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1.

Bevezetés

A térkitöltő görbe fogalmával először egy analízis gyakorlaton találkoztam. Nem is tanultunk róla, csak egy feladat kapcsán hallottam. Majd megláttam a lehetséges témák
között és megörültem, hogy egy számomra újabb, szokatlanabb témával foglalkozhatom.
Munkámat a témával foglalkozó főleg idegen nyelvű szakirodalom feltérképezése után kezdtem meg.
A térkitöltő görbék fontos tulajdonságait szeretném részletesebben bemutatni. Azon
az első gondolaton kívül, hogy "kitöltik a teret" (azaz a tér egy pozitív mértékű tartományának minden pontján áthaladnak), még mi jellemző rájuk.
A fogalom megalkotása és a görbék alkalmazása között sok idő telt el. Napjaink leggyorsabban fejlődő iparága az informatika, érdekes, hogy a tisztán elméleti játékszernek
tűnő térkitöltő görbék gyakorlati, informatikai alkalmazásra kerültek.
Dolgozatom első fejezetében leírom a térkitöltő görbe pontos definícióját. Majd a talán
legismertebbek közül részletesebben bemutatom a Hilbert, Peano és Lebesgue által definiált térkitöltő görbéket.
A következő fejezet a majdnem térkitöltő görbékkel foglalkozik, melyek ugyan nem felelnek
meg a térkitöltő görbe pontos definíciójának, de az alkalmazásokban hasznosak lehetnek.
A harmadik fejezetben a görbék felhasználási területének egy kicsiny részét szemléltetem
néhány példával. Két példát emeltem ki, a görbék alkalmazását adatbázis kezelő rendszereknél, illetve képek feldolgozásánál.
Az ábrák elkészítéséhez Open Office Draw-t és ChaosPro-t használtam, a külön hivatkozottakon kívül.
Köszönetem szeretném kifejezni Buczolich Zoltán tanár úrnak az elkészítés ideje alatt
nyújtott irányadásáért és segítségéért.
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2.

Térkitöltő görbék

Cantor belátta, hogy a [0, 1] intervallum bijektíven ráképezhető a [0, 1]2 egységnégyzetre.
Felmerült a kérdés, hogy egy ilyen leképezés lehet-e folytonos. Ezt E. Netto válaszolta
meg, megmutatta, hogy egy ilyen bijektív leképezés nem lehet folytonos. A kérdés így az
maradt, hogy létezhet-e egy folytonos, szürjektív leképezés [0, 1]-ből a [0, 1]2 egységnégyzetre. Létezik-e olyan görbe, ami egy kétdimenziós tartomány minden pontján áthalad
és így a grafikonja pozitív Jordan mértékű? Először Peano válaszolta meg e kérdést,
létrehozva az első térkitöltő görbét.
Ennek részletesebb megismeréséhez először tisztázni kell a görbe és a térkitöltő görbe
fogalmát.
2.1. Definíció. Egy f : [0, 1] → Rn folytonos leképezést görbének nevezünk. f (0) a kezdőpontja és f (1) a végpontja.
Másképp megfogalmazva a görbe egy az n dimenziós térben folytonosan mozgó pont
pályája.
2.2. Definíció. Egy [0, 1] → Rn , n ≥ 2 folytonos görbét, aminek grafikonja pozitív Jordanmértékű térkitöltő görbének nevezünk. [1]
Általában egy függvénygrafikon nullmértékű. A térkitöltő görbék megalkotásakor az volt
a cél, hogy áthaladjanak a tér egy elegendően nagy tartományának minden pontján, így a
grafikonjuk területe az adott tartomány területével lesz egyenlő és így nem nullmértékű.
Netto eredménye szerint egy f térkitöltő görbe nem lehet bijektív.

2.1.

A Hilbert-féle térkitöltő görbe

Az első térkitöltő görbét ugyan Peano alkotta meg, de Hilbert volt az első, aki érthető
geometriai képet tudott mutatni egy általa definiált térkitöltő görbéről. Megadott egy
geometriai generáló eljárást, amivel létrehozta ezen görbék egy osztályát.
Egy térkitöltő görbét rekurzívan adhatunk meg, bizonyos lépések végtelen sokszori alkalmazásával. Maga a térkitöltő görbe végtelen hosszú, így példaként is szolgálhat véges
területen végtelen hosszú görbe létezésére. Azonban tulajdonságaira véges sok lépés után
következtethetünk, az adott lépések után kapott véges hosszú görbékből.
2.1.1. Definíció. A véges rendű Hilbert görbék a Hilbert-féle térkitöltő görbe közelítései.
Ezek nem haladnak át a tér minden pontján, de áthaladnak az összes olyan egybevágó
négyzet középpontján, amire felosztottuk az egységnégyzetet.
2.1.2. Definíció. A közelítő görbe rendje mutatja, hogy a létrehozó eljárást hányszor teljesítettük.
3

2.1.1.

