2 są {A1, D1} i {A2, D2}. Sąsiadami z cechą C instancji A1 są C1 i C2, A2: C3, A3: C1, C2 i C3, B2: C2, B4: C2
i C3. Sąsiadami z cechą F instancji A1 są F 2 i F 4, A2: F 2, D1: F 2, D2: F 2. Celem
działania metody FindNeighborsGlobal jest wyznaczenie wspólnych sąsiadów z cechą C
par h{A, B, C}, {A1, B2}i, h{A, B, C}, {A2, B4}i, h{A, B, C}, {A2, B4}i oraz wspólnych
sąsiadów z cechą F dla par h{A, D, F }, {A1, D1}i, h{A, D, F }, {A1, D2}i. W pierwszym
kroku, dla każdej z wymienionych par określana jest długość najdłuższej listy sąsiadów
z poszukiwaną cechą. Do tego celu wywoływana jest metoda DetermineWorkSize. Zgodnie
z przykładem 6.3 wynikiem jej działania są:
• liczba wątków użytych do przetwarzania nci
T = 5,
ci
• tablica G = [0, 0, 0, 1, 1] określająca przydział danego wątku do kandydata,
• tablica I ci = [0, 1, 2, 0, 1] określająca przydział wątku do prefiksu kandydata wskazanego przez Gci ,
• tablica L = [2, 2, 3, 2, 1] zawierająca maksymalne liczby sąsiadów dla każdej z przetwarzanych par.
Ponieważ przetwarzany jest zbiór kandydatów, liczba wszystkich wątków wymaganych do
efektywnego wyznaczenia wspólnych sąsiadów jest równa sumie liczb z tablicy L. Wartość
ta oraz sposób rozdzielenia pracy pomiędzy wątki są wyznaczane w drugim kroku metody
FingNeighborsGlobal poprzez wywoływanie metody ForGroups dla tablicy L. W wyniku
zwracane są:
• liczba wymaganych wątków ncin
T = 10,
cin
• tablica G = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4] określająca przydział wątku do przetwarzanej
pary,
• tablica I cin = [0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0] określająca przydział wątku do przetwarzanego
sąsiada dla pary określonej przez Gcin .
Na rysunku 6.2 przedstawiono przyporządkowanie zawartości tablic Gci , I ci , Gcin , I cin
oraz L do poszczególnych elementów przetwarzanego zbioru wejściowego kandydatów, instancji ich prefiksów i pozycji na listach sąsiadów.
Uruchamianych jest 10 wątków. Każdy wątek ustala, którego sąsiada i dla której
pary ma przeprowadzić wyszukiwanie wspólnego sąsiada. Na przykład wątek o numerze
tid = 6 odczytuje z tablicy Gcin zawartość pola o indeksie 6. Jest to liczba 2, która
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Numer kandydata
Kandydat
Prefiks kandydata
Globalny numer instancji
prefiksu kandydata
Instancja prefiksu
kandydata
Sąsiedzi instancji prefiksu
z cechą rozszerzająca
kandydata

0

1

c1={A,B,C}

c2={A,D,F}

{A,B}

{A,D}

0

1

2

3

4

{A1, B2}

{A2, B4}

{A3, B4}

{A1, D1}

{A2, D2}

C1
C2

C3

C1
C2
C3

F2
F4

F2

C2

C2
C3

C2
C3

F2

F2

Tablica Gci

[ 0,

0,

0,

1,

1]

Tablica Ici

[ 0,

1,

2,

0,

1]

[ 2,

2,

3,

2,

1]

Tablica Gcin

Tablica L

[ 0, 0,

1, 1,

2, 2, 2,

3, 3,

4]

Icin

[ 0, 1,

0, 1,

0, 1, 2,

0, 1,

0]

Tablica

Rysunek 6.2: Zawartość tablic Gci , I ci , Gcin , I cin i L dla przykładowego wykonania
metody FindNeighborsGlobal

jest równa numerowi przetwarzanej pary. Informacje o tej parze są odczytywane przy
pomocy tablic Gci oraz I ci . Komórka Gci [2] zawierająca liczbę 0 określa numer przetwarzanego kandydata. Jest to kandydat c1 = {A, B, C}. Komórka I ci [2] zawierająca
liczbę 2 wskazuje na numer instancji prefiksu kandydata c1 . Jest to instancja {A3, B4},
zatem wątek z tid = 6 będzie odpowiedzialny za przetwarzanie jednej z pozycji na liście
sąsiadów dla pary h{A, B, C}, {A3, B4}i. Numer pozycji r odczytywany jest z tablicy I cin
z komórki o adresie równym tid. W rozpatrywanym przykładzie r przyjmuje wartość 2, co
oznacza przetwarzanie trzeciej pozycji na liście sąsiadów. Uruchomiony wątek sprawdza
czy może wykonać operację kopiowania sąsiada pierwszego elementu instancji {A3, B4}.
Ponieważ instancja A3 posiada trzech sąsiadów z cechą C, rozpatrywany wątek kopiuje
identyfikator trzeciego sąsiada do tablicy CN na pozycji tid. W pętli obejmującej pozostałe elementy instancji {A3, B4} weryfikowane jest współwystępowanie skopiowanego
identyfikatora na listach sąsiadów tych elementów. Dla opisywanego przykładu wystarczy sprawdzić, czy identyfikator sąsiada CN [6] = 3 występuje na liście identyfikatorów
sąsiadów instancji B4. Ponieważ odpowiedź jest twierdząca, element C3 jest wspólnym
sąsiadem. Po zakończeniu działania wszystkich wątków tablica CN ma następującą zawartość CN = [null, C2, null, C3, null, C2, C3, F 2, null, F 2].

6.2.4

Równoległe odkrywanie wspólnych sasiadów
˛
dla zbioru
kandydatów w architekturze CUDA

Prezentowane do tej pory rozwiązania abstrahowały od ich praktycznej realizacji w architekturze CUDA. Chociaż metodę FindNeighborsGobal można wyobrazić sobie jako kernel
wykonywany przez każdy wątek CUDA, to jednak takie podejście nie może być efektywne.
Podstawowe własności architektury CUDA, które należy rozważyć dla zaproponowanej
metody odkrywania wspólnych sąsiadów to:
• Wolny dostęp do pamięci globalnej – każdy wątek odczytuje m.in. numer kandydata,
numer instancji prefiksu, numer przetwarzanego sąsiada, dane o liście sąsiadów ze
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struktury iCPI-hashmap. Dodatkowo pozyskana lista sąsiadów jest przeszukiwana
binarnie, co oznacza konieczność wykonania serii kolejnych odczytów. Wymienione
dostępy do pamięci mają charakter losowy, co jeszcze bardziej obniża wydajność
przetwarzania.
• Blokowa organizacja przetwarzania wątków – do tej pory zakładano możliwość jednoczesnego uruchomienia nieograniczonej liczby wątków. W architekturze CUDA
efektywna synchronizacja wątków jest możliwa w ramach bloku.
Rozwiązaniem problemu wolnego dostępu do pamięci globalnej jest wykorzystanie szybkiej pamięci współdzielonej. Chociaż trudno uniknąć pobierania z pamięci globalnej takich
elementów jak numer kandydata czy numer instancji prefiksu, można znacząco usprawnić
działanie przeszukiwania binarnego list sąsiadów. Warto tutaj podkreślić, że ze względu
na ograniczenia pamięciowe, wpisy w strukturze iCPI-hashmap są skompresowane. Podczas dekompresji mogą one zostać umieszczone w pamięci współdzielonej, do której będą
kierowane odwołania podczas przeszukiwania binarnego. Dekompresję można przeprowadzić również w sposób równoległy. Przypomnijmy, że podczas poszukiwania wspólnych
sąsiadów uruchamianych jest tyle wątków, ile pozycji liczy najdłuższa lista sąsiadów spośród tych wyznaczonych dla wszystkich elementów instancji prefiksu. Wykorzystywanych
jest jednak tylko tyle wątków, ilu jest sąsiadów pierwszego elementu instancji prefiksu.
Pozostałe wątki kończą przetwarzanie ze względu na brak możliwości znalezienia wspólnego sąsiada. Wątki te można wykorzystać do równoległej dekompresji wpisów z iCPIhashmap. Ponieważ przeszukiwanie binarne może odwoływać się do każdego elementu
przeszukiwanej tablicy, musi być wykonane po zakończeniu wszystkich wątków realizujących dekompresję. W praktyce oznacza to konieczność synchronizacji wątków. Nie byłoby
to dużym problemem, gdyby wszystkie wątki były uruchamiane równolegle. W blokowej organizacji przetwarzania wątków tylko wątki realizowane w ramach jednego bloku
mogą być efektywnie synchronizowane. Tymczasem jest bardzo prawdopodobne, że dla
0
niektórych par hc, cic i wątki przydzielone do ich przetwarzania trafią do różnych bloków.
Takie pary noszą nazwę par międzyblokowych w odróżnieniu od pozostałych par, czyli par
wewnątrzblokowych. Przeniesienie synchronizacji na wyższy poziom, choć możliwe, jest
bardzo kosztowne i wymagałoby użycia pamięci globalnej.
0

Przykład 6.5. Niech będzie danych dziewięć par hc, cic i i niech dla każdej z nich wymagane
jest uruchomienie trzech wątków. Niech w ramach jednego bloku będzie realizowanych 10
wątków. W celu wyszukania wspólnych sąsiadów konieczne jest uruchomienie trzech bloków. Stosując metodę ForGroups wygenerowany zostanie następujący podział przetwarzania. Wszystkie wątki dla par 0, 1, 2 zostaną zrealizowane w ramach bloku pierwszego.
W tym bloku znajdzie się również pierwszy wątek pary o numerze 3. Pozostałe dwa wątki
tej pary trafią do bloku drugiego. W bloku drugim realizowane będą również wszystkie wątki dla par 4 i 5 oraz dwa pierwsze wątki pary o numerze 6. Ostatni wątek tej
pary trafi do bloku trzeciego wraz z wątkami pozostałych dwóch par. Ostateczny podział
przedstawia rysunek 6.3.
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Zaproponowane rozwiązanie problemu przetwarzania par międzyblokowych polega na
dwuetapowej realizacji. W pierwszym etapie przetwarzane są tylko pary wewnątrzblokowe.
Określenie rodzaju pary realizowane jest na poziomie pojedynczego wątku. Jeżeli wątek
wykryje, że przetwarza parę międzyblokową, jego działanie zostaje zakończone. Zakładając, że liczba wymaganych wątków nie przekracza rozmiaru bloku, łatwo zauważyć, że
tylko dwie pary przetwarzane w ramach n-tego bloku mogą być parami międzyblokowymi:
para międzyblokowa, której wątki trafiły do bloku n-tego i (n-1)-ego oraz para międzyblokowa, której wątki trafiły do bloku n-tego i (n+1)-ego. W drugim etapie w n-tym
bloku będzie przetwarzana tylko ta para międzyblokowa, której wątki zostały przypisane
w pierwszym etapie do bloków n i n+1.
Przykład 6.6. Niech będzie dany zestaw par, wątków i bloków z przykładu 6.5. Zgodnie
z opisaną procedurą, w pierwszym etapie zostaną zrealizowane wątki przetwarzające pary
0, 1, 2, 4, 5, 7 i 8. W drugim etapie para 3 zostanie zrealizowana w bloku 0, ponieważ
we wcześniejszym etapie była przypisana do bloków 0 i 1. Para o numerze 6 zostanie
zrealizowana w bloku 1. Ostateczny przydział i realizację wątków w blokach przedstawia
rysunek 6.4.
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Rysunek 6.4: Przykład realizacji wątków przetwarzających pary hc, cic i w blokach

Uwzględnienie własności technologii CUDA wymaga modyfikacji podanej wcześniej
metody odkrywania wspólnych sąsiadów. Nową metodę, nazwaną FindNeighborsGlobalCUDA, przedstawia algorytm 6.4. Parametrami wejściowymi są: zbiór kandydatów na
kolokacje Ck oraz rozmiar bloku blockSize. Wynik metody jest taki sam jak opisanej
wcześniej metody FindNeighborsGlobal. Ze względu na duże podobieństwo obu metod
przedstawione zostaną przede wszystkim najważniejsze różnice. Podobnie jak w metodzie FindNeighborsGlobal, pierwsze kroki dotyczą określenia liczby wątków, które należy
uruchomić oraz przydzielenia do nich konkretnych zadań. Służą do tego metody DetermineWorkSize i ForGroups (linie 2 i 3). Tablica CN przeznaczona na składowanie
danych o wspólnych sąsiadach alokowana jest w pamięci globalnej (linia 4). Następnie
uruchamiane są w sposób równoległy wątki wyszukujące wspólnych sąsiadów (linia 5).
Każdy wątek wykorzystuje szereg zmiennych lokalnych. Do zmiennej ltid przypisywana
jest informacja o numerze wątku w ramach bloku (linia 7). Zmienna block wskazuje
na numer bloku, w którym działa dany wątek (linia 8). Alokowana jest także tablica
Sblock , która jest współdzielona w ramach danego bloku (linia 9). Jej rozmiar odpowiada
rozmiarowi bloku. Podobnie jak w czwartym kroku metody FindNeighborsGlobal, wyznaczane są dane o sprawdzanej instancji (linie 10-13). Odczytane wartości są umieszczane
w lokalnych zmiennych: p – numer przetwarzanej pary, j – numer kandydata ze zbioru
wejściowego Ck , r – numer pozycji na liście sąsiadów, h – numer instancji prefiksu kandydata. W lokalnej zmiennej e umieszczana jest także cecha rozszerzająca przetwarzanego
kandydata (linia 14).

Algorytm 6.4 Równoległe odkrywanie wspólnych sąsiadów dla zbioru kandydatów w architekturze CUDA
Wejście:
Ck – zbiór wzorców kolokacji o długości k
blockSize – liczba wątków w bloku
Wyjście – patrz opis zmiennych w algorytmie 6.3
Najważniejsze zmienne – patrz opis zmiennych w algorytmie 6.3 oraz:
tid – globalny numer wątku
ltid – numer wątku w bloku
block – numer bloku dla danego wątku
Sblock – tablica przechowujące zdekompresowane listy sąsiadów
e – cecha rozszerzająca kandydata na kolokację
0
crossBlock – wskazuje czy para hc, cic i jest parą międzyblokową
1: procedure FindNeighborsGlobalCUDA(Ck , blockSize)
ci ci
2:
(nci
T , G , I , L) ← DetermineW orkSize(Ck )
cin
3:
(nT , Gcin , I cin ) ← F orGroups(L)
4:
zaalokuj tablicę CN o rozmiarze ncin
T
5:
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
6:
local variables ltid, block, p, r, j, h, e, pn, crossBlock
7:
ltid ← tid mod blockSize
8:
block ← tid div blockSize
9:
Sblock ← tablica w pamięci współdzielonej
0
10:
p ← Gcin [tid] :: odczyt numeru pary hc, cic i
11:
r ← I cin [tid] :: odczyt numeru przetwarzanego sąsiada
12:
j ← Gci [p] :: odczyt numeru kandydata na kolokację
13:
h ← I ci [p] :: odczyt numeru instancji prefiksu kandydata
14:
e ← cbj :: odczyt cechy rozszerzającej
15:
crossBlock ← (ltid − r < 0) or (ltid − r + L[p] − 1 ≥ blockSize)
16:
pn ← null :: pn to kandydat na wspólnego sąsiada
17:
if not crossBlock then :: etap 1
18:
FindCommonNeighborCUDA(pn, r, e, j, h, k, ltid, Sblock )
19:
CN [tid] ← pn
20:
end if
21:
if ∃ para międzyblokowa z pierwszym wątkiem w block then :: etap 2
22:
local variables sj,sk,se
23:
sj ← numer kandydata dla pary międzyblokowej
24:
sh ← numer instancji prefiksu dla pary międzyblokowej
25:
se ← cecha rozszerzająca dla pary międzyblokowej
26:
if ltid < L[sj] then
27:
pn ← null
28:
FindCommonNeighborCUDA(pn, ltid, se, sj, sh, k, ltid, Sblock )
29:
CN [tid] ← pn
30:
end if
31:
end if
32:
end for
ci ci cin
cin , I cin , CN
33:
return nci
T , G , I , nT , G
34: end procedure
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W kolejnym kroku wyznaczana jest wartość lokalnej zmiennej boolowskiej crossBlock.
Wartość tej zmiennej odpowiada na pytanie, czy przetwarzana przez dany wątek para jest
parą międzyblokową. Warto przypomnieć, że przy przyjętych założeniach wątki obsługujące parę międzyblokową muszą znajdować się w sąsiednich blokach. Z punktu widzenia
wątku w bloku n+1, przetwarzana para będzie parą międzyblokową, jeżeli istnieje co najmniej jeden wątek dla tej pary w bloku n. Taka sytuacja będzie zachodziła wówczas, gdy
różnica pomiędzy numerem wątku w ramach bloku a numerem pozycji na liście sąsiadów
będzie mniejsza od zera, czyli spełniona będzie nierówność ltid − r < 0. Analogicznie,
z punktu widzenia wątku w bloku n, przetwarzana para będzie międzyblokowa, jeżeli został do niej przypisany co najmniej jeden wątek w bloku n+1. W celu weryfikacji tego
warunku należy wykorzystać tablicę L będącą wynikiem działania metody DetermineWorkSize. Tablica ta zawiera liczby wątków przeznaczonych dla każdej z przetwarzanych
par. Numer pierwszego wątku przetwarzającego parę międzyblokową w bloku n jest równy
ltid−r. Obliczając wartość ltid−r+L[p]−1 wyznaczona zostaje pozycja ostatniego wątku
przetwarzającego daną parę w ramach bloku n. Wystarczy zatem sprawdzić, czy nie przekracza ona liczby wątków dostępnych w ramach bloku (blockSize). Jeżeli spełniona jest
nierówność ltid−r +L[p]−1 ≥ blockSize, para jest parą międzyblokową. Każdy wątek weryfikuje oba opisane warunki. Jeżeli choć jeden z nich jest spełniony, zmienna crossBlock
przyjmuje wartość P RAW DA (linia 15). W celu poprawy efektywności dalszego przetwarzania lokalna zmienna pn inicjalizowana jest wartością null (linia 16). Będzie ona
przechowywać dane na temat potencjalnego wspólnego sąsiada. Jeżeli wątek został przypisany do pary wewnątrzblokowej (linia 17), wywołana zostaje funkcja FindCommonNeighborCUDA, która zwraca identyfikator wspólnego sąsiada lub wartość null, gdy takiego
sąsiada nie udało się wyznaczyć. Zwrócona wartość jest zapisywana w tablicy CN umieszczonej w pamięci globalnej (linia 19). Opis metody FindCommonNeighborCUDA zostanie
przedstawiony w kolejnym akapicie. Jeżeli w wykonywanym bloku oczekuje jeszcze na
przetwarzanie para międzyblokowa, której pierwszy wątek został przydzielony do tego
bloku (linia 21), każdy z wątków wyznacza numer kandydata, numer instancji prefiksu
oraz cechę rozszerzającej dla tej pary i przypisuje wyliczone wartości odpowiednio do
zmiennych sj, sh oraz se (linie 23-25). Przetwarzanie pary międzyblokowej realizują tylko
te wątki, dla których ich numer w bloku jest mniejszy niż maksymalna liczba sąsiadów
dla pary określona przez L[sj]. Podobnie jak w przypadku pary wewnątrzblokowej, wymienione wątki wywołują metodę FindCommonNeighborCUDA, a jej wynik przypisują do
pola tablicy CN wskazanego przez globalny numer wątku tid (linia 29). Warto zwrócić
uwagę na drugi parametr wywołania metody FindCommonNeighborCUDA, który w przypadku pary międzyblokowej jest równy numerowi wątku w bloku, a nie numerowi pozycji
sąsiada na liście, jak w przypadku przetwarzania pary wewnątrzblokowej.
Schemat działania metody FindCommonNeighborCUDA prezentuje algorytm 6.5. Parametrami wywołania są: pn – zmienna lokalna wątku wywołującego, przez którą zostanie
zwrócony identyfikator wspólnego sąsiada lub wartość null, r – numer pozycji na liście
sąsiadów, którą należy zweryfikować, e – cecha rozszerzająca kandydata, j – numer kandydata, h – numer instancji prefiksu kandydata, k – długość kandydata, ltid – numer
wątku w bloku, Sblock – lokalna, współdzielona w ramach bloku, tablica umożliwiająca
kooperację wątków. Działanie metody jest zbliżone do przedstawionej wcześniej metody
FindNeighbors (algorytm 6.1), ale ograniczone do wyszukiwania pojedynczego sąsiada.
Metoda jest uruchamiana dla określonej pozycji na liście sąsiadów. Na początku działania
metody następuje skopiowanie do zmiennej pn r-tego sąsiada z listy sąsiadów pierwszego
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Algorytm 6.5 Odkrywanie wspólnego sąsiada w architekturze CUDA
Wejście:
pn – parametr wyjściowy - wspólny sąsiad
r – numer sąsiada na liście sąsiadów
e – cecha rozszerzająca kandydata
j – numer kandydata
h – numer instancji prefiksu kandydata
k – długość kandydata
ltid – numer wątku w bloku
Sblock – współdzielona tablica z sąsiadami przetwarzanymi w danym bloku
Wyjście:
numer instancji wspólnego sąsiada lub wartość null jest zwracana przez
parametr wejściowy
1: procedure FindCommonNeighborCUDA(pn, r, e, j, h, k, ltid, Sblock )
0
2:
if r < |N (e, π0 (CI cj [h]))| then
0
3:
pn ← N (e, π0 (CI cj [h]))[r] :: Dekompresja pierwszego sąsiada
4:
end if
5:
for m ← 1, . . . , k − 2 do
0
6:
if l < |N (e, πm (CI cj [h]))| then
0
7:
Sblock [ltid] ← N (e, πm (CI cj [h]))[r] :: dekompresja m-tego sąsiada
8:
end if
9:
synchronizacja bloku :: oczekiwanie na pozostałe wątki
10:
if pn 6= null then
11:
Wyszukaj binarnie pn w Sblock
0
w zakresie [ltid − r, ltid − r + |N (e, πm (CI cj [h]))| − 1]
12:
If nie znaleziono pn ← null :: nie jest wspólnym sąsiadem
13:
end if
14:
synchronizacja bloku :: oczekiwanie na pozostałe wątki
15:
end for
16: end procedure
elementu instancji prefiksu (linia 3). Zanim to jednak nastąpi, konieczna jest weryfikacja, czy taki sąsiad istnieje (linia 2). Przypomnijmy, że liczba uruchomionych wątków
(wywołujących metodę FindCommonNeighborCUDA) dla danej instancji prefiksu kandydata jest równa długości najdłuższej listy sąsiadów wyznaczonych dla każdego elementu
instancji prefiksu. Lista sąsiadów pierwszego elementu instancji prefiksu może być krótsza
od najdłuższej listy zatem nie w każdym wywołaniu metody FindCommonNeighborCUDA
będzie wykonywanie kopiowanie. W kolejnym kroku wątki, w których zmienna pn ma
wartość różną od null będą weryfikowały czy identyfikator sąsiada pn znajduje się na listach sąsiadów pozostałych elementów instancji prefiksu. Ponieważ dane o sąsiadach są
składowane w postaci skompresowanej w wolnej pamięci globalnej, krok przeszukiwania
byłby bardzo czasochłonny. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje pamięć lokalną (tablica Sblock ) wykorzystywaną przez wątki działające w tym samym bloku. Wypełnienie
danymi tej pamięci jest realizowane przez wszystkie wątki, niezależnie od tego, czy weryfikują sąsiada, czy też wartość zamiennej pn jest w nich równa null. Zaczynając od
drugiego elementu instancji prefiksu (linia 5) każdy wątek kopiuje sąsiada z listy sąsiadów tego elementu do tablicy Sblock na pozycję określoną przez numer wątku w ramach
bloku (linia 7). Następnie wykonywana jest synchronizacja (linia 9). Po jej zakończeniu
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w tablicy Sblock znajdują się wszyscy sąsiedzi z listy sąsiadów przetwarzanego elementu
instancji prefiksu. Każdy wątek, który weryfikuje sąsiada (pn 6= null) sprawdza, czy ten
sąsiad jest na liście w Sblock . Do tego celu wykorzystywane jest przeszukiwania binarne
w zakresie tablicy Sblock wyliczonym na podstawie numeru wątku, numeru na liście sąsiadów i długości listy sąsiadów (linia 11). Po wykonaniu tego kroku konieczna jest druga
synchronizacja (linia 14). Dzięki temu wszystkie wątki zakończą przeszukiwanie tablicy
Sblock przed jej modyfikacją w kolejnej iteracji pętli, tzn. dla kolejnego elementu instancji
prefiksu kandydata. Jeżeli zmiennej pn nie zostanie przypisana wartość null w czasie weryfikacji, wartość tej zmiennej określa identyfikator wspólnego sąsiada. Jest ona zwracana
przez parametr do metody wywołującej (linia 19). Opisana wcześniej dwukrotna synchronizacja wątków odbywa się w blokach instrukcji warunkowych. Przetwarzanie części wątków może nie zostać skierowane do takiego bloku i tym samym synchronizacja zostałaby
pominięta. W praktycznej implementacji powyższy problem musi zostać uwzględniony,
jednak z uwagi na znacznie lepszą czytelność algorytmu odpowiednia modyfikacja została
pominięta w prezentowanym pseudokodzie.
Przykład 6.7. Działanie metody FindNeighborsGlobalCUDA. Niech ponownie będzie dany
zestaw par, wątków i bloków z przykładu 6.4 wraz z wyliczoną liczbą ncin
T = 10 oraz tablici
ci
cin
cami G = [0, 0, 0, 1, 1], I = [0, 1, 2, 0, 1], L = [2, 2, 3, 2, 1], G = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4]
i I cin = [0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0]. Niech rozmiar bloku blockSize jest równy 6. Maksymalna
liczba wspólnych sąsiadów jest równa 10, zatem alokowanych jest 10 miejsc w tablicy CN
i uruchamianych jest 10 wątków. Każdy wątek na początku swojego działania wyznacza
serię wartości, która pozwoli na określenie czy para, do której przetwarzania został przypisany jest parą międzyblokową, czy też wewnątrzblokową. Wątki i bloki są numerowane globalnie od 0 kolejnymi liczbami całkowitymi. Wątek wylicza numer bloku, w którym został
uruchomiony oraz swój numer ltid w ramach tego bloku. Na przykład wątek o globalnym
numerze tid = 3 jest czwartym wątkiem (ltid = 3) pierwszego bloku (block = 0). Wątek
ten będzie odpowiedzialny za przetwarzanie pary o indeksie p = Gcin [tid] = Gcin [3] = 1.
Na tej podstawie określany jest numer kandydata j = Gci [p] = Gci [3] = 0 oraz numer
instancji prefiksu tego kandydata h = I ci [p] = I ci [3] = 1. Przetwarzany zatem będzie
kandydat {A, B, C} i instancja jego prefiksu {A2, B4}. Wątek będzie odpowiedzialny za
weryfikację sąsiada, który znajduje się na pozycji r = I cin [tid] = I cin [3] = 1 na liście
sąsiadów pierwszego elementu instancji prefiksu z cechą rozszerzającą e = C. Następnie
wartościowane jest wyrażenie określające rodzaj przetwarzanej pary. Pierwszy warunek
(ltid − r < 0) sprawdza, czy choć jeden wątek nie jest przypisany do wcześniejszego bloku.
Ponieważ ltid−r = 3−1 = 2 jest większe od 0, sprawdzany jest drugi warunek. Weryfikuje
on, czy ostatni z wątków dla tej pary jest w tym samym bloku. Do pozycji pierwszego
wątku w ramach tego bloku, czyli ltid−r = 3−1 dodawana jest liczba potrzebnych wątków
dla przetworzenia tej pary. Liczby wątków zostały wyznaczone przez metodę DetermineWorkSize i umieszczone w tablicy L. Dla rozpatrywanej pary wymagane są L[p] = L[1] = 2
wątki, zatem numer ltid ostatniego wątku jest równy 2+2−1 = 3. Ponieważ rozmiar bloku
jest równy 5, ostatni wątek znajduje się w tym samym bloku. Przetwarzana para nie jest
parą międzyblokową i uruchamiana jest dla niej metoda FindCommonNeighborCUDA.
Pierwszym krokiem w tej metodzie jest sprawdzenie, czy istnieje sąsiad pierwszego
elementu instancji prefiksu, tj. instancji A2 z cechą C, który może zostać zweryfikowany
przez bieżący wątek. Ponieważ istnieje tylko jeden sąsiad instancji A2 z cechą C, a wątek
został przypisany do przetwarzania drugiej pozycji na liście sąsiadów (r = 1), etap dekompresji sąsiada i zapisanie go do zmiennej pn zostaje pominięty. Nie oznacza to jednak, że
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Tabela 6.1: Wartości zmiennych lokalnych w metodzie FindNeighborsGlobalCUDA dla
rozpatrywanego przykładu 6.7
tid

ltid

block

p

r

j

h

crossBlock

0

0

0

0

0

0

0

(0 − 0 < 0) or (0 − 0 + 2 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

1

1

0

0

1

0

0

(1 − 1 < 0) or (1 − 1 + 2 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

2

2

0

1

0

0

1

(2 − 0 < 0) or (2 − 0 + 2 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

3

3

0

1

1

0

1

(3 − 1 < 0) or (3 − 1 + 2 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

4

4

0

2

0

0

2

(4 − 0 < 0) or (4 − 0 + 3 − 1) ≥ 6 → P RAW DA

5

5

0

2

1

0

2

(5 − 1 < 0) or (5 − 1 + 3 − 1) ≥ 6 → P RAW DA

6

0

1

2

2

0

2

(0 − 2 < 0) or (0 − 2 + 3 − 1) ≥ 6 → P RAW DA

7

1

1

3

0

1

0

(1 − 0 < 0) or (1 − 0 + 2 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

8

2

1

3

1

1

0

(2 − 1 < 0) or (2 − 1 + 2 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

9

3

1

4

0

1

1

(3 − 0 < 0) or (3 − 0 + 1 − 1) ≥ 6 → F ALSZ

Legenda: tid – globalny numer wątku, ltid – numer wątku w bloku, block – numer bloku
dla wątku, p – numer pary, r – numer sąsiada na liście sąsiadów, j – numer kandydata,
h – numer instancji prefiksu kandydata, crossBlock – czy para międzyblokowa
wątek nie będzie wykonywał żadnego działania. Będzie on odpowiedzialny za dekompresję i zapisanie sąsiada z pozycji r = 1 dla kolejnego elementu instancji prefiksu {A2, B4},
czyli B4. Ponieważ instancja B4 posiada dwóch sąsiadów z cechą C, można zdekompresować drugiego sąsiada i zapisać jego identyfikator we współdzielonej w ramach bloku tablicy
S0 na pozycji ltid. W tym momencie następuje synchronizacja wątków. Warto zauważyć,
że wątek o tid = 2, czyli wątek poprzedzający przed chwilą opisany, przetwarza tę samą
parę, ale zajmuje się pozycją r = 0 na liście sąsiadów. Ponieważ instancja A2 ma jednego
sąsiada z cechą C, zostanie on skopiowany do lokalnej zmiennej tego wątku, a w kolejnym kroku do tablicy S0 na pozycji 2 zostanie skopiowany pierwszy sąsiad instancji B4
z cechą C. Po synchronizacji wszystkich wątków, wątek z tid = 2 wykona przeszukiwanie
binarne tablicy S0 , w której na pozycjach 2 i 3 znajdują się identyfikatory wszystkich sąsiadów instancji B4. Na tym działanie wyszukiwania sąsiadów się zakończy, ponieważ nie
ma więcej elementów instancji prefiksu do sprawdzenia. W przeciwnym wypadku w kolejnych iteracjach wątki skopiowałyby sąsiadów każdego kolejnego elementu i nastąpiłaby
dalsza weryfikacja potencjalnych wspólnych sąsiadów.
Dla pełnego wyjaśnienia działania metody FindNeighborsGlobalCUDA, opisany zostanie jeszcze wątek z tid = 6. Jest to pierwszy (ltid = 0) wątek drugiego bloku (block = 1).
Wątek ten jest odpowiedzialny za przetwarzanie pary o indeksie p = 2 instancji prefiksu
h = 2 kandydata j = 0. Warunek ltid − r < 0 sprawdzający, czy choć jeden wątek
nie jest przypisany do wcześniejszego bloku, jest spełniony, ponieważ ltid − r = −2.
Przetwarzana para jest zatem parą międzyblokową. Obliczenia dla wszystkich wątków
zostały zamieszczone w tabeli 6.1. Jak łatwo zauważyć, wątki z numerem tid równym
4, 5 i 6 podczas swojego działania wykryły, że przetwarzają parę międzyblokową. Zgodnie z algorytmem obliczenia dla takiej pary zostaną wykonane w drugim etapie. Ponieważ pierwszy wątek dla tej pary (tid = 4) jest przypisany do bloku 0, to właśnie
pierwsze trzy wątki tego bloku będą wykonywały przetwarzanie w drugim etapie. Osta-

6.2 Algorytm odkrywania kolokacji przestrzennych dla architektury CUDA

132

tecznie tablica z danymi o wspólnych sąsiadach przyjmie następujące wartości CN =
[null, C2, null, C3, null, C2, C3, F 2, null, F 2].

6.2.5

Wyznaczanie w sposób równoległy unikalnych instancji
dla zbioru kandydatów

Tablica wspólnych sąsiadów dla wszystkich kandydatów uzyskana w wyniku zastosowania
algorytmu 6.4 pozwala na wyliczenie powszechności dla każdego z tych kandydatów. Ze
względu na definicję miary powszechności, wyliczenie jej wartości dla kandydata c wymaga
ustalenia liczby unikalnych instancji każdej z cech przestrzennych należących do kandydata c. Można wyróżnić dwa podejścia do rozwiązania problemu wyznaczania unikalnych
instancji: metodę opartą na sortowaniu oraz metodę korzystającą z funkcji haszowej. Podobnie jak w przypadku odkrywania wspólnych sąsiadów, najpierw zostaną przedstawione
podejścia równoległe, abstrahujące od architektury CUDA.
Metoda oparta na sortowaniu polega na przetwarzaniu równoległym kandydatów w taki
sposób, że dla danego kandydata umieszczane są w pojedynczej tablicy jego instancje, a następnie uruchomiane są dwie podstawowe operacje: sort oraz unique. Operacje te zostały
opisane w podrozdziale 6.1.2. Pełny opis działania metody nazwanej UniqueInstancesSort przedstawia algorytm 6.6. Parametrami wejściowymi, oprócz zbioru kandydatów Ck
oraz tablicy CN zawierającej wyznaczonych dla nich wspólnych sąsiadów, są także tablice
pomocnicze Gci , I ci , Gcin wraz z wartością ncin
T . Wymienione dane są wyliczane przez
podczas wyznaczania wspólnych sąsiadów (algorytm 6.4). Idea opisywanego algorytmu
polega na uruchomieniu osobnego wątku dla każdego ze znalezionych wspólnych sąsiadów
przechowywanych w tablicy CN . Na podstawie numeru pozycji w tablicy CN oraz zawartości tablic Gci , I ci , Gcin możliwe jest ustalenie kandydata i instancji jego prefiksu,
dla których został wyznaczony dany wspólny sąsiad. Wątek związany ze wspólnym sąsiadem kopiuje do pomocniczej tablicy identyfikatory wszystkich instancji cech należących
do instancji prefiksu kandydata oraz identyfikator wspólnego sąsiada. Dodatkowo kopiowane są informacje pozwalające na rozróżnienie wpisów w tablicy pomocniczej i powiązanie ich z kandydatami. Tak przygotowana tablica jest sortowana, a następnie usuwane
są z niej duplikaty. Ostateczna zawartość tablicy reprezentuje unikalne instancje cech
przestrzennych należących do instancji kandydatów. Szczegółowy opis kroków metody
UniqueInstancesSort jest następujący:
Krok 1 – Przygotowanie struktur pomocniczych. Tablica, w której będą składowane dane
do sortowania i eliminacji duplikatów musi posiadać rozmiar równy liczbie wspólnych sąsiadów pomnożonej przez długość kandydata. Ponieważ tablica CN zawierająca wspólnych sąsiadów może zawierać pola z wartością null, konieczne jest policzenie rzeczywistych
wspólnych sąsiadów. W tym celu alokowana jest pomocnicza tablica f lags o takim samym
rozmiarze jak rozmiar tablicy CN , czyli rozmiarze równym ncin
T (linia 2). Uruchamianych
cin
cin
jest nT wątków z numerami tid = 0, . . . , nT − 1 (linia 3). Każdy wątek sprawdza, czy
na pozycji tid w tablicy CN znajduje się wartość różna od null (linia 4). Jeżeli tak, w tablicy f lags na pozycji tid wstawiana jest wartość 1 (linia 5). W przeciwnym wypadku
wstawiana jest wartość 0 (linia 7). Do pomocniczej zmiennej ic zapisywana jest wartość
ostatniego pola z tablicy f lags (linia 10). Następnie dla tablicy f lags uruchamiana jest
metoda exclusive scan (linia 11). Ze względu na początkową zawartość tablicy f lags,
po wykonaniu tej metody, na pozycjach odpowiadających pozycjom wspólnych sąsiadów
z tablicy CN w tablicy f lags znajdą się wartości 0, 1, . . . będące indeksami dla kolejnych
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wspólnych sąsiadów. Wartość ic powiększona o zawartość ostatniego pola tablicy f lags
jest równa liczbie wspólnych sąsiadów (linia 12). Na potrzeby dalszego przetwarzania
i składowania wyniku alokowana jest tablica buf o rozmiarze równej liczbie wspólnych
sąsiadów pomnożonej przez długość kandydata, czyli ic ∗ k (linia 13).
Algorytm 6.6 Równoległe wyznaczanie unikalnych instancji kandydatów oparte na sortowaniu
Wejście:
Ck – zbiór kandydatów o długości k
cin , CN – patrz opis parametrów wyjściowych
Gci , I ci , ncin
T ,G
w algorytmie 6.4
Najważniejsze zmienne:
ic – liczba wspólnych sąsiadów
m – numer pozycji instancji cechy w instancji prefiksu
Wyjście:
buf – tablica zawierająca unikalne instancje cech kandydatów na kolokacje
cin , CN )
1: procedure UniqueInstancesSort(Ck , Gci , I ci , ncin
T ,G
cin
2:
zaalokuj tablicę f lags o rozmiarze nT
3:
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
4:
if CN [tid] 6= null then
5:
f lags[tid] ← 1
6:
else
7:
f lags[tid] ← 0
8:
end if
9:
end for
10:
ic ← f lags[ncin
T − 1]
11:
f lags ← exclusiveScan+ (f lags)
12:
ic ← ic + f lags[ncin
T − 1]
13:
zaalokuj tablicę buf o rozmiarze ic ∗ k
14:
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
15:
if CN [tid] 6= null then
0
16:
p ← Gcin [tid] :: numer przetwarzanej pary hc, cic i
17:
j ← Gci [p] :: numer kandydata
18:
h ← I ci [p] :: numer instancji prefiksu kandydata
19:
for m = 0, . . . , k − 2 do
0
20:
buf [f lags[tid] + m ∗ ic] ← (m, j, πm (CI cj [h]))
21:
end for
22:
buf [f lags[tid] + (k − 1) ∗ ic] ← (m, j, CN [tid])
23:
end if
24:
end for
25:
sort(buf )
26:
unique(buf )
27:
return buf
28: end procedure
Krok 2 – Kopiowanie danych do tablicy pomocniczej. Uruchamianych jest ncin
T wątków
(linia 14). Każdy wątek sprawdza, czy na pozycji wskazanej przez jego numer tid wystę-
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puje w tablicy CN wspólny sąsiad (linia 15). Wątki, dla których odpowiedź jest twierdząca, przechodzą do ustalenia numeru kandydata, pary oraz instancji prefiksu kandydata,
dla których wyszukany został wspólny sąsiad (linie 16-18). W wątku uruchamiana jest
pętla, która służy do skopiowania instancji prefiksu kandydata do tablicy buf (linie 1921). Każda instancja cechy kopiowana jest indywidualnie. Dodatkowo do każdego pola
tablicy buf wstawiane są informacje o numerze kandydata i pozycji instancji w ramach
tego kandydata (linia 20). Po zakończeniu pętli do tablicy buf kopiowana jest w analogiczny sposób informacja o wspólnym sąsiedzie instancji skopiowanego wcześniej prefiksu
(linia 22).
Krok 3 – Eliminacja duplikatów i zwrócenie wyniku. Operacja eliminacji duplikatów
w wykorzystywanej bibliotece Thrust wymaga na wejściu danych uporządkowanych. Po
wykonywaniu operacji sortowania (linia 25) następuje eliminacja duplikatów za pomocą
metody unique (linia 26). Tablica buf zawierająca unikalne instancje cech przestrzennych dla każdego z kandydatów zwracana jest jako wynik metody UniqueInstancesSort
(linia 27).
Druga z proponowanych metod do wyznaczenia unikalnych instancji cech kandydatów wykorzystuje funkcję mieszająca. Idea tej metody, nazwanej UniqueInstancesHash,
polega na wykorzystaniu struktury zbioru. Ponieważ elementy zbioru nie powtarzają się,
dodawanie do takiego zbioru kolejnych duplikatów nie będzie miało wpływu na jego zawartość. Popularną implementacją zbiorów są tablice oparte na funkcji mieszającej, tzw.
tablice haszowe. W metodzie UniqueInstancesHash uruchomiane wątki wstawiają do tablicy haszowej trójki reprezentujące instancje cech przestrzennych kandydatów na kolokacje. Podobnie jak w przypadku metody UniqueInstancesSort, parametrami wejściowymi
są: zbiór kandydatów Ck oraz dane wyznaczone podczas odkrywania wspólnych sąsiadów:
ci
tablice CN , Gci , I ci , Gcin oraz wartość ncin
T . Dodatkowym parametrem jest nT . Zwracanym wynikiem jest tablica zawierające dane o unikalnych instancjach cech przestrzennych
kandydatów. Szczegółowe kroki metody UniqueInstancesHash opisuje algorytm 6.7:
Krok 1 – Przygotowanie struktury dla eliminacji duplikatów. Ponieważ implementacja
zbioru jest oparta na tablicy, konieczne jest wyspecyfikowanie jej rozmiaru. Rozmiar tablicy powinien być ograniczony przez maksymalną liczbę elementów, jakie mogą się w niej
znaleźć. W przypadku instancji cech przestrzennych kandydatów w najgorszym scenariuszu (ze względu na zajętość pamięci) każdy element w tablicy CN reprezentuje inną
instancję w ramach danego kandydata. Wszyscy sąsiedzi muszą znaleźć się w wynikowym zbiorze, zatem jest to ncin
elementów. Dodatkowo należy przechować informacje
T
o pozostałych elementach każdej z instancji kolokacji. Są to instancje prefiksów kandydatów. Zakładając, że każda z instancji prefiksu ma co najmniej jednego sąsiada, wszystkie
instancje prefiksu trafią do zbioru instancji kandydata. Jeżeli dla danej instancji prefiksu znaleziono wielu wspólnych sąsiadów, powstanie wiele instancji kandydata, jednak
w tablicy haszowej instancja prefiksu pozostanie unikalna. Z tego względu górnym ograniczeniem jest maksymalna liczba wspólnych sąsiadów ncin
T powiększona o sumę rozmiarów
instancji prefiksów. Jest ona równa iloczynowi liczby instancji prefiksów nci
T i długości
kandydata pomniejszonej o jeden. Ostatecznie rozmiar alokowanej tablicy haszowej jest
ci
równy ncin
T + (k − 1) ∗ nT , gdzie k to długość kandydatów przetwarzanych w tej iteracji
algorytmu (linia 2).
Krok 2 – Wstawianie danych do tablicy haszowej. Uruchamianych jest ncin
T wątków (linia 3). Każdy wątek sprawdza, czy na pozycji wskazanej przez jego numer tid występuje
w tablicy CN wspólny sąsiad (linia 4). Jeżeli taki sąsiad istnieje, ustalane są numery:
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Algorytm 6.7 Równoległe wyznaczanie unikalnych instancji kandydatów oparte na funkcji mieszającej
Wejście:
Ck – zbiór kandydatów o długości k
ci ci cin
cin , CN – patrz opis parametrów wyjściowych
nci
T , G , I , nT , G
w algorytmie 6.4
Najważniejsze zmienne:
hs – tablica haszowa przechowująca instancje cech przestrzennych
m – numer pozycji instancji cechy w instancji prefiksu
Wyjście:
res – tablica zawierająca unikalne instancje cech kandydatów na kolokacje
ci ci cin
cin , CN )
1: procedure UniqueInstancesHash(Ck , nci
T , G , I , nT , G
ci
2:
zaalokuj tablicę haszową hs o rozmiarze ncin
T + nT ∗ (k − 1)
cin
3:
for tid ← 0, . . . , nT − 1 do in parallel
4:
if CN [tid] 6= null then
0
5:
p ← Gcin [tid] :: numer przetwarzanej pary hc, cic i
6:
j ← Gci [p] :: numer kandydata
7:
h ← I ci [p] :: numer instancji prefiksu kandydata
8:
for m ← 0, . . . , k − 2 do
0
9:
wstaw trójkę (m, j, πm (CI cj [h])) do hs
10:
end for
11:
wstaw trójkę (k − 1, j, CN [tid]) do hs
12:
end if
13:
end for
14:
res ← konwersja hs do tablicy
15:
res ← compact(res) :: usunięcie pustych pozycji z tablicy res
16:
sort(res)
17:
return res
18: end procedure
0

kandydata, pary hc, cic i oraz instancji prefiksu kandydata, dla których wyszukany został wspólny sąsiad (linie 5-7). Następnie wstawiane są do tablicy haszowej hs dane
o wszystkich instancjach cech z instancji prefiksu kandydata. Oprócz numeru instancji
wstawiany jest także numer kandydata i numer pozycji instancji w ramach tego kandydata (linie 8-10). W podobny sposób do tablicy haszowej hs wstawiana jest informacja
o ostatnim elemencie instancji kandydata, czyli o wykrytym wcześniej wspólnym sąsiedzie
z tablicy CN (linia 11).
Krok 3 – Konwersja tablicy haszowej i zwrócenie wyniku. W celu zachowania zgodności
z alternatywną metodą UniqueInstancesSort tablica haszowa konwertowana jest do zwykłej tablicy res (linia 14). Wynikowa tablica ma rozmiar zgodny z podanym przy alokacji
tablicy haszowej (linia 2). Oznacza to, że jeżeli pojemność tablicy haszowej nie została
w pełni wykorzystana, część pozycji w tablicy res będzie pusta. W celu eliminacji pustych
pozycji wywoływana jest metoda compact (linia 15). Na zakończenie wywoływana jest metoda sort, która zapewnia, że wyniki funkcji UniqueInstancesSort i UniqueInstancesHash
będą identyczne (linia 16). Tablica res zwracana jest jako wynik (linia 17).
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Wyznaczanie w sposób równoległy unikalnych instancji
dla zbioru kandydatów w architekturze CUDA

Podczas prac nad algorytmem wykonano implementację obu metod UniqeInstancesSort
i UniqueInstancesHash. Przeprowadzone testy wykazały wyższą wydajność metody opartej na funkcji mieszającej. Niniejszy podrozdział zawiera opis tej metody z uwzględnieniem
cech architektury CUDA.
Metoda oparta na funkcji mieszającej wykorzystuje możliwość wstawiania tego samego elementu do tablicy. Ze względu na sposób działania tablicy haszowej nie ma to
wpływu na jej zawartość. W praktyce każda próba wstawienia wartości do tablicy haszowej oznacza losowy dostęp do pamięci. Liczne próby takich wstawień duplikatów mogą
mieć znaczący wpływ na wydajność przetwarzania. Wynika to z konieczności szeregowania
tego typu operacji. Rozwiązaniem jest unikanie, gdy tylko jest to możliwe, powtarzających się operacji wstawiania tych samych danych. W proponowanym rozwiązaniu, na
poziomie pojedynczego bloku, przeprowadzana jest analiza i eliminowanie możliwych powtórzeń. Algorytm 6.8 przedstawia opis działania metody UniqueInstancesHashCUDA.
Oprócz parametrów wymienionych podczas opisu metody UniqueInstancesHash, dodatkowym parametrem dla metody UniqueInstancesHashCUDA jest parametr blockSize określający maksymalny rozmiar bloku. Kolejne kroki metody są następujące:
Krok 1 – Alokacja struktury dla eliminacji duplikatów. Podobnie jak w metodzie UniqueInstancesHash, alokowana jest tablica haszowa hs o rozmiarze odpowiadającym górnemu
ograniczeniu na liczbę unikalnych instancji (linia 2).
Krok 2 – Uruchomienie równoległych wątków i alokacja współdzielonych tablic. Liczba
uruchamianych wątków odpowiada rozmiarowi tablicy CN , czyli maksymalnej liczbie
wspólnych sąsiadów (linia 3). W ramach bloku alokowane są dwie współdzielone tablice
f lagsblock i outInstanceblock o rozmiarach równych rozmiarowi bloku (linie 4 i 5). Tablica f lagsblock będzie przechowywała informacje na temat występowania w tablicy CN
wspólnych sąsiadów na korespondujących pozycjach. Tablica outInstances zostanie wy0
korzystana do przechowywania numerów przetwarzanych par hc, cic i. W przypadku występowania wielu wspólnych sąsiadów dla tej samej pary, jej numer będzie się powtarzał
w tablicy outInstances. Każdy wątek realizuje operacje opisane w krokach od 3 do 7.
Krok 3 – Pobranie danych pomocniczych. Każdy wątek ustala numer bloku block, w którym jest wykonywany oraz lokalny numer tego wątku ltid w ramach tego bloku (linie 6 i 7).
0
Ponadto ustalane są: p – numer przetwarzanej pary hc, cic i, j – numer przetwarzanego
kandydata, h – numer instancji prefiksu tego kandydata (linie 8-10).
Krok 4 – Wstawienie do tablicy haszowej danych o wspólnym sąsiedzie. Jeżeli w tablicy CN na pozycji odpowiadającej globalnemu numerowi wątku znajduje się informacja
o odkrytym wspólnym sąsiedzie, do tablicy haszowej hs wstawiana jest trójka zawierająca
numer pozycji w ramach instancji kandydata (k-1), numer kandydata j oraz dane na temat wspólnego sąsiada. Wątki, dla których istnieje wpis w tablicy CN , ustawiają wartość
pola o adresie ltid w tablicy f lagsblock na 1. Pozostałe wątki ustawiają wartość takiego
pola na 0 (linie 11-16). Wykorzystanie lokalnego numeru wątku przy adresacji tablicy
f lagsblock związane jest ze współdzieleniem tej tablicy na poziomie bloku.
Krok 5 – Ponumerowanie sąsiadów w ramach bloku. Do ponumerowania sąsiadów wykorzystywana jest tablica f lagsblock i operacja exclusiveScan. Przed jej wykonaniem konieczna jest synchronizacja wątków w celu upewnienia się, że wszystkie wymagane wartości
zostały zapisane w tablicy f lagsblock (linia 17). Wynik operacji exclusiveScan na tablicy

Algorytm 6.8 Równoległe wyznaczanie unikalnych instancji kandydatów oparte na funkcji mieszającej w architekturze CUDA
Wejście – patrz opis parametrów wejściowych w algorytmie 6.7 oraz:
blockSize – rozmiar bloku
Najważniejsze zmienne:
0
outInstancesblock – posortowane numery przetwarzanych par hc, cic i
Wyjście:
uniques – tablica zawierająca unikalne instancje cech kandydatów na kolokacje
ci ci cin
cin , CN, blockSize)
1: procedure UniqueInstancesHashCUDA(Ck , nci
T , G , I , nT , G
cin
ci
2:
zaalokuj tablicę haszową hs o rozmiarze nT + nT ∗ (k − 1)
3:
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
4:
f lagsblock ← współdzielona tablica o rozmiarze blockSize
5:
outInstanceblock ← współdzielona tablica o rozmiarze blockSize
6:
block ← tid div blockSize
7:
ltid ← tid mod blockSize
0
8:
p ← Gcin [tid] :: numer pary hc, cic i
9:
j ← Gci [p] :: numer kandydata
10:
h ← I ci [p] :: numer instancji prefiksu
11:
if CN [tid] 6= null then
12:
wstaw trójkę (k − 1, j, CN [tid]) do hs
13:
f lagsblock [ltid] ← 1
14:
else
15:
f lagsblock [ltid] ← 0
16:
end if
17:
synchronizacja bloku :: oczekiwanie na pozostałe wątki
18:
f lagsblock ← exclusiveScan+ (f lagsblock )
19:
synchronizacja bloku :: oczekiwanie na pozostałe wątki
20:
if CN [tid] 6= null then
21:
outInstanceblock [f lagsblock [ltid]] ← p
22:
end if
23:
synchronizacja bloku :: oczekiwanie na pozostałe wątki
24:
prevDif f ← f alse
25:
if CN [tid] 6= null ∧ f lagsblock [ltid] > 0 then
26:
prevDif f ← (outInstance[f lagsblock [ltid]] 6=
outInstance[f lagsblock [ltid] − 1])
27:
end if
28:
prevDif f ← prevDif f or f lagsblock [ltid] = 0
29:
if CN [tid] 6= null ∧ prevDif f then
30:
for m ← 0, . . . , k − 2 do
0
31:
wstaw trójkę (m, j, πm (CI cj [h])) do hs
32:
end for
33:
end if
34:
end for
35:
konwersja hs do tablicy htab
36:
uniques ← compact(htab)
37:
sort(uniques)
38:
return uniques
39: end procedure
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f lagsblock zapisywany jest do tej samej tablicy (linia 18). Po tej operacji i synchronizacji
wątków w bloku (linia 19) na pozycjach tablicy f lagsblock odpowiadającym niepustym
pozycjom w tablicy CN znajdują się kolejne numery wspólnych sąsiadów w ramach przetwarzanego bloku.
Krok 6 – Skopiowanie numerów przetwarzanych par. W tym kroku do tablicy outInstance
wpisywane są numery przetwarzanych przez wątki par. Każdy wątek zapisuje informację
0
o przetwarzanej parze hc, cic i pod adresem wskazywanym przez element tablicy f lagsblock
o indeksie ltid (linia 21). Ponieważ tablica f lagsblock zawiera kolejne numery sąsiadów
przetwarzanych w ramach danego bloku, w tablicy outInstance na pierwszych pozycjach
zostaną wstawione kolejne numery par przetwarzanych przez wątki. Liczba wypełnionych
pozycji jest równa liczbie wspólnych sąsiadów. Przedstawiona operacja w swoim działaniu przypomina metodę compact, która służy do eliminowania niepotrzebnych pozycji
w tablicy.
Krok 7 – Wstawienie danych instancji prefiksu do tablicy haszowej. Dane w tablicy
outInstance są naturalnie posortowane. Każdy z wątków (z wyjątkiem wątku przeznaczonego dla pierwszego wspólnego sąsiada) sprawdza, czy: (1) jest związany z niepustym
identyfikatorem wspólnego sąsiada, (2) czy numer przetwarzanej pary jest różny od numeru
przetwarzanej pary dla poprzedniego wspólnego sąsiada. Drugi warunek jest weryfikowany
przez porównanie sąsiednich pozycji w tablicy outInstance (linia 26). Jeżeli oba warunki
są spełnione, następuje wstawienie do tablicy haszowej trójek reprezentujących elementy
instancji prefiksu z przetwarzanej pary (linie 29-33).
Krok 8 – Konwersja i zwrócenie wyniku. Wynikowa tablica tworzona jest poprzez konwersję tablicy haszowej do tablicy standardowej (linia 35). Przed zwróceniem tej tablicy
przeprowadzane są na niej operacje compact i sort (linie 36 i 37).
Warto zauważyć, że zaproponowana metoda nie jest skuteczna w przypadku wielu
wspólnych sąsiadów tej samej instancji prefiksu kandydata, którzy są przetwarzani w sąsiednich blokach. Rozwiązanie tego problemu byłoby jednak zbyt kosztowne w stosunku
do spodziewanych zysków.
Przykład 6.8. Działanie metody UniqueInstancesHashCUDA. Niech danymi wejściowymi
będą dane uzyskane w wyniku zastosowania metody FindNeighborsGlobalCuda dla przykładu 6.7: k = 3, Gci = [0, 0, 0, 1, 1], I ci = [0, 1, 2, 0, 1], Gcin = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4],
cin
nci
T = 5, nT = 10, CN = [null, C2, null, C3, null, C2, C3, F 2, null, F 2]. Dla lepszej ilustracji działania metody UniqueInstancesHashCUDA, w przeciwieństwie do poprzedniego
przykładu, niech rozmiar bloku będzie równy 8. W pierwszym kroku alokowana jest tablica
haszowa hs o rozmiarze 10 + 5 ∗ (3 − 1) = 20. Następnie uruchamianych jest 10 wątków.
Ponieważ rozmiar bloku jest równy 8, uruchomione wątki zostaną zrealizowane w ramach
dwóch bloków. Rozpatrzmy wątki działające w bloku o numerze 0. Wszystkie wątki
tego bloku współdzielą dwie tablice f lags0 oraz outInstance0 . Obie tablice mają rozmiar
równy 8. Każdy wątek wyznacza podstawowe dane takie jak lokalny numer wątku w ramach bloku, numer przetwarzanego kandydata etc. Wątki zapisują w tablicy f lags0 , na
pozycjach odpowiadającym ich lokalnym numerom, wartości 0 lub 1 w zależności od tego,
czy przetwarzana przez nie pozycja w tablicy CN zawiera wartość null czy dane o wspólnym sąsiedzie. Do tablicy haszowej hs wstawiane są trójki h2, 0, C2i, h2, 0, C3i, h2, 0, C2i,
h2, 0, C3i, h2, 1, F 2i. Dzięki synchronizacji wątków w ramach bloku, ustalana jest następująca, spójna zawartość tablicy f lags0 = [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]. Dla takiej tablicy wykonywana
jest operacja exclusiveScan dając w wyniku tablicę f lags0 = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4]. Odczytu-
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Tabela 6.2: Wynik zastosowania metody UniqueInstancesHC dla przykładowego zbioru danych
Lp.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

m

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

j

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

IN

A1

A2

A3

A1

A2

B2

B4

D1

D2

C2

C3

F2

Legenda: Lp. – numer pozycji w tablicy, m – numer pozycji elementu
w ramach instancji kandydata, j – numer kandydata, IN – dane o instancji

jąc z tej tablicy wartości odpowiadające pozycjom kolejnych sąsiadów, tj. C2, C3, C2, C3,
F 2 otrzymane zostaną wartości 0, 1, 2, 3, 4. Liczby te stanowią numerację sąsiadów w ramach danego bloku i są wykorzystywane jako adresy komórek w tablicy outInstances0 , do
których wpisywane są numery przetwarzanych par związanych ze wspólnymi sąsiadami.
W opisywanym przypadku tablica outInstances0 zawiera następujące wartości {0, 1, 2,
2, 3, 0, . . . , 0}. Powtarzające się w tej tablicy liczby oznaczają wielokrotne występowanie
instancji prefiksu odpowiedniego kandydata w zbiorze jego instancji. W rozpatrywanym
przykładzie są to dwie liczby 2. Para numer 2 to h{A, B, C}, {A3, B4}i, dla której znaleziono sąsiadów C2 i C3. Oznacza to, że zostaną wygenerowane instancje {A3, B4, C2}
oraz {A3, B4, C3}, czyli instancje z takim samym prefiksem. W celu poprawy efektywności przetwarzania wystarczy tylko jeden raz wstawić do tablicy haszowej prefiks {A3, B4}.
Każdy wątek (z wyjątkiem pierwszego) przed wykonaniem operacji wstawiania do tablicy haszowej sprawdza, czy związana z nim para jest inna niż para dla wątku poprzedniego (poprzednia pozycja w tablicy outInstances0 ). Do tablicy haszowej zostają zatem
wstawione trójki h0, 0, A1i, h1, 0, B2i, h0, 0, A2i, h1, 0, B4i, h0, 0, A3i, h1, 0, B4i, h0, 1, A1i,
h1, 1, D1i. W ramach przetwarzania bloku o numerze 1 wstawione zostaną do tablicy hs
trójki: h2, 1, F 2i, h0, 1, A2i, h1, 1, D2i. Zawartość tablicy hs jest konwertowana do zwykłej tablicy i sortowana. Ostateczny wynik, uwzględniający także przetwarzanie wątków
w drugim bloku, przedstawia tabela 6.2.

6.2.7

Wyznaczanie w sposób równoległy powszechności dla
zbioru kandydatów

Wyznaczenie unikalnych instancji cech przestrzennych w ramach przyszłych instancji kandydatów na kolokacje pozwala na obliczenie wartości miary powszechności dla każdego
z kandydatów. Pełne instancje kandydatów zostaną wyznaczone i zmaterializowane tylko
dla tych kandydatów, dla których wartość miary powszechności przekracza lub jest równa
założonemu minimalnemu progowi. Do wyznaczenia w sposób równoległy powszechności
dla zbioru kandydatów służy metoda ComputePrevalences, której działanie przedstawia
algorytm 6.9. Parametrem wejściowym jest zbiór kandydatów na kolokacje Ck oraz zbiór
unikalnych instancji cech przestrzennych tych kandydatów uniques będący wynikiem zastosowania metody UniqueInstancesHashCUDA. Elementy zbioru uniques są posortowane
zgodnie z: (1) rosnącym numerem pozycji w ramach instancji kandydata, (2) rosnącym numerem kandydata, (3) leksykograficznie względem cechy przestrzennej i numeru obiektu.
Oznacza to, że pierwsze pozycje tablicy uniques zawierają dane o instancjach pierwszych
cech kandydatów, kolejne pozycje dotyczą cech kandydatów, które znajdują się na drugiej
pozycji etc. W dużym uproszczeniu metoda ComputePrevalences wyznacza granice w tablicy uniques, w których mieszczą się instancje pojedynczej cechy przestrzennej jednego
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kandydata. Na podstawie tych granic możliwe jest zliczenie elementów i wyznaczenie
współczynnika uczestnictwa. Operacja ta jest wykonywana równolegle dla wszystkich
cech wszystkich kandydatów. Z uzyskanych współczynników uczestnictwa wyznaczana
jest wartość miary powszechności. Wynikiem metody jest tablica, która przechowuje wartość miary powszechności dla każdego kandydata. Szczegółowy opis kolejnych kroków
metody ComputePrevalences jest następujący:
Krok 1 – Zaalokowanie i wypełnienie pomocniczej tablicy dla wyznaczenia granic instancji
cech przestrzennych kandydatów. Alokowana jest tablica f lags o rozmiarze równym liczbie
pozycji w tablicy wejściowej uniques (linia 3). Każda n-ta pozycja w tablicy f lags, gdzie
n ∈ 0, . . . |uniques| − 2, wypełniana jest w następujący sposób. Jeżeli w tablicy uniques
występują różnice na pozycjach n oraz n+1 w numerze pozycji, numerze kandydata lub
cesze przestrzennej, w tablicy f lags na pozycji n-tej zapisywana jest wartość 1 (linia 4).
W pozostałych przypadkach zapisywana jest wartość 0. Ostatni element tablicy f lags
przyjmuje wartość 1. Ustalenie wartości dla elementów tablicy f lags jest realizowane
przez równoległe wątki (linie 5-13).
Krok 2 – Ponumerowanie uzyskanych granic. Operacja exclusiveScan zastosowana do
tablicy f lags skutkuje wynikiem, który jest zapisywany w tablicy scannedF lags (linia 14). Tablica ta przechowuje identyfikatory kolejnych granic (prawostronnych) uzyskanych w kroku 1, zatem dla każdej kolejnej wartości 1 w tablicy f lags, na korespondującej
pozycji w tablicy scannedF lags znajduje się kolejny numer granicy.
Krok 3 – Zaalokowanie tablic przechowujących dane o cechach przestrzennych kandydatów oraz o powszechnościach. Niech zakres obejmujący instancje tej samej cechy przestrzennej tego samego kandydata nosi nazwę grupy instancji. Grupa instancji odpowiada
zatem fragmentowi tablicy pomiędzy wyznaczonymi granicami. Liczba grup instancji
ustalana jest na podstawie zawartości tablic f lags i scannedF lags (linia 15). Alokowane są tablice candF eatures i candP ositions, każda o rozmiarze równym liczbie grup
(linie 16 i 17). Każda pozycja w tablicy candF eatures będzie przechowywać dwie wartości
– numer kandydata i jedną z jego cech przestrzennych. W tablicy candP ositions znajdą
się natomiast informacje o numerze pozycji odpowiadającej prawej granicy grupy instancji
w tablicy uniques. Alokowana jest również tablica prevalences o rozmiarze równym liczbie
kandydatów (linia 18). Wszystkie pozycje w tej tablicy są ustawiane na wartość 0. Tablice candF eatures i candP ositions są wypełniane przez równoległe wątki. Każdy wątek
związany z pozycją z wartością 1 w tablicy f lags dokonuje przypisania do obu wymienionych tablic odpowiednich danych na pozycjach wynikających z ponumerowania zawartego
w tablicy scannedF lags (linie 19-25).
Krok 4 – Wyznaczenie rozmiarów grup instancji. Liczba elementów w grupie instancji
wyznaczana jest przez odjęcie od jej prawej granicy, prawej granicy poprzedniej grupy
(linie 26-28). Dla pierwszej grupy instancji liczba elementów jest równa jej prawej granicy
powiększonej o wartość 1 (linia 29). Wynika to z przyjętego sposobu numerowania granic
zaczynającego się od wartości 0.
Krok 5 – Wyznaczenie współczynników uczestnictwa oraz wartości miary powszechności.
Dla każdego kandydata, dla którego istnieją grupy instancji, uruchamiany jest osobny
wątek (linia 30). Każdy wątek rozpoczyna działanie od wyliczenia współczynnika uczestnictwa pierwszej cechy przestrzennej kandydata na podstawie liczby elementów w grupie
(tablica candP ositions) oraz liczby instancji cechy przestrzennej określonej przez zawartość tablicy candF eatures (linie 31 i 32). Następnie wątek wylicza współczynniki uczest-

Algorytm 6.9 Wyznaczanie w sposób równoległy powszechności dla wielu kandydatów
Wejście:
Ck – zbiór kandydatów na kolokację o długości k
uniques – tablica unikalnych instancji dla kandydatów
Wyjście:
prevalences – tablica z wartościami miary powszechności dla kandydatów
1: procedure ComputePrevalences(Ck , uniques)
2:
nuniques ← rozmiar tablicy uniques
3:
zaalokuj tablicę f lags o rozmiarze nuniques
4:
f lags[nuniques − 1] ← 1
5:
for tid ← 0, . . . , nuniques − 2 do in parallel
6:
(m1, j1, i1f 1 ) ← uniques[tid]
7:
(m2, j2, i2f 2 ) ← uniques[tid + 1]
8:
if j1 6= j2 ∨ m1 6= m2 ∨ f 1 6= f 2 then
9:
f lags[tid] ← 1
10:
else
11:
f lags[tid] ← 0
12:
end if
13:
end for
14:
scannedF lags ← exclusiveScan+ (f lags)
15:
groupCount ← f lags[nuniques − 1] + scannedF lags[nuniques − 1]
16:
zaalokuj tablicę candF eatures o rozmiarze groupCount
17:
zaalokuj tablicę candP ositions o rozmiarze groupCount
18:
zaalokuj tablicę prevalences o rozmiarze |Ck |, przypisz do jej pól wartości 0
19:
for tid ← 0, . . . , nuniques − 1 do in parallel
20:
if f lags[tid] = 1 then
21:
(m, j, if ) ← uniques[tid]
22:
candF eatures[scannedF lags[tid]] ← (j, f )
23:
candP ositions[scannedF lags[tid]] ← tid
24:
end if
25:
end for
26:
for tid ← 1, . . . , groupCount do in parallel
27:
candP ositions[tid] ← candP ositions[tid] − candP ositions[tid − 1]
28:
end for
29:
candP ositions[0] ← candP ositions[0] + 1
30:
for tid ← 0, . . . , groupCount/k − 1 do in parallel
31:
(j, f ) ← candF eatures[tid]
32:
prev ← candP ositions[tid]/|F I f |
33:
for l ← 1, . . . , k − 1 do
34:
(j, f ) ← candF eatures[tid + l ∗ (groupCount/k)]
35:
partRatio ← candP ositions[tid + l ∗ (groupCount/k)]/|F I f |
36:
prev ← min(prev, partRatio)
37:
end for
38:
prevalences[j] ← prev
39:
end for
40:
return prevalences
41: end procedure
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nictwa dla pozostałych cech przestrzennych kandydata (linie 33-37). Powszechność jest
minimalną wartością wybraną spośród obliczonych współczynników (linia 38).
Krok 6 – Zwrócenie wyniku. Wynikiem działania metody jest tablica zawierająca wartości miary powszechności dla każdego z kandydatów z wejściowego zbioru Ck (linia 40).
Przykład 6.9. Działanie metody ComputePrevalences. Niech danymi wejściowymi będą
dane z przykładu 6.8 wraz z uzyskaną w tym przykładzie wynikową tablicą uniques,
której zawartość przedstawia tabela 6.2. W pierwszym kroku działania metody alokowana jest tablica f lags o rozmiarze 12, ponieważ tyle było unikalnych instancji wyznaczonych przez metodę UniqueInstancesHashCUDA. Ostatni element tej tablicy przyjmuje
wartość 1. Pozostałe elementy są wypełniane zgodnie z opisanym warunkiem przez 11
równoległych wątków. Na przykład wątek o numerze 0 porówna ze sobą trójki h0, 0, A1i
i h0, 0, A2i. Ponieważ nie różnią się one na żadnym ze sprawdzanych elementów (ta sama
pozycja, ten sam kandydat, ta sama cecha przestrzenna), do tablicy f lags na pozycji 0 zostaje wpisana liczba 0. Tymczasem wątek o numerze 2 zapisze liczbę 1, ponieważ w porównywanych przez niego trójkach różne są numery kandydatów. Ostatecznie
tablica f lags przyjmie następujący zbiór wartości [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]. Pierwsza
wartość 1 występuje na trzeciej pozycji. Oznacza to, że pierwsze trzy elementy tablicy
uniques dotyczą tej samej cechy tego samego kandydata. Kolejna wartość 1 wyznacza granicę kolejnej grupy instancji etc. Dla tablicy f lags wykonywana jest operacja
exclusiveScan, a jej wynik, czyli [0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5], zapisywany jest w tablicy
scannedF lags. Te same wartości w tablicy scannedF lags wskazują, że odpowiadające
im elementy z tablicy uniques, dotyczą tego samego elementu, dla którego należy wyliczyć liczbę unikalnych wartości. Liczba różnych wartości w tablicy scannedF lags, czyli
liczba grup instancji jest równa 6. Z takim rozmiarem alokowane są tablice candF eatures
i candP ositions. Alokowana jest także tablica prevalences o rozmiarze równym 2, ponieważ zbiór wejściowy składa się z dwóch kandydatów. Uruchomione wątki wypełniają
tablicę candF eatures i candP ositions. Na przykład wątek o numerze 2, czyli wątek dla
granicy pierwszej grupy instancji odczyta z tablicy uniques trójkę h0, 0, A3i i wpisze do
tablicy candP ositions na pozycji 0 wartość 2, a do tablicy candF eatures na pozycji 0
parę h0,Ai reprezentującą numer kandydata i jego cechę przestrzenną. W ten sposób
składowana jest informacja, że pierwsze trzy elementy tablicy uniques są unikalnymi instancjami cechy przestrzennej A kandydata {A, B, C}. Po zakończeniu działania wszystkich wątków wypełniane tablice będą miały następującą zawartość: candF eatures =
[h0, Ai, h1, Ai, h0, Bi, h1, Di, h0, Ci, h1, F i], candP ositions = [2, 4, 6, 8, 10, 11]. Po wykonaniu obliczeń dla tablicy candP ositions, elementy tej tablicy będą reprezentować liczby
elementów w kolejnych grupach instancji: candP ositions = [3, 2, 2, 2, 2, 1]. Dysponując
takim zbiorem danych można wyznaczyć współczynniki uczestnictwa cech przestrzennych
kandydatów. Uruchomione zostają dwa wątki, każdy dla jednego z kandydatów. Na przykład wątek 0, związany z kandydatem {A, B, C}, odczyta na początku liczbę instancji
cechy A (cecha przechowywana w candF eatures[0]) w instancjach kolokacji {A, B, C}.
Jest ona równa candP ositions[0] = 3. Współczynnik uczestnictwa cechy A w kolokacji
{A, B, C} jest zatem równy wynikowi operacji dzielenia wartości 3 przez liczbę wszystkich
instancji cechy A w zbiorze danych, tj. 3. Uzyskany wynik to 1. W następnym etapie wątek 0 wyznaczy w analogiczny sposób współczynnik uczestnictwa cech B i C. Ostateczny
wynik to wartość minimalna z tych współczynników pi({A, B, C}) = min(1, 1, 23 ) = 23 .
Drugi wątek wyznaczy wartość 12 . Zwrócona zostanie tablica prevalences = [ 23 , 12 ].
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Równoległa materializacja instancji kandydatów

Materializowane są tylko instancje tych kandydatów, dla których wyznaczona powszechność przekracza założony próg minimalnej powszechności. Szczegółowy opis kolejnych
kroków metody Materialize (algorytm 6.10) jest następujący:
Krok 1 – Wyznaczenie wspólnych sąsiadów, którzy będą uczestniczyć w materializacji instancji kandydatów. Jednym z parametrów wejściowych jest tablica CN , która oprócz
wspólnych sąsiadów może zawierać pozycje z wartością null. Dodatkowo mogą istnieć
wspólni sąsiedzi powiązani z kandydatami, którzy nie spełniają progu minimalnej powszechności, co oznacza, że tacy sąsiedzi nie będą wykorzystani podczas materializacji
instancji kandydatów. W celu określenia, które pozycje z tablicy CN będą wykorzystane
podczas materializacji, alokowana jest tablica f lags o rozmiarze ncin
T (linia 2). Równolegle działające wątki ustawiają elementy tablicy odpowiadające wspólnym sąsiadom dla
powszechnych kandydatów na wartość 1. Pozostałe elementy tablicy przyjmują wartość 0
(linie 3-10).
Krok 2 – Zaalokowanie tablic dla przechowywania instancji kandydatów. Przed zaalokowaniem tablicy instances dla przechowywania instancji kandydatów, konieczne jest
ustalenie rozmiaru tej tablicy. W tym celu na tablicy f lags wykonywana jest operacja exclusiveScan, której wynik jest zapisywany w tablicy scannedF lags (linia 11). Suma
wartości ostatnich elementów tablic f lags i scannedF lags jest równa liczbie sąsiadów, którzy będą uczestniczyć w materializacji instancji kandydatów. Liczba ta jest zapisywana
w zmiennej ic (linia 12). Należy zaalokować tablicę instances o rozmiarze równym ic ∗ k,
czyli liczbie wspólnych sąsiadów pomnożonej przez długość kandydatów na kolokacje (linia 13). Alokowana jest również tablica candN umbers o rozmiarze ic dla przechowywania
numerów kandydatów, z którymi związany jest przetwarzany wspólny sąsiad (linia 14).
Krok 3 – Zmaterializowanie instancji kandydatów na kolokacje. Uruchamianych jest ncin
T
wątków. Wątki, które przetwarzają pozycje w tablicy CN przechowujące wspólnych są0
siadów, ustalają: p – numer przetwarzanej pary hc, cic i, j – numer kandydata, h – numer
instancji prefiksu tego kandydata (linie 17 i 18). Następnie w pętli wstawiane są do tablicy
instances kolejne elementy instancji kandydata. Pozycja pierwszego elementu instancji
kandydata w tablicy instances jest ustalana na podstawie tablicy scannedF lags, której
zawartość odpowiada ponumerowaniu kolejnych instancji kandydatów. Pozycje następnych elementów instancji kandydata są przesunięte względem pierwszej pozycji o ic miejsc
(linie 19-22). W tablicy candN umbers, zgodnie z numerowaniem z tablicy scannedF lags,
ustawiane są numery kandydatów dla każdej zmaterializowanej instancji (linia 23).
Krok 4 – Wyliczenie metadanych o instancjach kandydatów. Choć instancje zostały już
zmaterializowane, dalsze ich efektywne przetwarzanie wymaga wyliczenia tablic pomocniczych. Dla jednego kandydata może istnieć wiele instancji. Ze względu na sposób ich
materializacji, w tablicy candN umbers te same numery kandydatów będą występować
obok siebie. W celu łatwego dostępu do instancji konkretnego kandydata konieczne jest
ustalenie, od której pozycji składowane są instancje tego kandydata. Pozycje te będą składowane w tablicy of f sets. Dla każdego kandydata w tablicy instancesCounts zostanie
zapisana liczba instancji tego kandydata, natomiast cechy przestrzenne kandydatów zostaną umieszczone w tablicy patterns. W celu skonstruowania opisanych tablic alokowana
jest tablica borders o rozmiarze ic (linia 26). Tablica ta będzie przechowywać wartości 0
lub 1. Wartość 1 oznacza, że od tej pozycji zaczynają się instancje kolejnego kandydata. Wartość 0 oznacza, że jest to instancja tego samego kandydata, jak w poprzedniej