Első lépés

A [0, 1]-et szeretnénk a [0, 1]2 egységnégyzetre folytonosan ráképezni.
Osszuk fel a [0, 1]-et négy egybevágó részintervallumra és [0, 1]2 -t négy egybevágó résznégyzetre. Mindegyik részintervallumot szeretnénk folytonosan ráképezni valamely résznégyzetre úgy, hogy szomszédos részintervallumok képei közös éllel rendelkező szomszédos
résznégyzetek legyenek. A résznégyzeteket az 1. ábra szerint elrendeztük.
Szemléletesebben kifejezve: húzzunk egy töröttvonalat, mely haladjon át a középpontokon
olyan sorrendben, ahogy a [0, 1] szakasz egymást követő részintervallumait szeretnénk
leképezni. A vonal, ami a résznégyzetek középpontján áthalad lesz az elsőrendű Hilbert
görbe.

1. ábra.

2. ábra.
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2.1.2.

Második lépés

A felosztást tovább folytatjuk mind a négy résznégyzetre és részintervallumra. Így 4
csoportot kapunk, mindegyikben további 4 egyenlő méretű részintervallummal és résznégyzettel. Az első lépés után kapott résznégyzetek rendezettek, így a második lépés
után kapott további résznégyzetek is.
Mindegyik csoportban létrehozható újabb leképezés a részintervallumok és résznégyzetek között, úgy ahogy azt az első lépésben tettük. A leképezéseket olyan sorrendben
kell végrehajtani, hogy az egyik csoport utolsó résznégyzetét és a következő csoport első
résznégyzetét egy közös él válassza el egymástól. Másképp fogalmazva mindegyik résznégyzetből való kilépési pontnak meg kell egyeznie a következő résznégyzet belépési pontjával. Ez eredményezheti azt, hogy az elsőrendű görbe lekicsinyítettjét kapjuk másmilyen
irányítással, vagy egy tükörképét. Így lesz az elsőrendű Hilbert görbéből másodrendű
Hilbert görbe.
A koordinátákat és a sorozatszámokat kifejezhetjük kettes számrendszerben (2.1.6. fejezet)

3. ábra.
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2.1.3.

Magasabb rendű közelítések

Egy k-ad rendű görbét, ahol k > 1, egy (k − 1)-ed rendű görbéből hozunk létre, helyettesítve minden pontot az elsőrendű görbe lekicsinyítettjével. Ezek az elsőrendű görbék
automatikusan rendezettek a nekik megfelelő pontok szerint a (k − 1)-ed rendű görbén.
Ezután megfelelően tükrözzük vagy elforgatjuk őket, hogy úgy csatlakozzanak egymáshoz,
hogy az egyik elsőrendű görbe utolsó pontja a következő elsőrendű görbe első pontjával
legyen szomszédos. Ez a módszer ugyanazt eredményezi, mintha az elsőrendű görbe minden pontját helyettesítenénk egy (k − 1)-ed rendű görbével.
Ezt végtelen sokszor megismételve [0, 1]-nek és [0, 1]2-nek 22n darab egybevágó része lesz,
n = 1, 2, 3 . . . .

4. ábra.

5. ábra.
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Hilbert megmutatta, hogy a résznégyzetek elrendezhetőek úgy, hogy szomszédos részintervallumok szomszédos résznégyzetekhez tartozzanak közös éllel. A négyzet bejárásának
módja biztosítja ezt. Adott ugyanannyi részintervallum és résznégyzet, az első részintervallumnak megfelelő résznégyzet a kiindulási pont. Egy négyzetből csak olyan, vele
szomszédos négyzetbe mehetünk, amivel van közös éle. Olyan négyzetbe nem léphetünk,
amivel csak egy közös csúcsa van. A bejárás - út során minden négyzeten egyszer haladunk
át. Így a bennfoglalási tulajdonság megőrződik; azaz ha egy négyzet egy intervallumhoz
tartozik, akkor a résznégyzetei az intervallum részintervallumaihoz tartoznak.

6. ábra.

2.1.4.

Hilbert-féle leképezés definíció

2.1.4.1. Definíció. Minden t ∈ [0, 1] pontot egyértelműen meghatároz az egymásba skatulyázott zárt intervallumok sorozata (amit a folyamatos darabolással hoztunk létre). Ezen
intervallumok hossza 0-hoz tart. Ehhez a sorozathoz rendeljük az egymásba skatulyázott
zárt négyzetek egy olyan sorozatát, amelyekbe írt átlók hossza tart a 0-hoz és ami egy
egyértelműen meghatározott pontot definiál [0, 1]2 -ben, t képét fh (t)-t. [1]
Ez az fh : [0, 1] → [0, 1]2 a Hilbert görbe.
Ha t az egyik részintervallum végpontja, 0-t és 1-et is ideértve, akkor t két különböző
egymásba ágyazott intervallumsorozatba tartozik, azonban szomszédos intervallumok szomszédos négyzetekbe képződnek és ez ugyanahhoz a görbeponthoz vezet, azaz a definíció
jó.
Ez a leképezés szürjektív (áthalad a négyzet összes pontján). Vegyünk egy pontot
[0, 1]2 -ből, ez egymásba skatulyázott zárt négyzetek egy sorozatában fekszik, melyek egy
ponthoz tartanak. Ennek a pontnak megfelel egy egymásba skatulyázott zárt intervallumsorozat, mely intervallumok hossza tart 0-hoz.
7