Algorytm 6.10 Materializacja w sposób równoległy instancji powszechnych kandydatów
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
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12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
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26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
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cin , CN, prevalences, min_prev)
procedure Materialize(Ck , Gci , I ci , ncin
T ,G
cin
zaalokuj tablicę f lags o rozmiarze nT
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
0
p ← Gcin [tid] :: numer pary hc, cic i; j ← Gci [p] :: numer kandydata
if CN [tid] 6= null ∧ prevalences[j] > min_prev then
f lags[tid] ← 1
else
f lags[tid] ← 0
end if
end for
scannedF lags ← exclusiveScan+ (f lags)
cin
ic ← f lags[ncin
T − 1] + scannedF lags[nT − 1]
zaalokuj tablicę instances o rozmiarze k ∗ ic
zaalokuj tablicę candN umbers o rozmiarze ic
for tid ← 0, . . . , ncin
T − 1 do in parallel
if f lags[tid] = 1 then
0
p ← Gcin [tid] :: numer pary hc, cic i; j ← Gci [p] :: numer kandydata
h ← I ci [p] :: numer instancji prefiksu kandydata
for m ← 0, . . . , k − 1 do
instances[scannedF lags[tid] + m ∗ ic] ← πm (CIc0j [h])
end for
instances[scannedF lags[tid] + (k − 1) ∗ ic] ← CN [tid]
candN umbers[scannedF lags[tid]] ← j
end if
end for
zaalokuj tablicę borders o rozmiarze ic
for tid ← 1, . . . , ic − 1 do in parallel
borders[tid] ← 1 if candN umbers[tid] 6= candN umbers[tid − 1], 0 otherwise
end for
borders[0] ← 1
scannedBorders ← exclusiveScan+ (borders)
np ← borders[ic − 1] + scannedBorders[ic − 1]
zaalokuj tablicę patterns o rozmiarze k ∗ np
zaalokuj tablicę of f sets o rozmiarze np
zaalokuj tablicę instanceCounts o rozmiarze np
for tid ← 0, . . . , ic − 1 do in parallel
if borders[tid] = 1 then
of f sets[scannedBorders[tid]] ← tid
for m ← 0, . . . , k − 1 do
patterns[scannedBorders[tid]+m∗np ] ← cecha z instances[tid+m∗ic]
end for
end if
end for
for tid ← 0, . . . , np − 2 do in parallel
instanceCounts ← of f sets[tid + 1] − of f sets[tid]
end for
instanceCounts[np − 1] ← ic − of f sets[np − 1]
return instances, of f sets, patterns, instanceCounts
end procedure
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komórce. Wartość pierwszej komórki tablicy borders jest ustawiana na 1. Wartości pozostałych komórek są ustawiane przez równolegle działające wątki. Każdy wątek sprawdza,
czy przetwarzana przez niego pozycja w tablicy candN umbers ma taką samą wartość jak
pozycja o jeden mniejsza. Jeżeli tak, kandydata nie zmienił się i w tablicy borders zapisywana jest wartość 0. W przeciwnym wypadku zapisywana jest wartość 1 (linie 27-30).
Na tablicy borders wykonywana jest operacja exclusiveScan, a jej wynik zapisywany jest
do tablicy scannedBorders (linia 31). Liczba kandydatów, dla których przechowywane
są instancje, zapisywana jest w zmiennej np (linia 32). Alokowana jest tablica patterns
o rozmiarze np ∗ k dla przechowania k cech przestrzennych np kandydatów (linia 33). Alokowane są również tablice of f sets i instancesCount, każda o rozmiarze równym liczbie
kandydatów posiadających instancje (linie 34 i 35). Wypełnianie tablic jest realizowane
przez równoległe wątki. Najpierw wyznaczane są wartości dla tablicy of f sets, następnie
wstawiane są cechy przestrzenne do tablicy patterns (linie 36-43). Dysponując wypełnioną
tablicą of f sets można wyliczyć prostym odejmowaniem liczby instancji poszczególnych
kandydatów (linie 44-47).
Krok 5 – Zwrócenie wyniku. Wynikiem działania metody, oprócz zmaterializowanego
zbioru instancji kandydatów, są trzy tablice zawierające cechy przestrzenne kandydatów,
umiejscowienie ich instancji oraz liczność zbiorów instancji dla każdego z kandydatów.
Przykład 6.10. Działanie metody Materalize. Niech dane będą dane wejściowe z przykładu 6.8 oraz tablica powszechności kandydatów wyznaczona w przykładzie 6.9. Niech
min_prev, czyli minimalny próg powszechności będzie równy 13 . Tablica f lags przyjmuje rozmiar 10, czyli taki sam jak rozmiar tablicy wspólnych sąsiadów CN . Następnie równoległe wątki wypełniają pozycje w tablicy f lags sprawdzając, czy wspólny sąsiad z tej samej pozycji w tablicy CN istnieje i czy dotyczy kandydata powszechnego.
Na przykład wątek z tid = 7 sprawdzi pozycję o indeksie 7 w tablicy CN . Ponieważ sąsiad na tej pozycji istnieje (jest to obiekt F 2) należy sprawdzić, czy dotyczy on
powszechnego kandydata. Podobnie jak w poprzednich przykładach, numer kandydata
odczytywany jest przez uzyskanie numeru przetwarzanej pary z tablicy Gcin . W podanym przykładzie jest to para nr 3. Numer kandydata jest odczytywany z pola o indeksie 3 w tablicy Gci . Uzyskana wartość to 1. Używając jej jako indeks pola w tablicy prevalences, odczytywana jest z tej tablicy wartość 21 . Zatem wspólny sąsiad F 2
z pozycji 7 w tablicy CN dotyczy kandydata o powszechności 12 , która jest większa od
zakładanego progu min_prev. Tym samym do tablicy f lags wpisywana jest wartość 1
w polu o indeksie 7. Po wykonaniu wszystkich wątków tablica f lags wygląda następująco:
f lags = [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]. Operacja exclusiveScan skutkuje uzyskaniem tablicy
scannedF lags = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5]. Liczba wspólnych sąsiadów związanych z powszechnymi kandydatami jest równa 6. Na potrzeby składowania instancji kandydatów
należy przeznaczyć 6*3=18 pól w tablicy instances. Tablica candN umbers określająca
przydział instancji do numeru kandydata przyjmuje rozmiar 6. Równoległe wątki przetwarzają pozycje, dla których występuje wartość 1 w tablicy f lags. Pierwszy wątek (tid = 1),
zapisze w tablicy instances dane o elementach pochodzących z instancji prefiksu kandydata, tj. o obiektach A1 oraz B2, a także o ich wspólnym sąsiedzie C2. Do określania
miejsca zapisu wykorzystywana jest numeracja z tablicy scannedF lags. Trzy elementy instancji są zapisywane w tablicy instances z przesunięciem m∗6, gdzie m to numer elementu
w ramach instancji. Dane o obiektach A1, B2 i C2 zostaną zatem zapisane na pozycjach 0,
6 i 12. Po wykonaniu wszystkich wątków tablica instances będzie miała następującą zawartość [A1, A2, A3, A3, A1, A2, B2, B4, B4, B4, D1, D2, C2, C3, C2, C3, F 2, F 2]. Tablica
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candN umbers przyjmie wartości [0, 0, 0, 0, 1, 1]. Druga część metody Materialize wyznaczy pomocnicze struktury. Do tego celu alokowana jest i wypełniana tablica borders,
w której wartości 1 zostaną przypisane na pozycjach z tablicy candN umbers, na których następuje zmiana numeru kandydata. Tablica borders będzie wyglądała następująco: [1, 0, 0, 0, 1, 0]. Operacja exclusiveScan da w wyniku tablicę scannedBorders =
[0, 1, 1, 1, 1, 2]. Korzystając z tych tablic, w kolejnych krokach wyznaczana są: (1) tablica patterns = [A, A, B, D, C, F ] zawierająca cechy przestrzenne kandydatów {A, B, C}
i {A, D, F } oraz (2) pomocnicze tablice of f sets = [0, 4] i instancesCounts = [4, 2].

6.2.9

Kontrola sterowania dla pojedynczej karty graficznej
bez uwzglednienia
˛
ograniczonego rozmiaru dostepnej
˛
pamieci
˛

Mając zdefiniowane najważniejsze metody przetwarzające dane w procesie wyznaczania
wzorców kolokacji przestrzennych, można podać opis pełnego algorytmu odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych przy wykorzystaniu GPU. Podstawowa wersja algorytmu zakłada, że rozmiar wszystkich potrzebnych danych nie przewyższa dostępnego rozmiaru
pamięci na karcie graficznej. Opis kolejnych kroków metody MinePatterns przedstawia
algorytm 6.11:
Krok 1 – Wyznaczenie kolokacji jednoelementowych i wygenerowanie kandydatów dwuelementowych. Ponieważ kolokacje jednoelementowe odpowiadają elementom zbioru cech
przestrzennych (linia 2), proces odkrywania kolokacji rozpoczyna się od wygenerowania
kandydatów dwuelementowych. Zmienna k reprezentująca długość odkrywanych kolokacji przyjmuje wartość 2. Operacja generowania kandydatów o długości 2 oznacza utworzenie wszystkich dwuelementowych kombinacji cech przestrzennych f1 , f2 ∈ F , gdzie
f2 >F f1 (linia 3). Ze względu na prostotę powyższej operacji jest ona wykonywana przez
CPU, gdyż użycie GPU nie przyniosłoby zauważalnej poprawy wydajności.
Krok 2 – Wyznaczenie kolokacji o długości większej od 1. Wykonanie tego kroku ma
charakter iteracyjny (linie 4-15). W każdej iteracji długość kandydatów na kolokacje
jest zwiększana o 1. W skład każdej iteracji wchodzi zbiór zadań opisanych w krokach
od 3 do 6.
Krok 3 – Przesłanie danych do pamięci karty graficznej. Ponieważ algorytm działa poprzez rozbudowę instancji kolokacji z poprzedniej iteracji, konieczne jest ustalenie, które
z tych instancji będą wykorzystywane. Są to instancje wszystkich prefiksów wygenerowanych kandydatów (linia 5). Do pamięci karty graficznej przesyłany jest zbiór kandydatów
na kolokacje oraz zbiór instancji prefiksów tych kandydatów (linia 6).
Krok 4 – Wyznaczenie instancji kandydatów i filtrowanie ich ze względu na próg minimalnej powszechności. Korzystając ze zdefiniowanych wcześniej metod: DetermineWorkSize (algorytm 6.2), FindNeighboursGlobal (algorytm 6.3), UniqueInstancesHash (algorytm 6.7), ComputePrevalences (algorytm 6.9) wyznaczani są wspólni sąsiedzi dla instancji prefiksów kandydatów, a następnie określana jest powszechność tych kandydatów. Dla
kandydatów spełniających warunek minimalnej powszechności materializowane są ich instancje za pomocą metody Materialize (algorytm 6.10).
Krok 5 – Przesłanie danych do pamięci głównej. Wynik uzyskany w kroku 4, tj. kolokacje
powszechne (patterns) oraz ich instancje (CIk ), są przesyłane do pamięci głównej wraz
z pomocniczą tablicą instancesCounts (linia 12).
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Algorytm 6.11 Odkrywanie wzorców kolokacji przestrzennych z wykorzystaniem GPU
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych
F I – zbiór instancji cech przestrzennych
min_prev – próg minimalnej powszechności kartach graficznych
Wyjście:
zbiór kolokacji przestrzennych
1: procedure MinePatterns(F, F I, min_prev)
2:
P1 ← F ; k ← 2
3:
C2 ← generateSize2candidates(P1 )
4:
while Ck 6= ∅ do
5:
I ← CI c1 ∪ . . . ∪ CI cn ⊆ CIk−1 , c1 , . . . , cn ∈ Ck−1 i ∀cx ∈c1 ,...,cn ∃cy ∈Ck cx = c0y
6:
transfer do pamięci GP U zbioru Ck oraz I
ci ci
7:
(nci
T , G , I , L) ← DetermineW orkSize(Ck )
cin
ci ci
8:
(nT , Gcin , I cin , CN ) ← F indN eighboursGlobal(Ck , nci
T , G , I , L)
ci ci cin
cin , CN )
9:
uniques ← U niqueInstancesHash(Ck , nci
T , G , I , nT , G
10:
prevalences ← ComputeP revalences(Ck , uniques)
11:
(CIk , patterns, instancesCounts) ←
cin , CN, prevalences, min_prev)
M aterialize(Ck , Gci , I ci , ncin
T ,G
12:
transfer z pamięci GP U tablic CIk , patterns i instancesCount
13:
k ←k+1
14:
Ck ← generateCandidates(patterns)
15:
end while
16:
return P1 ∪ · · · ∪ Pk−1
17: end procedure
Krok 6 – Wygenerowanie kandydatów. Zmienna k reprezentująca długość odkrywanych
kolokacji jest zwiększana o 1. Nowy zbiór kandydatów jest generowany zgodnie z podejściem Apriori na podstawie kolokacji odkrytych w poprzednim etapie (linia 14).
Krok 7 – Zwrócenie wyniku. Wynikiem algorytmu są odkryte kolokacje powszechne.

6.2.10

Kontrola sterowania dla wielu kart graficznych z obsługa˛ ograniczonego rozmiaru dostepnej
˛
pamieci
˛

Podstawową wadą przedstawionego algorytmu jest brak możliwości wykonania za jego pomocą odkrywania kolokacji w dużych lub gęstych zbiorach danych. Wynika to z dużych
rozmiarów pośrednich struktur danych i silnego ograniczenia rozmiaru pamięci dostępnej na karcie graficznej. Dodatkowo nawet w przypadku, gdy w systemie zamontowano
wiele kart graficznych, użyta zostanie tylko jedna z nich. Rozwiązaniem przedstawionych
problemów jest podzielenie każdej iteracji algorytmu 6.11 na mniejsze części, nazwane
paczkami w taki sposób, że przetwarzanie każdej z nich jest możliwe na dowolnej z dostępnych kart graficznych i w ramach dostępnego rozmiaru pamięci takiej karty. W tym celu
jeden z wątków (działający na CPU ) jest odpowiedzialny za przygotowywanie paczek do
wykonania na kartach graficznych. Dla każdej karty graficznej uruchamiany jest osobny
wątek, który pobiera kolejne paczki do wykonania. Jest to jedna z wersji klasycznego
problemu producent-konsument, w którym jest jeden producent i wielu konsumentów.
Najtrudniejszym zadaniem w takim podejściu jest dokonanie podziału iteracji na mniejsze części. Każda paczka składa się ze zbioru kandydatów, których powszechność należy
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zweryfikować. Podział na paczki powinien z jednej strony minimalizować wielkość przesyłanych danych do karty graficznej, a z drugiej strony każda z dostępnych kart powinna
być jak najlepiej wykorzystana.
Problem dotyczący ograniczenia rozmiaru przesyłanych danych związany jest z koniecznością zapewnienia dostępu do instancji prefiksów kandydatów podczas przetwarzania na GPU. Na przykład niech będzie dany zbiór czterech kandydatów: c1 = {A, B, C},
c2 = {A, C, D}, c3 = {A, B, D}, c4 = {A, C, E}. Niech ten zbiór zostanie podzielony
na dwie paczki zawierające odpowiednio kandydatów c1 i c2 oraz c3 i c4 . Do realizacji
zadań z pierwszej paczki konieczne jest wysłanie do karty instancji kolokacji {A, B} oraz
{A, C}. Dla drugiej paczki sytuacja się powtarza – również należy wysłać instancje kolokacji {A, B} oraz {A, C}. Tymczasem realizacja dwóch paczek, z których pierwsza składa
się z kandydatów c1 oraz c3 , a druga z kandydatów c2 i c4 , wymagać będzie tylko jednokrotnego przesłania zarówno instancji kolokacji {A, B}, jak i kolokacji {A, C} . Wynika
to z powtarzających się prefiksów kandydatów wewnątrz każdej z paczek. Należy zatem
dążyć do umieszczenia wszystkich kandydatów z tym samym prefiksem w tej samej paczce.
Drugi z przedstawionych problemów, czyli najlepsze wykorzystanie procesora GPU,
w przypadku odkrywania kolokacji oznacza maksymalne wykorzystanie dostępnej pamięci
karty graficznej. Ponieważ w trakcie działania algorytmu generowane są nowe dane,
konieczne jest oszacowanie górnego ograniczenia na ich rozmiar dla każdej generowanej
paczki. Dokładne wzory są zależne od konkretnej fizycznej implementacji, ale w każdej z nich będą one oparte o takie parametry jak liczba instancji kolokacji, liczba cech
przestrzennych etc.
Niech Ck,i i Pk,i oznaczają odpowiednio zbiory kandydatów i powszechnych kolokacji
dla i-tej paczki. Parametrami o wartościach znanych przed wysłaniem i-tej paczki (oraz
odpowiednich danych) do karty graficznej są:
• rozmiar iCPI-hashmap – rozmiar jest znany, ponieważ struktura ta jest generowana
przed wykonaniem algorytmu,
• liczba cech przestrzennych: |F |,
• liczba kandydatów: |Ck,i |,
• liczba unikalnych prefiksów w zbiorze kandydatów Ck,i : |{c0 : c ∈ Ck,i }|,
P
0
• liczba instancji prefiksów kandydatów w zbiorze Ck,i : c0 :c∈Ck,i |CI c |,
• długość kandydata: k,
P
0
c0
• liczba par hc, cic i: nci
c∈Ck,i |CI |.
T =
Istnieją jednak również parametry, których wartości nie są znane przed wykonaniem procesu odkrywania instancji. Dla tych parametrów koniecznie jest obliczenie ich górnego
ograniczenia, czyli wartości dla najgorszego z punktu widzenia zajętości pamięci przypadku. Wymaganymi parametrami, dla których należy wykonać takie obliczenia, są:
• Liczba powszechnych kolokacji: |Pk,i |. Liczba ta nie może przekroczyć liczby kandydatów, zatem górnym ograniczeniem jest |Ck,i |.
• Liczba cech przestrzennych kandydatów posiadających co najmniej jedną instancję:
P
k ∗ c∈Ck,i :|CI c |>0 1. W najgorszym, z punktu widzenia zajętości pamięci, przypadku
wszyscy kandydaci mają co najmniej jedną instancję i każdy z kandydatów składa
się z innych cech. Oznacza to, że poszukiwana liczba cech jest równa iloczynowi
liczby kandydatów i ich długości: |Ck,i | ∗ k.
• Sumaryczna długość najdłuższych list sąsiadów wyznaczonych dla każdej przetwaP
0
0
b, πp (cic ))|. Zgodnie z oznarzanej pary hc, cic i:
c∈Ck,i ,cic0 ∈CI c0 maxp∈0,...,k−2 |N (c
czeniami przyjętymi w opisach algorytmów jest to wartość ncin
T . Jest ona wyznaczana
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na karcie graficznej przed przystąpieniem do odkrywania kolokacji. Choć przeniesienie tych obliczeń na CPU jest możliwe, takie podejście oznaczałoby znaczny spadek
wydajności przetwarzania. Rozwiązaniem tego problemu jest szacowanie opisywanej wartości. Zakładając, że Xc to zmienna losowa oznaczająca długość najdłuższej
0
listy sąsiadów wśród losowo wybranej pary hc, cic i, wartość ncin
T można wyznaczyć
P
c0 |. Ponieważ wartości oczekiwane
z następującego wzoru ncin
=
E(X
)|CI
c
c∈Ck,i
T
dla zmiennych Xc nie są znane, są one estymowane na podstawie niewielkich próbek z wyliczonych w poprzedniej iteracji algorytmu danych. W przeprowadzonych
testach już dla kilkunastu próbek uzyskano zadowalające oszacowanie.
P
• Sumaryczna liczba instancji kandydatów: c∈Ck,i |CI c |. Jeżeli dla każdego z kandydatów wszystkie listy sąsiadów dla instancji jego prefiksu są równe (w zakresie danej
instancji prefiksu), oznacza to, że każdy sąsiad, który znalazł się na takiej liście, jest
wspólnym sąsiadem. W konsekwencji liczba instancji kandydatów jest równa liczbie
instancji wspólnych sąsiadów ncin
T .
• Sumaryczna liczba unikalnych instancji cech każdego z kandydatów:
S
S
S
| c∈Ck,i cic ∈CI c p=0,...,k−1 {(p, c, πp (cic ))}|. W najgorszym przypadku wszystkie
instancje są unikalne w ramach każdego z kandydatów. Ponieważ maksymalna liczba
instancji kandydatów jest równa ncin
T , sumaryczna liczba unikalnych instancji jest
cin
wówczas równa k ∗ nT .
P
c
• Sumaryczna liczba instancji kolokacji:
c∈Pk,i |CI |. Jeżeli każdy kandydat jest
kolokacją, to maksymalna liczba instancji tych kolokacji jest równa maksymalnej
liczbie instancji kandydatów, czyli ncin
T .
Zgodnie z przedstawionym opisem nie ma możliwości efektywnego wyliczenia sumarycznej
0
długości najdłuższych list sąsiadów par hc, cic i (lub jej górnego ograniczenia) przed wysłaniem danych do karty graficznej. Przyjęte rozwiązanie oparte na szacowaniu górnego
ograniczenia oznacza, że w sytuacji niedoszacowania wyliczony rozmiar danych może być
mniejszy niż w rzeczywistości. Warto tutaj przypomnieć, że sumaryczna długość list sąsiadów jest wyliczana w jednym z pierwszych kroków przetwarzania na karcie graficznej
(metoda DetermineWorkSize opisana przez algorytm 6.2). Z tego powodu można wyeliminować ryzyko związane z brakiem pamięci. Jeżeli po rozpoczęciu przetwarzania paczki
przez kartę graficzną, wyliczona wartość będzie wskazywała na przekroczenie rozmiaru
dostępnej pamięci, z takiej paczki będą usuwani kolejni kandydaci dopóty, dopóki całe
zadanie nie zmieści się w pamięci.
Kolejny problem dotyczy mniejszych zbiorów danych, dla których przetworzenia wystarczający jest rozmiar pamięci jednej karty graficznej. W takiej sytuacji utworzona
paczka zostałaby przetworzona przez jedną kartę graficzną. Jeżeli w systemie dostępnych jest więcej kart graficznych, rozsądnym podejściem jest rozdzielenie przetwarzania
pomiędzy wszystkie karty. W tym celu uruchamiana jest procedura ponownego podziału
kandydatów na paczki, w której liczba paczek ma większy priorytet niż maksymalne wykorzystanie pamięci kart graficznych.
Realizację przetwarzania, która uwzględnia omówione problemy, przedstawia algorytm 6.12. W metodzie MinePatternsMultiGPU oprócz standardowych danych wejściowych, tzn. informacji o cechach (F ) i ich instancjach (F I), progu minimalnej powszechności (min_prev), parametrami wejściowymi są również deviceCount – liczba kart graficznych oraz memLimit – rozmiar dostępnej pamięci na każdej z tych kart. Wyjściem
jest zbiór odkrytych kolokacji przestrzennych. Różnica w stosunku do klasycznego wykonania algorytmu iCPI-tree polega na tym, że w każdej iteracji uruchamiany jest osobny
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Algorytm 6.12 Odkrywanie wzorców kolokacji przestrzennych z wykorzystaniem wielu
procesorów GPU i w ograniczonej pamięci
Wejście:
F – zbiór cech przestrzennych,
F I – zbiór instancji cech przestrzennych
min_prev – próg minimalnej powszechności
deviceCount – liczba kart graficznych
memLimit – rozmiarami dostępnej pamięci na karcie graficznej
Wyjście:
zbiór kolokacji przestrzennych
1: procedure MinePatternsMultiGPU(F, F I, min_prev, deviceCount, memLimit)
2:
P1 ← F
3:
k←2
4:
C2 ← generateSize2candidates(P1 )
5:
Q ← synchronizowana kolejka FIFO
6:
while Ck 6= ∅ do
7:
Pk ← ∅
8:
while Ck 6= ∅ do
9:
for tid ← 0, . . . , deviceCount do
10:
if tid = deviceCount then :: Producent
11:
P roduceP ackages(Q, Ck , deviceCount, memLimit)
12:
else :: Konsument
13:
(resulttid , omittedtid ) ← P rocesP ackages(Q, tid, memLimit)
14:
end if
15:
end for
S
16:
Ck ← i∈0,...,deviceCount−1 omittedi
S
17:
Pk ← Pk ∪ i∈0,...,deviceCount−1 resulti
18:
end while
19:
k ←k+1
20:
Ck ← generateCandidates(Pk )
21:
end while
22:
return P1 ∪ · · · ∪ Pk−1
23: end procedure
wątek dla każdej z kart graficznych. Dodatkowo uruchamiany jest wątek, którego zadaniem jest przygotowanie paczek do wykonania. Uruchamianych jest zatem deviceCount+1
wątków (linia 9). Do komunikacji pomiędzy wątkami służy utworzona wcześniej (linia 5),
synchronizowana kolejka FIFO (First In First Out). Wątek o najwyższym numerze wywołuje metodę ProducePackages (linia 11), która zgodnie z nazwą jest odpowiedzialna za
przygotowywanie paczek. Pozostałe wątki wywołują metodę ProcessPackages (linia 13),
której zadaniem jest pobranie kolejnej paczki i jej wykonanie na karcie graficznej. Ponieważ może dojść do niedoszacowania rozmiaru wymaganej pamięci, część kandydatów
z danej paczki może pozostać nieprzeliczona. Informacja o tych kandydatach (zmienna
ommitedtid ) trafia ponownie do zbioru kandydatów do sprawdzenia w ramach przetwarzanej iteracji (linia 16). Po przetworzeniu wszystkich paczek, kandydaci bez przeliczenia
są ponownie rozdzielani pomiędzy karty graficzne. Proces ten trwa dopóty, dopóki zbiór
kandydatów nie jest pusty (linia 8).
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Algorytm 6.13 Prosty przydział kandydatów do kart graficznych
Wejście:
min, max – zakres przeszukiwanych pozycji w Ck
Ck , deviceCount, memLimit – patrz opis algorytmu 6.14
Wyjście:
pairList – lista zakresów pozycji w Ck przydzielonych dla każdej karty graficznej
sLast – pozycja ostatniego przydzielonego kandydata
1: procedure Split(min, max, Ck , deviceCount, memLimit)
2:
pairList ← ∅
3:
sF irst ← min; sLast ← min
4:
for i ← 0, . . . , deviceCount − 1 do
5:
Znajdź największą wartość last, dla której są spełnione warunki:
a) sLast <= max
b) EstimateU pperBound({cj ∈ Ck : j = sF irst, . . . , sLast}) ≤ memLimit
6:
wstaw parę (sF irst, sLast) do pairList
7:
sF irst ← sLast + 1
8:
if sLast ≥ max then
9:
break
10:
end if
11:
end for
12:
return pairList, sLast
13: end procedure
Do przygotowania paczek dla kart graficznych zaproponowano metodę ProducePackages. Przed przystąpieniem do jej omówienia przedstawiony zostanie opis pomocniczej
metody Split (algorytm 6.13), która jest wykorzystywana w ramach metody ProducePackages. Metoda Split służy do prostego przydzielenia kolejnych kandydatów do kart
graficznych. Oprócz zbioru kandydatów Ck , liczby kart graficznych deviceCount oraz rozmiaru dostępnej pamięci memLimit, parametrami jej wywołania są dwie wartości min
i max określające zbiór kandydatów, którzy mogą zostać przydzieleni do kart. Pomocnicze zmienne sF irst oraz sLast są ustawiane na początku na wartość równą min (lina 3).
Jest to równoznaczne z dodaniem pierwszego kandydata do zakresu kandydatów przydzielonych do karty. Kolejni kandydaci są dodawani do tego zakresu (poprzez zwiększenie
wartości zmiennej sLast) tylko wtedy, gdy oszacowane wymagania pamięciowe nie przekraczają założonego limitu (linia 5). Jeżeli nie można dodać kolejnego kandydata, dane
o zakresie są wstawiane do listy pairList (linia 6). Kolejny zakres jest tworzony spośród kandydatów o numerach od sF irst = sLast + 1 do max. Zakresy konstruowane są
w iteracjach, których liczba jest równa liczbie kart graficznych (linie 11-11). Jeżeli w trakcie przetwarzania zabraknie kandydatów, pętla zostaje przerwana (lina 9). Metoda Split
zwraca listę pairList zawierającą dane o zakresach kandydatów oraz numer ostatniego
przydzielonego kandydata (linia 12).
Znając zasadę działania metody Split, można wyjaśnić ideę działania metody ProducePackages, którą przedstawia algorytm 6.14. Parametrami metody są: kolejka Q do
komunikacji z innymi wątkami, zbiór kandydatów Ck , liczba kart graficznych deviceCount
oraz rozmiar dostępnej pamięci na tych kartach memLimit. Opis kolejnych kroków metody jest następujący:
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Algorytm 6.14 Tworzenie paczek zadań dla kart graficznych
Wejście:
Q – synchronizowana kolejka F IF O
Ck – zbiór kandydatów o długości k
deviceCount – liczba kart graficznych
memLimit – rozmiarami dostępnej pamięci na kartach graficznych
1: procedure ProducePackages(Q, Ck , deviceCount, memLimit)
2:
f irst ← 0, last ← 0
3:
while f irst < |Ck | do
4:
(pairList, last) ← Split(f irst, |Ck | − 1, deviceCount, memLimit)
5:
if last = |Ck | − 1 and |pairList| < deviceCount then
P
6:
target ← (f,l)∈pairList EstimateU pperBound({cj ∈ Ck : j = f, . . . , l})
7:
costP erP art ← target/deviceCount
8:
(pairList, last) ← Split(f irst, |Ck | − 1, deviceCount, costP erP art)
9:
end if
10:
for i ← 0, . . . , length(pairList) − 1 do
11:
(f, l) ← pairList[i]
12:
Ck,i ← {cj ∈ Ck : j = f, . . . , l}
13:
I ← CI c1 ∪ . . . ∪ CI cn , c1 , . . . , cn ∈ Ck−1 i ∀cx ∈c1 ,...,cn ∃cy ∈Ck,i cx = c0y
14:
wstaw do Q trójkę (Ck,i , I,fałsz)
15:
end for
16:
f irst ← last + 1
17:
end while
18:
for i ← 0, . . . , deviceCount − 1 do
19:
wstaw do Q trójkę (null, null, prawda)
20:
end for
21: end procedure
Krok 1 – Zainicjalizowanie zmiennych pomocniczych. W czasie tworzenia paczek dane
o aktualnej paczce są przechowywane w zmiennych f irst i last. Zawierają one numery
pierwszego i ostatniego kandydata dla aktualnie tworzonej paczki. Na początku wartości
tych zmiennych są ustawiane na 0 (linia 2).
Krok 2 – Iteracyjne wyznaczenie zakresów kandydatów dla paczek. Produkcja nowych
paczek trwa do momentu, gdy wartość zmiennej f irst przekroczy liczbę kandydatów (linia 3). Do wykonania wstępnego przydziału wykorzystywana jest metoda Split. Wynikiem
tej metody jest lista pairLast, która zawiera dane o zakresach kandydatów (linia 4). Jeżeli
wszyscy kandydaci zostali przydzieleni do zakresów i liczba tych zakresów jest mniejsza
od liczby kart graficznych (linia 5), należy wykonać podział ponownie. Tym razem jednak
jako wartość ograniczenia pamięci stosowana jest wartość uzyskana w wyniku podzielenia
sumy oszacowanych rozmiarów wszystkich zakresów przez liczbę dostępnych kart graficznych (linie 6-8).
Krok 3 – Utworzenie paczek. Dla wszystkich zakresów z listy pairList tworzone są paczki
do przetworzenia przez karty graficzne (linie 10-15). Dla każdej paczki wyznaczane są
instancje prefiksów kandydatów z tej paczki (linia 13). Do kolejki Q wstawiane są trójki
zawierające kandydatów, wyznaczone instancje ich prefiksów oraz wartość f alsz (ostatni
atrybut), która oznacza, że jest to paczka wymagająca przetworzenia przez kartę graficzną
(linia 14). Zmienna f irst ustawiana jest na wartość last + 1 (linia 16).
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Krok 4 – Wstawienie do kolejki informacji o zakończeniu przetwarzania. Do kolejki Q
wstawiane są paczki z ostatnim atrybutem ustawionym na wartość prawda (linie 18-20).
Po odebraniu takiej wiadomości przez wątek konsumenta kończy on swoje działanie nie
pobierając już żadnej innej paczki. Ponieważ liczba tych specjalnych paczek jest równa
liczbie wątków kart graficznych, wszystkie te wątki zostaną zakończone.
Za pobieranie i przetwarzanie paczek z kolejki odpowiedzialna jest metoda ProcessPackages. Ze względu na jej duże podobieństwo do metody MinePatterns pominięty zostanie formalny jej opis. Działanie metody ProcessPackages polega na oczekiwaniu w pętli
na paczkę w kolejce. Po pobraniu takiej paczki, do karty graficznej przesyłane są dane
potrzebne do jej przetworzenia. Wywoływana jest również metoda DetermineWorkSize,
dzięki której można wyznaczyć górne ograniczenie sumarycznej liczby wspólnych sąsiadów. W przypadku, gdy obliczona wartość wskazuje, że paczka ma zbyt duże wymagania
pamięciowe, usuwani są z niej kolejni kandydaci (z końca listy). Dla pozostałych kandydatów na karcie graficznej realizowane jest odkrywanie kolokacji, a po jego zakończeniu dane
są przesyłane z pamięci GPU do pamięci głównej. Ten proces jest analogiczny do kroków
od 3 do 5 metody MinePatterns. Jeżeli odebrana paczka zawiera na ostatniej pozycji wartość prawda, nie ma już więcej kandydatów do przetworzenia i metoda ProcessPackages
kończy swoje działanie. Oprócz znalezionych kolokacji zwracane są numery kandydatów,
których ze względu na ograniczenia pamięciowe nie można było przetworzyć.
Przykład 6.11. Działanie metod MinePatternsMultiGPU, ProducePackages, Split i ProcessPackages. Ze względu na dużą złożoność przetwarzania w wymienionych metodach,
przedstawiony zostanie przykład realizacji pojedynczej iteracji algorytmu odkrywania kolokacji. Niech będą dani kandydaci c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 i niech oszacowania rozmiarów
pamięci wymaganej do ich przetworzenia będą równe odpowiednio 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Niech
będą dostępne dwie karty graficzne i niech pamięć każdej z tych kart ma rozmiar 4. W metodzie MinePatternMultiGPU uruchomione zostaną trzy wątki (algorytm 6.12, linia 9).
Wątki 0 i 1 będą odpowiedzialne za wykonanie paczek zadań na kartach graficznych, natomiast wątek 2 będzie odpowiedzialny za przygotowywanie tych paczek. W wątku 2
wywoływana jest metoda ProducePackages. Zmienne f irst i last ustawiane są na wartość 0 (algorytm 6.14, linia 2). Paczki tworzone są w kolejnych iteracjach, które trwają
dopóty, dopóki wartość zmiennej f irst jest mniejsza niż liczba kandydatów, czyli 7 (algorytm 6.14, linia 3). W pierwszej iteracji wywoływana jest metoda Split, która zaczyna
przetwarzanie kandydatów od pozycji 0 do 6. Pierwsza wyznaczona para to kandydaci c1
i c2 , których suma wymagań pamięciowych została oszacowana na 3. Kolejny kandydat,
tj. c3 , wymaga 2 jednostek pamięci i jego dodanie przekroczyłoby założony limit równy 4.
Do listy zakresów zostanie dodana zatem para (0,1). Drugą parą będzie para (2,4) reprezentująca zakres kandydatów od c3 do c5 . Liczba utworzonych przez metodę Split zakresów jest równa liczbie kart graficznych, zatem działanie tej metody zostaje zakończone.
Oprócz dwóch wymienionych zakresów zwracana jest również wartość 4 określająca numer ostatniego przydzielonego kandydata (zmienna sLast). Następuje powrót do metody
ProducePackages. Dane zwrócone przez metodę Split zostają przypisane do zmiennych
pairList oraz last (algorytm 6.14, linia 4). Ponieważ nie wszyscy kandydaci zostali przydzieleni, nie zachodzi niebezpieczeństwo niedoboru paczek dla wszystkich kart graficznych.
Paczki przygotowywane są na podstawie zawartości listy pairList. Dla każdej z dwóch
paczek wstawianych do kolejki Q wyznaczane są instancje prefiksów kandydatów przydzielonych do danej paczki. Zmienna f irst przyjmuje wartość last+1=5 (algorytm 6.14,
linia 16). Rozpoczyna się kolejna iteracja pętli. Ponownie wywoływana jest metoda Split.
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Tym razem jednak przydzieleni mają zostać tylko kandydaci z pozycji od 5 do 6. Ponieważ suma oszacowanych wymagań dla tych kandydatów jest równa 4, zostaje utworzony
tylko jeden zakres, który wraz z aktualną wartością sLast jest zwracany do metody ProducePackages. Ponieważ warunek dotyczący niedoboru paczek jest spełniony (wszyscy
kandydaci zostali przydzieleni, ale utworzono tylko jeden zakres), następuje ponowne rozdzielenie kandydatów. Do zmiennej target przypisywana jest wartość 4, która jest sumą
oszacowanych wymagań pamięciowych kandydatów c6 i c7 . Nowy limit pamięci przekazywany do metody Split jest równy wartości target podzielonej przez liczbę kart graficznych
(algorytm 6.14, linia 8). Metoda Split utworzy dwa jednoelementowe zakresy zadań do wykonania, odpowiednio zawierające kandydatów c6 i c7 . Po powrocie sterowania do metody
ProcedurePackage do kolejki Q zostaną wstawione dwie paczki dla tych zadań. Ponieważ
dokonano przydziału wszystkich zadań, do kolejki Q zostaną wstawione dwie specjalne
paczki, oznaczające koniec przetwarzania w ramach tej iteracji. Wątki konsumentów realizują metodę ProcessPackages, która z kolejki Q pobiera kolejne paczki i przeprowadza
dla nich obliczenia. Niech po odebraniu paczki z kandydatami c3 , c4 , c5 metoda DetermineWorkSize wskaże niedoszacowanie górnej granicy wymagań pamięciowych. Nastąpi
wówczas próba usunięcia kandydata c5 i ponowne szacowanie zajętości pamięci. Jeżeli
nadal dostępna pamięć jest niewystarczająca, zostanie usunięty kandydat c4 . Usunięci
kandydaci trafią ponownie do zbioru kandydatów, których trzeba przydzielić do zadań
(algorytm 6.12, linia 16).

7

Przetwarzanie zbiorów zapytań
o kolokacje przestrzenne

W niniejszym rozdziale opisano problem współbieżnej realizacji zbiorów zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne. Podrozdział 7.1 zawiera przedstawienie algorytmu
Common iCPI-tree. Treścią pierwszej części tego podrozdziału są dokładnie opisy struktur umożliwiających współbieżne wyznaczanie kolokacji. Takimi strukturami są rozłączne
obszary zapytań, współdzieleni kandydaci i ich instancje oraz drzewo Common iCPI. Opis
pełnego algorytmu Common iCPI-tree został umieszczony w drugiej części podrozdziału.
Ponieważ współbieżne przetwarzanie wielu zapytań nakłada wysokie wymagania na rozmiar potrzebnej pamięci operacyjnej, uwzględnienie tego czynnika podczas realizacji w środowisku ZORPO wymagało opracowania kolejnego algorytmu. Algorytm ten, nazwany
PCommon iCPI-trees, został przedstawiony w podrozdziale 7.2.

7.1

Algorytm Common iCPI-tree

Podczas wykonywania wielu zapytań o kolokacje przestrzenne łatwo zauważyć, że część
przetwarzanych danych może być wykorzystywana przez więcej niż jedno zapytanie. Można
więc mówić o potencjalnym współdzieleniu danych. Takie współdzielenie może dotyczyć
zarówno pojedynczych obiektów w zbiorze danych, jak również cech przestrzennych i budowanych na ich podstawie wzorców kolokacji. W prezentowanym algorytmie realizacji
zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne wprowadzono wspólne:
• generowanie kandydatów,
• wyznaczanie instancji kandydatów,
• strukturę materializującą związki sąsiedztwa
dla wszystkich zapytań wchodzących w skład przetwarzanego zbioru. Przyjęto założenie,
że przetwarzane zbiory zapytań są wykonywane w trybie wsadowym i wykorzystują tę samą
relację sąsiedztwa. Podobnie jak w rozdziale dotyczącym algorytmu dla GPU, na początku
opisane zostaną najważniejsze części składowe nowego rozwiązania, a następnie przedstawiony zostanie pełny algorytm realizacji zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne.
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7.1.1

Podział przestrzeni na rozłaczne
˛
obszary

W definicji zapytania o kolokacje przestrzenne jednym z elementów jest określenie, jakiego
obszaru dotyczy to zapytanie. Inaczej ujmując jest to wskazanie obszaru, na którym mogą
znajdować się instancje określonych cech przestrzennych, które to instancje powinny zostać uwzględnione podczas odkrywania kolokacji. Instancje tych samych cech (lub części
z nich) mogą być wykorzystywane przez wiele zapytań z przetwarzanego zbioru. Pierwszym krokiem w proponowanym algorytmie przetwarzania zbiorów zapytań jest wyznaczenie tzw. rozłącznych obszarów dla przestrzeni, w której odkrywane są kolokacje.
Definicja 7.1 (rozłączne obszary). Dla zbioru zapytań QS, zbiór AS = {a1 , a2 , . . . , am }
nazywamy zbiorem rozłącznych obszarów ramy przestrzennej S będącej sumą obszarów
wszystkich zapytań ze zbioru QS, jeżeli: (1) dla każdego i oraz j takiego, że i, j ∈ 1, . . . , m
oraz i 6= j, dla obszarów ai oraz aj zachodzi relacja topologiczna „rozłączne”, (2) wszystkie
S
obszary z AS tworzą ramy przestrzenne S, tj. S = i=1,2,...,m ai , (3) dla każdego rozłącznego obszaru z AS istnieje co najmniej jedno zapytanie z QS, którego obszar znajduje
się w relacji topologicznej „obejmuje” lub „pokrywa” z tym rozłącznym obszarem, (4)
obszar każdego zapytania ze zbioru QS składa się tylko z rozłącznych obszarów z As , tj.
∀q∈QS ∃Aq ⊆As : ∪ai ∈Aq = q.L, gdzie q.L oznacza obszar zapytania q.
Dla każdego wyznaczonego rozłącznego zbioru przypisywany jest identyfikator. W proponowanym rozwiązaniu, dla zapewnienia wysokiej wydajności przetwarzania identyfikatory są mapami bitowymi. Każda mapa bitowa obszaru składa się z tylu bitów, ile jest
rozłącznych obszarów. W każdym identyfikatorze dokładnie jeden bit jest ustawiony na
wartość 1, a pozostałe przyjmują wartość 0.
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Rysunek 7.1: Przykład podziału przestrzeni dla zbioru trzech zapytań
na rozłączne obszary

Przykład 7.1. Niech będzie dany zbiór składający się z trzech zapytań. Na rysunku 7.1a
przedstawiono obszary, których dotyczą te zapytania. Łatwo zauważyć, że niektóre fragmenty przestrzeni są wykorzystywane przez dwa a nawet trzy zapytania. Obszar będący
sumą obszarów wszystkich trzech zapytań należy podzielić na zbiór rozłącznych obszarów.
Podział taki został przedstawiony na rysunku 7.1b. Dla każdego z obszarów przypisywany jest identyfikator, którym w tym przypadku jest sześcioelementowa mapa bitowa.
Na przykład mapa bitowa [000100] odpowiada rozłącznemu obszarowi, który jest wykorzystywany przez wszystkie trzy zapytania, natomiast mapa bitowa [000001] identyfikuje
rozłączny obszar przypisany tylko do pierwszego z zapytań.
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7.1.2

Współdzielone kolokacje i współdzielone instancje kolokacji

Podobnie jak tych samych obszarów i znajdujących się na nich obiektów może dotyczyć
wiele zapytań o kolokacje przestrzenne, także cechy przestrzenne mogą się powtarzać w definicjach wielu zapytań. Możliwa jest sytuacja, w której kolokacje złożone z tych samych
cech będą odkryte w więcej niż jednym zapytaniu z przetwarzanego zbioru. Można powiedzieć, że takie kolokacje są współdzielone przez wiele zapytań.
Definicja 7.2 (współdzielony wzorzec kolokacji przestrzennej). Dla zbioru zapytań QS
współdzielonym wzorcem kolokacji przestrzennej (w skrócie współdzieloną kolokacją) nazywany jest podzbiór cech, które tworzą kolokację przestrzenną dla co najmniej jednego
zapytania należącego do QS.
Instancje współdzielonych wzorców kolokacji przestrzennych również mogą być współdzielone przez wiele zapytań. Przypadek ten ma miejsce, gdy instancje cech przestrzennych takich wzorców znajdują się we wzajemnym sąsiedztwie i na co najmniej jednym
rozłącznym obszarze przypisanym do wielu zapytań.
Definicja 7.3 (współdzielona instancja współdzielonego wzorca kolokacji przestrzennej). Współdzieloną instancją współdzielonego wzorca kolokacji przestrzennej (w skrócie współdzieloną instancją kolokacji) nazywany jest zbiór instancji cech przestrzennych
współdzielonego wzorca kolokacji przestrzennej, które występują we wzajemnym sąsiedztwie. Dla współdzielonej instancji kolokacji określony jest zbiór rozłącznych obszarów
SA = {ak , . . . , al } taki, że dla każdego obszaru należącego do SA istnieje co najmniej
jeden obiekt w tej instancji, który jest w relacji topologicznej innej niż „rozłączne” z tym
obszarem.
SDMQ2
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SDMQ1
C5

B4

D7
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a1

a2
a3

A2
D8

Rysunek 7.2: Przykład współdzielonych instancji współdzielonych kolokacji

Przykład 7.2. Niech będzie dany przedstawiony na rysunku 7.2 zbiór ośmiu instancji czterech cech przestrzennych A, B, C, D oraz zbiór dwóch zapytań SDM Q1 i SDM Q2 .
Niech zapytanie SDM Q1 dotyczy cech przestrzennych A, B oraz C, a zapytanie SDM Q2
cech A, B i D. Progi minimalnej powszechności w obu zapytaniach niech będą równe 23 .
Zgodnie z poprzednio podanym opisem można wyznaczyć trzy rozłączne obszary a1 , a2
oraz a3 . Obszary a1 i a2 są przypisane do zapytania SDM Q1 , a obszary a2 i a3 do zapytania SDM Q2 . Uwzględniając rozłączne obszary oraz cechy przestrzenne w definicjach
poszczególnych zapytań można stwierdzić, że zapytanie SDM Q1 dotyczy instancji A1, A2,

7.1 Algorytm Common iCPI-tree

158

B3, B4 i C5, a zapytanie SDM Q2 instancji A2, B4, D7 i D8. Pomimo, że instancja C6
leży w obszarze zapytania SDM Q2 , jej cecha przestrzenna jest uwzględniana tylko przez
zapytanie SDM Q1 . Instancja C6 nie jest zatem związana z żadnym zapytaniem. Wykorzystując dowolny z opisanych w niniejszej pracy algorytmów realizacji pojedynczych zapytań o kolokacje przestrzenne, dla zapytania SDM Q1 odkryta zostanie kolokacja {A, B}
z powszechnością równą 1, a dla zapytania SDM Q2 kolokacje {A, B} oraz {A, D}, obie
z powszechnościami równymi 1. Kolokacja {A, B} jest przykładem współdzielonej (przez
zapytania SDM Q1 oraz SDM Q2 ) kolokacji przestrzennej. Instancjami kolokacji {A, B}
dla zapytania SDM Q1 są pary {A1, B3}, {A1, B4} i {A2, B4}, a dla zapytania SDM Q2
tylko para {A2, B4}. Para {A2, B4} jest współdzieloną instancją kolokacji {A, B} zarówno
przez zapytanie SDM Q1 , jak i przez zapytanie SDM Q2 .

7.1.3

Generowanie współdzielonych kandydatów na kolokacje

Współdzielone kolokacje, dla których nie określono spełniania progu minimalnej powszechności można nazwać współdzielonymi kandydatami. Tacy kandydaci są w algorytmie
Common iCPI-tree wyznaczani wspólnie dla wszystkich zapytań z przetwarzanego zbioru.
Ze względu na relację porządku dla cech przestrzennych oraz oparty na strategii Apriori
sposób generowania kandydatów na kolokacje, wiele z nich będzie miało wspólny prefiks.
Do efektywnej reprezentacji współdzielonych kolokacji i kandydatów na kolokacje można
wykorzystać drzewo prefiksowe, w którym:
• korzeń przyjmuje wartość null,
• węzeł, który nie jest korzeniem reprezentuje cechę przestrzenną kolokacji następującą
po cesze przestrzennej zawartej w węźle-przodku.
Ponieważ zgodnie z nazwą współdzieleni kandydaci mogą dotyczyć wielu zapytań, konieczne jest przechowywanie w drzewie prefiksowym informacji o zapytaniach, do których
przypisany jest dany kandydat. Podobnie jak w przypadku rozłącznych obszarów, ze
względu na wydajność przetwarzania i niewielkie rozmiary wykorzystuje się do tego celu
mapy bitowe. Dla każdego z n zapytań można przypisać n-elementową mapę bitową zwaną
mapą bitową zapytania, w której bit odpowiadający numerowi sekwencyjnemu zapytania
ustawiony jest na wartość 1, a pozostałe bity są ustawione na wartość 0. W każdym węźle
drzewa prefiksowego umieszczana jest mapa bitowa będąca wynikiem operacji bitowej OR
(suma bitowa) na wszystkich mapach bitowych zapytań, dla których dany kandydat został
wygenerowany. Jest to mapa bitowa kandydata.
Generowanie k-elementowych kandydatów odbywa się zgodnie z procedurą opisaną
w podrozdziale 3.3.1, tzn. kolokacje o tych samych prefiksach tworzą nowych kandydatów,
którzy są następnie weryfikowani ze względu na powszechność ich (k-1)-elementowych
podzbiorów. W przypadku współdzielonych kandydatów takie filtrowanie powinno objąć również weryfikację, czy kandydaci mogą być powszechni dla każdego z zapytań, do
których zostali przypisani. Dla danego kandydata zarówno jego przypisanie do zapytań,
jak i weryfikacja, są relatywnie łatwe do przeprowadzenia poprzez wykonanie operacji
AND (iloczyn bitowy) na mapach bitowych wszystkich (k-1)-elementowych podzbiorów.
Powszechność większą od zadanego progu mogą mieć tylko kandydaci, dla których uzyskana mapa bitowa ma co najmniej jeden element ustawiony na wartość 1. Do kandydata
przypisane są te zapytania, dla których wykonanie operacji AND na mapie bitowej tego
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zapytania i mapie bitowej kandydata daje w wyniku mapę bitową z jednym bitem ustawionym na wartość 1.
Przykład 7.3. Niech będą dane trzy zapytania o kolokacje przestrzenne SDM Q1 , SM DQ2
i SM DQ3 . Niech w trakcie ich realizacji zostaną wyznaczone następujące zbiory kolokacji
o długości 3:
• dla SDM Q1 : {A, B, C}, {A, B, D}, {A, B, E}, {A, C, D}, {B, C, D}, {B, C, E},
{B, D, E} oraz {C, D, E},
• dla SDM Q2 : {A, B, C}, {B, C, D}, {B, C, E}, {B, D, E} oraz {C, D, E},
• dla SDM Q3 : {A, B, C}, {A, B, D}, {A, B, E}, {A, C, D}, {A, C, E}, {B, C, D} oraz
{B, C, E}.
W standardowym podejściu generowanie kandydatów zostałoby przeprowadzone niezależnie dla każdego z zapytań. Używając strategii Apriori dla zapytania SDM Q1 z kolokacji {A, B, C}, {A, B, D} i {A, B, E} zostaliby wygenerowani kandydaci {A, B, C, D},
{A, B, C, E} oraz {A, B, D, E}, a z kolokacji {B, C, D} i {B, C, E} kandydat {B, C, D, E}.
Ponieważ nie wszystkie podzbiory {A, B, C, E} i {A, B, D, E} są kolokacjami powszechnymi, kandydaci ci zostaliby skreśleni w drugim etapie Apriori. Dla SDM Q2 wygenerowany zostałby kandydat {B, C, D, E}, a dla SDM Q3 kandydaci {A, B, C, D} oraz
{A, B, C, E}.
root

A

B

C

[111]

[111]

[110]

B

C

C

D

D

[111]

[101]

[111]

[110]

[110]

C

D

E

D

E

D

E

E

E

[111]

[101]

[101]

[101]

[001]

[111]

[111]

[110]

[110]

Rysunek 7.3: Drzewo prefiksowe współdzielonych kandydatów

W proponowanym rozwiązaniu kolokacje, których długość jest równa 3, utworzą drzewo
prefiksowe pokazane na rysunku 7.3. Zaznaczona przykładowa ścieżka tworzy trójkę odpowiadającą kolokacji {A, C, E}. W węźle reprezentującym cechę E przechowywana jest
mapa bitowa [001]. Jej zawartość oznacza, że kolokacja {A, C, E} jest kolokacją dla
zapytania SDM Q3 . Ograniczając się do dwóch pierwszych węzłów na ścieżce, tj. {A, C},
można z mapy bitowej w węźle C odczytać, że kolokacja {A, C} została odkryta dla zapytań SDM Q1 oraz SDM Q3 .
Zgodnie z opisaną wcześniej metodą generowania wspólnych sąsiadów, wszystkie współdzielone kolokacje o długości 3 tworzą pojedynczy zbiór, z którego generowani będą współdzieleni kandydaci. Są to kolokacje {A, B, C}, {A, B, D}, {A, B, E}, {A, C, D}, {A, C, E},
{B, C, D}, {B, C, E}, {B, D, E}, {C, D, E}. Używając standardowego podejścia znanego
z metody Apriori, z kolokacji o takich samych prefiksach wygenerowani zostaną kandydaci:
{A, B, C, D}, {A, B, C, E}, {A, B, D, E}, {A, C, D, E} i {B, C, D, E}. Krok filtrowania
kandydatów eliminujący wzorce, które nie mogą być powszechne, zostanie zrealizowany
z użyciem map bitowych odpowiednich kolokacji o długości 3.
Na rysunku 7.4 przedstawiono ilustrację filtrowania dla rozpatrywanych w przykładzie kandydatów. Dla kandydata {A, B, C, D} podzbiorami 3-elementowymi są {A, B, C},
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ABCD
ABC
ABD
ACD
BCD

ABCE
ABC
ABE
ACE
BCE

[111]
[101]
[101]
[111]AND
[101]

ABDE

[101]
[001]
[000]
[110]AND
[000]

[101]
[101]
[000]
[110]AND
[000]

BCDE

ACDE
ACD
ACE
ADE
CDE

ABD
ABE
ADE
BDD

[111]
[101]
[001]
[111]AND
[001]

BCD
BCE
BDE
CDE

[111]
[111]
[110]
[110]AND
[110]

Rysunek 7.4: Przypisywanie zapytań o kolokacje przestrzenne dla współdzielonych
kandydatów

{A, B, D}, {A, C, D} oraz {B, C, D}. Mapy bitowe tych kolokacji są odczytywane z drzewa
prefiksowego. Są to odpowiednio: [111], [101], [101] i [111]. Wynikiem działania operacji AND na elementach tych czterech map bitowych jest mapa bitowa [101]. Kandydat {A, B, C, D} jest zatem prawidłowym kandydatem dla zapytań SDM Q1 i SDM Q3 .
Warto zauważyć, że wynik operacji AND na pierwszych dwóch mapach bitowych z prezentowanej czwórki daje odpowiedź, dla których zapytań został taki kandydat wygenerowany.
W tym przypadku są to właśnie zapytania SDM Q1 i SDM Q3 . Kolejne mapy bitowe służą
do weryfikacji, czy każdy podzbiór kandydata jest kolokacją powszechną dla każdego z tych
dwóch zidentyfikowanych zapytań. Dla kandydata {A, B, C, D} żadne z zapytań nie zostanie wyeliminowane. Inaczej jest na przykład dla kandydata {A, B, C, E}. Wynik operacji
AND na elementach map bitowych odpowiadających kolokacjom {A, B, C} i {A, B, E}
wskazuje, że kandydat ten został wygenerowany dla zapytań SDM Q1 i SDM Q3 . Weryfikując pozostałe 3-elementowe podzbiory tego kandydata okazuje się, że {B, C, E} jest
kolokacją powszechną w obu rozpatrywanych zapytaniach, natomiast {A, C, E} występuje
jako kolokacja tylko dla zapytania SDM Q3 . Ostatecznie kandydat {A, B, C, E} będzie
poprawnym kandydatem tylko dla zapytania SDM Q3 . Postępując w analogiczny sposób można stwierdzić, że kandydat {B, C, D, E} będzie współdzielony przez zapytania
SDM Q1 i SDM Q2 , a kandydaci {A, B, D, E} i {A, C, D, E} nie są poprawnymi kandydatami dla żadnego z zapytań.

7.1.4

Drzewo Common iCPI

Do wyznaczania współdzielonych instancji współdzielonych kolokacji wykorzystywane jest
rozbudowane drzewo iCPI nazwane drzewem Common iCPI, w którym przechowywane są
informacje o związkach sąsiedztwa pomiędzy wszystkimi instancjami cech przestrzennych
wykorzystywanych przez zapytania z przetwarzanego zbioru. Zaproponowana struktura
pozwala na identyfikację rozłącznego obszaru, na którym znajduje się odczytywana z niej
instancja.
Definicja 7.4 (drzewo Common iCPI ). Mając dany zbiór QS składający się z n zapytań
eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne oraz zbiór QF = {F1 ∪ F2 ∪ . . . ∪ Fn }, gdzie
Fi (1 ≤ i ≤ n) oznacza zbiór cech przestrzennych zapytania SDM Qi ∈ QS, drzewem
Common iCPI nazywamy rozszerzone drzewo iCPI, w którym dla każdej cechy fi ∈ QF
poddrzewo składa się z węzła fi i gałęzi odpowiadających uporządkowanym sąsiedztwom
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wszystkich instancji cechy fi . Każdy węzeł reprezentujący instancję cechy przestrzennej
jest rozszerzony o identyfikator rozłącznego obszaru, na którym się ta instancja znajduje.
Drzewo Common iCPI tworzone jest na podstawie sąsiedztw typu gwiazda odkrywanych w danych wejściowych. Sąsiedztwa te są tworzone dla wszystkich obiektów, wykorzystywanych przez co najmniej jedno zapytanie. Dla każdego obiektu w sąsiedztwie
przypisywana jest mapa bitowa reprezentująca rozłączny obszar, na którym znajduje się
ten obiekt. W drzewie Common iCPI identyfikatory składowane są razem z informacjami
o obiektach centralnych (trzeci poziom drzewa) oraz informacjami o sąsiadach (piąty poziom drzewa). Te dodatkowe informacje przechowywane w drzewie Common iCPI pozwalają na odkrywanie instancji kandydatów z uwzględnieniem przynależności instancji
cech przestrzennych do przetwarzanych zapytań. Przykład drzewa Common iCPI zostanie podany podczas omawiania przykładu realizacji pełnego algorytmu Common iCPI-tree
(podrozdział 7.1.7, przykład 7.4).

7.1.5

Wyznaczanie instancji współdzielonych kandydatów

Podobnie jak w klasycznym algorytmie iCPI-tree, także w algorytmie Common iCPI-tree
instancje kandydatów są wyznaczane na podstawie rozszerzania instancji kolokacji odkrytych w poprzednim etapie. Różnica polega na jednoczesnym odkrywaniu instancji dla
wszystkich zapytań, które współdzielą kandydatów. Uzyskane instancje mogą być przypisane do wielu zapytań. Informacja o tym przypisaniu jest składowana w postaci map
bitowych zwanych mapami bitowymi instancji. Taka mapa jest wynikiem operacji OR
przeprowadzonej na mapach bitowych obiektów, które wchodzą w skład tej instancji kandydata. Mapa bitowa obiektu jest równa mapie bitowej obszaru, na którym ten obiekt
się znajduje. Na przykład mając daną instancję {A1, B2} dla kandydata {A, B} i wiedząc, że obiekty A1 i B2 posiadają mapy bitowe odpowiednio [001] i [010], do instancji
{A1, B2} zostanie przypisana mapa bitowa [001] OR [010]=[011]. Rozszerzanie tej
instancji o kolejny element, na przykład instancję C3 podczas wyznaczania instancji kandydata {A, B, C}, będzie wymagało dodania (operacja OR) do mapy bitowej {A1, B2}
informacji z mapy bitowej obiektu C3.

7.1.6

Wyznaczanie powszechności współdzielonych kandydatów

Dla każdego współdzielonego kandydata wyznaczane są wartości miary powszechności niezależnie dla każdego z zapytań, do których ten kandydat jest przypisany. W obliczeniach
powinny zostać uwzględnione tylko poprawne instancje dla danego zapytania, tzn. takie
instancje, których każdy element znajduje się na obszarze zdefiniowanym dla tego zapytania.
W celu określenia przynależności danej instancji kandydata do konkretnego zapytania
ponowne wykorzystywane są mapy bitowe. Dla każdego zapytania można wyznaczyć mapę
bitową, która reprezentuje rozłączne obszary przypisane do tego zapytania. Taka mapa,
nazwana mapą bitową obszarów zapytania, będzie rezultatem operacji OR wykonanej na
mapach bitowych wszystkich rozłącznych obszarów pokrywanych przez obszar zapytania.
Warto przypomnieć, że bity ustawione na wartość 1 w mapach bitowych instancji kandydatów informują o obecności na określonym przez pozycję bitu rozłącznym obszarze co
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najmniej jednego obiektu wchodzącego w skład tej instancji. Dana instancja będzie poprawną instancją kandydata na kolokację dla określonego zapytania, tylko w przypadku,
gdy wszystkiej jej obiekty będą znajdowały się na rozłącznych obszarach przypisanych do
tego zapytania.
Ponieważ informacja o tych obszarach zawarta jest w mapie bitowej obszarów zapytania, wykonanie operacji AND na mapie bitowej obszarów zapytania związanego z przetwarzanym kandydatem i mapie bitowej instancji, da w wyniku mapę bitową wskazującą
tylko te rozłączne obszary zapytania, na których są zlokalizowane obiekty instancji. Jeżeli
uzyskany wynik będzie taki sam jak mapa bitowa instancji, oznacza to, że wszystkie jej
obiekty znajdują się na rozłącznych obszarach przypisanych do przetwarzanego zapytania
i taka instancja kandydata powinna zostać uwzględniona przy wyznaczaniu powszechności. W przeciwnym wypadku, co najmniej jeden obiekt znajduje się poza obszarem
obejmowanym przez przetwarzane zapytanie i pomimo, że sama instancja reprezentuje
sąsiadów o wymaganych cechach, nie jest to poprawna instancja ze względu na parametry
przetwarzanego zapytania.

7.1.7

Pełny algorytm Common iCPI-tree

Metoda Common iCPI-tree łączy ze sobą opisane w poprzednich podrozdziałach zagadnienia i pozwala na efektywną realizację wielu zapytań o kolokacje przestrzenne. W ogólności abstrahuje ona od sposobu identyfikacji zapytań, rozłącznych obszarów i sposobu
określania przynależności instancji kandydatów do poszczególnych zapytań. Opisane wykorzystanie do tego celu map bitowych, a w konsekwencji możliwość użycia wydajnych
operacji bitowych, może być zatem traktowane jako zalecenie implementacyjne. Stąd choć
w pseudokodzie algorytmu Common iCPI-tree nie zawarto odniesień do tych elementów,
wykorzystano je w przedstawionym, słownym opisie.
Parametrem wejściowym algorytmu Common iCPI-tree jest zbiór zapytań o kolokacje
przestrzenne QS. Zapytania te mogą dotyczyć dowolnych cech przestrzennych i dowolnych obszarów, jednak muszą specyfikować taką samą definicję sąsiedztwa. Wyjście algorytmu stanowi zbiór, którego elementami są zbiory kolokacji przestrzennych dla wszystkich zapytań ze zbioru QS. Zaproponowaną metodę współbieżnego odkrywania kolokacji
przestrzennych pokazuje algorytm 7.1. Kolejne kroki algorytmu Common iCPI-tree są
następujące.
Krok 1 – Wyznaczenie rozłącznych obszarów. Na podstawie definicji obszarów, które
obejmują zapytania wchodzące w skład zbioru QS wyznaczane są rozłączne obszary (linia 2). Dla każdego obszaru przypisywana jest mapa bitowa obszaru zgodnie z zasadami
opisanymi w podrozdziale 7.1.1. Dokładny algorytm wyznaczania obszarów zależy m.in.
od sposobu ich reprezentacji oraz dostępnych operatorów i wykracza poza zakres tej rozprawy. Dla każdego zapytania ze zbioru QS przypisywana jest mapa bitowa obszarów
zapytania, będąca wynikiem operacji OR na wszystkich mapach bitowych rozłącznych
obszarów pokrywanych przez dane zapytanie.
Krok 2 – Utworzenie drzewa Common iCPI. Drzewo reprezentujące związki sąsiedztwa
pomiędzy instancjami cech przestrzennych może zostać utworzone (linia 3) np. przy wykorzystaniu podejścia plane sweep. W drzewie umieszczone powinny zostać tylko te instancje
cech przestrzennych, które są wykorzystywane przez co najmniej jedno z zapytań. Opis
drzewa Common iCPI został przedstawiony w podrozdziale 7.1.4.
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Algorytm 7.1 Algorytm Common iCPI-tree
Wejście:
QS – zbiór n zapytań o kolokacje przestrzenne
Wyjście:
zbiór zbiorów kolokacji przestrzennych
Zmienne:
Fi – zbiór cech przestrzennych zapytania SDM Qi ∈ QS
A – zbiór rozłącznych obszarów
CiCP I – drzewo Common iCPI
SCk – zbiór współdzielonych kandydatów o długości k
SPk – zbiór powszechnych, współdzielonych kolokacji o długości k
SP Ik – zbiór współdzielonych instancji typu klika o długości k
1: procedure Common_iCPI(QS)
2:
A ← genDistinctAreas(QS)
3:
CiCP I ← genCommonT ree(F1 ∪ F2 . . . ∪ Fn , A, relacja sąsiedztwa z QS)
4:
k←1
5:
(SPk , SP Ik ) ← genOneElementSharedCollocations(F1 ∪ F2 . . . ∪ Fn , A)
6:
while (SPk 6= ∅) do
7:
SCk+1 ← AprioriGenSharedCandidates (SPk )
8:
for sc ∈ SCk+1 do :: dla każdego współdzielonego kandydata
9:
for spinst ∈ SP Ik takiego, że zbiór cech spinst = sc0 do
10:
if spinst należy tylko do rozłącznych obszarów sc then
11:
CN ← searchCommonN eighboors (spinst , sc, CiCP I)
12:
for ne ∈ CN do
13:
scnewInst ← spinst ∪ {ne}, dodaj ne do obszarów scnewInst
14:
SP Ik+1 = SP Ik+1 ∪ {scnewInst }
15:
end for
16:
end if
17:
end for
18:
end for
19:
SPk+1 ← getP revalent (SCk+1 , SP Ik+1 , QS)
20:
k ←k+1
21:
end while
S
22:
return (SP2 , . . . , SPk−1 )
23: end procedure
Krok 3 – Wyznaczenie jednoelementowych współdzielonych kolokacji. Wartość zmiennej
k wskazującej na długość aktualnie odkrytych kolokacji ustawiana jest na 1 (linia 4). Kolokacje jednoelementowe są wyznaczane na podstawie cech przestrzennych zapytań wchodzących w skład zbioru QS (linia 5). Procedura generowania takich jednoelementowych
kolokacji może być następująca. Dla każdego zapytania generowany jest identyfikator
w postaci mapy bitowej zapytania. Następnie dla każdej unikalnej (w ramach całego
zbioru zapytań) cechy przestrzennej tworzona jest mapa bitowa o długości równej liczbie
zapytań. Na początku wszystkie jej elementy ustawiane są na wartość 0. Poruszając się
po kolejnych cechach przestrzennych zapytań ze zbioru QS należy wykonać operację OR
na mapie bitowej zapytania, do którego należy odwiedzana cecha oraz na mapie bitowej
kolokacji z tą cechą. Wynikowa mapa bitowa powinna zostać przypisana do przetwarzanej
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kolokacji. Mapy bitowe kandydatów wieloelementowych są wyznaczane podczas operacji
generowania kandydatów (krok 5).
Krok 4 – Odkrywanie współdzielonych kolokacji o długości większej od 1. Odkrywanie
kolokacji jest realizowane w sposób iteracyjny w krokach od 5 do 7 (linie 6-21).
Krok 5 – Wygenerowanie współdzielonych kandydatów. Używając metody opisanej w podrozdziale 7.1.3 generowani są wspólni (k+1)-elementowi kandydaci (linia 7). Dla k = 1,
czyli podczas generowania kandydatów dwuelementowych, kandydatami takimi są wszystkie pary cech przestrzennych, dla których operacja AND na ich mapach bitowych daje
w wyniku mapę bitową z co najmniej jednym elementem ustawionym na wartość 1.
Krok 6 – Wyznaczenie instancji współdzielonych kandydatów. Instancje kandydatów tworzone są poprzez rozszerzenie instancji współdzielonych kolokacji zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 7.1.5. Rozszerzane są tylko te instancje (linie 13-14), których wszystkie elementy znajdują się na rozłącznych obszarach przypisanych do zapytań współdzielących przetwarzanego kandydata (linia 10). Wyznaczane są mapy bitowe nowych instancji.
Krok 7 – Wyznaczenie powszechności kandydatów. Powszechność kandydata na kolokację jest wyznaczana dla każdego zapytania, które współdzieli tego kandydata (linia 19)
zgodnie z opisem przedstawionym w podrozdziale 7.1.6. Jeżeli dla danego zapytania powszechność jest zbyt mała, wartość mapy bitowej kandydata na pozycji odpowiadającej
temu zapytaniu jest ustawiana na 0. Po zweryfikowaniu powszechności z uwzględnieniem
wszystkich zapytań, kandydaci z mapami bitowymi, których żaden element nie ma wartości 1 są usuwani. Wartość zmiennej k jest zwiększana o 1 (linia 20).
Krok 8 – Zwrócenie wyniku. Wynikiem są powszechne kolokacje wyznaczone dla zapytań
ze zbioru QS. Są one zwracane w postaci zbioru współdzielonych kolokacji (linia 22).
y
B2

6

A12

C10

A1

A14

C17
B20

5

B16

C13

4

C3

3

B6

D0

B15

D19

C5

B4

2

A18

B11

D9
C8

1

A7

Maksymalna odległoĞü pomiĊdzy sąsiadami d = 2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SDMQ1
rozłączny obszar a1 (x od 0.5 do 5.5) rozłączny obszar a2 (x od 5.5 do 12)
mapa bitowa obszaru = [001]
mapa bitowa obszaru = [010]

12

13

14

15

16

17

18

x

SDMQ2
rozłączny obszar a3 (x od 12 do 18.5)
mapa bitowa obszaru = [100]

Rysunek 7.5: Przykładowy zbiór danych dla realizacji zbioru składającego się
z dwóch zapytań o kolokacje przestrzenne

Przykład 7.4. Działanie algorytmu Common iCPI-tree. Niech będzie dany zbiór obiektów
przedstawiony na rysunku 7.5. Każdy z 21 obiektów posiada jedną z cech przestrzennych
A, B, C lub D. Niech będzie dany również zbiór zapytań eksploracyjnych o kolokacje
przestrzenne składający się z następujących zapytań:
• SDM Q1 = (Input, {A, B, C}, 0.5 < x ≤ 12, d ≤ 2, 0),
• SDM Q2 = (Input, {A, B, C, D}, 5.5 < x ≤ 18.5, d ≤ 2, 0).
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Przez Input należy rozumieć prostokąt obejmujący cały obszar reprezentowanych danych,
czyli prostokąt o współrzędnych lewego dolnego wierzchołka [0, 0] i współrzędnych górnego prawego wierzchołka [19, 7]. Dla lepszego zobrazowania działania algorytmu, w obu
zapytaniach jako próg minimalnej powszechności przyjęto wartość 0, a obszar każdego
z zapytań jest ograniczony tylko przez zakres na osi x. Są to odpowiednio zakresy od 0, 5
do 12 dla zapytania SDM Q1 oraz od 5, 5 do 18, 5 dla zapytania SDM Q2 . Wizualizację
obszarów dla przetwarzanych zapytań przedstawiono na rysunku 7.5. Zaznaczone zostały
również sąsiadujące ze sobą instancje cech przestrzennych, tzn. takie, które znajdują się we
wzajemnej odległości od siebie nie przekraczającej wartości zdefiniowanej w zapytaniach
SDM Q1 i SDM Q2 .
Bez zastosowania algorytmu Common iCPI-tree realizacje zapytań SDM Q1 i SM DQ2
byłyby wykonywane niezależnie od siebie, np. poprzez dwukrotne wykorzystanie algorytmu iCPI-tree. Dla zapytania SDM Q1 utworzone zostałoby drzewo iCPI pokazane na
rysunku 7.6. Obejmuje ono wszystkie instancje cech przestrzennych zdefiniowanych dla
tego zapytania, czyli cech A, B oraz C, dla których wartość współrzędnej x mieści się
w zakresie od 0, 5 do 12. Odkryte na podstawie informacji zawartych w tym drzewie kolokacje przestrzenne zostały pokazane na rysunku 7.7. Są to kolokacje {A, B}, {A, C},
{B, C} i {A, B, C} odpowiednio z powszechnościami 34 , 1, 45 i 34 .
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Rysunek 7.6: Drzewo iCPI dla przykładowego zapytania SDM Q1

Stosując ten sam algorytm dla zapytania SDM Q2 uzyskane zostanie drzewo iCPI
przedstawione na rysunku 7.8. Wyznaczone kolokacje to {A, B}, {A, C}, {A, D}, {B, C},
{B, D} i {C, D} z powszechnościami równymi 1, 34 , 14 , 54 , 35 i 14 oraz {A, B, C}, {A, B, D}
i {B, C, D} z powszechnościami równymi 35 , 14 i 15 . Zostały one pokazane na rysunku 7.9.
{A}

{B}

{C}

{A, B}

{A, C}

{B, C}

{A, B, C}

1

2

3

12

13

23

123

7

4

5

76

75

45

765

12

6

8

12 11

78

65

768

14

11

10

3 3
4 4

12 10

68

12 11 10

12 13

11 10
4 4
4 5

3 3 4
4 4 5

13
powszechnoĞü

współczynnik uczestnictwa

14 13
4 5
4 5
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Rysunek 7.8: Drzewo iCPI dla przykładowego zapytania SDM Q2
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Rysunek 7.9: Kolokacje przestrzenne dla zapytania SDM Q2