Az egységnégyzet sarkaiban a pontoknak egy ősképe van.
Az egységnégyzet oldalain fekvő pontoknak legfeljebb két ősképe lehet, hiszen az adott
ponttal két négyzet lehet "szomszédos", több nem. Ha a görbe a két négyzetet közvetlenül
egymás után járja be, akkor a két őskép azonos, ha nem közvetlenül, akkor a pontnak két
különböző ősképe van.
Hasonlóan, ha egy pont képe egy négyzet élén fekszik és két négyzetet választ el, akkor
a két négyzeten a görbe vagy közvetlenül áthalad, vagy nem. Ha közvetlenül halad át
rajtuk, akkor két azonos ősképe van a pontnak, ha nem közvetlenül halad át, akkor két
különböző. (7. ábra)
Ha egy pont képe egy négyzet sarkánál fekszik és négy négyzetnek a közös csúcsa, akkor
ezek közül mindig van legalább kettő olyan, amelyek nem szomszédos intervallumok képei
(azaz két különböző őskép mindig van). Másképp fogalmazva, a négy négyzeten a görbe
nem közvetlenül egymás után halad át - nem szomszédosak és legalább kettő biztos, hogy
nem szomszédos intervallumok képei. Ekkor egy pontnak lehet 2, 3 vagy 4 különböző
ősképe. (8. ábra)
Összefoglalva minden [0, 1]2 -beli pontnak legfeljebb 4 ősképe van [0, 1]-en és ezek különbözhetnek.

7. ábra.

8. ábra.
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A [0, 1]-ből [0, 1]2 -be történő leképezés folytonos, tehát fh : [0, 1] → R2 görbe. Továbbá
szürjektív is, így a Hilbert görbe térkitöltő görbe fh [0, 1] = [0, 1]2 . Bár az fh (t) leképezés
mindenhol folytonos, de seholsem differenciálható.
A másodrendű Hilbert görbe tartalmaz 4 lekicsinyített elsőrendű Hilbert görbét. Az
első és a negyedik (bal alsó, jobb alsó) az elsőrendű lekicsinyítettjének 90◦ -os és −90◦ -os
elforgatottja, a második és a harmadik (bal felső, jobb felső) az elsőrendű lekicsinyítettje.
Ez a tulajdonság öröklődik. Nézzük a k-ad rendű Hilbert görbét. Ekkor a négyzet bal és
jobb alsó résznégyzetében fekvő görbe egymás tükörképe lesz, a (k − 1)-ed rendű Hilbert
görbe lekicsinyítettjei és elforgatottjai 90◦ -kal és −90◦ -kal. A bal és jobb felső résznégyzetében fekvők pedig a (k − 1)-ed rendű Hilbert görbe lekicsinyítettjei.

9. ábra.
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2.1.5.

A Moore-féle Hilbert görbe

Moore megmutatta, hogy a görbe nem csak úgy rendezhető a 22n résznégyzeten, ahogy azt
Hilbert tette. Azonban, ha megköveteljük, hogy a kezdőponttól a végpont egy egységgel
távolabb legyen vízszintesen vagy függőlegesen, akkor az csak a Hilbert-görbe, ill. annak
bármely elforgatottja lehet. Tehát a Moore féle térkitöltő görbe az ( 21 , 0)-ból ered és
ugyanott ér véget. A Hilbert görbe viszont az origóból indul és az (1, 0) pontban végződik.

10. ábra.

2.1.6.

A Hilbert görbe ábrázolása kettes számrendszerben

Az elsőrendű Hilbert görbe létrehozásakor az egységnégyzetet 4 egybevágó részre osztottuk, így mindkét tengelyen két-két egyforma részintervallum keletkezett. Ezek egymást
követik és kifejezhetőek egy egész számmal kettes számrendszerben, 0-val vagy 1-el. Ezeket a sorszámokat felhasználhatjuk a résznégyzetek koordinátázására, vagyis
h0, 0i, h0, 1i, h1, 1i, h1, 0i. A [0, 1] szakaszt is 4 egybevágó részre osztottuk és szintén sorban
vannak, így számozhatóak kettes számrendszerben: 00, 01, 10, 11.

11. ábra.
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A másodrendű Hilbert görbe létrehozásakor a tengelyeken levő korábbi részintervallumok
számát mindkét tengelyen megdupláztuk. Ezért egy további bináris számjegy szükséges az értékük kifejezéséhez. Az intervallumok száma pedig megnégyszereződött, azok
kifejezéséhez még két bináris számjegy szükséges.

12. ábra.
A második lépésben létrejött 4 × 4 résznégyzet az első lépés 4 résznégyzetébe ágyazottak,
így az utóbbi koordinátái kerülnek az első két helyre, és az előbbiek az utolsó két helyre.
Például az h1, 0i négyzet résznégyzetei a következők: h10, 00i, h10, 01i, h11, 01i, h11, 00i.
Tehát mindegyik koordináta első számjegye mutatja, hogy a kezdeti 4 résznégyzet melyikét
bontottuk tovább. Ezen a példán ez az h1, 0i, így mindegyik első koordináta első számjegye
1, és mindegyik második koordináta első számjegye 0. A koordináták második számjegye
pedig a kezdeti 4 résznégyzet koordinátái (h0, 0i, h0, 1i, h1, 1i, h1, 0i). Így egyértelművé
válik bármely résznégyzet koordinátáiból a 16 közül, hogy az pontosan melyik.
Minél magasabb rendű a görbe, annál több számjegy kell a résznégyzetek koordinátázásához, egy k-rendű görbe pontjainak kifejezéséhez k számjegy kell koordinátánként.
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2.2.
2.2.1.