Łatwo zauważyć, że kolokacje {A, B}, {A, C}, {B, C} i {A, B, C} występują w obu
rozpatrywanych zapytaniach. Również fragmenty drzew iCPI dla obu zapytań są takie
same. Na przykład informacja o tym, że sąsiadami obiektu A12 są obiekty B11, C10 i C13
znajduje się zarówno w drzewie iCPI dla zapytania SDM Q1 , jak również w drzewie iCPI
dla zapytania SDM Q2 .
Możliwość współdzielenia danych i struktur pośrednich zostanie wykorzystana podczas
realizacji przetwarzania przy pomocy algorytmu Common iCPI-tree. Pierwszym krokiem
tego algorytmu jest wyznaczenie rozłącznych obszarów dla zbioru zapytań. W prezentowanym przykładzie rozłącznymi obszarami są obszary:
• a1 – obejmujący zakres 1.5 < x ≤ 6.5,
• a2 – obejmujący zakres 6.5 < x ≤ 13,
• a3 – obejmujący zakres 13 < x ≤ 19, 5.
Rozłącznym obszarom a1 , a2 i a3 przydzielane są następnie unikalne mapy bitowe: [001],
[010] i [100].
Kolejnym krokiem jest utworzenie drzewa Common iCPI. W drzewie tym znajdą się
instancje cech przestrzennych występujących w obu zapytaniach, czyli cech A, B, C
oraz D. Cechy A, B i C są zdefiniowane w obu zapytaniach z przetwarzanego zbioru,
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stąd wszystkie instancje tych cech znajdujące się na wyznaczonych rozłącznych obszarach
zostaną uwzględnione podczas konstrukcji drzewa Common iCPI. W przypadku cechy D
do konstruowanego drzewa trafią tylko te jej instancje, które znajdują się na rozłącznych
obszarach a2 i a3 , czyli obszarach przypisanych do zapytania SDM Q2 – jedynego, dla
którego zdefiniowana została cecha D. Instancja D0 z obszaru a1 zostanie zatem pominięta. Dla każdej wstawianej do drzewa instancji zapamiętywany jest identyfikator (mapa
bitowa) rozłącznego obszaru, na którym znajduje się ta instancja. Na przykład sąsiadami
obiektu A7 znajdującego się na rozłącznym obszarze a2 są obiekty B6 i C8 również z obszaru a2 oraz obiekt C5 z obszaru a1 . Dla takiego sąsiedztwa typu gwiazda w drzewie
Common iCPI na trzecim poziomie umieszczony zostanie węzeł A7 z mapą bitową [010],
a na piątym poziomie powstaną: węzeł B6 z mapą bitową [010], węzeł C5 z mapą bitową
[001] i węzeł C8 z mapą bitową [010]. Całe skonstruowane drzewo Common iCPI dla
przykładowego zbioru danych przedstawia rysunek 7.10.
Przed przystąpieniem do wyznaczania jednoelementowych, współdzielonych kolokacji
konieczne jest przygotowanie map bitowych zapytań. Zgodnie z opisem trzeciego kroku
algorytmu każdemu zapytaniu przydzielany jest jego identyfikator będący mapą bitową
z pojedynczym bitem ustawionym na wartość 1. W opisywanym przykładzie mogą to
być mapy [01] dla zapytania SDM Q1 oraz [10] dla zapytania SDM Q2 . Do każdego
zapytania zostaje przypisana również mapa bitowa jego obszarów. Mapa dla zapytania
SDM Q1 to [011], ponieważ obejmuje obszary [001] i [010]. Mapą bitową obszarów dla
zapytania SDM Q2 jest [110].
Jednoelementowe kolokacje to wszystkie unikalne cechy przestrzenne z przetwarzanego zbioru zapytań: A, B, C oraz D. Dla każdej takiej kolokacji przypisywany jest jej
identyfikator, którym jest mapa bitowa powstała na skutek wykonania operacji OR na
mapach bitowych zapytań, dla których zdefiniowano cechę przestrzenną z tej kolokacji.
Na przykład do kolokacji {A} przypisana zostanie mapa bitowa [11], ponieważ zarówno
zapytanie SDM Q1 , jak i SDM Q2 mają zdefiniowaną cechę A. Stąd [01] OR [10] =
[11]. Takie same mapy bitowe zostaną przypisane do kolokacji {B} oraz {C}. Ponieważ
cecha przestrzenna D została zdefiniowana tylko dla zapytania SDM Q2 , mapą bitową
kolokacji {D} jest [10].
Korzystając z metody wspólnego generowania kandydatów dla wielu zapytań, z czterech jednoelementowych kolokacji zostaną wyznaczeni kandydaci wraz z przypisanymi mapami bitowymi: {A, B} [11], {A, C} [11], {A, D} [10], {B, C} [11], {B, D} [10] oraz
{C, D} [10]. Trzech z sześciu kandydatów jest współdzielonych przez oba przetwarzane
zapytania.
W przypadku dwuelementowych kandydatów ich instancje mogą zostać wyznaczone
na podstawie przeglądania zawartości drzewa Common iCPI i wybierania par sąsiadów
z odpowiednimi cechami. Na przykład dla kandydata {A, B} w skonstruowanym drzewie
istnieje powiązanie pomiędzy obiektami A12 i B11. Ponieważ oba te obiekty znajdują
się na rozłącznym obszarze a2 przypisanym do zapytań SDM Q1 i SDM Q2 , instancja
{A12, B11} jest instancją współdzieloną przez oba te zapytania. Zastosowanie operacji
OR do map bitowych elementów rozpatrywanej instancji daje w wyniku mapę bitową instancji wskazującą położenie jej wszystkich elementów. Dla instancji {A12, B11} jest to
mapa [010], ponieważ mapy bitowe dla elementów A12 i B11 są równe w obu przypadkach [010]. Dla instancji {A14, B16} mapa bitowa przyjmie natomiast postać [110],
gdyż element A14 znajduje się na rozłącznym obszarze z mapą bitową [010], a element
B16 na obszarze z mapą bitową [100].
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Rysunek 7.11: Przykład generowania instancji współdzielonych kandydatów
i określania ich przynależności do zapytań o kolokacje

Zakładając brak ograniczeń dotyczących progu minimalnej powszechności, wszyscy
kandydaci, dla których znaleziono co najmniej jedną instancję są kolokacjami powszechnymi. W kolejnej iteracji algorytmu generowani są kandydaci o długości 3. Są to {A, B, C}
z mapą bitową [11] oraz {A, B, D}, {A, C, D} i {B, C, D} – każdy z mapą bitową [10].
Zawartości map bitowych kandydatów wskazują, że kandydat {A, B, C} jest współdzielony przez oba zapytania, natomiast kandydaci {A, B, D}, {A, C, D} i {B, C, D} są przypisani tylko do zapytania SDM Q2 . Opis tworzenia instancji dla kandydatów o długości
większej od 2 zostanie pokazany dla kandydata {A, B, C}. Dla każdej instancji kolokacji
{A, B} przeszukiwane jest drzewo Common iCPI w celu znalezienia wspólnego sąsiada.
Na przykład dla instancji {A14, B16} z drzewa Common iCPI pokazanego na rysunku 7.10
można odczytać, że wspólnymi sąsiadami obiektów A14 i B16 (posiadającymi cechę C)
są obiekty C13 i C17. Tworzone są dwie instancje kandydata {A, B, C}. Dla instancji {A14, B16, C13} wyznaczona mapa bitowa to wynik operacji OR na mapie bitowej
instancji {A14, B16} oraz mapie bitowej obiektu C13, czyli [110] OR [010] = [110].
Chociaż mapa bitowa obiektu C17 jest inna niż mapa obiektu C13, mapa bitowa instancji
{A14, B16, C17} będzie taka sama jak w przypadku instancji {A14, B16, C13}. Wynika
to z położenia obiektów C13 i C17 tylko na tych obszarach, na których znajdował się już
co najmniej jeden obiekt instancji rozszerzającej.
Odkrywanie wszystkich instancji dla kandydata {A, B, C} prezentuje rysunek 7.11.
Dodatkowo przedstawiono na nim przykład wyznaczania przynależności instancji do zapytań z przetwarzanego zbioru. Jest to element konieczny do wyznaczenia powszechności
kandydata. Na przykład dla instancji {A14, B16, C17} wyznaczany jest wynik zastosowania operacji AND do mapy bitowej obszarów sprawdzanego zapytania oraz do mapy bitowej
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Rysunek 7.12: Współdzielone kolokacje przestrzenne, ich instancje i wartości miar
powszechności wyznaczone przy użyciu algorytmu Common iCPI-tree

tej instancji. Ponieważ mapa bitowa kandydata {A, B, C} wskazuje na jego współdzielenie przez zapytania SDM Q1 i SDM Q2 , konieczne jest zweryfikowaniu obu tych zapytań.
Dla zapytania SDM Q1 wynik opisanej operacji to [011] AND [110] = [010]. Uzyskana w wyniku mapa bitowa jest różna od mapy bitowej sprawdzanej instancji. Oznacza
to, że co najmniej jeden element instancji znajduje się na rozłącznym obszarze, który
nie jest przypisany do zapytania SDM Q1 i tym samym nie jest to instancja kandydata
{A, B, C} zapytania SDM Q1 . Sprawdzając w identyczny sposób zapytanie SDM Q2 uzyskany wynik w postaci mapy bitowej [110] wskazuje, że jest to poprawna instancja dla
tego zapytania. Przykładem instancji, która jest prawidłową instancją obu przetwarzanych
zapytań, jest instancja {A12, B11, C10}. Dla obu sprawdzanych zapytań uzyskana mapa
bitowa to [010], czyli dokładnie taka sama jak mapa bitowa instancji kandydata. Na rysunku 7.12 przedstawiono wszystkich kandydatów na kolokacje przetwarzanych w algorytmie Common iCPI-tree wraz z ich mapami bitowymi i wyliczonymi miarami powszechności. Współdzielone przez oba zapytania instancje zostały oznaczone szarym kolorem tła.

7.2

Algorytm PCommon iCPI-trees

Opisany algorytm Common iCPI-tree pozwala na współbieżne odkrywanie kolokacji dla
wielu zapytań. Zgodnie z rozważaniami przedstawionymi w rozdziale 5 nawet wykonanie
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pojedynczego zapytania o kolokacje przestrzenne może nakładać na system wymagania
pamięciowe, które przekraczają jego fizyczne możliwości. Znaczenie tego problemu jest
tym bardziej istotne podczas przetwarzania wielu zapytań.
Zbiór zapytań o kolokacje przestrzenne można przetworzyć sekwencyjnie przy wykorzystaniu jednego z algorytmów przedstawionych w rozdziałach 3 i 5. Dla uproszczenia
dalszych rozważań niech będzie to algorytm iCPI-tree. Użycie tego algorytmu do sekwencyjnego przetworzenia zapytań z zadanego zbioru oznacza, że sumaryczne zapotrzebowanie
na pamięć operacyjną dla drzew iCPI jest równe sumie rozmiarów tych drzew. Takie zapotrzebowanie na pamięć będzie niezależne od stopnia nakładania się zapytań.
Budowane w algorytmie Common iCPI-tree wspólne drzewo dla reprezentacji związków
sąsiedztwa ma większe rozmiary niż każde z pojedynczych drzew iCPI konstruowanych
podczas sekwencyjnego przetwarzania pojedynczych zapytań. Rozmiar tego drzewa jest
jednak silnie zależny od stopnia nakładania się zapytań. W najgorszym możliwym przypadku, tj. gdy przetwarzane zapytania są całkowicie od siebie niezależnie i nie współdzielą
żadnych danych, rozmiar drzewa Common iCPI będzie nieco większy niż suma rozmiarów
drzew iCPI dla przetwarzania sekwencyjnego. Wynika to z konieczności przechowywania
dodatkowych informacji na temat przynależności obiektów do rozłącznych obszarów. Wraz
ze zwiększającym się stopniem nakładania zapytań, coraz więcej obiektów będzie współdzielonych przez wiele zapytań. Zgodnie z regułami konstrukcji drzewa Common iCPI
związki pomiędzy takimi obiektami będą reprezentowane w tym drzewie tylko jeden raz.
W odróżnieniu od podejścia sekwencyjnego, sumaryczny rozmiar pamięci operacyjnej dla
składowana informacji o sąsiedztwach będzie tym mniejszy, im większy stopień nakładania
się zapytań.
Wadą algorytmu Common iCPI-tree jest konieczność przechowywania całego drzewa
w pamięci podczas przetwarzania wszystkich zapytań ze zbioru. Sekwencyjna realizacja
wymaga przechowywania w pamięci w danym momencie tylko jednego drzewa – tego,
które zostało skonstruowane dla aktualnie przetwarzanego zapytania. Powyższe obserwacje jednoznacznie wskazują na większe prawdopodobieństwo niedoboru pomięci operacyjnej podczas współbieżnego przetwarzania zapytań.
W celu efektywnego przetwarzania zbiorów zapytań w środowisku ZORPO zaproponowano algorytm PCommon iCPI-trees (Partitioned Common iCPI-trees). Stanowi on
połączenie algorytmu Common iCPI-tree z algorytmem PMiCPI-trees opracowanym dla
wydajnego przetwarzania pojedynczego zapytania w środowisku ZORPO. Takie połączenie koncepcji obu algorytmów jest możliwe, ze względu na występowanie tylko jednego
drzewa w algorytmie Common iCPI-tree oraz unikalnych, choć współdzielonych, kandydatów na kolokacje. W przypadku braku wystarczającej ilości pamięci drzewo Common
iCPI może zostać podzielone zgodnie z metodą znaną z algorytmu PMiCPI-trees. Uzyskane poddrzewa drzewa Common iCPI-tree nazywane są drzewami PCommon iCPI. Na
ich podstawie są odkrywane współdzielone instancje kandydatów. Ponieważ instancje te
mogą się powtarzać, konieczne jest wykonanie operacji usuwania duplikatów.
Zasady działania wszystkich wymaganych operacji w algorytmie PCommon iCPI-trees
zostały opisane podczas prezentacji algorytmów PMiCPI-trees oraz Common iCPI-tree.
Operacje te odpowiadają następującym krokom:
Krok 1 – Wyznaczenie rozłącznych obszarów i wygenerowanie map bitowych dla obszarów
oraz dla zapytań przetwarzanego zbioru.
Krok 2 – Wygenerowanie zbioru drzew PCommon iCPI.
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Krok 3 – Wyznaczenie współdzielonych kolokacji o długości 1 i przypisanie im map bitowych.
Krok 4 – Odkrywanie współdzielonych kolokacji o długości większej od 1. Odkrywanie
kolokacji jest realizowane w sposób iteracyjny w krokach od 5 do 8.
Krok 5 – Wyznaczenie współdzielonych kandydatów na kolokacje o długości o jeden większej niż najdłuższe odkryte współdzielone kolokacje.
Krok 6 – Wyznaczenie instancji współdzielonych kandydatów na podstawie drzew PCommon iCPI uzyskanych w kroku 2.
Krok 7 – Usunięcie duplikatów w zbiorach instancji współdzielonych kandydatów.
Krok 8 – Wyznaczenie powszechności współdzielonych kandydatów.
Krok 9 – Zwrócenie wyniku.
Kroki o numerach 1, 3, 4, 5 i 8 powinny być realizowane zgodnie z opisem kroków o numerach odpowiednio 1, 3, 4, 5 i 7 algorytmu Common iCPI-tree. Kroki o numerach 2 i 7
powinny być realizowane zgodnie z opisem kroków o numerach 1 i 5 algorytmu PMiCPItrees. Krok 6 stanowi rozszerzenie kroku 4 algorytmu PMiCPI-trees o uwzględnienie podczas generowania instancji ich map bitowych (krok 6 algorytmu Common iCPI-tree).
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Rysunek 7.13: Przykład podziału drzewa w algorytmie PCommon iCPI-trees

Przykład 7.5. Podział drzewa Common iCPI-tree w algorytmie PCommon iCPI-trees. Na
rysunku 7.13 pokazany został przykładowy wynik działania procedury tworzenia drzew
PCommon iCPI dla zbioru zapytań i danych przedstawionych w przykładzie 7.4. Dla
uproszczenia przyjęto, że każdy węzeł, wskaźnik oraz mapa bitowa zajmuje jedną, umowną
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jednostkę pamięci operacyjnej. Założono także, że rozmiar pamięci dostępnej dla składowania drzewa jest równy 100 jednostek pamięci. Stosując algorytm tworzenia i podziału
drzewa opisany w podrozdziale 5.3.1, podczas przetwarzania obiektu B15 okaże się, że
aktualne drzewo ma rozmiar 89 jednostek. Kolejne sąsiedztwo typu gwiazda dodawane
do drzewa to {A12[010], B11[010], C10[010], C13[010]}. Zgodnie z rysunkiem 7.14
reprezentacja tego sąsiedztwa w drzewie Common iCPI-tree wymaga rezerwacji pamięci
dla 6 węzłów, 6 wskaźników i 4 mapy bitowe. Razem jest to 16 jednostek pamięci. Ponieważ rozmiar drzewa po dodaniu tego sąsiedztwa byłby większy od rozmiaru dostępnej
pamięci (89 + 16 > 100), tworzone jest nowe drzewo. W celu zapewnienia zachowania
informacji potrzebnych do odkrycia wszystkich instancji kandydatów, do nowego drzewa
wstawiane jest sąsiedztwo {B11[010], C10[010], D9[010]}, które zostało także dodane
do poprzedniego drzewa. W obu przypadkach wstawiana podgałąź zawiera także mapy bitowe obiektów. Końcowy rezultat procedury tworzenia drzew PCommon iCPI to drzewa
CT1 i CT2 przedstawione na rysunku 7.13. Drzewo CT1 składa się z 35 węzłów połączonych przy pomocy 34 wskaźników. Spośród wszystkich węzłów 20 z nich przechowuje
mapę bitową. Całkowity rozmiar drzewa CT1 to 89 jednostek pamięci, natomiast rozmiar drzewa CT2 to 96 jednostek pamięci. Drzewa te współdzielą informacje na temat
sąsiedztwa {B11[010], C10[010], D9[010]}.
NULL

00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00

elementy juĪ obecne w drzewie
A

6 wĊzłów
6 wskaĨników

12

[010]

nowe elementy

[xxx]
B

11

C

10

13

4 mapy bitowe

16 jednostek pamiĊci

[010][010][010]

Rysunek 7.14: Rozmiar dodawanej do drzewa Common iCPI podgałęzi
reprezentującej sąsiedztwo obiektu A12

Podczas realizacji algorytmu, jednym z przetwarzanych kandydatów będzie kandydat
{B, C} współdzielony przez oba zapytania. W trakcie odkrywania jego instancji, na podstawie zawartości drzewa CT1 zostanie wyznaczona m.in. instancja {B11, C10} z mapą
bitową [010]. Taka sama instancja zostanie wyznaczona na podstawie zawartości drzewa
CT2 . Krok eliminacji duplikatów spowoduje usunięcie jednej z nich. Mapa bitowa pozostałej instancji wskazuje, że jest to poprawna instancja kandydata {B, C} zarówno dla
zapytania SDM Q1 , jak i zapytania SDM Q2 .

8

Eksperymenty

Niniejszy rozdział zawiera opisy eksperymentów obliczeniowych, które zostały przeprowadzone w celu zbadania wydajności zaproponowanych algorytmów. W badaniach zostały
użyte syntetyczne i rzeczywiste zbiory danych. Generator danych syntetycznych oraz sposób pozyskania danych rzeczywistych zostały przedstawione w podrozdziale 8.1. Omówienie przeprowadzonych eksperymentów i uzyskanych wyników zostało podzielone na trzy
części. Pierwsza część dotyczy algorytmów przetwarzania pojedynczych zapytań w środowisku ZORPO (podrozdział 8.2). Część druga obejmuje zagadnienia związane z przeprowadzonymi eksperymentami dla algorytmu odkrywania kolokacji z wykorzystaniem GPU
(podrozdział 8.3). Ostatnia, trzecia część dotyczy natomiast badań algorytmów opracowanych dla przetwarzania zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne (podrozdział 8.4).

8.1 Źródła danych
W celu przeprowadzenia eksperymentów badających wydajność algorytmów przygotowano
testowe zbiory danych. Oprócz rzeczywistych zbiorów danych pochodzących z projektu
OpenStreetMap [147] utworzono zbiory syntetyczne, które pozwalają na lepszą kontrolę
wybranych parametrów. Dokładną metodę pozyskania danych rzeczywistych przedstawiono w podrozdziale 8.1.1, a sposób generowania danych syntetycznych został opisany
w podrozdziale 8.1.2.

8.1.1

Dane rzeczywiste

Do przygotowania rzeczywistych zbiorów danych wykorzystano dane zebrane w ramach
projektu OpenStreetMap, który został zapoczątkowany w 2004 roku przez Steva Coasta.
Pierwotnym celem projektu było gromadzenie i bezpłatne udostępnianie danych geograficznych dotyczących Wielkiej Brytanii. W obecnej chwili projektem zarządza organizacja
non-profit OpenStreetMap Fundation, a przetwarzane dane geograficzne dotyczą całej kuli
ziemskiej. OpenStreetMap to przykład popularnego w ostatnich latach podejścia do zbierania danych przy pomocy ruchu społecznościowego. Uczestnicy projektu OpenStreetMap
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wprowadzają i edytują dane w centralnym systemie, który udostępnia je m.in. w postaci
darmowych, interaktywnych map. Liczba zarejestrowanych użytkowników pod koniec 2014
roku przekraczała wartość 1,8 miliona. Dla usprawnienia działań społeczności powstało
kilkaset projektów umożliwiających edytowanie, wizualizację, eksportowanie, importowanie, jak również poprawianie danych geograficznych. Ważnym aspektem projektu jest darmowy dostęp nie tylko do wygenerowanych map, lecz również do zgromadzonych danych
i możliwość ich wykorzystania w innych przedsięwzięciach, także w pracach badawczych.
W projekcie OpenStreetMap dane geograficzne są reprezentowane w bazie danych jako
tzw. węzły (ang. nodes), które można porównać do punktów na mapie. Zdefiniowanie połączeń pomiędzy węzłami pozwala na przechowywanie informacji o kształtach budynków,
jak również o drogach, ścieżkach, torach kolejowych, granicach administracyjnych etc. Pod
koniec 2014 roku w bazie danych zdefiniowanych było ok. 2,6 miliarda węzłów. Niektóre
z tych węzłów są opisane przez atrybuty tekstowe (tzw. etykiety) określające typ reprezentowanego obiektu. Wartości atrybutów można potraktować jako cechy przestrzenne
obiektów.
Zbiory danych rzeczywistych przygotowano na podstawie danych pochodzących z końca
2011 roku obejmujących ok. 1,1 miliarda węzłów. Spośród tych węzłów wyekstrahowano
wyłącznie takie, które zawierają przypisaną etykietę. W przypadku obiektów, na które
składało się wiele węzłów za reprezentantów takich obiektów przyjęto ich centroidy. Najbardziej pracochłonnym etapem przygotowania zbiorów było ustalenie cech przestrzennych obiektów. Wynika to z przyjętego w projekcie OpenStreetMap założenia mówiącego,
że zawartość etykiet tekstowych przypisanych do obiektów jest niemal dowolna. Wyraźne
zalecenia i udostępnione instrukcje opisywania obiektów są często ignorowane przez użytkowników. Rezultatem takiej swobody działania są następujące konsekwencje:
• te same pojęcia mogą być wyrażane przy pomocy różnych określeń,
• choć najpopularniejszym językiem jest język angielski, nie brakuje wyrazów pochodzących z innych języków,
• występuje bardzo duża liczba błędów (np. brakujące litery, zamieniona kolejność
liter, błędy ortograficzne etc.),
• występują różnice w przyjętej notacji oraz używanych jednostkach,
• dużo etykiet posiada zawartość wskazującą na charakterystyki techniczne programów, przy pomocy których zostały te dane zgromadzone, przetworzone lub wstawione do bazy danych.
Na podstawie analizy oryginalnych etykiet opracowano listę ok. 700 wartości, które reprezentują cechy przestrzenne obiektów. W pełni zautomatyzowane przypisanie ich do
dostępnych obiektów okazało się jednak niemożliwe. Część obiektów musiała zostać przetworzona manualnie. Wiele z nich zostało usuniętych z dalszego przetwarzania, ponieważ
określenie dla nich poprawnej cechy przestrzennej wykraczało nawet poza możliwości człowieka.
Dla punktów opisanych przez wiele etykiet, etykiety wieloatrybutowe lub złożone nazwy wygenerowano dodatkowe punkty posiadające taką samą lokalizację. Na przykład
dla opisu gas station with ATM wygenerowane zostały dwa punkty – jeden z etykietą
reprezentującą stację paliw, drugi z etykietą reprezentującą bankomat. Ostatecznie z całego wejściowego zbioru danych uzyskano ok. 120 milionów punktów z przypisaną cechą
przestrzenną. Ze względu na liczbę cech przestrzennych i podobieństwa między nimi, pogrupowano je w 80 głównych kategorii. Na przykład autostrada i droga wojewódzka trafiły
do ogólnej kategorii droga.
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Z tak przygotowanych danych utworzono zbiory danych dla przeprowadzenia eksperymentów. Sposób tworzenia zbiorów został podany we wprowadzeniach do każdej z trzech
części opisujących wykonane badania i uzyskane wyniki.

8.1.2

Generator danych syntetycznych

Wraz ze sformalizowaniem problemu odkrywania kolokacji przestrzennych Shekhar i Huang
przedstawili algorytm Co-location Miner [180]. W pracy [182] opisano testy wydajności
tego algorytmu, w których wykorzystano dane syntetyczne pochodzące z opracowanego
generatora danych przestrzennych. Generator ten wzorowano na generatorze używanym
w ocenie wydajności algorytmów odkrywania zbiorów częstych [4]. Większość późniejszych prac dotyczących problematyki odkrywania kolokacji przestrzennych wykorzystuje
podstawowy generator zaproponowany w [182], wzbogacony o pewne dodatkowe parametry i przetwarzanie w zależności od zakresu i typu przeprowadzanych eksperymentów.
Tabela 8.1: Parametry generatora syntetycznych zbirów danych
Nazwa
area
cell_size
Ncolloc

Opis
rozmiar przestrzeni, w której generowane są instancje
długość boku kwadratów, na które dzielona jest dostępna przestrzeń
liczba wzorców kolokacji bazowych

λ1

oczekiwana długość maksymalnych kolokacji

λ2

oczekiwana liczba instancji maksymalnych kolokacji

mclumpy

liczba generowanych kolokacji maksymalnych z pojedynczej kolokacji bazowej

moverlap

liczba instancji kolokacji umieszczana w tej samej komórce przestrzeni

N CF R

stosunek liczby cech przestrzennych kolokacji, które są jednocześnie cechami
przestrzennymi szumu do liczby wszystkich cech przestrzennych kolokacji

N CF N

stosunek liczby instancji cech szumu, które są jednocześnie cechami przestrzennymi kolokacji, do liczby instancji kolokacji

N DF

liczba dodatkowych cech przestrzennych szumu nie będących jednocześnie cechami przestrzennymi kolokacji

N DF N

liczba instancji dodatkowych cech przestrzennych szumu

W celu wygenerowania zbiorów danych dla testów wydajności algorytmów opisanych
w niniejszej rozprawie zaimplementowano generator wzorowany na oryginalnym pomyśle [182], z niewielkimi modyfikacjami dotyczącymi sposobu określania parametrów dla
tzw. szumu, czyli obiektów, które nie stanowią części kolokacji. Ogólna idea generatora
polega na skonstruowaniu maksymalnych kolokacji (definicja 3.11), dla których następnie
generowane są ich instancje. Wraz z instancjami szumu są one umieszczane w dostępnej
przestrzeni. Podstawowe parametry generatora obejmują definicję przestrzeni, oczekiwane
liczby maksymalnych kolokacji przestrzennych, ich długości oraz liczby ich instancji. Nazwę i znaczenie każdego z parametrów generatora zamieszczono w tabeli 8.1. Działanie
algorytmu generowania danych przebiega w następujący sposób:
Krok 1 – Wyznaczenie komórek przestrzeni. Przestrzeń określona parametrem area jest
dzielona na przyległe do siebie kwadraty o boku, którego długość jest równa cell_size.
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Krok 2 – Wylosowanie długości bazowych kolokacji. Kolokacje bazowe to wzorce, na podstawie których będą budowane właściwe kolokacje maksymalne. Długość każdej z Ncolloc
bazowych kolokacji jest losowana zgodnie z rozkładem Poissona z wartością oczekiwaną
równą λ1 .
Krok 3 – Wygenerowanie cech przestrzennych dla bazowych kolokacji. Każda bazowa
kolokacja składa się ze zbioru unikalnych cech przestrzennych, tzn. cech przestrzennych,
które nie powtarzają się w ramach wszystkich bazowych kolokacji.
Krok 4 – Wygenerowanie liczby instancji bazowych kolokacji. Dla każdej bazowej kolokacji określana jest liczba jej instancji na podstawie losowania zgodnie z rozkładem Poissona
z wartością oczekiwaną równą λ2 .
Krok 5 – Generowanie wzorców kolokacji na podstawie kolokacji bazowych. Jeżeli parametr moverlap jest równy 1, kolokacje bazowe są uznawane za kolokacje maksymalne,
których instancje będą generowane. Jeżeli natomiast wartość tego parametru jest większa
od 1, z każdej kolokacji bazowej są generowane kolokacje w liczbie równiej moverlap . Generowanie kolokacji polega na dodaniu do aktualnie przetwarzanej kolokacji bazowej jednej
nowej, unikalnej cechy przestrzennej. Na przykład dla parametru moverlap równego 2
z kolokacji bazowej {A,B,C} mogłyby powstać kolokacje {A, B, C, H} i {A, B, C, I}.
Krok 6 – Generowanie instancji kolokacji. Liczba instancji każdej z kolokacji została określona przez losowanie w kroku 4. Jeżeli parametr moverlap jest większy od 1, liczba instancji jest taka sama dla wszystkich kolokacji wygenerowanych z danej kolokacji bazowej.
Instancje kolokacji są umieszczane komórkach, na które została podzielona dostępna przestrzeń. W celu wygenerowania danej instancji: (1) wybierana jest komórka przestrzeni
na drodze losowania, (2) tworzone są obiekty instancji kolokacji posiadające odpowiednie
cechy przestrzenne i wygenerowane identyfikatory, (3) obiekty instancji są umieszczane
wewnątrz wylosowanej komórki. Jeżeli parametr mclumpy jest większy od 1, w wylosowanej w punkcie (1) komórce, czynności (2) i (3) są powtarzane tyle razy, na ile wskazuje
parametr mclumpy . W ten sposób w jednej komórce można umieścić wiele instancji tej
samej kolokacji.
Krok 7 – Wyznaczenie cech przestrzennych szumu. Liczba cech przestrzennych dla szumu
jest wyrażona przez parametry N CF R i N DF . Parametr N CF R określa ile procent cech
przestrzennych ze zbioru cech przestrzennych skonstruowanego dla wzorców kolokacji będzie równocześnie cechami przestrzennymi instancji szumu. Są one wyznaczane na drodze
losowania bez powtórzeń. Parametr N DF określa bezwzględną liczbę cech przestrzennych szumu, które nie uczestniczą w kolokacjach. Jest to zatem liczba dodatkowych cech
przestrzennych, które należy dodać do zbioru danych.
Krok 8 – Wygenerowanie instancji szumu. Liczba instancji szumu jest określona przez
dwa parametry: N CF N i N DF N . Parametr N CF N określa stosunek liczby instancji cech szumu dla cech przestrzennych uczestniczących równocześnie w kolokacjach do
liczby instancji kolokacji. Parametr N DF N określa bezwzględną liczbę instancji cech
przestrzennych szumu, które nie uczestniczą w kolokacjach. Generowanie instancji szumu
odbywa się poprzez losowanie pozycji punktu w całej dostępnej przestrzeni oraz losowanie
jego cechy przestrzennej. Założono równomierny rozkład cech przestrzennych. Oznacza
to, że liczby instancji różnych cech przestrzennych są do siebie zbliżone.
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W niniejszym podrozdziale opisane zostały eksperymenty obliczeniowe badające wydajność algorytmów BCM, MiCPI-tree oraz PMiCPI-trees w środowisku ZORPO.

8.2.1

Implementacja i środowisko uruchomieniowe

Część z opisywanych algorytmów zaimplementowano w dwóch wersjach. Ze względu na
duże podobieństwo nazw algorytmów, dla ułatwienia analizy wyników nazwy istniejących
algorytmów poprzedzono słowem “oryginalny”. Ostateczne nazewnictwo stosowane przy
opisie eksperymentów to:
• oryginalny joinless – wersja algorytmu joinless działająca w pamięci,
• joinless [zapis na dysk] – ulepszona na potrzeby eksperymentów wersja algorytmu
joinless z prostą, dyskową materializacją instancji kandydatów i kolokacji,
• oryginalny iCPI-tree – wersja algorytmu iCPI-tree działająca w pamięci,
• BCM – standardowa wersja algorytmu BCM,
• MiCPI-tree – wersja algorytmu MiCPI-tree ze standardową procedurą wyszukiwania,
• MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] – wersja algorytmu MiCPI-tree z nową procedurą
wyszukiwania,
• PMiCPI-trees – standardowa wersja algorytmu PMiCPI-trees.
Wszystkie algorytmy zaimplementowano i uruchamiano w środowisku Java (JDK 6 ).
W implementacji wykorzystano zewnętrzne biblioteki:
• Colt [56] – rozwijana przez CERN biblioteka wspierająca obliczenia wysokiej wydajności HPSTC (High Performance Scientific and Technical Computing),
• Joda-Primitives [108] – biblioteka dostarczająca mechanizmy do zarządzania kolekcjami opartymi na podstawowych typach danych (ang. primitive objects),
• EhCache [64] – biblioteka wspierająca skalowanie aplikacji w technologii Java.
Eksperymenty zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komputera pracującego pod kontrolą systemu Ubuntu Linux 64-bit. Komputer ten był wyposażony w procesor Athlon
1.8 Ghz, 2 GB pamięci RAM oraz dysk twardy 120 GB 7200 rpm.

8.2.2

Testowe zbiory danych

Za pomocą opisanego w podrozdziale 8.1.2 generatora przygotowano 60 zbiorów testowych
używając parametrów, których przedziały zmienności pokazano w tabeli 8.2. We wszystkich zbiorach jako długość boków kwadratów, na które dzielona jest przestrzeń (cell_size)
przyjęto wartość 5. W uzyskanych zbiorach liczba instancji zawierała się w przedziale
od niespełna 10 tys. do blisko 1 mln, a liczba cech przestrzennych w przedziale od 39
do 75. Maksymalnie 55 z tych cech stanowiło cechy właściwych kolokacji. Spośród przygotowanych 60 zbiorów danych do testów wykorzystano 40 z nich. Odrzucone zbiory
charakteryzowały się zbyt długimi czasami przetwarzania dla wielokrotnie powtarzanych
eksperymentów. W testach, w których badano działanie algorytmów w zależności od
liczby obiektów, odpowiednio liczne zbiory danych były przygotowywane w następujący
sposób. Dla danego zbioru obiektów S wybierano ich podzbiór za pomocą przesuwnego
okna. Takie okno było zdefiniowane jako prostokąt o współrzędnych lewego dolnego wierzchołka [xld , −∞] oraz prawego górnego wierzchołka [xpg , ∞]. Współrzędna xld zawsze była
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równa wartości najmniejszej współrzędnej x spośród współrzędnych wszystkich obiektów,
tj. xld = mino∈S ox , gdzie ox oznacza współrzędną x obiektu o. Współrzędna xpg była
zwiększana, począwszy od wartości równej xld , tak długo, jak długo w obszarze okna nie
znalazła się wymagana liczba obiektów.
Tabela 8.2: Parametry generowania zbiorów testowych
Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

area

1000x1000

moverlap

h1 − 5i

Ncolloc

h3 − 9i

N CF R

h20% − 100%i

λ1

h5 − 9i

N CF N

h20% − 150%i

λ2

h100 − 300i

N DF

h2 − 30i

mclumpy

h1 − 5i

N DF N

h5000 − 900000i

0,14

Srednia liczba sąsiadów

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02
0,02
2

3

4

5

6

7

8

Rozmiar komórki na mapie [umowne jednostki]

(a) Instancje wybranych cech

(b) Średnia liczba sąsiadów w funkcji rozmiaru komórki
przestrzeni

Rysunek 8.1: Rzeczywisty zbiór danych

Zbiór danych rzeczywistych stanowi podzbiór danych z projektu OpenStreetMap. Są to
dane o obiektach z terenu Polski. Przygotowanie testowego zbioru danych RD_PL polegało na losowaniu kolejnych cech przestrzennych (spośród głównych kategorii etykiet)
i wyznaczaniu zbioru ich instancji. Po każdym losowaniu sprawdzana była całkowita liczba
instancji. Gdy liczba obiektów przekroczyła 100 tys. losowanie zakończono. Wizualizacja
instancji wybranych cech przestrzennych została przedstawiona na rysunku 8.1a. W celu
lepszego zobrazowania charakterystyki danych wejściowych rysunek 8.1b przedstawia średnią liczbę sąsiadów dla pojedynczego obiektu, w zależności od przyjętej, maksymalnej odległości pomiędzy parą sąsiadów. Jednostka w przyjętej dla odległości skali odpowiada
dystansowi ok. 111 metrów w świecie rzeczywistym. Zgodnie z rysunkiem 8.1b wyraźny
wzrost rozmiaru sąsiedztwa następuje po przekroczeniu odległości równej 4. Oznacza to,
że dla progu sąsiedztwa przekraczającego 4 jednostki gwałtownie może rosnąć liczba instancji kandydatów, a tym samym wyraźnie zwiększą się wymagania dotyczące rozmiaru
dostępnej pamięci.
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8.2.3

Wyniki

Przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe obejmowały algorytmy: oryginalny joinless,
joinless [zapis na dysk], oryginalny iCPI-tree, BCM, MiCPI-tree, MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] oraz PMiCPI-trees. Na początku opisane zostaną testy obejmujące porównanie
wszystkich algorytmów. Następnie przedstawione zostaną badania skupiające się na określonych cechach wybranych algorytmów. W przypadku, gdy w danej serii pomiarowej
wykorzystanych zostało wiele zbiorów danych, prezentowane wyniki to średnie uzyskane
z pomiarów dla każdego ze zbiorów. Dla ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na
zebrane wyniki każdy pojedynczy eksperyment był powtarzany 5 razy. Na tej podstawie
ustalany był średni rezultat.
oryginalny algorytm joinless
joinless [zapis na dysk]
BCM
oryginalny algorytm iCPI-tree
MiCPI-tree
MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]
PMiCPI-trees

Czas przetwarzania [s]
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Rysunek 8.2: Czasy przetwarzania algorytmów realizacji pojedynczego zapytania
w zależności od liczby obiektów

Na rysunku 8.2 pokazano, w jaki sposób czas przetwarzania badanych algorytmów
zmienia się wraz ze zwiększającą się liczbą obiektów w zbiorze wejściowym. Eksperymenty
zostały wykonane na syntetycznych zbiorach danych zawierających maksymalnie 70 tys.
obiektów. W eksperymencie dla każdego z algorytmów ograniczono rozmiar dostępnej
pamięci w zakresie od 20% do 100% rozmiaru optymalnego, tzn. minimalnego rozmiaru
pamięci, w której w całości przechowywane mogą być struktury pośrednie. Średnio w testach rozmiar pamięci był równy blisko 70% optymalnego rozmiaru. Łatwo zauważyć, że
dla małych zbiorów danych zarówno istniejące, jak i proponowane algorytmy wykazują
dużą wydajność. Dla takich zbiorów danych ewentualne użycie pamięci wirtualnej nie
ma większego wpływu na wydajność ze względu na ograniczoną liczbę stron, które muszą zostać zapisane lub odczytane. Wraz ze wzrostem liczby przetwarzanych obiektów
coraz bardziej wyraźne stają się różnice w wydajności poszczególnych rozwiązań. Po przekroczeniu liczby 30 tys. obiektów dramatycznie spada wydajność algorytmów oryginalny
joinless i oryginalny iCPI-tree. W algorytmie oryginalny joinless następuje gwałtowny
wzrost liczby instancji typu gwiazda, które muszą zostać sprawdzone w kroku filtrowania klik. Krok ten wymaga dostępu do instancji kolokacji, które mogły zostać zmaterializowane na dysku. W algorytmie oryginalny iCPI-tree liczba generowanych instancji
jest znaczenie mniejsza, gdyż są to tylko prawidłowe instancje (kliki). W odróżnieniu
od algorytmu oryginalny joinless znacznie większe rozmiary przyjmuje jednak struktura
przechowująca sąsiadów, czyli drzewo iCPI. Mając na uwadze fakt, że w nieograniczonej
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Transfer dyskowego we/wy [MB]

pamięci algorytm oryginalny iCPI-tree jest wydajniejszy niż algorytm oryginalny joinless,
można by się spodziewać, że wykorzystujący instancje typu gwiazda algorytm BCM będzie również mniej wydajny niż algorytm oryginalny iCPI-tree. Jest to jednak prawdą
tylko dla niewielkich zbiorów danych. Gdy rozmiar przetwarzanych struktur rosną, odpowiednio zaprojektowane działanie algorytmu BCM skutkuje jego przewagą zarówno nad
algorytmem oryginalny joinless, jak i oryginalny iCPI-tree. Algorytm joinless [zapis na
dysk], który jest tylko niewielką modyfikacją algorytmu oryginalny joinless, prezentuje
lepszą wydajność niż jego poprzednik, ale znacznie mniejszą niż algorytmy BCM i oryginalny iCPI-tree. W przeprowadzonych eksperymentach największą wydajność osiągnęły
algorytmy MiCPI-tree oraz PMiCPI-trees. Pomimo możliwych powtórzeń instancji w algorytmie PMiCPI-trees, podział przetwarzania na etapy zapewnia wysoką wydajnością
nawet dla dużych zbiorów danych. Opisane rezultaty można wyjaśnić analizując transfer
dyskowego we/wy poszczególnych algorytmów.
joinless [zapis na dysk]
BCM
MiCPI-tree
MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]
PMiCPI-trees
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Rysunek 8.3: Transfery dyskowego we/wy algorytmów realizacji pojedynczego
zapytania w zależności od liczby obiektów

Sumaryczną liczbę bajtów zapisywanych i odczytywanych przez poszczególne algorytmy w zależności od liczby obiektów w wejściowych zbiorach danych przedstawiono na
rysunku 8.3. Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, dostępna pamięć była ograniczona od 20% do 100% w stosunku do zapotrzebowania. Na wykresie zamieszczono wyniki
tylko dla algorytmów, w których zapis i odczyt był jawnie wykonywane przez aplikację.
Zgodnie z oczekiwaniami uzyskane wyniki w znacznym stopniu odpowiadają tym z rysunku 8.2. Największym rozmiarem transferowanych danych charakteryzuje się algorytm
joinless [zapis na dysk]. Zaimplementowana w nim prosta materializacja struktur nie
pozwala na redukcję rozmiaru odczytywanych danych ze względu na brak analizy określającej, które dane mogą zostać wielokrotnie wykorzystane przy pojedynczym ich odczycie.
Taki mechanizm jest zaimplementowany w algorytmie BCM. W stosunku do algorytmu
joinless [zapis na dysk] można zaobserwować wyraźny spadek rozmiarów transferowanych
danych. Jeszcze lepsze wyniki osiągają algorytmy MiCPI-tree i MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]. Pewnym zaskoczeniem może być wynik algorytmu PMiCPI-trees, który okazał
się najlepszym ze wszystkich algorytmów pod względem optymalizacji zapisów i odczytów. W celu zbadania przyczyn takiego rezultatu przygotowane zostały dodatkowe zbiory
danych. Można je podzielić na dwa typy: zbiory rzadkie i zbiory gęste. Podczas gene-
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Czas przetwarzania [s]

rowania zbiorów gęstych dostępna przestrzeń była ograniczona 100 razy w stosunku do
generowania zbiorów rzadkich.
MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] - dane rzadkie
MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] - dane gęste
PMiCPI-trees - dane rzadkie
PMiCPI-trees - dane gęste
BCM - dane rzadkie
BCM - dane gęste
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Rysunek 8.4: Czasy przetwarzania algorytmów realizacji pojedynczego zapytania
w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci

Na rysunku 8.4 przedstawiono wydajność algorytmów BCM, MiCPI-tree i PMiCPItrees w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci (wyrażonej procentowo w stosunku do
rozmiaru optymalnego). Ze względu na duże różnice w wydajności prezentowanych rozwiązań, dla lepszej wizualizacji przyjęto skalę logarytmiczną. Dla rzadkich zbiorów danych
wyniki algorytmów MiCPI-tree i PMiCPI-trees są do siebie zbliżone. Wyraźnie mniejszą wydajnością charakteryzuje się algorytm BCM. Dla danych gęstych w akceptowalnym
czasie algorytm BCM zakończył działanie tylko dla rozmiaru pamięci równego co najmniej 60% jej optymalnego rozmiaru. Najciekawsze jest porównanie wyników uzyskanych
przez algorytmy MiCPI-tree i PMiCPI-trees dla danych gęstych. W obu przypadkach
liczba generowanych instancji jest podobna (nieco większa dla PMiCPI-trees ze względu
na współdzielenie elementów drzew). Różnica w wydajności wynika z różnic w fizycznej
realizacji wyszukiwania wspólnych sąsiadów. Przypomnijmy, że podczas weryfikacji czy
dany obiekt jest wspólnym sąsiadem, sprawdzana jest jego obecność na listach sąsiadów
wszystkich elementów rozszerzanej instancji kolokacji. Jeżeli choć na jednej liście nie zostanie on odnaleziony, nie jest wspólnym sąsiadem. W algorytmie PMiCPI-trees jeżeli obiekt
nie zostanie odnaleziony na liście sąsiadów przechowywanej w pamięci, natychmiast może
zostać wyeliminowany z dalszej weryfikacji i usunięty ze zbioru. W algorytmie MiCPI-tree
[opt. wyszukiwania] brak możliwości odnalezienia sąsiada w pamięci operacyjnej nie jest
jednak równoznaczny z tym, że nie jest on wspólnym sąsiadem. Odpowiednia lista sąsiadów może być bowiem składowana na dysku. W ogólności weryfikacja sąsiadów, którzy
nie są wspólnymi sąsiadami w algorytmie MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] będzie bardzo
kosztowna, gdyż wymagana zarówno wyszukiwania w pamięci, jak i na dysku. Warto
tutaj wspomnieć, że w tej wersji algorytmu MiCPI-tree liczba takich przeszukiwań jest
zmniejszona dzięki zastosowaniu przetwarzania w grupach. Pomimo tego usprawnienia
algorytm PMiCPI-trees jest w większości przypadków znacznie wydajniejszy od MiCPItree [opt. wyszukiwania]. Mimo wszystko różnica w wydajności może wydawać się większa
niż ta, której należałoby się spodziewać, w szczególności dla gęstych zbiorów danych.
Oprócz opisanego problemu z weryfikacją sąsiadów, którzy nie są wspólnymi sąsiadami,
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na taki rezultat wpływ ma sposób transferu danych z i na dysk. W algorytmie MiCPI-tree
[opt. wyszukiwania] zapisy i odczyty mogą dotyczyć odległych od siebie fragmentów danych. W przypadku algorytmu PMiCPI-trees zapis i odczyt odbywa się sekwencyjnie, a to
umożliwia wykorzystanie bardzo wydajnego wieloblokowego transferu danych. Krótkiego
komentarza wymaga również wynik uzyskany dla nieograniczonej pamięci (wartość 100%
na osi x). Algorytm PMiCPI-trees jest nieco mniej wydajny niż algorytm MiCPI-tree
[opt. wyszukiwania]. Przyczyną jest bardziej rozbudowany etap tworzenia drzewa, ponieważ wymaga ono utrzymania dwóch buforów i sprawdzania dostępności pamięci. Choć
w obu algorytmach zostanie zbudowane pojedyncze drzewo, w algorytmie PMiCPI-trees
będzie ono miało nieco większy rozmiar wynikający z dodatkowych bitów przeznaczonych
na przechowywanie informacji o współdzieleniu.
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Rysunek 8.5: Czasy przetwarzania algorytmów realizacji pojedynczego zapytania
w zależności od maksymalnej odległości pomiędzy sąsiadami

W kolejnym eksperymencie badana była wydajność algorytmów w kontekście zmieniającej się dopuszczalnej, maksymalnej odległości pomiędzy sąsiadami. Wyniki zostały
przedstawione na rysunku 8.5. Wraz ze wzrostem dopuszczalnej odległości pomiędzy sąsiadami, bardzo szybko rośnie liczba i rozmiar uporządkowanych zbiorów sąsiadów. Prezentowane wyniki dotyczą badań przeprowadzonych dla rozmiaru dostępnej pamięci równej
40% i 80% jej optymalnego rozmiaru. Algorytm PMiCPI-trees jest znacznie wydajniejszy
od algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania], a jednocześnie mniej wrażliwy na ograniczenia dostępnej pamięci. W porównaniu z tymi algorytmami, metoda BCM prezentuje
niższą wydajność na skutek dużej liczby instancji typu gwiazda, które nie są klikami i niepotrzebnie są przechowywane w pamięci.
Bardziej interesujące jest porównanie metody BCM z algorytmem joinless [zapis na
dysk]. Temu zagadnieniu poświęcona została kolejna seria eksperymentów. Podobnie
jak w jednym z poprzednich testów, zbiory danych wejściowych podzielone zostały na
zbiory rzadkie i gęste. Zależność czasu przetwarzania od liczby obiektów przedstawiono
na rysunku 8.6. Rysunek 8.7 przedstawia natomiast zależność sumarycznego transferu
dyskowego we/wy od rozmiaru dostępnej pamięci. Uzyskane wyniki wskazują, że algorytm
BCM wykazuje większą wydajność i mniejszy transfer dyskowego we/wy zarówno dla
danych rzadkich, jak i gęstych. Przewaga wzrasta dla dużych i gęstych zbiorów danych.
W takich przypadkach liczba danych wymagających składowania jest bardzo duża i proces
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Rysunek 8.6: Czasy przetwarzania algorytmów BCM i joinless [zapis na dysk]
w zależności od liczby obiektów
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Rysunek 8.7: Transfery dyskowego we/wy algorytmów BCM i joinless [zapis na
dysk] w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci

ten nie może być przeprowadzony efektywnie bez zastosowania odpowiednich rozwiązań.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że algorytmem, do którego porównywany jest algorytm
BCM jest algorytm joinless z dodaną prostą materializacją. Zastosowanie oryginalnego
algorytmu okazało się niemożliwe dla znacznej części zbiorów ze względu na zbyt długie
czasy przetwarzania.
Kolejne serie eksperymentów zostały przeprowadzone dla najbardziej wydajnych algorytmów, tj. algorytmów opartych na drzewie iCPI. W przeciwieństwie do poprzednich
testów, badania zostały wykonane z wykorzystaniem rzeczywistych źródeł danych. Podobnie jak w testach na danych syntetycznych, ograniczano rozmiar dostępnej pamięci
w zakresie od 20% do 100% jej rozmiaru optymalnego.
Na rysunku 8.8 przedstawiono wyniki badań efektywności algorytmu MiCPI-tree w kontekście zastosowania zoptymalizowanej procedury wyszukiwania sąsiadów. Wyniki uzyskane dla algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] porównano z wynikami algorytmów
MiCPI-tree oraz oryginalny iCPI-tree. Wykres prezentuje zależność czasu przetwarza-
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Rysunek 8.8: Czasy przetwarzania dwóch wersji algorytmu MiCPI-tree w zależności
od progu minimalnej powszechności

nia algorytmów od wartości progu minimalnej powszechności zmieniającej się w zakresie
h0.25; 0.55i. W ogólności wyższy próg oznacza, że większa liczba kandydatów zostanie usunięta, ponieważ ich powszechność będzie zbyt mała. Tym samym mniejsza będzie ogólna
liczba instancji zarówno kandydatów, jak i kolokacji. Niski próg minimalnej powszechności oznacza możliwość wygenerowania większej liczby kolokacji posiadających większą
długość. Ponieważ rozmiar struktury iCPI nie zależy od progu minimalnej powszechności,
różnice pomiędzy czasami przetwarzania wynikają ze zmieniającej się liczby przetwarzanych kolokacji i ich instancji. Przedstawiony wykres pokazuje wyraźnie, że im więcej jest
kandydatów i ich instancji, tym większa efektywność nowej metody wyszukiwania wspólnych sąsiadów. Wraz z rosnącym progiem minimalnej powszechności czas przetwarzania
maleje i jednocześnie zmniejszają się różnice dzielące badane algorytmy.
MiCPI-tree
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Rysunek 8.9: Czasy przetwarzania algorytmów oryginalny iCPI-tree, MiCPI-tree
oraz MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] w zależności od maksymalnej odległości
pomiędzy sąsiadami
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W odróżnieniu od progu minimalnej powszechności, maksymalna odległość pomiędzy
sąsiadami ma bardzo duży wpływ na rozmiar struktury iCPI. Im większa wartość, tym
więcej jest wpisów w strukturze iCPI i tym dłuższe są listy sąsiadów. Ze względu na
większe prawdopodobieństwo zachodzenia relacji sąsiedztwa pomiędzy dwoma dowolnymi
obiektami, mogą zwiększyć się zarówno liczby instancji kandydatów, jak i wartości ich
powszechności. Przy zachowaniu takiego samego progu minimalnej powszechności może
skutkować to zwiększeniem się liczby powszechnych kolokacji. Wszystkie te czynniki mają
bezpośredni wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na pamięć operacyjną. Na rysunku 8.9
pokazano jak szybko wzrasta czas przetwarzania wraz ze wzrostem przyjętej wartości maksymalnej odległości pomiędzy sąsiadami. Wyraźnie można zaobserwować, że od pewnego
momentu wydajność algorytmu oryginalny iCPI-tree gwałtownie spada, podczas gdy czas
przetwarzania zaproponowanych rozwiązań (MiCPI-tree oraz MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]) wzrasta stabilnie.
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Rysunek 8.10: Czasy przetwarzania algorytmów oryginalny iCPI-tree, MiCPI-tree
oraz MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci

Kolejne dwie serie eksperymentów obliczeniowych dotyczyły porównania działania
dwóch implementacji algorytmu MiCPI-tree. Na początku sprawdzony został wpływ bezwzględnego rozmiaru dostępnej pamięci na uzyskaną wydajność algorytmów. W tym
celu wybrano jeden z rzeczywistych zbiorów danych i wykonano dla niego przeliczenia
używając algorytmu oryginalny iCPI-tree rejestrując jednocześnie poziom maksymalnego
zapotrzebowania na pamięć. Wykorzystując tę informację przeprowadzono testy dla coraz
mniejszych rozmiarów pamięci. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na rysunku 8.10.
Dla lepszej analizy wyników pokazano również rezultat osiągnięty przez algorytm oryginalny iCPI-tree bez ograniczenia rozmiaru pamięci. Nietrudno zauważyć, że w całym
badanym zakresie rozmiaru dostępnej pamięci, algorytm MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]
jest bardziej wydajny niż jego standardowa wersja. Dla niewielkich rozmiarów dostępnej
pamięci nawet małe jej zwiększenie skutkuje bardzo dużym spadkiem czasu przetwarzania. W ogólności czas przetwarzania obu wersji algorytmu asymptotycznie dąży do czasu
uzyskanego przy pomocy algorytmu oryginalny iCPI-tree.
Celem kolejnego eksperymentu było zbadanie jaka jest najlepsza wartość parametru
określającego rozmiar pamięci przeznaczonej na przetwarzanie instancji w grupie podczas realizacji algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]. Wyniki zostały pokazane na
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Rysunek 8.11: Czas przetwarzania algorytmu MiCPI-tree w zależności od rozmiaru
pamięci na przetwarzane instancje w grupie

rysunku 8.11. W ramach badań porównano wydajność standardowej wersji algorytmu
MiCPI-tree z wydajnością uzyskaną przez algorytm MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] dla
różnych rozmiarów pamięci dla przetwarzanych instancji w pojedynczej grupie. Rozmiar
ten był wyrażony jako procent rozmiaru całkowitej dostępnej pamięci. W podobny sposób
należy odczytywać oś y prezentującą względną wydajność algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] w porównaniu do algorytmu MiCPI-tree. Na przykład wartość 90% oznacza,
że wersja ze zoptymalizowaną procedurą potrzebowała 90% czasu, który wymagany był
przy użyciu algorytmu ze standardową procedurą (zaznaczoną jako 100%).
W wersji zoptymalizowanej, dla tego samego elementu powtarzającego się w ramach
grupy, przeprowadzane jest tylko jedno wyszukiwanie sąsiadów. Uporządkowanie dwuelementowych instancji wynika z możliwości ich tworzenia podczas konstrukcji drzewa iCPI,
w której wykorzystywane są uporządkowane zbiory sąsiadów. Uporządkowanie to może
być propagowane na kolejne iteracje zwiększając tym samym szanse, że kolejne instancje kandydatów występujące obok siebie będą współdzieliły część obiektów. Im większy
rozmiar bufora grup, tym dla większej liczby elementów w jednej grupie będzie przeprowadzane wyszukiwanie. Oznacza to również większą szansę na powtarzające się operacje
wyszukiwania. Jednocześnie zbyt duży bufor grup oznacza mniej pamięci na elementy
struktury iCPI. Duże grupy powodują również, że przetwarzane instancje dotyczą bardziej odległych od siebie obszarów, zatem ich zwiększanie w pewnym momencie nie będzie
powodowało istotnego spadku liczby operacji wyszukiwania. Zebrane wyniki pokazują,
że rozmiar bufora grup powinien być niewielki. W przeprowadzonych testach dla danych
rzeczywistych najlepsze rezultaty uzyskano dla bufora o rozmiarze stanowiącym 0.05%
całkowitego rozmiaru dostępnej pamięci.
Ostatnie dwie serie eksperymentów dla przetwarzania pojedynczego zapytania o kolokacje w środowisku ZORPO dotyczyły porównania wydajności algorytmów MiCPI-tree
[opt. wyszukiwania] i PMiCPI-trees. Na rysunku 8.12 pokazano jak zmienia się współczynnik trafień w pamięć cache w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci wyrażonej jako
procent rozmiaru optymalnego. W przeprowadzonych testach algorytmu PMiCPI-trees
współczynnik ten był równy 100%, co oznacza, że każde z poddrzew mieściło się w pamięci. Dla algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] mniejszy rozmiar dostępnej pamięci

188

8.2 Realizacja pojedynczych zapytań

140

MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]
PMiCPI-trees

Współczynnik trafień
w pamięć cache [%]

120
100
80
60
40
20
0
20

30

40

50

60

70

80

90

100

Rozmiar dostępnej pamięci [%]

Rysunek 8.12: Współczynnik trafień w pamięć cache algorytmu MiCPI-tree
w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci
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Rysunek 8.13: Transfer dyskowego we/wy algorytmów MiCPI-tree i PMiCPI-trees
w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci

oznacza większe prawdopodobieństwo, że poszukiwana lista sąsiadów została zmaterializowana na dysku i konieczne jest jej odczytanie (sytuacja nietrafienia w pamięć cache).
Poniżej progu 60% optymalnego rozmiaru, następuje wyraźny spadek współczynnika trafień. Oznacza to, że algorytm MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] relatywnie dobrze będzie
sobie radził w środowisku ZORPO, gdy rozmiar brakującej pamięci będzie stosunkowo
niewielki. Dla mniejszych rozmiarów dostępnej pamięci wydajność może się znacząco pogorszyć.
W celu potwierdzenia tych obserwacji wykonany został dodatkowy test badający sumaryczny transfer dyskowego we/wy (wykorzystywanego podczas wyszukiwania wspólnych
sąsiadów) w zależności od rozmiaru dostępnej pamięci. Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 8.13. Dla obu algorytmów nawet mały niedobór pamięci (rozmiar mniejszy od 100%)
skutkuje zwiększonym transferem dyskowego we/wy. Jest to związane z koniecznością
przeszukiwania dysku w algorytmie MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] oraz koniecznością
materializacji i wczytywania poddrzew w algorytmie PMiCPI-trees. Algorytm MiCPI-
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tree [opt. wyszukiwania] wykazuje lepsze wartości wykorzystanego transferu dyskowego
we/wy tylko dla rozmiarów bliskich 100%. Jest to skutek mechanizmu działania algorytmu
PMiCPI-trees, który nawet w przypadku niewielkiego przekroczenia przez strukturę iCPI
rozmiaru dostępnej pamięci, wymaga materializacji i odczytu wielu fragmentów tej struktury. Na wykresie łatwo zaobserwować, że zmniejszający się rozmiar dostępnej pamięci
ma mniejszy wpływ na sumaryczny transfer dyskowego we/wy algorytmu PMiCPI-trees
niż w przypadku algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania]. W badanej implementacji algorytmu PMiCPI-trees na początku każdej kolejnej iteracji wykorzystywane było drzewo,
które zostało wczytane jako ostatnie w iteracji poprzedniej. W ten sposób znacząco redukowana była liczba danych odczytywanych z dysku.

8.3

Realizacji pojedynczych zapytań z wykorzystaniem GPU

W niniejszym podrozdziale opisane zostały eksperymenty obliczeniowe badające wydajność algorytmu odkrywania kolokacji przestrzennych z wykorzystaniem GPU w środowisku ZORPO.

8.3.1

Implementacja i środowisko uruchomieniowe

Efektywność algorytmu opracowanego dla GPU porównano z efektywnością algorytmu
iCPI-tree. Ponieważ środowisko sprzętowe obejmowało karty firmy NVIDIA, naturalnym
rozwiązaniem było wykorzystanie platformy CUDA. CUDA jest rozwijana w języku C++
i chociaż istnieją adaptacje również do języka Java, są one nie tylko pozbawione wysokiej
wydajności, lecz również bardzo uproszczone. W celu osiągnięcia najwyższej wydajności, a jednocześnie zapewnienia wiarygodności uzyskanych wyników, zarówno algorytm
dla GPU, jak również oryginalny algorytm iCPI-tree zostały zaimplementowane w języku
C++, przy czym oryginalny algorytm został rozszerzony o mechanizm wielowątkowości.
W wersji dla GPU została wykorzystana zewnętrzna biblioteka Thrust [22], a w implementacji dla CPU użyto biblioteki Intel Threading Building Blocks [161].
Przeprowadzone testy obejmowały cztery wersje implementacyjne algorytmu dla GPU
oznaczone na wykresach symbolami GPU Basic, GPU AI, GPU Prev oraz GPU AIPrev.
Wersja GPU Basic do odkrywania instancji kandydatów wykorzystuje metodę opartą na
sortowaniu (algorytm 6.6). Wersja GPU AI to modyfikacja wersji GPU Basic, w której
zoptymalizowano transfery danych poprzez wyeliminowanie powtarzających się identyfikatorów cech przestrzennych i pozostawienie tylko identyfikatorów instancji. Wersja GPU
Prev zawiera standardowe przesyłanie danych, ale do odkrywania instancji wykorzystuje
metodę opartą na funkcji haszującej (algorytm 6.8). Optymalizację przesyłania danych
i wykorzystanie haszowania do wyznaczania instancji zastosowano w wersji GPU AIPrev.
Szczegóły dotyczące implementacji dla GPU zostały opisane szerzej w raporcie [8]. Uzyskane wyniki porównane zostały z jedno, dwu, cztero i ośmiowątkową wersją algorytmu dla
CPU. Wersje te zostały oznaczone na wykresach symbolami CPU 1T, CPU 2T, CPU 8T
oraz CPU 4T.
Zestaw na którym przeprowadzono eksperymenty to pracujący pod kontrolą systemu
Microsoft Windows 7 Professional komputer wyposażony w procesor Intel Core i7 930
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2.8 GHz (4 rdzenie, hyperthreading), 24 GB pamięci RAM oraz dwie karty graficzne
NVIDIA GeForce GTX Titan (2688 multiprocesorów, 6 GB pamięci RAM ).

8.3.2

Testowe zbiory danych

W eksperymentach obliczeniowych dla algorytmu odkrywania kolokacji przy pomocy GPU
użyto czterech zbiorów danych – syntetycznych GSD1 i GSD2 oraz rzeczywistych GRD1
i GRD2. Dane dla zbiorów GSD1 i GSD2 zostały wygenerowane dla przestrzeni o rozmiarach 1000x1000 (area) z rozmiarem komórki równym 5 (cell_size). Zbiór GSD1 zawiera
więcej instancji właściwych kolokacji (Ncolloc = 7, λ1 = 6, λ2 = 300) niż zbiór GSD2
(Ncolloc = 6, λ1 = 6, λ2 = 200). Ponadto w zbiorze GSD1 zjawisko szumu (N CF R = 50%,
N CF N = 40%, N DF = 6, N DF N = 70000) występuje mniej intensywnie niż w GSD2
(N CF R = 50%, N CF N = 100%, N DF = 20, N DF N = 100000). Liczba obiektów
w zbiorach GSD1 i GSD2 to odpowiednio 166 tys. i 283 tys.
Zbiory danych rzeczywistych zawierają dane o obiektach z obszaru USA. Dla obu zbiorów przeprowadzono losowanie cech przestrzennych, odpowiednio 60 dla GRD1 oraz 100
dla GRD2. Cechy były losowane spośród 150 cech o największej liczbie instancji. Z losowania wyłączono cechy dotyczące budynków i dróg, ponieważ jest ich niewspółmiernie
dużo w stosunku do instancji pozostałych cech. Mając przygotowane cechy przestrzenne
dla obu zbiorów, wylosowano dwa punkty na terenie USA, każdy dla jednego zbioru danych. Dla zbioru GRD1 wyznaczono 60 tys. obiektów znajdujących się najbliżej wybranego punktu, posiadających jedną z wylosowanych dla tego zbioru cech przestrzennych.
Analogiczne działanie przeprowadzono dla zbioru GRD2 uzyskując zbiór składający się ze
140 tys. obiektów.

8.3.3

Wyniki

Przedstawione wyniki prezentują przyspieszenie. Przez przyspieszenie algorytmu A w stosunku do algorytmu B należy rozumieć iloraz czasu działania algorytmu B i czasu działania algorytmu A, czyli B/A. Na przykład przyspieszenie równe 6 dla serii pomiarów
oznaczonej na wykresie przez CPU 4T /GPU AIPrev oznacza, że czas wykonania zapytania eksploracyjnego przy pomocy algorytmu GPU AIPrev był sześciokrotnie mniejszy niż
czas uzyskany przez algorytm CPU 4T.
Pierwsza seria eksperymentów wydajnościowych algorytmów dla GPU badała ich przyspieszenie w stosunku do wersji CPU w zależności od progu minimalnej powszechności.
Uzyskane wyniki dla zbiorów GSD1 oraz GSD2 pokazano odpowiednio na rysunkach
8.14 oraz 8.15. Zakres zmienności progu minimalnej powszechności został dobrany eksperymentalnie dla każdego ze zbiorów danych. Algorytmem referencyjnym był ośmiowątkowy algorytm dla CPU. Czasy przetwarzania zapytań przez ten algorytm zostały porównane z czterema wersjami implementacyjnymi algorytmu wykorzystującego dwie karty
graficzne. Dla zbioru GSD1 najlepsze rezultaty osiągnął algorytm GPU AIPrev, którego
wydajność jest do ośmiu razy większa niż wersja dla CPU. Sześciokrotne przyspieszenie
uzyskano dla algorytmu GPU Prev, a wersja GPU AI osiągnęła przyspieszenie ok. 4,5
krotne. Najmniejszą wydajnością cechuje się podstawowa wersja algorytmu (GPU Basic)
oferująca 4 krotne przyspieszenie. Dla wszystkich algorytmów większy próg minimalnej
powszechności skutkuje spadkiem przyspieszenia. Duży próg minimalnej powszechności
eliminuje znaczną część kandydatów, a to prowadzi do ograniczenia liczby obliczeń, które
mogą być wydajnie realizowane na kartach graficznych.
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Rysunek 8.14: Przyspieszenie algorytmów dla GPU względem algorytmu dla CPU
w zależności od progu minimalnej powszechności [GSD1 ]
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Rysunek 8.15: Przyspieszenie algorytmów dla GPU względem algorytmu dla CPU
w zależności od progu minimalnej powszechności [GSD2 ]

Podobne wnioski można wyciągnąć przyglądając się wynikom uzyskanym dla zbioru
GSD2 (rysunek 8.15). Maksymalne osiągnięte przyspieszenia są w tym przypadku nawet
lepsze niż dla zbioru GSD1 i są one równe dla algorytmów GPU Basic, GPU AI, GPU
Prev i GPU AIPrev odpowiednio 9, 8, 6,8 i 6. Podobnie jak dla zbioru GDS1, przyspieszenie maleje dla większych wartości progu minimalnej powszechności. Ciekawą obserwacją
jest natomiast spadek wydajności przetwarzania na GPU zbioru GSD2 dla niższych wartości progu minimalnej powszechności. Taka tendencja była tylko nieznacznie zarysowana
w wynikach eksperymentów ze zbiorem GSD1. Dla wyjaśnienia tego zjawiska przeprowadzono dodatkowe testy badające wydajność podstawowych operacji w ramach odkrywania
kolokacji na GPU. Dla niskiego progu minimalnej powszechności jest generowana bardzo
duża liczba kandydatów, co niesie za sobą dużą liczbę instancji. Choć kroki prowadzące
do wyznaczenia tych instancji są wykonywane na GPU z bardzo dużą efektywnością, poważnym ograniczeniem staje się magistrala dla przesyłu danych pomiędzy pamięcią GPU
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Rysunek 8.16: Przyspieszenie algorytmu GPU AIPrev względem algorytmów dla
CPU w zależności od progu minimalnej powszechności i liczby kart graficznych
[GRD1 ]

a CPU. Generowane zbiory danych są tak duże, że przez większą część czasu karty graficzne
oczekują na dostarczenie danych lub zwrócenie wyniku.
W kolejnej serii eksperymentów badano przyspieszenie: (1) algorytmu GPU AIPrev
realizowanego na jednej karcie graficznej względem jednowątkowego algorytmu dla CPU,
(2) algorytmu GPU AIPrev realizowanego na dwóch kartach graficznych względem ośmiowątkowego algorytmu dla CPU. Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, kolejne testy
odbywały się przy zmieniającej się wartości progu minimalnej powszechności. Tym razem
obliczenia przeprowadzono dla zbioru danych rzeczywistych. Wyniki zostały przedstawione
na rysunku 8.16. Jak łatwo zauważyć, przyspieszenie dla danych rzeczywistych charakteryzuje się znaczenie większa stabilnością i jest równe ok. 6 dla najbardziej wydajnej pary
testowanych algorytmów.
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Rysunek 8.17: Przyspieszenie algorytmu GPU AIPrev względem algorytmów dla
CPU w zależności od progu minimalnej powszechności i liczby kart graficznych
[GRD2 ]
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Ten sam eksperyment został powtórzony dla drugiego z przygotowanych zbiorów danych rzeczywistych, czyli zbioru GRD2. Charakterystyka wyników przedstawionych na
rysunku 8.17 jest taka sama jak w przypadku zbioru GRD1, choć osiągnięte przyspieszenia
są nieznacznie mniejsze. Dla najbardziej wydajnej pary algorytmów średnie przyspieszenie
to wartość bliska 5.
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Rysunek 8.18: Przyspieszenia algorytmów GPU Basic i GPU AIPrev względem
algorytmu dla CPU w zależności od liczby obiektów [GSD1 ]
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Rysunek 8.19: Przyspieszenia algorytmów GPU Basic i GPU AIPrev względem
algorytmu dla CPU w zależności od liczby obiektów [GSD2 ]

W kolejnych eksperymentach obliczeniowych skupiono się na wpływie liczby obiektów
w zbiorze wejściowym na uzyskiwane przyspieszenie. Porównane zostały dwie wersje algorytmu dla GPU – najmniej i najbardziej wydajna (GPU Basic i GPU AIPrev) z wersjami
CPU wykorzystującymi 1, 2, 4 oraz 8 wątków. Wyniki dla zbiorów GSD1 i GSD2 zostały
przedstawione odpowiednio na rysunkach 8.18 i 8.19. Podczas tego testu progi minimalnej
powszechności zostały ustawione zgodnie z wartościami, dla których w pierwszych seriach
eksperymentów dla GPU ze zbiorami GSD1 i GSD2 uzyskano najwyższe przyspieszenie.
Zgodnie z oczekiwaniami im wyższa liczba wątków CPU, tym mniejsze jest przyspieszenie.

8.3 Realizacji pojedynczych zapytań z wykorzystaniem GPU
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Można również zaobserwować ogromną różnicę pomiędzy wydajnością algorytmów GPU
Basic a GPU AIPrev. Najlepsze przyspieszenie algorytmu GPU Basic w stosunku jednowątkowego algorytmu dla CPU (CPU 1T ), jest gorsze niż przyspieszenie algorytmu GPU
AIPrev względem dwuwątkowego algorytmu dla CPU (CPU 2T ). W ogólności przyspieszenia zawierają się w przedziale od 2,5 do ok. 35 razy. Warto również zwrócić uwagę na
dużą ich stabilność w kontekście zmieniającej się liczby instancji. Ponieważ przyjęte progi
minimalnej powszechności odpowiadały najlepszym przyspieszeniom uzyskanym we wcześniejszych eksperymentach, można wyciągnąć wniosek, że w tej sytuacji stopień obciążenia kart jest maksymalny. Zwiększanie lub zmniejszanie liczby instancji nie ma większego
wpływu na wydajność, ponieważ gęstość danych nie ulega znaczącej zmianie.

8.4
8.4.1

Realizacja zbiorów zapytań
Implementacja i środowisko uruchomieniowe

Ze względu na brak alternatywnych rozwiązań, wydajność algorytmów Common iCPItree oraz PCommon iCPI-trees porównano z wydajnością sekwencyjnej realizacji zapytań
odpowiednio przez algorytm MiCPI-tree oraz PMiCPI-trees. Algorytmy zostały zaimplementowane w języku Java (JDK 7). Oprócz bibliotek Colt, Joda-Primitives i EhCache
użyto również biblioteki Trove [193] dla efektywnego przetwarzania kolekcji obiektów.
Eksperymenty zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu komputera pracującego
pod kontrolą systemu Ubuntu Linux 64-bit, wyposażonego w procesor Athlon 64 4200+
(2.2 Ghz), 4 GB pamięci RAM oraz dysk twardy 2 TB 7200 rpm.

8.4.2

Testowe zbiory danych

Do przetestowania algorytmów współbieżnego wykonania zapytań o kolokacje przestrzenne
wykorzystane zostały syntetyczne zbiory danych przygotowane i użyte do przeprowadzenia eksperymentów badających wydajność algorytmów realizacji pojedynczych zapytań
w środowisku ZORPO. W związku z dużymi wymaganiami dotyczącymi czasu przetwarzana większych zbiorów zapytań (nawet kilkadziesiąt minut dla jednego zbioru), spośród
sześćdziesięciu uprzednio wygenerowanych zbiorów danych, do testów użyto dwudziestu
z nich. Liczba obiektów w tych zbiorach zawierała się w przedziale od 50 tys. do ok. 600 tys.
Obiekty miały przypisaną jedna z maksymalnie sześćdziesięciu różnych cech przestrzennych. Liczba instancji szumu zawierała się w przedziale od 20% do 80% liczby wszystkich
instancji danego zbioru.
Do przeprowadzenia testów konieczne było również wygenerowanie zbiorów zapytań
o kolokacje przestrzenne. Przygotowanych zostało 200 zbiorów zawierających od 2 do 5
zapytań. Drogą losowania ustalane były obszary dla poszczególnych zapytań oraz zbiory
wykorzystywanych cech przestrzennych. Dla każdego zbioru obliczany był średni stopień
wzajemnego nakładania się wszystkich par zapytań (w skrócie stopień nakładania się zapytań). Przez nakładanie się dwóch zapytań należy rozumieć liczbę współdzielonych instancji
współdzielonych cech przestrzennych podzieloną przez liczbę wszystkich instancji, których
dotyczą te zapytania. Odpowiednio dobierając parametry i powtarzając wielokrotnie losowanie obszarów oraz cech przestrzennych, przygotowano zbiory danych, w których stopień
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nakładania się zapytań był równy 0, 10, 20, . . . , 100%. We wszystkich testach przyjęto
stały rozmiar sąsiedztwa równy 5.