A Peano-féle térkitöltő görbe
Első lépés

A [0, 1]-et szeretnénk folytonosan ráképezni a [0, 1]2 egységnégyzetre.
Osszuk fel a [0, 1]-et 9 egybevágó részintervallumra, a [0, 1]2 -t pedig 9 egybevágó résznégyzetre. Mindegyik részintervallumot szeretnénk folytonosan ráképezni valamely résznégyzetre úgy, hogy szomszédos részintervallumok képei közös éllel rendelkező szomszédos
résznégyzetek legyenek.
Húzzunk egy olyan töröttvonalat, mely áthalad a középpontokon a kívánt sorrendben. A
[0, 91 ] képe az 1. résznégyzet, a [ 91 , 29 ] képe a 2. résznégyzet, és így tovább. Ez a töröttvonal
az elsőrendű Peano görbe.

13. ábra.

2.2.2.

Második lépés

A másodrendű Peano görbe létrehozásához a 9 résznégyzet mindegyikét továbbosztjuk 9
résznégyzetre, így kapunk összesen 9 ∗ 9 = 81 résznégyzetet. A 9 résznégyzet mindegyikében lesz egy lekicsinyített elsőrendű Peano görbe, vagy annak tükörképe. Az elsőrendűvel
megegyező az 1, 3, 5, 7, 9 számú résznégyzetben lesz, a tükörképe pedig a 2, 4, 6, 8 sorszámúakban.
2.2.3.

Magasabb rendű közelítések

A [ j−1
, 9j ], j = 1, 2, 3, . . . , 9 intervallum képe a j-edik résznégyzet lesz. A Peano görbét
9
megkapjuk, ha a [0, 1]-et felosztjuk 32n egybevágó részintervallumra és azokat ráképezzük
a 32n egybevágó résznégyzetre, amikre [0, 1]2 -t daraboltuk, n = 1, 2, 3 . . . . A Peano görbe
a (0, 0)-ból indul és az (1, 1)-ben ér véget (a Hilbert görbe az (1, 0)-ban ér véget).
12

Ez a módszer megfelel a korábbi feltételeinknek, amivel létrehozhattunk térkitöltő görbéket: szomszédos intervallumok szomszédos négyzetekre lesznek leképezve közös éllel, és
mindegyik leképezés megőrzi az azt megelőző leképezést. Most már definiálhatunk leképezést [0, 1]-ből [0, 1]2 -be.
Ez ugyanazt eredményezi mint a következő pontban leírt fp . A Hilbert görbéhez hasonlóan
egy pontnak legfeljebb négy különböző ősképe lehet.

14. ábra.

15. ábra.
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2.2.4.

Peano-féle leképezés definíció

2.2.4.1. Definíció. Legyen ktj = 2 − tj , (tj = 0, 1, 2), ekkor
03̇ t1 (k t2 t3 )(k t2 +t4 t5 ) . . .
03̇ (k t1 t2 )(k t1 +t3 t4 ) . . .

fp (03̇ t1 t2 t3 t4 . . . ) =

!

,

ahol k ν a k ν-edik iteráltja.
A négyzet minden pontja előáll az egységintervallum valamely pontjának képeként, így a
leképezés szürjektív. Továbbá folytonos is, így térkitöltő görbe. A Peano görbe seholsem
differenciálható.
2.2.5.

Cesàro reprezentációja

Cesàro megadott egy másik formulát a Peano görbe pontjainak meghatározásához, bár
ő nem az egységnégyzetre definiálta leképezését, hanem a [− 21 , 12 ]2 -re, valamint az f1 (t)
értékét sem határozta meg. Sagan [1] a formulán végzett néhány átalakítást, ami már az
egységnégyzetre képez és f1 (t) is meghatározható belőle.
ϕ(t), ψ(t) a t pont képe.
ϕ(t) =

∞
X
f2n−1 (t)
n=1

ahol

3n

, ψ(t) = [t] +

∞
X
f2n (t)
n=1

3n

,

2 t]+···+[3m−1 t]

fm (t) = 1 + ([3m t] − 3[3m−1 t] − 1)(−1)[t]+[3t]+[3

16. ábra.
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.

2.2.6.

A Wunderlich-féle Peano görbe

Wunderlich még megadott három lehetséges utat Peano görbe előállítására. Az első kettő
a szerpentin típusú Peano görbe, ez a (0, 0)-ból ered és az (1, 1)-ben ér véget (17., 18.
ábra); valamint a meander típusú Peano görbe, ez is a (0, 0)-ból ered, de az (1, 0)-ban ér
véget (19. ábra). Az eredeti Peano görbe is szerpentin típusú.
A szerpentin típusú Peano görbék a (0, 0)-ból indulnak és az (1, 1)-be érkeznek. Átlós
irányban járják be a négyzetet. Mindkét irányú (bal alsó - jobb felső, jobb alsó - bal
felső) bejárásának 2 − 2 módja van. A bal alsó - jobb felső bejárás egyik lehetősége az
elsőrendű Peano görbe, a másik az előző 90◦ -os elforgatottjának függőleges egyenesre vett
tükörképe. A jobb alsó - bal felső bejárás egyik lehetősége az elsőrendű Peano görbe
vízszintes egyenesre vett tükörképe, a másik az elsőrendű Peano görbe 90◦ -os elforgatottja. Egyszerűbben megfogalmazva, mindkét irányításnál a két lehetőséget az adja,
hogy függőleges vagy vízszintes irányban kezdjük el bejárni a görbét. A két irányítás
megfordítására is szükség van a görbe megrajzolásához, de az ugyanezzel a 4 elsőrendű
Peano görbével történik.