8.4.3

Wyniki

Pierwsze serie pomiarowe dotyczą eksperymentów dla algorytmu Common iCPI-tree przy
założeniu, że rozmiar pamięci jest wystarczający dla przeprowadzenia obliczeń. Czasy
przetwarzania tego algorytmu zostały porównane z sumarycznym czasem sekwencyjnego
wykonania zadań za pomocą algorytmu MiCPI-tree. Podobnie jak w opisie rezultatów
eksperymentów dla GPU, prezentowane wyniki wykorzystują pojęcie przyspieszenia, które
oznacza iloraz czasu wykonania zbioru zapytań przy pomocy algorytmu MiCPI-tree i czasu
wykonania tego samego zbioru przy pomocy algorytmu Common iCPI-tree.
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Rysunek 8.20: Przyspieszenie algorytmu Common iCPI-tree względem algorytmu
iCPI-tree w zależności od wzajemnego nakładania się zapytań, ich liczby i progu
minimalnej powszechności

W pierwszej serii eksperymentów zbadano wpływ stopnia wzajemnego nakładania się
zapytań należących do danego zbioru na przyspieszenie uzyskiwane przy użyciu algorytmu
Common iCPI-tree. Na rysunku 8.20 przedstawiono wyniki dla zbiorów zapytań liczących
2 i 5 zapytań. Eksperymenty obejmowały dwa progi minimalnej powszechności równe
0,3 i 0,6. Zgodnie z oczekiwaniami przyspieszenie rośnie wraz ze wzrostem stopnia nakładania się zapytań. Dla zbiorów danych składających się z dwóch zapytań algorytm
Common iCPI-tree był bardziej wydajnym rozwiązaniem od sekwencyjnego podejścia już
dla stopnia nakładania się zapytań równego 20%. Dla większego zbioru zapytań (5 elementów) wartość ta jest jeszcze niższa (ok. 10%). Jeżeli w testowanych zbiorach zapytań nakładanie się zbiorów nie występowało (tzn. było równe 0%), wykonanie algorytmu
Common iCPI-tree wymagało ok. 10% więcej czasu niż realizacja sekwencyjna. Wzrost
przyspieszenia jest monotoniczny wraz ze wzrostem stopnia nakładania się zapytań, przy
czym największy wzrost efektywności rozwiązania Common iCPI-tree można zaobserwować, gdy stopień nakładania się zapytań przekracza wartości 40%. Dla maksymalnego
stopnia nakładania się zapytań, tj. gdy zapytania dotyczą tych samych obszarów i tych
samych cech przestrzennych, osiągnięte przyspieszenia to maksymalnie 1,8 oraz 4,5 odpowiednio dla zbiorów składających się z dwóch oraz pięciu zapytań. Można zaobserwować,

196

8.4 Realizacja zbiorów zapytań

Względna liczba przeszukiwań drzewa

że nieco wyższe przyspieszenie uzyskano dla większego z testowanych progów minimalnej
powszechności. Wysoki poziom progu minimalnej powszechności oznacza, że niewielu kandydatów zostanie uznanych za powszechne kolokacje, a tym samym w kolejnych iteracjach
będzie generowanych odpowiednio mniej kandydatów o długości o 1 większej. Sumaryczna
liczba kandydatów przetwarzanych we wszystkich iteracjach algorytmu będzie zatem niewielka w porównaniu z realizacją algorytmu dla niższego progu minimalnej powszechności.
Wraz ze wzrastającą liczbą kandydatów zmniejsza się szansa na ich współdzielenie przez
wiele zapytań. Dodatkowo w algorytmie Common iCPI-tree każdy z kandydatów wymaga
większej liczby operacji niż w algorytmie MiCPI-tree, np. konieczne jest uwzględnienie
współdzielenia. Efektem może być malejące przyspieszenie dla dużej liczby kandydatów.
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Rysunek 8.21: Względna liczba przeszukiwań drzewa w algorytmie Common
iCPI-tree w stosunku do sumarycznej liczby przeszukiwań drzew w algorytmie
iCPI-tree w zależności od wzajemnego nakładania się i liczby zapytań oraz progu
minimalnej poszechności

Na rysunku 8.21 przedstawiona została względna liczba operacji przeszukiwania wspólnego drzewa sąsiadów w stosunku do sumarycznej liczby przeszukiwań drzew iCPI w sekwencyjnej realizacji. Badania ponownie przeprowadzono dla zbiorów liczących 2 i 5 zapytań i dla dwóch wartości progu minimalnej powszechności (0,3 i 0,6). W najgorszym przypadku, tzn. dla braku nakładania się zapytań, liczba przeszukiwań w algorytmie Common
iCPI-tree będzie dokładnie taka sama jak suma przeszukiwań w algorytmach MiCPI-tree
uruchomionych dla tego zbioru. Przy maksymalnym nakładaniu się zapytań, pojedyncza operacja wyszukania sąsiada będzie dotyczyła wszystkich zapytań z przetwarzanego
zbioru, a zatem dla zbioru n zapytań redukcja liczby wyszukiwań w stosunku do realizacji sekwencyjnej będzie n-krotna. Stąd wyniki 2 i 5 dla zbiorów dwóch i pięciu zapytań.
W przeciwieństwie do poprzedniego eksperymentu, wartość progu minimalnej powszechności nie ma znaczącego wpływu na uzyskane rezultaty.
Kolejne badania dotyczyły analizy rozmiaru generowanego drzewa Common iCPI.
Na rysunku 8.22 pokazano stosunek rozmiaru pojedynczego drzewa Common iCPI do
sumy rozmiarów drzew iCPI wykorzystywanych w realizacji sekwencyjnej. Ponownie uzyskane wyniki dotyczą zbiorów danych składających się z dwóch i pięciu zapytań. W przeciwieństwie do poprzednio opisanych eksperymentów, na tym wykresie nie różnicowano
wyników ze względu na próg minimalnej powszechności, ponieważ rozmiary drzew Com-
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Rysunek 8.22: Względny rozmiar drzewa w algorytmie Common iCPI-tree
w stosunku do sumy rozmiarów drzew w algorytmie iCPI-tree w zależności od
wzajemnego nakładania się i liczby zapytań

Względna liczba kandydatów

mon iCPI oraz iCPI nie zależą od progu minimalnej powszechności. Dla niskiego poziomu
nakładania rozmiar struktury z informacjami o sąsiedztwach w algorytmie Common iCPItree jest większy niż w przypadku realizacji sekwencyjnej. Ta sytuacja ulega zmianie wraz
ze wzrostem stopnia nakładania się zapytań. Dla zbiorów składających się z pięciu zapytań już przy stopniu ich nakładania się równego 10% wspólne drzewo ma rozmiar niewiele
większy niż suma rozmiarów drzew iCPI. Wraz ze wzrostem stopnia nakładania się zapytań coraz więcej jest wpisów w drzewach iCPI, które mogą być wspólnie reprezentowane
w drzewie Common iCPI. W porównaniu do większych zbiorów, małe zbiory zapytań
wymagają większego stopnia ich nakładania się dla zrekompensowania dodatkowych elementów w drzewie Common iCPI. Wpływ na uzyskany wynik miała także reprezentacja,
w której przyjęto stały rozmiar miejsca rezerwowanego na mapy bitowe obiektów, pomimo
że rozmiary map bitowych będą w ogólności mniejsze w przypadku mniej licznych zbiorów.
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Rysunek 8.23: Względna liczba kandydatów w algorytmie Common iCPI-tree
w stosunku do sumarycznej liczby kandydatów w algorytmie iCPI-tree w zależności od
wzajemnego nakładania się i liczby zapytań oraz progu minimalnej powszechności
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Rysunek 8.23 przedstawia stosunek liczby kandydatów w algorytmie Common iCPItree do sumarycznej liczby kandydatów podczas realizacji sekwencyjnej. Podobnie jak
w większości z poprzednich eksperymentów, wyniki dotyczą zbiorów składających się
z dwóch lub pięciu zapytań oraz wykonań z progami minimalnej powszechności: 0,3 i 0,6.
Jak łatwo zauważyć, liczba kandydatów w algorytmie Common iCPI-tree jest wyraźnie
mniejsza niż w realizacji sekwencyjnej, w szczególności dla większych zbiorów zapytań.
Ze względu na konstrukcję algorytmu Common iCPI-tree w najgorszym przypadku liczba
kandydatów w nim generowanych będzie równa sumie liczb kandydatów z realizacji sekwencyjnej. Przy największym stopniu nakładania się zapytań każdy z kandydatów będzie
współdzielony przez każde z zapytań. Oznacza to, że dla zbiorów z dwoma lub pięcioma
zapytaniami będzie odpowiednio dwa lub pięć razy mniej kandydatów.
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Rysunek 8.24: Przyspieszenie algorytmu Common iCPI-tree względem algorytmu
iCPI-tree w zależności od progu minimalnej powszechności i liczby zapytań

Na rysunku 8.24 pokazane zostały wyniki eksperymentu badającego wpływ zadanego
progu minimalnej powszechności na przyspieszenie uzyskane podczas przetwarzania zbiorów składających się z dwóch i pięciu zapytań. Obliczenia zostały wykonane dla progu
minimalnej powszechności zmieniającego się w zakresie od 0,3 do 0,6. Łatwo dostrzec,
że zarówno dla większego, jak i mniejszego zbioru zapytań, wpływ progu minimalnej powszechności na przyspieszenie jest relatywnie niewielki. W obu przypadkach można dostrzec jednak spadek przyspieszenia dla mniejszych wartości progu minimalnej powszechności. Z jednej strony można się spodziewać, że niższy próg spowoduje wygenerowanie
większej liczby danych pośrednich, które mogą być współdzielone. Z drugiej strony niższa
powszechność minimalna oznacza dłuższe wzorce odkrywanych kolokacji przestrzennych,
a to skutkuje mniejszym prawdopodobieństwem na współdzielenie ich przez wiele zapytań.
Kolejny test badał przyspieszenie odkrywania kolokacji za pomocą algorytmu Common
iCPI-tree w stosunku do wykonania sekwencyjnego w zależności od liczby zapytań. Przedstawione na rysunku 8.25 wyniki zostały uzyskane dla dwóch stopni nakładania się zapytań: 20% i 80%. Zgodnie z oczekiwaniami, im większa jest liczba zapytań i im większy jest
stopień ich nakładania, tym więcej jest wspólnie przetwarzanych kandydatów i ich instancji. Skutkuje to wyraźnie niższym czasem przetwarzania za pomocą algorytmu Common
iCPI-tree w porównaniu do sekwencyjnej realizacji przy pomocy algorytmu MiCPI-tree.
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Rysunek 8.25: Przyspieszenie algorytmu Common iCPI-tree względem względem
sekwencyjnej realizacji przy pomocy algorytmu iCPI-tree w zależności od liczby
i poziomu wzajemnego nakładania się zapytań

Ostatnie serie eksperymentów obejmowały wykonanie zbiorów zapytań o kolokacje
przestrzenne w środowisku ZORPO. Porównano ze sobą czasy sekwencyjnej realizacji zapytań przy pomocy algorytmu PMiCPI-trees z czasami współbieżnej realizacji przy pomocy algorytmu PCommon iCPI-trees. Na rysunku 8.26 zaprezentowano przyspieszenia
osiągane przez algorytm PCommon iCPI-trees względem algorytmu PMiCPI-trees dla
zmieniającego się rozmiaru dostępnej pamięci. Rozmiar pamięci jest określony względem
maksymalnego rozmiaru drzewa Common iCPI. Na przykład dla rozmiaru pamięci równego 50%, tylko ok. 21 wpisów z informacjami o sąsiedztwach może być w danym momencie
składowana w pamięci operacyjnej. Eksperymenty zostały przeprowadzone dla zbiorów
składających się z dwóch i pięciu zapytań. Do badań wybrano zbiory, w których stopień
nakładania się był równy 20% oraz 80%.
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Rysunek 8.26: Przyspieszenie algorytmu PCommon iCPI-trees względem
sekwencyjnej realizacji przy pomocy algorytmu PMiCPI-trees w zależności od
rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej
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Dla zbiorów składających się z dwóch zapytań i stopnia nakładania się równego 20%,
uzyskane przyspieszenie jest mniejsze od 1 w całym zakresie testowanego rozmiaru pamięci i w najgorszym przypadku jest równe ok. 21 . Oznacza to, że stosowanie dla takich
zbiorów danych algorytmu PCommon iCPI-trees spowoduje spadek wydajności przetwarzania. Dla dwóch zapytań o stopniu nakładania się 80% sytuacja ulega zmianie. Nawet
dla niewielkich rozmiarów dostępnej pamięci operacyjnej wyraźna jest przewaga algorytmu
PCommon iCPI-trees. Podobne obserwacje dotyczą przetwarzania zbiorów składających
się z pięciu zapytań, przy czym dla takich zbiorów, nawet dla małego stopnia ich wzajemnego nakładania się (20%) można osiągnąć przyspieszenie gdy rozmiar pamięci operacyjnej
przekracza ok. 50%. Warto również zwrócić uwagę na dynamikę spadku przyspieszenia
podczas ograniczania rozmiaru pamięci operacyjnej. Podczas współbieżnego wykonania
dwóch zapytań największe spadki przyspieszenia dotyczą sytuacji, gdy rozmiar dostępnej
pamięci jest w przedziale pomiędzy 40% do 100% wymaganego rozmiaru. Dla mniejszych wartości przyspieszenia się stabilizują. Jest to spowodowane spadkiem wydajności
przetwarzania przez algorytm PCommon iCPI-trees wynikającego z konieczności podziału
i przetwarzania więcej niż jednego drzewa, podczas gdy przy realizacji sekwencyjnej dwóch
zapytań aktualne przetwarzane zapytanie jest w całości realizowane w pamięci. Dla takich
samych rozmiarów przetwarzanych danych przez oba zapytania, dopiero przy rozmiarach
pamięci poniżej 50% będą one wymagały wykorzystania struktur dyskowych podczas wyznaczania nowych instancji kandydatów. W przypadku zbiorów składających się z pięciu
zapytań, większość zapytań będzie mogła być realizowana w pamięci przy znacznie mniejszym rozmiarze dostępnej pamięci. Z tego powodu spadek przyspieszenia dla tych zbiorów
jest bardziej równomierny w całym zakresie zmienności parametrów eksperymentu.
3.5
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Rysunek 8.27: Przyspieszenie algorytmu PCommon iCPI-trees względem
sekwencyjnej realizacji przy pomocy algorytmu PMiCPI-trees w zależności stopnia
nakładania się zapytań

Odpowiedzi na pytanie, dla jakiego stopnia nakładania się zapytań możliwe jest osiągnięcie wyższej wydajności podczas przetwarzania współbieżnego w środowisku ZORPO,
dostarcza wykres przedstawiony na rysunku 8.27. Przeprowadzone eksperymenty obejmowały ponownie zbiory składające się z dwóch i pięciu zapytań. Badania wydajności zostały wykonane dla pamięci ograniczonej do 20% i 80% pamięci wymaganej przez algorytm
PCommon iCPI-trees do realizacji bez konieczności materializacji drzewa. Nakładanie się
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zapytań mieściło się w zakresie od 0% do 100%. Dla zbiorów składających się z dwóch
zapytań lepszą wydajność podczas przetwarzania współbieżnego, zarówno dla mniejszego
jak i większego z testowanych rozmiarów pamięci operacyjnej, można było osiągnąć dla
stopnia nakładania się zapytań przekraczającego wartość ok. 60%. Dla zbiorów składających się z pięciu elementów widoczny jest większy wpływ rozmiaru dostępnej pamięci na
uzyskiwaną wydajność. Podczas gdy dla rozmiaru pamięci równego 20% stopień nakładania musiał osiągać wartość bliską 40% dla uzyskania rzeczywistego przyspieszenia, dla
rozmiaru pamięci równego 80% stopień ten mógł być niemal dwa razy mniejszy.

8.5

Wnioski

Na podstawie zgromadzonych danych będących wynikami eksperymentów obliczeniowych
można sformułować następujące wnioski:
1. Zignorowanie ograniczonego rozmiaru pamięci operacyjnej przy wykorzystaniu popularnych algorytmów odkrywania kolokacji (oryginalny joinless i oryginalny iCPItree) może prowadzić do intensywnego stronicowania, którego efektem jest dramatyczny spadek wydajności przetwarzania.
2. Najlepszą wydajność dla odkrywania kolokacji przestrzennych w środowisku ZORPO
oferuje metoda PMiCPI-trees.
3. Najlepszą wydajność algorytm MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] osiąga, gdy rozmiar
dostępnej pamięci przekracza 60% rozmiaru optymalnego. Jest to spowodowane
osiąganą wówczas wysoką wartością współczynnika trafień w pamięć cache.
4. W przeciwieństwie do oczekiwań algorytm MiCPI-tree [opt. wyszukiwania] może
wymagać większego transferu dyskowego we/wy niż algorytm PMiCPI-trees. Jedynie
w przypadku, gdy rozmiar dostępnej pamięci jest bliski 100% rozmiaru wymaganego,
widoczna jest przewaga algorytmu MiCPI-tree [opt. wyszukiwania].
5. Zaletą algorytmu MiCPI-tree jest możliwość jego adaptacji do zmieniających się warunków podczas wykonania programu, np. w sytuacji, gdy dynamicznie zmienia się
zapotrzebowanie innych procesów na pamięć operacyjną. W takich okolicznościach
podstawowa zaleta algorytmu PMiCPI-trees, czyli przechowywanie całego aktualnie
przeszukiwanego drzewa w pamięci, może zostać utracona.
6. Mimo, że algorytm BCM jest przykładem metody, która do wygenerowania poprawnych instancji stosuje kosztowne podejście generowania i filtrowania instancji typu
gwiazda, w środowisku ZORPO może być bardziej wydajna nawet od oryginalnego
algorytmu iCPI-tree. Dodatkową zaletą jest łatwa implementacja tej metody w istniejących SZBD, w których stosowane są podobne techniki przetwarzania danych
(np. połączenie haszowe).
7. Algorytmy przygotowane dla środowiska ZORPO wykazują niewielkie pogorszenie
wydajności dla środowiska z nieograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej.
8. Podczas współbieżnej realizacji zbiorów zapytań największy wpływ na wydajność
ma stopień wzajemnego nakładania się tych zapytań. W przypadku wykorzystania
algorytmu PCommon iCPI-trees równie istotny wpływ na wydajność może mieć
także rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej.
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W niniejszej rozprawie poruszony został problem odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych, czyli znajdowania typów obiektów często występujących we wzajemnym sąsiedztwie. Jest to jedno z najciekawszych zagadnień przywoływanych w kontekście eksploracji danych przestrzennych. Postępująca integracja oraz wielodostępność dzisiejszych systemów przetwarzania danych sprawiają, że wielu użytkowników tych systemów może równocześnie definiować wiele zadań, m.in. odkrywania kolokacji przestrzennych. Z punktu
widzenia systemu wykonującego eksplorację danych zadania te tworzą zbiory zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne.
W rozprawie pokazano, że zastosowanie w algorytmach wykonania zbiorów zapytań
eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne elementów takich jak:
• konsolidacja i zrównoleglenie operacji wewnętrznych,
• materializacja, współużytkowanie i sekwencyjne przetwarzanie pośrednich struktur
danych,
umożliwia poprawę wydajności przetwarzania tych zapytań, w szczególności w środowisku
z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej.
Chociaż problem odkrywania kolokacji przestrzennych przypomina problem odkrywania asocjacji w klasycznych zbiorach danych, metody jego rozwiązania muszą jednak
uwzględniać specyfikę danych przestrzennych. Najbardziej istotnym czynnikiem są niejawne (tj. wymagające określenia) związki występujące w takich danych. Używane w najbardziej wydajnych algorytmach pośrednie struktury danych tymczasowo przechowujące
takie wyliczone związki mogą osiągać rozmiary wielokrotnie przekraczające zarówno rozmiar danych źródłowych, jak również rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej. Łatwo zauważyć, że może to mieć ogromny wpływ na wydajność, a nawet na możliwość ukończenia wykonywania zadania eksploracji, w szczególności podczas przetwarzania zbiorów
wielu zapytań o kolokacje przestrzenne. Konieczne było zatem zidentyfikowane najbardziej
istotnych czynników mających wpływ na wykorzystanie pamięci operacyjnej w czasie odkrywania kolokacji przestrzennych.
W ramach badań nad wydajnym odkrywaniem kolokacji przestrzennych w środowisku
z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej zaimplementowano dostępne w literaturze, uznawane dotąd za najbardziej wydajne algorytmy joinless oraz iCPI-tree. Przeprowadzone przez autora eksperymenty obliczeniowe wykazały silny wzrost czasu wykonania
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obu algorytmów w sytuacji, gdy rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej był niewystarczający. Realizacja zadania odkrywania kolokacji przestrzennych przy takich ograniczeniach
jest wprawdzie możliwa za sprawą dostępnych w systemach operacyjnych mechanizmów,
takich jak pamięć wirtualna oraz stronicowanie, wiążą się one jednak z koniecznością wykonania bardzo wielu operacji dyskowego we/wy. W przeprowadzonych eksperymentach
akceptowalną wydajność takiego procesu uzyskano tylko w przypadku niewielkich niedoborów pamięci. Zgromadzone wyniki badań pokazały również, że najbardziej wymagającym
obliczeniowo i pamięciowo zagadnieniem podczas odkrywania kolokacji jest wyznaczanie
instancji dla kandydatów na kolokacje.
Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych eksperymentów zaproponowano w niniejszej rozprawie trzy nowe algorytmy dla przetwarzania pojedynczego zadania
odkrywania kolokacji i uwzględniające ograniczony rozmiar pamięci operacyjnej:
• algorytm BCM, w którym wprowadzono połączenie haszowe dla wydajnego odrzucania nieprawidłowych instancji kandydatów na kolokacje. Dzięki grupowaniu kandydatów, część struktur używanych w tym połączeniu może być współdzielona. Umożliwia to redukcję liczby operacji dyskowego we/wy oraz wczesną eliminację instancji
kandydatów, które nie mogą być poprawnymi instancjami.
• algorytm MiCPI-tree, w którym zastosowano materializację struktury wspierającej
wyszukiwanie wspólnych sąsiadów podczas wyznaczania instancji kandydatów oraz
metodę przetwarzania zbiorów instancji kolokacji pozwalającą na efektywne wykorzystanie dostępnej pamięci.
• algorytm PMiCPI-trees wprowadzający wieloetapowe przetwarzanie wykonywane
w taki sposób, aby w pojedynczym etapie rozmiar przetwarzanych struktur był nie
większy niż rozmiar dostępnej pamięci operacyjnej.
Efektywność zaproponowanych algorytmów zbadano przeprowadzając szereg eksperymentów obliczeniowych. Wykorzystano w nich zbiory danych syntetycznych oraz zbiory danych
rzeczywistych. Gdy rozmiar pamięci operacyjnej był niewystarczający, najskuteczniejszym
rozwiązaniem okazało się wykonanie odpowiedniego podziału struktury pośredniej, materializacja uzyskanych części i sekwencyjne ich przetwarzanie w wielu etapach. Taką metodę
działania zaproponowano w algorytmie PMiCPI-trees. Nieco gorsze rezultaty uzyskano dla
algorytmu MiCPI-tree, w którym niemal cała pamięć jest traktowana jako pamięć typu
cache. Propozycja usprawnionej, obejmującej m.in. grupowanie instancji kolokacji operacji wyszukiwania wspólnych sąsiadów, pozwala na osiągnięcie wysokiego współczynnika
trafień i wyeliminowanie wielu powtarzających się operacji. Z jednej strony wadą algorytmu MiCPI-tree w porównaniu z algorytmem PMiCPI-trees jest konieczność wykonania
dostępu do dysku, gdy poszukiwany element nie zostanie odnaleziony w pamięci. Z drugiej
strony zaletą jest możliwość tylko częściowej materializacji danych oraz adaptacji do dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania innych procesów na pamięć operacyjną. Algorytm BCM prezentuje gorszą wydajność niż algorytmy MiCPI-tree i PMiCPI-trees. Biorąc
pod uwagę kosztowny pod względem zajętości pamięci sposób generowania poprawnych
instancji kandydatów w tym algorytmie, taki rezultat nie był zaskoczeniem. Uzyskany wynik jest mimo wszystko lepszy niż wyniki dla istniejących wcześniej algorytmów joinless
i iCPI-tree, w których nie uwzględniono ograniczonego rozmiaru pamięci. Za niewątpliwą
zaletę algorytmu BCM można uznać łatwość jego potencjalnej implementacji w ramach
istniejącego SZBD. Ostatecznie zebrane wyniki dla wszystkich nowych algorytmów potwierdziły, że możliwe jest efektywne odkrywanie kolokacji przestrzennych w środowisku
z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej. Ważną cechą tych algorytmów jest także
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duża wydajność osiągana w warunkach, gdy rozmiar pamięci operacyjnej jest wystarczający. Niewiele ustępuje ona wydajności oryginalnych rozwiązań ignorujących ograniczenia
pamięciowe. Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem było uwzględnienie możliwości jednoczesnego przetwarzania wielu zapytań o kolokacje przestrzenne.
Jak dowodzą prace z obszaru odkrywania zbiorów częstych, współbieżna realizacja
wielu zapytań eksploracyjnych może prowadzić do wielokrotnie szybszego zakończenia
przetwarzania w stosunku do realizacji sekwencyjnej. Podobnie jak w przypadku realizacji pojedynczych zapytań, algorytmy opracowane dla współbieżnego odkrywania zbiorów
częstych nie mogą być bezpośrednio zastosowane dla współbieżnego wyznaczania kolokacji
dla wielu zapytań. Doświadczenia zdobyte podczas pracy nad algorytmami BCM, MiCPItree oraz PMiCPI-trees pozwoliły na skuteczne zidentyfikowanie struktur oraz operacji,
które mogą być współdzielone podczas przetwarzania zbiorów zapytań o kolokacje przestrzenne. Na tej podstawie zaproponowano dwie nowe metody: Common iCPI-tree oraz
PCommon iCPI-trees. W obu algorytmach zastosowano współdzielone przez przetwarzane
zapytania struktury kandydatów, kolokacji oraz ich instancji. Skonsolidowane zostały tym
samym operacje, które w przetwarzaniu sekwencyjnym musiałby być wielokrotnie wykonywane (np. wspólne generowanie kandydatów dla wszystkich zapytań). W algorytmie
Common iCP-tree wykorzystano pojedynczą, współdzieloną przez wszystkie zapytania
strukturę dla przechowywania informacji o relacjach sąsiedztwa zachodzących pomiędzy
przetwarzanymi obiektami. Takie podejście umożliwiło równoległe odkrywanie instancji
kandydatów dla wielu zapytań. Uwzględnienie kwestii ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci operacyjnej zawarto w algorytmie PCommon iCPI-trees. Stanowi on rozszerzenie algorytmu Common iCPI-tree o zasady przetwarzania opracowane dla algorytmu
PMiCPI-trees. W tym przypadku najważniejszą współdzieloną strukturą jest drzewo Common iCPi, którego fragmenty służą do odkrywania instancji współdzielonych kandydatów.
Przeprowadzone eksperymenty pokazały, że współbieżna realizacja zbiorów zapytań, nawet w pamięci z ograniczonym rozmiarem, może być znacznie bardziej wydajna niż ich
realizacja sekwencyjna. Największy wpływ na osiągniętą wydajność algorytmu Common
iCP-tree ma stopień współdzielenia danych oraz liczba zapytań w zbiorze. Stopień ten
można łatwo wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zbioru zapytań o kolokacje
i na podstawie przedstawionych wyników sprawdzić, czy jest on wystarczająco wysoki
aby uzyskać przyspieszenie w stosunku do realizacji sekwencyjnej. W przypadku ograniczonego rozmiaru dostępnej pamięci (algorytm PCommin iCPI-tree) wymagany stopień
współdzielenia danych dla osiągnięcia przyspieszenia zależy także od rozmiaru tej pamięci
i w ogólności musi być on większy niż w przypadku wykonania bez ograniczeń pamięciowych.
Ciekawym zagadnieniem związanym z eksploracją danych w środowisku z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej jest wykorzystanie procesorów kart graficznych do
wyznaczania kolokacji. Ze względu na ogromną wydajność oferowaną przez współczesne
GPU, obliczenia wspomagane przez te jednostki są coraz bardziej popularne, także w eksploracji danych. Karty graficzne i kary obliczeniowe zawierające procesory GPU nie mogą
być swobodnie rozbudowywane o dodatkowe moduły pamięci, zatem w praktyce stanowią
one środowisko z bardzo wyraźnie ograniczonym rozmiarem dostępnej pamięci. Zaproponowany w niniejszej pracy algorytm odkrywania kolokacji przy pomocy GPU nie tylko
uwzględnia te ograniczenia, lecz również wprowadza możliwość równoległego wykonywania
obliczeń na wielu kartach graficznych. Eksperymenty obliczeniowe dowiodły, że w porów-
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naniu do najbardziej wydajnej, wielowątkowej wersji algorytmu dla CPU, wykorzystanie
kart graficznych może skrócić czas przetwarzania nawet dziesięciokrotnie.
Warto zauważyć, że możliwość wykorzystania GPU do odkrywania kolokacji, jak również problem wydajnego, współbieżnego przetwarzania zbiorów zapytań eksploracyjnych
o kolokacje przestrzenne nie były do tej pory poruszane w literaturze naukowej. Przedstawione w rozprawie rozwiązania, oprócz ich praktycznego zastosowania, mogą stanowić
źródło inspiracji do dalszych badań naukowych nad problemem wydajnego przetwarzania zbiorów zapytań eksploracyjnych o kolokacje przestrzenne. Oprócz zaproponowanego
rozwiązania polegającego na wsadowej realizacji wielu takich zapytań, wyobrażalny jest
scenariusz, w którym kolejno przychodzące do systemu zapytania o kolokacje korzystałyby
ze zmaterializowanych wyników poprzednio wykonanych zapytań. Innym mechanizmem
wartym rozważenia jest uwzględnienie nowych zapytań, które dotarły do systemu w trakcie
realizacji poprzednich zapytań. Włączenie ich do aktualnie wykonywanego przetwarzania
mogłoby poprawić wydajność całego procesu. Interesującym zagadnieniem powiązanym
z problemem szeregowania zapytań eksploracyjnych o asocjacje jest możliwość hybrydowej,
tzn. sekwencyjno-współbieżnej realizacji zbiorów zapytań o kolokacje. W takim wykonaniu tylko niektóre zapytania lub ich części byłyby przetwarzane współbieżnie. Dokonanie
przydziału zadań do realizowanych etapów przetwarzania wymagałby opracowania odpowiednich metod szeregowania uwzględniających specyfikę przetwarzania danych przestrzennych.
Godnym uwagi zagadnieniem, ściśle powiązanym z odkrywaniem kolokacji przestrzennych, jest odkrywanie tzw. temporalnych wzorców współwystępowania cech przestrzennych, zwanych wzorcami MDCOP (ang. Mixed-Drove Spatio-Temporal Co-occurence Patterns) [41]. MDCOP można zdefiniować jako zbiory cech przestrzennych obiektów, które
często występują we wzajemnym sąsiedztwie przestrzennym i czasowym, przy czym przestrzenne sąsiedztwo nie musi być ciągłe względem czasu. Elementarnym przykładem
MDCOP może być występujący w przyrodzie związek pomiędzy drapieżnikiem a ofiarą.
Na przykład wilk ścigający jelenia przez większa część czasu będzie znajdował się w jego
pobliżu, choć może gubić i odnajdywać trop. Problem odkrywania MDCOP można uznać
za rozszerzenie problemu odkrywania kolokacji przestrzennych o aspekt temporalny. Dostępne w literaturze rozwiązania polegają na wyznaczaniu w kolejnych, dyskretnych momentach czasowych zbiorów kolokacji przestrzennych na podstawie aktualnych pozycji
obiektów (np. [57]). Uzyskane wyniki są przetwarzane w celu wyznaczenia MDCOP. Cały
proces przypomina wykonywanie wielu zapytań eksploracyjnych dotyczących tych samych
obiektów, ale ze zmienionym położeniem. Wykorzystanie mechanizmów z przedstawionych w niniejszej rozprawie algorytmów dla przetwarzania zbiorów zapytań o kolokacje
przestrzenne może skutkować opracowaniem wydajnych metod dla problemu odkrywania
MDCOP.

Dodatek A
A.1

Zalety i wady reprezentacji rastrowej oraz reprezentacji wektorowej danych przestrzennych

Tak jak odmienne są podejścia do składowania danych w reprezentacji rastrowej i wektorowej, tak różne są zalety i wady obu tych reprezentacji. Dane rastrowe najczęściej
charakteryzują się większymi rozmiarami, ponieważ opisują wszystkie punkty w modelowanej przestrzeni, podczas gdy dane wektorowe opisują tylko konkretny obiekt lub zbiory
obiektów. Rozmiar danych rastrowych zależy w dużym stopniu od rozdzielczości rastra,
natomiast na rozmiar danych wektorowych największy wpływ ma liczba modelowanych
obiektów oraz ich typ (kształt). W celu ograniczenia zapotrzebowania na pamięć dyskową, dla danych rastrowych opracowano szereg dedykowanych metod kompresji zarówno
stratnych, jak i bezstratnych. Przykładem kompresji stratnej jest metoda GeoTIFF (Geographic Tag Image File Format) [163], a kompresji bezstratnej metoda MrSID (Multiresolution Seamless Image Data) [99]. W literaturze można odnaleźć również propozycje
rastrów hierarchicznych, w których rozmiar pojedynczej komórki nie jest stały i zmniejsza
się dla obszarów, dla których wymagany jest większy poziom szczegółowości. Tego typu
metody nie zyskały jednak do tej pory popularności w komercyjnych produktach.
Dane wektorowe umożliwiają bardzo dokładne odwzorowanie pozycji przy niewielkich
nakładach pamięci. Problemem jest natomiast wyznaczenie właściwych pozycji obiektów,
które do siebie przylegają. Ze względu na dużą dokładność w określaniu wartości współrzędnych granicy jednego obiektu, trudno jest zarówno manualnie, jak również w procesie
automatycznym, wyznaczyć punkty będące granicą drugiego obiektu. Najczęściej trzeba
stosować współczynnik tolerancji mówiący o tym, jaka jest maksymalna odległość pomiędzy nierozróżnialnymi (ze względu na położenie) punktami. Podobną metodą jest
zastosowanie techniki znanej z wielu programów graficznych – przyciągania punktów do
zdefiniowanej wcześniej siatki. Takich trudności nie ma przy wykorzystaniu danych rastrowych.
Rastry stanowią lepszy mechanizm do opisu i przetwarzania danych o zjawiskach
ciągłych. Przykładem takiego zjawiska może być temperatura, która występuje w każ-
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dym miejscu (dla każdej komórki można określić jej wartość). Pewnym wyzwaniem jest
uwzględnienie braku ostrych granic pomiędzy zjawiskami w świecie rzeczywistym. Takie
obserwacje można reprezentować w danych rastrowych przez wykorzystanie zbiorów rozmytych [149] wyznaczających stopień przynależności opisywanego zjawiska do konkretnej
komórki. Zjawiska dyskretne, takie jak występowanie budynku, drogi, czy nawet pojedynczego drzewa, lepiej natomiast modelowane są przy pomocy reprezentacji wektorowej. Nie
oznacza to, że nie można na przykład wykorzystać modelu wektorowego do opisu ciągłych
pól. Rozwiązaniem takiego problemu może być zdefiniowanie zbioru punktów o określonych wartościach obserwowanego zjawiska. Takie punkty mogą być rozmieszczone w nieregularnych lub regularnych (tworzących wówczas siatkę) odstępach. Dokładność odwzorowania będzie zatem zależała od gęstości występowania punktów. Inne podejścia mogą
wykorzystywać zbiory przyległych wielokątów lub linie reprezentujące poziomy o takiej
samej wartości obserwowanego zjawiska (izolinie). Możliwe jest również stosowanie systemów hybrydowych, w których część danych przestrzennych przechowywana i przetwarzana
jest w postaci wektorowej, a pozostała część w postaci rastrowej. Przykładem takiego rozwiązania są mapy internetowe, które łączą ze sobą rastrowe zdjęcia lotnicze lub satelitarne
z danymi obiektowymi o drogach, budynkach etc.

A.2

Modele 9IM i DE-9IM

Model dziewięciu przecięć 9IM jest modelem binarnym, tzn. określa zachodzącą relację dla
pary obiektów. Dla każdego obiektu X określane jest jego:
• wnętrze (ang. interior) oznaczane przez X ◦ ,
• granica (ang. boundary) oznaczana przez ∂X,
• zewnętrze (ang. exterior), czyli wszystko to, co leży poza obiektem, oznaczane za
pomocą X − .
Związek pomiędzy dwoma obiektami A i B jest zapisywany przy wykorzystaniu macierzy
=9 o rozmiarach 3x3 zwaną macierzą dziewięciu przecięć :
A◦ ∩ B ◦ A◦ ∩ ∂B A◦ ∩ B −
=9 (A, B) =  ∂A ∩ B ◦ ∂A ∩ ∂B ∂A ∩ B − 
A− ∩ B ◦ A− ∩ ∂B A− ∩ B −




Każdy element macierzy przyjmuje wartość “prawda” (P ) lub “fałsz” (F ) w zależności od tego, czy przecięcie pomiędzy wskazanymi elementami obiektów A i B jest odpowiednio niepuste lub puste. Chociaż teoretycznie można uzyskać w ten sposób 29 , czyli
512 różnych zawartości macierzy, w praktyce, dla dwuwymiarowej przestrzeni wyróżnia
się osiem możliwych relacji. Obiekty A i B mogą być rozłączne (ang. disjoint), styczne
(ang. meet), całkowicie pokrywać się (ang. equal), pokrywać się częściowo (ang. overlap).
Jeden z obiektów może także znajdować się w drugim obiekcie (ang. inside), zawierać w sobie inny obiekt (ang. contains), pokrywać inny obiekt (ang. covers) lub być pokrywanym
przez inny obiekt (ang. coveredBy). Wyjaśnienie zawartości macierzy, na przykład dla
relacji zawierania się obiektu A w obiekcie B jest następujące. Jeżeli obiekt A znajduje
się w obiekcie B, oznacza to, że wszystkie jego punkty (części A◦ ,A∂ oraz A− ) mają część
wspólną z wnętrzem obiektu B, czyli z B ◦ . Zatem dla A◦ ∩ B ◦ , ∂A ∩ B ◦ oraz A− ∩ B ◦
w macierzy =9 (A, B) ustawiona jest wartość P . Wspólna część punktów poza obiektem A
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Rysunek A.1: Osiem relacji topologicznych zachodzących pomiędzy dwoma
obiektami A i B wraz z reprezentacją tych relacji w macierzy dziewięciu przecięć
(na podstawie [54])

oraz punktów wewnętrznych obiektu B implikuje, że punkty poza obiektem A mają część
wspólną również z granicą obiektu B oraz punktami leżącymi poza obiektem B. Zatem
dla A− ∩ ∂B oraz A− ∩ B − również ustawiona jest wartość P . Jednocześnie zakłada się,
że w odróżnieniu od pokrywania jednego obiektu przez drugi, przy relacji znajdowania się
obiektu A w obiekcie B, ich granice nie mają części wspólnej, zatem ∂A ∩ ∂B przyjmuje
wartość F . Na rysunku A.1 przedstawione zostały w postaci graficznej wszystkie opisane
wcześniej związki wraz z odpowiednimi reprezentacjami macierzy =9 .
Model dziewięciu przecięć jest prostym rozwinięciem modelu czterech przecięć [63],
gdzie porównywano części wspólne tylko pomiędzy granicami i częściami wewnętrznymi
obiektów. W obu przypadkach weryfikacji podlega tylko fakt, czy uzyskane przecięcia są
puste, czy też zawierają chociaż jeden punkt. Rozszerzenie modelu dziewięciu przecięć,
nazwane DE-9IM, wprowadza dodatkowe rozróżnienie typu obiektu uzyskanego w wyniku
przecięcia. Wyróżnia się obiekty puste (brak przecięcia), bezwymiarowe (punkty), jednowymiarowe (linie) oraz dwuwymiarowe (powierzchnie). Tym samym elementy macierzy
mogą przyjmować jedną z czterech wartości: F (fałsz) oraz 0, 1 lub 2. Formalnie macierz
DE-9IM, nazywaną również od nazwiska jej twórcy, macierzą Clementini (ang. Clementini
matrix) [53, 54], można zapisać w następujący sposób:
dim (A◦ ∩ B ◦ ) dim (A◦ ∩ ∂B) dim (A◦ ∩ B − )
DE-9IM (A, B) =  dim (∂A ∩ B ◦ ) dim (∂A ∩ ∂B) dim (∂A ∩ B − ) 
dim (A− ∩ B ◦ ) dim (A− ∩ ∂B) dim (A− ∩ B − )




gdzie przez dim(x) oznaczona została funkcja zwracająca wymiarowość, czyli liczbę wymiarów obiektu x.