17. ábra.

18. ábra.

15

19. ábra.

A szerpentin típusú térkitöltő görbék létrehozásakor, minden lépésnél két különböző lehetőségünk van az azt megelőző állapot megismétlésére, ez az eljárás kifejezhető egy 9
számjegyű bináris sorozattal. Azaz 29 = 512 ilyen sorozat van. Ez azért van, mert egyféle
irányításhoz kétféle bejárási mód tartozik (20. ábra).
Ezek közül 25 = 32 szimmetrikus a sorozat középső elemére nézve, mert ott kétféleképpen
választhatunk és azt megelőzően a 4 elemet 24 -féleképpen választhatjuk ki. Szimmetrikus
Peano görbéhez az kell, hogy külön-külön az 1., 2., 3., 4. négyzetben levő görbéknek meg
kell egyeznie a 9., 8., 7., 6. négyzetekben fekvőekkel - a két görbéből amivel bejárhatóak
mindegyiknél ugyanazt az egyet kell felhasználni. Ezért a 24 számú lehetőség, és még ehhez
jön az 5. négyzetben fekvő görbe kiválasztása, így lesz 25 darab különböző szimmetrikus
Peano görbe.
A maradék 512 − 32 = 480 asszimmetrikus sorozatnak csak a fele vezet különböző görbéhez, mert egy sorozat és a megfordítottja (pl. abc és cba) ugyanahhoz vezet, csak az
egyik a másiknak 180◦-os elforgatottja a négyzet középpontja körül.
Tehát összesen 240 + 32 = 272 különböző szerpentin típusú Peano görbe létezik.
A 22. és 23. ábra bemutatja, hogy a másodrendű Peano görbéből, hogyan lesz a két
másodrendű szerpentin típusú Peano görbe. Az elsőnél a 2., 4., 6., 8. négyzetben levő
elsőrendű Peano görbét helyettesítjük egy ugyanolyan irányításúval. A másodiknál pedig
az összeset kicseréljük.

20. ábra.
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21. ábra.

22. ábra.

23. ábra.
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A meander típusú Peano görbéből csak kétféle van, mindkettő a (0, 0)-ból indul és az
egyik az (1, 0)-ban, míg a másik a (0, 1)-ben ér véget. A meander az eddigiektől eltérő
sorrendben járja be a négyzeteket (24. ábra). Nem ugyanolyan elemekből épül fel, először
bejárja két oldalát (5 négyzetet) majd a maradék négyet - de persze ugyanúgy szomszédos
négyzetbe lép át mindig (25. ábra). Ez a kettő szimmetrikus egymásra a négyzet átlójára
nézve.
Azért csak kétféle van, mert egyrészt a négyzetet másmilyen sorrendben nem tudja bejárni (a tükrözöttjén kívül) és mert mindegyik négyzeten ugyanolyan irányítással kell
áthaladnia.

24. ábra.

25. ábra.

26. ábra.
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2.2.7.

Hogyan csináljunk szerpentin típusú Peano görbét?

Ebben a pontban azt szeretnénk megvizsgálni, hogy ugyanolyan bejárás és felosztás mellett, hogyan hozhatunk létre másmilyen a fentiektől eltérő szerpentin típusú Peano görbét.
Úgy hozhatunk létre újat, ha az elsőrendű Peano görbékkel máshogy rakjuk ki az egységnégyzetet. Az elsőrendű Peano görbével és elforgatottjaival próbálkozhatunk, hogy "S"
vagy "Z" alakban használjuk fel őket.
Kell, hogy: elrendezhetőek a görbék úgy, hogy szomszédos intervallumok képei közös éllel
rendelkező szomszédos négyzetek legyenek; minden lépés megőrzi az előző lépés elrendezését; egy négyzet kilépési pontja megegyezik a rákövetkező négyzet belépési pontjával.
Ezeket biztosítja, hogy a másodrendű Peano görbékből hozzuk létre a kicsi elsőrendű
Peano görbéket helyettesítve egy transzformáltjukkal. A négyzetek bejárása ugyanolyan
sorrendben történik, így teljesül az első két feltétel. Mindegyik irányításhoz kétféle bejárás
tartozik, mindkettő ugyanonnan indul és ugyanoda érkezik. Így ami a másodrendű Peano
görbén egy négyzet belépési és kilépési pontja, az az új szerpentin típusú Peano görbéken
is belépési ill. kilépési pont lesz.
A felhasználható 4 elsőrendű Peano görbét kódolhatjuk a következőképpen: az első két
számjegy mutatja, hogy honnan indul, a harmadik karakter jelzi, hogy vízszintesen vagy
függőlegesen - az x vagy az y tengely mentén - indulunk el, a két utolsó számjegy pedig,
hogy hova érkezik.
A 27. ábra bemutatja, hogy melyik résznégyzet melyik görbével rakható ki az előbbi
4 közül és azok kódjait. Egy irányítás és a vele ellentétes irányítás ugyanazt a görbét
eredményezi.
A 29. ábra a Peano görbe kódolását mutatja be.
A 30-33. ábrán néhány példa található szimmetrikus és egy nem szimmetrikus szerpentin
típusú Peano görbére, a kódolás a Peano görbe átalakításával kapott görbéké.