209

A.2 Modele 9IM i DE-9IM

Teoretycznie możliwych jest 49 różnych kombinacji wartości dla rozszerzonej macierzy. Bardzo dużą część z nich można jednak odrzucić ze względu na zasadę, która mówi,
że wymiarowość obiektu będącego wynikiem przecięcia jest ograniczona przez mniejszą
z wymiarowości porównywanych obiektów. Pomimo tego, posługiwanie się więcej niż kilkunastoma relacjami topologicznymi jest dla człowieka bardzo niewygodne. W związku
z tym, w pracy [53] autorzy zaproponowali pięć nazwanych relacji pomiędzy obiektami: A
dotyka B (ang. touch), A znajduje się w B (ang. in), A przecina B (ang. cross), obiekty A
i B nakładają się (ang. overlap), obiekty A i B są rozłączne (ang. disjoint). Na przykład
nakładanie się obiektów oznacza, że mają one część wspólną, której wymiarowość jest
taka sama jak wymiarowość przetwarzanych obiektów. Zatem taka relacja będzie obowiązywała chociażby dla dwóch wielokątów, których część powierzchni jest wspólna i nie
stanowi tylko jednego punktu ich granicy. Jednocześnie, ze względu na definicję, relacja
nakładania się może być wyznaczona tylko dla obiektów o tej samej wymiarowości.
Tabela A.1: Wartości wzorca predykatu relacji i dopuszczalne wartości w macierzy DE-9IM
Wzorzec predykatu

Element macierzy DE-9IM

P (prawda)

0, 1, 2

F (fałsz)

F

∗

F , 0, 1, 2

0

0

1

1

2

2

Przyjęte, ukierunkowane na użytkownika relacje stały się elementem definicji predykatów przestrzennych standardu OGC. Predykaty przestrzenne są funkcjami, które odpowiadają na pytanie, czy wybrana relacja przestrzenna zachodzi pomiędzy parą obiektów.
Ponieważ wyznaczanie całej macierzy DE-9IM byłoby zbyt czasochłonne, opracowane zostały metody [51, 54] do wyznaczenia najmniejszego podzbioru macierzy przecięć w celu
określania występowania lub niewystępowania określonej relacji przestrzennej. Rezultatem jest wzorzec macierzy predykatu. Jest to macierz o wymiarach 3x3, w której każdy
element przyjmuje jedną z sześciu wartości: P , F , ∗, 0, 1, 2. Symbolizują one zbiory wartości, jakie mogą się znaleźć na odpowiednich pozycjach macierzy DE-9IM. W tabeli A.1
przedstawiono wszystkie dopuszczalne wartości elementów DE-9IM dla poszczególnych
wartości wzorca predykatu relacji.
A

A

B

P ∗P
∗ ∗ ∗
P∗∗




(a) dla wielokątów

B

1 ∗P
∗ ∗ ∗
P∗∗




(b) dla linii

Rysunek A.2: Wzorzec macierzy predykatu dla relacji nakładania się obiektów
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Rozpatrując opisaną wcześniej relację nakładania się obiektów, można określić, że wzorzec predykatu dla tej relacji przyjmuje postać jednej z dwóch macierzy przedstawionych
na rysunku A.2 w zależności od tego, czy porównywane obiekty są wielokątami bądź liniami. Pełną listę wzorców predykatów topologicznych można znaleźć w [190].
Przedstawione związki topologiczne ograniczone zostały do prostych figur w przestrzeni
dwuwymiarowej. W literaturze można także znaleźć informacje na temat związków dla
zbiorów obiektów (np. kilka punktów), obiektów o bardziej wyszukanym kształcie (np.
wielokątów z pustą przestrzenią w środku nazywaną enklawą) [52, 172, 173], jak również
dla większej liczby wymiarów [220].

A.3

Indeksowanie danych przestrzennych

Jedną z popularnych metod indeksowania danych przestrzennych jest indeks R-drzewo [90].
W przeciwieństwie do bardzo kosztownych rozwiązań, takich jak np. przestrzenny indeks
połączeniowy [122], w którym materializowane są związki przestrzenne, w indeksie Rdrzewo zastosowano przybliżoną reprezentację indeksowanych danych dla szybkiej identyfikacji nadzbioru poszukiwanego wyniku. Dla każdego indeksowanego obiektu wyznaczany jest najmniejszy z obejmujących go prostokątów, którego krawędzie są równoległe
do osi układu współrzędnych. Jest to najmniejszy prostokąt otaczający, w skrócie nazywany MBR (z ang. Minimum Bounding Rectangle) lub BBOX (z ang. Bounding BOX ).
Ponieważ identyfikacja relacji przestrzennych dla pary prostokątów wymaga mniejszego
nakładu pracy niż przy porównywaniu dowolnych kształtów, przy wyznaczaniu relacji
przestrzennych najpierw testowane są prostokąty MBR. Jeżeli zachodzi dla nich poszukiwania relacja, dopiero wówczas wykonywane są dokładne obliczenia na rzeczywistych
obiektach przestrzennych. Taka strategia nazywana jest filtrowaniem wraz z oczyszczaniem (ang. filter and refine). Filtrowanie usuwa na wstępie wszystkie obiekty, które nie
mogą spełniać rozpatrywanej relacji ze względu na ich prostokąty MBR. Uzyskany wynik
zawiera zatem nie tylko poszukiwane obiekty, lecz również takie, dla których prostokąty
MBR spełniają relację, podczas gdy nie zachodzi ona dla rzeczywistych obiektów. Proces
oczyszczania eliminuje nieprawidłowe wskazania uzyskane z etapu filtrowania.
R-drzewo (ang. R-tree) jest indeksem drzewiastym, który pozwala na wyszukiwanie
wielowymiarowych obiektów w przestrzeni wielowymiarowej. Rozwiązania zastosowane
w tym indeksie są rozszerzeniem metod używanych w najpopularniejszym indeksie dla
danych typu prostego, czyli indeksie B-drzewo. Wszystkie węzły w R-drzewie zawierają
listy elementów, z których każdy to para wartości hI, wski, gdzie:
• dla liści, I oznacza najmniejszy prostokąt otaczający dla indeksowanego obiektu,
a wsk to wskaźnik do tego obiektu,
• dla węzłów nie będących liśćmi, I oznacza najmniejszy prostokąt otaczający wszystkie obiekty, które należą zarówno do węzła potomnego wskazywanego przez wsk, jak
również wszystkie obiekty, które są potomkami tego węzła potomnego.
Wizualizację struktury indeksu R-drzewo dla przykładowego, dwuwymiarowego zbioru danych z rysunku A.3a pokazano na rysunku A.3b. Podobnie jak w B-drzewie, liście w opisywanej strukturze drzewiastej znajdują się na tym samym poziomie (zatem jest to drzewo
o zrównoważonej wysokości). Wykorzystanie indeksu R-drzewo polega na sprawdzeniu,
czy zachodzi relacja przecinania dla prostokąta pochodzącego z zapytania z jednym z naj-
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mniejszych prostokątów otaczających, które są przechowywane w liściach drzewa. Wybór
liści do testowania odbywa się poprzez rekurencyjną trawersację po drzewie, począwszy
od korzenia. Przejście do niższego poziomu jest możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi relacja przecinania pomiędzy zadanym prostokątem i najmniejszym prostokątem otaczającym
reprezentującym potomka danego węzła, przy czym należy pamiętać, że minimalne prostokąty otaczające dla potomków w pojedynczym węźle mogą nie być rozłączne. Ponieważ
w R-drzewie nie są przechowywane dokładne kształty obiektów, tego rodzaju indeks może
wspomagać tylko etap filtrowania, natomiast dokładne obliczenia muszą zostać wykonane
na etapie oczyszczania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której najmniejsze prostokąty otaczające stanowią jednocześnie rzeczywiste kształty reprezentowanych obiektów.
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Rysunek A.3: Przykład struktury indeksu R-drzewo (b) dla indeksowanego zbioru
obiektów (a)

Zaletą przedstawionego indeksu jest jego ściśle określona struktura, duży stopień wypełnienia węzłów (co najmniej 50%) oraz możliwość indeksowania dowolnych, wielowymiarowych obiektów przestrzennych. Wśród wad można wymienić potencjalną konieczność
propagacji w drzewie zmian zachodzących podczas wstawiania danych, co skutkuje możliwością uzyskania różnych reprezentacji drzewa przy zmianie kolejności wstawiania danych
z tego samego zbioru wejściowego. Problemem jest również pokrywanie się obszarów w ramach tego samego węzła, szczególnie negatywnie wpływające na wydajność indeksu przy
dużej gęstości danych.
W literaturze można znaleźć wiele usprawnień dla podstawowego R-drzewa, które eliminują niektóre z powyższych niedoskonałości. Na przykład R+drzewo [176] nie dopuszcza
do nakładania się obszarów w węzłach wewnętrznych (ale nie gwarantuje dużego stopnia
wypełnienia węzłów), R*drzewo [21] dostarcza zmodyfikowane algorytmy utrzymania indeksu w celu zmniejszenia nakładania się obszarów, a X-drzewo [26] wprowadza nowy typ
węzła (super-węzeł) dla poprawy wydajności przy dużej liczbie wymiarów. Zarówno oryginalny indeks R-drzewo, jak również liczne jego odmiany, są obecnie podstawową metodą
indeksowania danych przestrzennych w popularnych systemach zarządzania bazą danych
(np. Oracle, PostgreSQL).
Kolejnym, powszechnie stosowanym indeksem dla danych przestrzennych jest drzewo
ćwiartkowe (ang. quadtree) [79]. Jest to hierarchiczna struktura opisująca podział przestrzeni na mniejsze części. Dla przestrzeni dwuwymiarowej jest to rekursywny podział na
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cztery fragmenty, który wykonywany jest dopóty, dopóki każdy z fragmentów nie zawiera
na tyle małej liczby obiektów, że mogą być one efektywnie reprezentowane w postaci innej
struktury (np. listy). Drzewa ćwiartkowe to jedno z pierwszych rozwiązań dla indeksowania danych wielowymiarowych. Oryginalna propozycja opisuje strukturę wspierającą
indeksowanie danych punktowych, stąd nazwa drzewo ćwiartkowe punktów (ang. point
quadtree), w której każdy węzeł reprezentuje dokładnie jeden indeksowany punkt oraz
ma czterech potomków wskazujących na obszary położone na północny zachód, północny
wschód, południowy zachód i południowy wschód od rozpatrywanego punktu. Podział
przestrzeni jest zatem nieregularny i zdeterminowany przez położenie wstawianych do indeksu punktów.
Do indeksowania danych rastrowych wykorzystywane jest drzewo ćwiartkowe regionów
(ang. region quadtree) [114, 167]. W takiej strukturze przestrzeń dzielona jest na cztery
równe części. Zakładając, że indeksowany raster składa się z punktów o wartościach
binarnych zero lub jeden, dla każdej z uzyskanych części należy sprawdzić czy składa
się ona z samych zer lub samych jedynek. Fragmenty niehomogeniczne dzielone są na
kolejne ćwiartki. W rezultacie uzyskane regiony reprezentują fragmenty przestrzeni z taką
samą wartością obserwowanego zjawiska. Informacje o zawartości konkretnych regionów
przechowywane są w liściach indeksu.
Schemat zastosowany w drzewie ćwiartkowym regionów może być również wykorzystany do indeksowania punktów. Jest to zarazem najczęściej przywoływany w literaturze
przykład wykorzystania indeksu typu drzewo ćwiartkowe. W porównaniu do oryginalnej
propozycji [79] informacja o indeksowanych punktach została przeniesiona do liści indeksu,
podczas gdy każdy z węzłów pośrednich reprezentuje obszar obejmujący wszystkie punkty
będące potomkami tego węzła. Podobnie jak w drzewie ćwiartkowym regionów, przestrzeń
dzielona jest na równe ćwiartki. Taka struktura nosi nazwę drzewa ćwiartkowego PR (z
ang. Point-Region quadtree) [167]. Na rysunku A.4b pokazano przykład drzewa ćwiartkowego PR zbudowanego dla danych z rysunku A.4a. Dane te reprezentują środki prostokątów z rysunku A.3a. Założono, że w każdym liściu indeksu może znajdować się co
najwyżej jeden punkt.
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Rysunek A.4: Przykład struktury drzewa ćwiartkowego (b) dla indeksowanego zbioru
punktów (a)
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Rysunek A.5: Przykład struktury drzewa MX-CIF-quadtree (b) dla indeksowanego
zbioru obiektów (a)

Przykładem metody dla indeksowania figur geometrycznych może być kolejna wersja drzewa ćwiartkowego, MX-CIF-quadtree [111]. W odróżnieniu od klasycznego drzewa
ćwiartkowego i jego wersji z reprezentacją regionów, w przypadku MX-CIF-quadtree informacje o indeksowanych obiektach mogą się znajdować zarówno w liściach indeksu, jak
i w węzłach pośrednich. Na rysunku A.5b pokazano strukturę tego indeksu dla danych
z rysunku A.5a. Indeksowane obiekty to taki sam zbiór prostokątów, jaki został wykorzystany dla wizualizacji struktury indeksu R-drzewo (rysunek A.3a). Konstrukcja drzewa
MX-CIF-quadtree polega na rekursywnym podziale przestrzeni na cztery części. Jeżeli
choć jedna z osi podziału “przecina” któryś z prostokątów, taki prostokąt jest dodawany
do aktualnego węzła, tj. węzła, dla którego dokonywany jest podział. Oznacza to, że
dany prostokąt może występować w węźle i jednocześnie nie będzie występował w żadnym
z jego węzłów potomnych.
Opisane przykłady indeksów to zaledwie niewielki fragment dorobku naukowego ostatnich kilkudziesięciu lat. Interesujące, obszerne przeglądy metod indeksowania danych
przestrzennych można odnaleźć m.in. w pracach [145, 168, 169].

Dodatek B
B.1

Przykład wykonania algorytmu Apriori

Przykład działania algorytmu Apriori został pokazany na rysunku B.1. Niech będzie dane
pięć transakcji o zakupach produktów: chleb, masło, mleko, mydło i ser (kolejność zgodna
z przyjętym porządkiem). Niech próg minimalnego wsparcia będzie równy 50%. Oznacza
to, że odkrywane wzorce muszą być wspierane przez co najmniej 3 transakcje.
transakcja

elementy

Porządek:

1

chleb, mleko, mydło

2

chleb, masło, mleko

3

chleb, masło, mleko, ser

4

masło, ser

chleb
masło
mleko
mydło
ser

5

chleb, masło, mleko, ser
min_sup = 50%

kandydat

wsparcie

kandydat

wsparcie

kandydat

wsparcie

chleb, masło, mleko

3

chleb

4

chleb, masło

3

masło

4

chleb, mleko

4

mleko

4

chleb, ser

2

mydło

1

masło, mleko

3

ser

3

masło, ser

3

mleko, ser

2

Kandydat {masło, mleko, ser}
nie jest rozpatrywany poniewaĪ jego
podzbiór {mleko, ser} nie jest czĊsty

Rysunek B.1: Przykład działania algorytmu Apriori

W pierwszym kroku dla każdego pojedynczego produktu obliczane jest jego wsparcie. Na przykład wsparcie dla produktu chleb jest równe 4, ponieważ produkt ten został zakupiony w czterech różnych transakcjach. Do jednoelementowych zbiorów częstych
można zatem zaliczyć {chleb},{maslo},{mleko} i {ser} natomiast wsparcie dla zbioru
{mydlo} jest niewystarczające. Na podstawie jednoelementowych zbiorów częstych metoda apriori_gen tworzy kandydatów dwuelementowych. W tym przypadku są to pary
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{chleb, maslo}, {chleb, mleko}, {chleb, ser}, {maslo, mleko}, {maslo, ser},{mleko, ser}.
Po wyliczeniu miar wsparcia dla tych kandydatów do zbioru wynikowego trafiają następujące zbiory częste: {chleb, maslo}, {chleb, mleko}, {maslo, mleko}, {maslo, ser}. Zbiorami częstymi przy przyjętym progu nie są: {chleb, ser} oraz {mleko, ser}, ponieważ są
wspierane tylko przez dwie transakcje. W kolejnej iteracji wyznaczani są kandydaci trójelementowi. Jedynym kandydatem jest zbiór {chleb, maslo, mleko}. Drugi potencjalny
kandydat, {maslo, mleko, ser}, nie może być zbiorem częstym ze względu na podzbiór
{mleko, ser}, którego wsparcie wyliczone w poprzedniej iteracji nie przekroczyło zakładanego minimalnego progu. Taki kandydat jest usuwany w ramach filtrowania zawartego w metodzie apriori_gen. Ostatecznie w zbiorze wynikowym umieszczany jest zbiór
{chleb, maslo, mleko}, którego wsparcie jest równe 3. Algorytm kończy się, gdyż wygenerowanie kolejnych kandydatów nie jest możliwe.

B.2

Przykład wykonania algorytmu Co-location Miner

Niech danymi źródłowymi dla algorytmu będzie zbiór danych przedstawiony na rysunku 3.4,
a cechy niech będą uporządkowane (>F ) zgodnie z porządkiem leksykograficznym. Dla
lepszego zobrazowania działania algorytmu niech próg minimalnej powszechności będzie
równy 0. Na początku wykonania algorytmu wszystkie pojedyncze cechy przestrzenne
tworzą jednoelementowe kolokacje. Ze wzoru na powszechność kolokacji wynika że jest to
stosunek liczby instancji, które biorą udział w kolokacji do liczby wszystkich instancji rozpatrywanej cechy. Ponieważ wszystkie instancje danej cechy są instancjami jednoelementowej kolokacji opartej na tej cesze, powszechność będzie zawsze równa 1. Wyznaczony
zostanie zatem następujący zbiór kolokacji jednoelementowych: P1 = {{A}, {B}, {C},
{D}, {E}}. Dla każdej takiej kolokacji określany jest zbiór jej instancji. W kolejnym
kroku generowani są kandydaci dwuelementowi. Ponieważ dla dwuelementowych kandydatów nie jest konieczna weryfikacja powszechności ich podzbiorów, kandydaci dwuelementowi są generowani poprzez wyznaczenie wszystkich kombinacji cech przestrzennych,
gdzie pierwsza cecha jest mniejsza od drugiej (ze względu na >F ). Efektem takiego działania są kandydaci C2 = {{A, B}, {A, C}, {A, D}, {A, E}, {B, C}, {B, D}, {B, E}, {C, D},
{C, E}, {D, E}}. Aby obliczyć dla nich wartości miar powszechności, konieczne jest zidentyfikowanie instancji dla tych kandydatów. W przypadku dwuelementowych kandydatów
wystarczy znalezienie wszystkich par sąsiadów o różnych cechach przestrzennych. Instancje wszystkich kandydatów dwuelementowych zostały przedstawione na rysunku B.2.
W celu poprawienia czytelności, instancje kandydatów są reprezentowane tylko przy pomocy ich identyfikatorów, które są unikalne w ramach danej cechy przestrzennej. Na
przykład wpis (4, 5) na liście instancji kandydata {A, B} oznacza instancję złożoną z obiektów A4 oraz B5. Dla każdego kandydata obliczana jest jego powszechność na podstawie
współczynników uczestnictwa odpowiednich cech. Wartości współczynników uczestnictwa
zostały umieszczone pod listami instancji na rysunku B.2. Elipsą zaznaczono wybrane,
minimalne wartości reprezentujące miary powszechności poszczególnych kandydatów.
Kolejnym krokiem jest filtrowanie kandydatów, którego celem jest pozostawienie tylko
tych, dla których powszechność przekracza minimalny próg. Ponieważ założona minimalna powszechność jest równa 0, wszyscy kandydaci tworzą zbiór kolokacji dwuelemen-
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Rysunek B.2: Instancje kolokacji o długości 2

towych. Z takiego zbioru mogą zostać wygenerowane reguły kolokacyjne. Przykład wyznaczania takich reguł zostanie podany dla kolejnej iteracji algorytmu, która zaczyna
się od wygenerowania kandydatów na kolokacje o długości 3. Zgodnie z metodą generalized apriori_gen z kolokacji {A, B}, {A, C}, {A, D} i {A, E} tworzeni są kandydaci
{A, B, C}, {A, B, D}, {A, B, E}, {A, C, D}, {A, C, E} i {A, D, E}, z kolokacji {B, C},
{B, D} i {B, E} kandydaci {B, C, D}, {B, C, E} i {B, D, E}, a z kolokacji {C, D} i {C, E}
kandydat {C, D, E}. Żaden z tych kandydatów nie zostanie usunięty w drugiej fazie
metody generalized apriori_gen ze względu na przyjęty próg minimalnej powszechności
równy 0. Należy zauważyć, że gdyby na przykład próg ten był równy 73 , z powszechnych
kolokacji {A, B} i {A, E} (o powszechnościach równych odpowiednio 77 i 73 ) otrzymano by
kandydata {A, B, E}, który jednak zostałby odrzucony ze względu na podzbiór {B, E}
o zbyt małej powszechności (równej 27 ).
Zgodnie z opisem algorytmu odkrywanie instancji trójelementowych kandydatów przebiega w następujący sposób. Pierwszym krokiem jest ustalenie z jakich kolokacji został wygenerowany dany kandydat. Na przykład dla kandydata {A, C, D} są to kolokacje {A, C} oraz {A, D}. Łączonymi instancjami są instancje kolokacji {A, C}, czyli
CI {A,C} = {{1, 3}, {1, 5}, {1, 6}, {2, 1}, {4, 3}, {5, 1}, {6, 4}} z instancjami kolokacji
{A, D}, czyli CI {A,D} = {{1, 5}, {3, 5}, {4, 4}, {4, 5}, {6, 1}, {7, 1}}. Dla dwuelementowych kolokacji połączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy zgodny jest pierwszy element.
Otrzymany wynik to {{1, 3, 5}, {1, 5, 5}, {1, 6, 5}, {4, 3, 4}, {4, 3, 5}, {6, 4, 1}}, z którego
eliminowane są trójki {1, 5, 5} i {1, 6, 5} ze względu na brak zachodzenia relacji sąsiedztwa
pomiędzy ostatnią parą instancji (zarówno C5, jak i C6 nie są sąsiadami D5). Filtrowanie względem progu minimalnej powszechności odbywa się analogicznie jak w przypadku
kandydatów dwuelementowych. Z uzyskanych kolokacji generowane są reguły kolokacyjne. Na przykład dla kolokacji {A, C, D} można wygenerować reguły {A} → {C, D},
{C} → {A, D}, {D} → {A, C}, {A, C} → {D}, {A, D} → {C}, {C, D} → {A}, dla których wyznaczane są prawdopodobieństwa warunkowe. Warto zauważyć, że można w tej
sytuacji wykorzystać dane zgromadzone podczas odkrywania kolokacji, co znacząco obniża
koszty obliczeń. Podczas generowania instancji o długości 4 łączone są instancje kolokacji
o długości 3 w taki sposób, że pierwsze dwa elementy muszą być sobie równe, a w wynikowej instancji ostatnie dwa elementy muszą być wzajemnymi sąsiadami. Taka procedura iteracyjnego zwiększania długości kandydatów i kolokacji jest kontynuowana aż do
momentu, gdy nie da się wygenerować żadnego nowego kandydata. W omawianym przy-
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Rysunek B.3: Wzorce kandydatów i ich instancje wyznaczone przy użyciu metody
Co-location Miner

kładzie ostatnim kandydatem jest {A, B, C, D, E}, dla którego instancje są generowane
z instancji kolokacji {A, B, C, D} oraz {A, B, C, E}. Wszystkich kandydatów o długości
równej co najmniej 3, ich instancje oraz obliczone miary powszechności przedstawia rysunek B.3. Przekreśleniem oznaczono wygenerowane przez połączenie instancje, dla których
nie zachodzi relacja sąsiedztwa pomiędzy ostatnią parą obiektów.

B.3

Przykład wykonania algorytmu joinless

Niech zbiór danych wejściowych stanowią dane przedstawione na rysunku 3.4, a progi
min_prev i min_cond są równe 0. W pierwszym kroku algorytmu joinless wyznaczane
są sąsiedztwa typu gwiazda. Zbiór wszystkich sąsiedztw typu gwiazda został przedstawiony na rysunku B.4. Uwaga: Sąsiedztwa typu gwiazda zostały uporządkowane zgodnie
z definicją 3.17 związaną z budową struktury pomocniczej w algorytmie iCPI-tree. Celem
takiego działania jest uproszczenia prezentacji algorytmu. Formalnie takie uporządkowanie nie jest wymagane w algorytmie joinless.
Zbiór kolokacji powszechnych o długości 1 stanowią wszystkie cechy przestrzenne. Na
podstawie tych kolokacji przy pomocy metody generalized apriori_gen, opisanej podczas
omawiania algorytmu Co-location Miner, generowani są kandydaci dwuelementowi. Instancje dla tych kandydatów wyznaczane są z sąsiedztw typu gwiazda. Na przykład
na podstawie sąsiedztwa {A1, B3, B4, C3, C5, C6, D5} można wygenerować instancje kandydatów {A, B}, {A, C} oraz {A, D}. Dla kandydata {A, B} tymi instancjami
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Rysunek B.4: Sąsiedztwa typu gwiazda

są {A1, B3} i {A1, B4}, dla kandydata {A, C} są to instancje {A1, C3}, {A1, C5} oraz
{A1, C6}, a dla kandydata {A, D} instancja {A1, D5}. Takie działanie jest wykonywane
dla każdego z wyznaczonych wcześniej sąsiedztw. Ponieważ wiadomo, że sąsiadem obiektu
centralnego jest każdy inny element sąsiedztwa typu gwiazda, uzyskane w taki sposób instancje kandydatów z całą pewnością są poprawnymi instancjami kolokacji. Można zatem
w tej iteracji pominąć etap weryfikacji poprawności instancji kandydatów i przejść bezpośrednio do obliczenia powszechności oraz usunięcia kandydatów, których powszechność
nie osiągnęła założonego progu min_prev. Wszystkie uzyskane instancje dla kandydatów
dwuelementowych i obliczone powszechności są oczywiście takie same jak w przypadku
wykonania algorytmu Co-location Miner (rysunek B.2). Końcowym krokiem w tej iteracji
jest wygenerowanie reguł kolokacyjnych. Następna iteracja zaczyna się od wygenerowania
kandydatów trójelementowych. Zakładając min_prev = 0, są to kandydaci: {A, B, C},
{A, B, D}, {A, B, E}, {A, C, D}, {A, C, E}, {A, D, E}, {B, C, D}, {B, C, E}, {B, D, E}
oraz {C, D, E}. Ponownie przeglądając sąsiedztwa typu gwiazda, generowane są instancje typu gwiazda dla tych kandydatów. Na przykład dla kandydata {A, C, E} zostanie
wygenerowana instancja {A5, C1, E2} z sąsiedztwa typu gwiazda {A5, B2, C1, E2} oraz
instancja {A6, C4, E4} z sąsiedztwa {A6, B1, C4, D1, E4}. Przed sprawdzeniem czy wygenerowane instancje typu gwiazda są klikami, następuje wyliczenie powszechności dla
kandydata. Dla opisanego przypadku powszechność jest równa min{ 27 , 26 , 24 } = 72 . Jeżeli
założony próg minimalnej powszechności byłby większy od 27 , kandydata należałoby usunąć przed przystąpieniem do filtrowania jego instancji, ponieważ takie filtrowanie nie może
skutkować większą wartością powszechności. Filtrowanie instancji kandydata przebiega
w następujący sposób. Mając daną instancję {A5, C1, E2} wygenerowaną z sąsiedztwa
typu gwiazda wiadomo, że A5 jest sąsiadem C1 i A5 jest sąsiadem E2, ale brakuje wiedzy o tym, czy C1 jest sąsiadem E2. Można zauważyć, że jeżeli C1 i E2 są sąsiadami to
kolokacja {C, E}, która została odkryta w poprzedniej iteracji, musi posiadać instancję
{C1, E2}. Wystarczy zatem sprawdzić czy instancje kandydatów z pominiętym pierwszym
elementem są obecne na listach instancji kolokacji znalezionych w poprzednim etapie. Dla
rozpatrywanego przypadku lista instancji kolokacji {C, E} nie zawiera instancji {C1, E2},
zatem instancja {A5, C1, E2} nie jest poprawną instancją kandydata {A, C, E}. Analo-

219

B.3 Przykład wykonania algorytmu joinless

{A, B, C}

{A, B, D}

{A, B, E}

{A, C, D}

{A, C, E}

{B, C, D}

{B, C, E}

133

135

522

135

512

141

212

233

135

145

614

155

142

355

714

165

143

454

434

145

455

322
774

144
111
764

411

136

644
111
764

146

611

641

221

711

261

532
775

323
765

271

435

453

{A, D, E}

435
535
323
765

{C, D, E}

414
421
424

{B, D, E}

614

114

714
211
754

124
111
754

222
654

521
614
554
776

kandydaci 3-elementowi

{A, B, C, D}

{A, B, C, E}

{A, B, D, E}

{A, C, D, E}

{B, C, D, E}

{A, B, C, D, E}

6414
1111
7654

1414

61414
11111
77654

1335

5212

6114

1355

6144

7114

1365

1111
7764

2111
7754

1435

1424
1111
7654

1455
1465

4535

WƌǌĞŬƌĞƑůŽŶĞ ŝŶƐƚĂŶĐũĞ ŶŝĞ ƐƉĞųŶŝĂũČ
ĚĞĨŝŶŝĐũŝ ŝ ŵƵƐǌČ ďǇđ ƵƐƵŶŝħƚĞ ǌĞ
ǌďŝŽƌƵ ǁǇŶŝŬŽǁĞŐŽ

3322
7765

kandydaci 4-elementowi

4534
6141

kandydat
5-elementowy

Rysunek B.5: Wzorce kandydatów i ich instancje wyznaczone przy użyciu algorytmu
joinless

giczne działania wykonywane są dla drugiej z instancji {A6, C4, E4}, jednak w tym przypadku instancja {C4, E4} została odkryta w poprzedniej iteracji. Ostatecznie kolokacja
{A, C, E} posiada jedną instancję {A6, C4, E4}. Powszechność wyliczona już na poprawnych instancjach kandydata {A, C, E} jest równa min{ 17 , 16 , 13 } = 71 , zatem jest niższa niż
powszechność wyliczona przed etapem filtrowania instancji względem ich poprawności.
Można również zauważyć, że ze względu na konstrukcję sąsiedztw typu gwiazda i sposób
wykonywania połączenia w algorytmie Co-location Miner, zbiór wstępnie generowanych
instancji o długości 3 jest taki sam w obu algorytmach. W algorytmie Co-location Miner
błędne instancje są eliminowane przez dodatkowy warunek połączeniowy, w którym sprawdza się sąsiedztwo dwóch ostatnich obiektów w każdej z instancji kandydata, natomiast
w algorytmie joinless do weryfikacji wykorzystywane są instancje odkryte w poprzedniej
iteracji. Dopiero kolejny etap uwidacznia różnicę w podejściu joinless. Niech przetwarzany
będzie kandydat {A, B, C, D}. Z sąsiedztw typu gwiazda generowane są instancje {A1,
B3, C3, D5}, {A1, B3, C5, D5}, {A1, B3, C6, D5}, {A1, B4, C3, D5}, {A1, B4, C5, D5},
{A1, B4, C6, D5}, {A4, B5, C3, D4}, {A4, B5, C3, D5}, {A6, B1, C4, D1}. Jeżeli obliczona powszechność kandydata jest równa co najmniej min_prev, konieczne jest sprawdzenie czy instancje z pominiętym pierwszym elementem znajdują się na liście instancji
kolokacji {B, C, D}. Z listy {B3, C3, D5}, {B3, C5, D5}, {B3, C6, D5}, {B4, C3, D5},
{B4, C5, D5}, {B4, C6, D5}, {B5, C3, D4}, {B5, C3, D5}, {B1, C4, D1} tylko instancje
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{B4, C3, D5}, {B5, C3, D5} i {B1, C4, D1} mają swoje odpowiedniki na liście instancji
kolokacji {B, C, D}, zatem poprawnymi instancjami kandydata {A, B, C, D} są tylko trzy
instancje {A1, B4, C3, D5}, {A4, B5, C3, D5}, {A6, B1, C4, D1}. W podejściu Co-location
Miner w celu wyznaczenia tych instancji należało wykonać kosztowną operację połączenia
przestrzennego. Na rysunku B.5 przedstawione zostały wszystkie wygenerowane podczas
działania algorytmu joinless instancje o długości co najmniej 3. Niepoprawne instancje są
oznaczone przekreśleniem, które symbolizuje efekt działania etapu filtrowania instancji.

B.4

Przykład wykonania algorytmu iCPI-tree

Niech zbiór danych wejściowych stanowią dane zamieszczone na rysunku 3.4, a próg minimalnej powszechności jest równy 0. W pierwszym kroku algorytmu, podobnie jak w przypadku algorytmu joinless, generowane są sąsiedztwa typu gwiazda, przy czym zakłada się,
że są one uporządkowane i tym samym stanowią zbiór uporządkowanych zbiorów sąsiadów. W kolejnym kroku generowane jest drzewo iCPI. Zgodnie z procedurą opisaną przez
algorytm 3.5 tworzony jest korzeń drzewa z etykietą NULL. Następnie, dla każdej cechy
przestrzennej: (1) tworzony jest potomek korzenia reprezentujący tę cechę przestrzenną,
(2) tworzone są podgałęzie reprezentujące związki sąsiedztwa zmaterializowane w uporządkowanych zbiorach sąsiadów. Na przykład dla cechy C uporządkowane zbiory sąsiadów to
δC = {{C2, D3, E3}, {C3, D4, D5}, {C4, D1, D2, E1, E4}}. Po utworzeniu węzła C
będącego bezpośrednim potomkiem korzenia tworzone są trzy poddrzewa reprezentujące
każdy z uporządkowanych zbiorów sąsiadów. Najwyżej umieszczonym węzłem w każdym
takim poddrzewie jest obiekt centralny sąsiedztwa typu gwiazda, z którego powstał przetwarzany, uporządkowany zbiór sąsiadów. Są to zatem węzły C2, C3 oraz C4. Potomkami
węzła C2 i C4 są węzły reprezentujące cechy D oraz E, natomiast węzeł C3 posiada tylko
jednego potomka – węzeł D, ponieważ na liście sąsiadów są tylko instancje tej pojedynczej
cechy. Ostatecznie w liściach poddrzew umieszczane są instancje sąsiadów z odpowiednimi
cechami. Po przetworzeniu w ten sposób wszystkich uporządkowanych zbiorów sąsiadów
dla wszystkich cech przestrzennych (z wyjątkiem największej cechy) wygenerowane zostanie pełne drzewo iCPI (przedstawione na rysunku 3.11).
W kolejnym kroku, podobnie jak we wcześniej przedstawionych algorytmach, wyznaczane są kolokacje o długości 1, z których za pomocą metody generalized apriori_gen
generowani są kandydaci dwuelementowi. Dla tych kandydatów wyznaczane są instancje
na podstawie zawartości drzewa iCPI. Na przykład w celu znalezienia instancji kandydata
{A, B} wyszukiwane są wszystkie instancje pierwszej cechy tego kandydata, czyli cechy A.
Są to instancje A1, A2, A3, A4, A5, A6 oraz A7. Dla każdej instancji wykonywane jest
zapytanie wyszukujące sąsiadów takiej instancji posiadających cechę B, czyli drugą z cech
kandydata. W opisywanym przypadku jest to siedem zapytań. Dla instancji A1 sąsiadami
z cechą B są instancje B3 i B4, dla A2 to instancje B2, B6 i B7, dla A3 to instancja
B5 itd. Instancjami kandydata {A, B} są zatem pary {A1, B3}, {A1, B4}, {A2, B2},
{A2, B6}, {A2, B7}, {A3, B5} etc. Znając instancje kandydata, można wyznaczyć jego
powszechność i sprawdzić, czy uzyskana wartość przekracza założony próg minimalnej
powszechności. W kolejnej iteracji przetwarzani są kandydaci trójelementowi.
Niech kandydatem będzie trójka {A, B, C}. W celu uzyskania instancji tego kandydata
przeprowadzana jest próba rozbudowy instancji kolokacji {A, B} odkrytych w poprzedniej
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Rysunek B.6: Przykład generowania instancji kandydata na kolokacje w algorytmie
iCPI-tree

iteracji. Dla każdej instancji kolokacji {A, B} wyszukiwani są wspólni sąsiedzi posiadający
cechę C. Na przykład dla instancji {A1, B3} wyszukiwane są instancje cechy C, które są
sąsiadami obiektów A1 oraz B3. Takimi sąsiadami są C3, C5 i C6 dla obiektu A1 oraz C3
i C5 dla obiektu B3. Wspólnymi sąsiadami są zatem obiekty C3 oraz C5, co prowadzi do
wygenerowania dwóch instancji {A1, B3, C3} i {A1, B3, C5} dla kandydata {A, B, C}. Dla
instancji {A1, B4} jedynym wspólnym sąsiadem jest obiekt C3, a na przykład dla instancji
{A2, B7} nie można znaleźć żadnego wspólnego sąsiada. Na rysunku B.6 przedstawiono
pełny przebieg procedury generowania instancji kandydata {A, B, C}.
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