27. ábra.
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28. ábra.

29. ábra.

30. ábra.
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31. ábra.

32. ábra.

33. ábra.
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2.3.
2.3.1.

A Lebesgue-féle térkitöltő görbe
A Cantor halmaz (Γ)

A Cantor halmaz összes pontja kifejezhető a következő formában:
2t1
+ 2t322 + 2t333 + 2t344 + . . . , ahol tj = 0 vagy 1.
3
Ez a halmaz seholsem sűrű és nullmértékű.
Másképp kifejezve Γ = {03̇ (2t1 )(2t2 )(2t3 ) · · · | tj = 0 vagy 1}.
A g(03̇ (2t1 )(2t2 )(2t3 ) . . . ) = 02̇ t1 t2 t3 . . . függvény egy kölcsönösen egyértelmű leképezést
definiál Γ és az összes bináris sorozat B = {b1 b2 b3 · · · | bj = 0 vagy 1} között.
Ennek segítségével megadható egy folytonos leképezés Γ-ból [0, 1]2 -be:
f (03̇ (2t1 )(2t2 )(2t3 ) · · · =

02̇ t1 t3 t5 . . .
02̇ t2 t4 t6 . . .

!

,

ahol tj = 0 vagy 1.
Ez a leképezés szürjektív, folytonos és seholsem differenciálható.
A Cantor halmaz előállítható másképpen is. Vegyük a [0, 1] szakaszt, vegyük ki a középső
harmadát ( 31 , 23 )-ot, így két zárt intervallum marad [0, 31 ] és [ 32 , 1]. Ezután ebből a két
intervallumból vegyük ki a harmadát, ( 91 , 29 )-et és ( 79 , 89 )-et. A fennmaradó négy zárt
intervallum: [0, 91 ], [ 29 , 31 ], [ 32 , 79 ], [ 98 , 1]. Majd vegyük el ezek középső harmadát. Ezt az
eljárást ismételjük meg végtelen sokszor és megkapjuk a Cantor halmazt.
A Cantor halmaz azokat a pontokat tartalmazza a [0, 1]-ből, melyeket nem töröltünk ki.

34. ábra. [3]

Ha [0, 1] összes eleme reprezentálható t = 03̇ t1 t2 t3 . . . alakban, ahol tj = 0 vagy 1 vagy
2, akkor a középső harmad ( 31 , 32 ) eltávolításához 03̇ 1t1 t2 t3 t4 . . . összes számát kihagyjuk,
kivéve 03̇ 1-et, amit átírhatunk 03̇ 02̄ alakba. A következő lépésben hagyjuk el az összes
számot 03̇ 01t3 t4 t5 . . . , 03̇ 21t3 t4 t5 -ből, kivéve 03̇ 01-et és 03̇ 21-et, ezeket átírhatjuk 03̇ 002̄ és
03̇ 202̄ alakba. Ezt az eljárást folytassuk a végtelenségig, és a Γ∗ halmazt kapjuk, melynek
pontjai valamelyik hármas számrendszerbeli reprezentálásában csak nullák és kettesek
szerepelnek. Ez megegyezik a korábban definiált Γ halmazzal.
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(1)

(1)

(2)

(2)

Legyen Ω1 = ( 31 , 32 ); Ω2 = ( 91 , 29 ) ∩ ( 97 , 89 ); . . . ; Ωn = (an , bn ) ∪ (an , bn ) ∪ · · · ∪
(2n−1 ) (2n−1 )
(an
, bn
),
(k)

(k)

ahol (an , bn ) a 2n−1 -edik nyílt intervallum, amit az n-edik lépésben [0, 1]-ből eltávolítottunk Γ létrehozásakor.
Mivel az összes Ωj nyílt, ezért ΓC = [0, 1]\Γ = ∪∞
j=1 Ωj nyílt, és Γ zárt.
A Cantor halmaz 0 Jordan-mértékű.
Mivel
Γ ⊂ [0, 13 ] ∪ [ 32 , 1] = Γ1
Γ ⊂ [0, 91 ] ∪ [ 92 , 13 ] ∪ [ 32 , 79 ] ∪ [ 98 , 1] = Γ2
1
2 1
26
Γ ⊂ [0, 27
] ∪ [ 27
, 9 ] ∪ · · · ∪ [ 27
, 1] = Γ3
..
.
így J(Γk ) = ( 32 )k → 0, ha k → ∞.
2.3.2.

A Lebesgue-féle térkitöltő görbe

Lebesgue a fenti Γ → [0, 1] leképezést kiterjesztette folytonosan [0, 1]-re lineáris interpolációval. Ha (an , bn ) egy az n-edik lépésben eltávolított szakasz Γ létrehozásakor, akkor a
kiterjesztett függvény a következőképpen definiálható:
fl (t) =

1
[f (an )(bn − t) + f (bn )(t − an )], an ≤ t ≤ bn .
bn − an

Ez az fl folytonos ΓC -n és [0, 1]-et [0, 1]2 -re képezi. A kiterjesztett leképezés az egész
[0, 1]-en folytonos.
A Lebesgue-féle térkitöltő görbe majdnem mindenütt differenciálható. Differenciálható
ΓC -n, de seholsem differenciálható Γ-n.
Az eddig tárgyalt térkitöltő görbék egyik közös tulajdonsága az, hogy seholsem differenciálhatóak. A Lebesgue-féle térkitöltő görbe erre egy ellenpélda. Továbbá ellentétben
például a Hilbert görbével, melynek bármelyik része újra térkitöltő görbe, erre ez az állítás
sem igaz. Így az a kérdés maradt, hogy egy mindenhol differenciálható görbe
lehet-e térkitöltő görbe; ezt megválaszolták: nem létezik mindenhol differenciálható térkitöltő görbe.
Osszuk fel az egységnégyzetet négy résznégyzetre, ezek: Q00 , Q01 , Q10 , Q11 . A Γ2 zárt
intervallumait ([0, 91 ], [ 92 , 13 ], [ 23 , 79 ], [ 89 , 1]) képezzük rá ezekre a résznégyzetekre.
Ha t ∈ [0, 91 ], akkor t = 03̇ 00(2t3 )(2t4 ) . . . ; ha t ∈ [ 92 , 31 ], akkor t = 03̇ 02(2t3 )(2t4 ) . . . ;
ha t ∈ [ 32 , 79 ], akkor t!
= 03̇ 20(2t3 )(2t4 ) . . . ; ha t ∈ [ 98 , 1], akkor t = 03̇ 22(2t3 )(2t4 ) . . . ,
ti
és legyen lij =
.
tj
23

A 4 résznégyzetet bontsuk tovább, ugyanolyan sorrendben, ahogy az első lépésben. Kapunk 16 résznégyzetet, melyek sorszáma 4 hosszú, és első két számjegye jelöli, hogy az
első négy résznégyzet közül melyik továbbdarabolásával kaptuk, az utolsó két számjegye
pedig a résznégyzeten belüli helyét jelöli. Γ4 -et képezzük rá a 16 résznégyzetre. Ezt az
eljárást ismételjük a végtelenségig és megkapjuk f (t) képét minden t ∈ Γ-ra:
∞
X
1
l2j−1
f (03̇ (2t1 )(2t2 )(2t3 ) . . . ) =
2j
j=1

2j

∞
X
1
=
2j
j=1

ami pontosan a fenti Γ → [0, 1]2 folytonos leképezés.

35. ábra.

36. ábra.
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t2j−1
t2j

!

=

02̇ t1 t3 t5 . . .
02̇ t2 t4 t6 . . .

!

,

Tehát a Lebesgue-féle térkitöltő görbe a résznégyzetekbe a bal alsó sarokban lép be, és a
jobb felső sarokból lép ki. Így összeköthetjük az egyik négyzet kilépési pontját a következő
négyzet belépési pontjával egyenes vonallal, ami a lineáris interpoláció. (A [0, 1]\Γ2n nyílt
intervallumait az egyik résznégyzet jobb felső sarkát a következő résznégyzet bal alsó
sarkával összekötő vonalba képeztük lineárisan.)
Ha nem a Cantor halmazon vennénk az előbbi eljárást, ami egyébként hasonlít a Hilbert
görbe létrehozásához, akkor az egy nem folytonos görbét eredményezne.

37. ábra.

38. ábra.
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3.

Majdnem térkitöltő görbék [8]

Az itt felsorolt görbék ugyan nem térkitöltő görbék, de sok tulajdonságukban megegyeznek velük. Általában azért nem térkitöltő görbék, mert nem folytonosak. Ez annak
köszönhető, hogy vannak pontpárok melyek a térben nem szomszédosak, a leképezés sorrendjében azok.

3.1.

A Z rendezésű görbe

A Z rendezésű görbe (vagy Morton-görbe) létrehozása bitösszefésüléssel történik. Ugyanazt eredményezi, mint a korábban bemutatott Lebesgue-féle térkitöltő görbe. Ha a tér
véges számú pontot tartalmaz, a pont a tér egy résznégyzetének felel meg. Ahol a koordináták binárisan kifejezettek, mindegyik koordinátából veszünk egy bitet és ezeket a bit
értékeket egy különálló értékké fűzzük össze.
Vegyük a (két dimenziós) k-ad rendű Hilbert görbe egyik P pontját,
P = hx1 x2 x3 . . . xk , y1 y2 y3 . . . yk i.
Ekkor a bitösszefésülés eredménye Z = x1 y1 x2 y2 x3 y3 . . . xk yk .

39. ábra.
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De másmilyen sorrendben is vehetjük a biteket:
Z = y1 x1 y2 x2 y3 x3 . . . yk xk . Ez másmilyen Z rendezésű görbét eredményez.
Még egy lehetőség, hogy a biteket nem egyesével, hanem csoportonként fűzzük össze,
például: Z = x1 x2 y1 y2 x3 x4 y3 y4 . . . xk−1 xk yk−1yk . Ez maga után vonja azt, hogy bármilyen
számrendszerben kifejezett koordináták esetén is használható az eljárás.
A Hilbert görbe létrehozásakor a teret résznégyzetekre osztottuk és nem résztéglalapokra,
így az összes dimenzióban egyenlő méretű ezek területe. A bitösszefésülés folyamata mégnagyobb rugalmasságot kínál. Például egy kétdimenziós közelítésben, ha x kifejezéséhez
m bit szükséges és y-hoz pedig k bit és m = 2k, akkor az összefésülés történhet így is:
Z = x1 x2 y1 x3 x4 y2 x5 x6 y3 . . . xm−1 xm yk . Ezzel tömörebben tárolhatjuk m + k biten, míg a
Hilbert görbénél ez 2m bit lenne.
A görbe jól használható adat szerkezetekben, többdimenziós adatok leképezésénél egy
dimenzióba (4. fejezet).

3.2.

Gray-kód görbe

A Gray-kód sorozat bináris számok egy sorozata, ahol az egymást követő számok értéke
csak egy bit helyen térnek el egymástól.
A sorozat generálása
1. A sorozat kezdőértéke [0, 1].
2. A sorozatot "tükrözzük" [0, 1, 1, 0] létrehozásához. A sorozat első két tagjának prefixuma legyen egy 0 értékű bit, a másik két tagé pedig egy 1 értékű bit, így létrejön
[00, 01, 11, 10]
3. Az előző lépést ismételjük folyamatosan hosszabb sorozatok létrehozásához, mindegyik
lépésnél a sorozat méretét megduplázzuk. Egy tag kifejezéséhez szükséges bitek száma
eggyel nő minden lépés után.
Például [00, 01, 11, 10]-ből [00, 01, 11, 10, 10, 11, 01, 00] lesz, majd az előtagokat hozzáírva:
[000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100].
A [000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100]-ből pedig
[0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000]
A sorozat n lépés után 2n különböző tagot tartalmaz, azok a Gray-kódok és mindegyik n
bitből áll, a bitek értéke pedig [0, . . . , 2n − 1] között van.
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40. ábra.

3.3.

Scan görbe és Snake görbe

A scan görbét létrehozó leképezés n dimenziós pontok és egy vonal pontjai között, a koordinátákat fejezi ki fix hosszúságú egész számként és összefűzi egy külön értékké. Ahogy a
bitösszefésülés, úgy itt az összefűzés sorrendje rugalmas. Mindegyik sorrend nem folytonos görbét eredményez. A scan görbe egy változata a snake görbe. Párhuzamos egyenesek szomszédos párjait összecsatoljuk, váltakozva az elejénél vagy a végénél. A televízió
például a scan görbéhez hasonlóan sorról sorra a bal felső sarokból a jobb alsó felé haladva tölti be a képet. A két görbe nem definiálható rekurzívan a teret részekre osztva, így
faként sem ábrázolhatóak.

41. ábra.
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4.

Térkitöltő görbék használata adatbázisokban

A térkitöltő görbék egyik alkalmazási területe az adatbáziskezelés. A fejezetben néhány
példa található a használatukra. Az adatbázis adatok egy rendszere, célja az adatok
biztos és tartós tárolása és lekérdezések végrehajtása. Megoldandó problémát jelent egy
adatbázis egyre hatékonyabb kivitelezése. Sokat számít egy lekérdezés végrehajtásának
gyorsasága, hogy milyen gyorsan találunk meg a rengeteg adatból álló halmazból egyetlen
egy elemet. Továbbá az is, hogy egy adat milyen módon milyen gyorsan illeszthető be,
módosítható, illetve törölhető.
Az adatokra tekinthetünk úgy, mint egy térkitöltő görbe pontjaira. A görbe mentén
minden pont más távolságra helyezkedik el a kezdőponttól, így az adatok egy egydimenziós
vonal mentén vannak sorbarendezve. Így az n dimenziós térben levő pontok leképezhetőek
egydimenziós értékekre, ami már tárolható egydimenziós adatbázis tárolókban.
A térkitöltő görbék fontos tulajdonsága, hogy "önhasonlóak" minden szinten és dimenzióban. A Hilbert görbe további tulajdonsága, hogy azok a pontok amik egydimenzióban
egymáshoz közeliek, a leképezés után n dimenzióban is egymáshoz közeliek maradnak.
További előnye, hogy a pontjai kifejezhetőek kettes számrendszerben, így könnyen használhatóak programokban. A térkitöltő görbék egy a korábbiaktól teljesen eltérő indexelést
nyújtanak.
Egy adat beillesztésekor a koordinátáit le kell képezni sorszámmá és el kell helyezni azon
az oldalon, amely fedi azt a szakaszt a görbén, amelyen a pont fekszik. A lekérdezések végrehajtásához fel kell ismerni és meg kell találni azokat az oldalakat, amelyek a lekérdezés
helyén a görbe szakaszainak és a görbeszakaszok halmazának metszéspontjai.
Többdimenziós adatok egy halmazát feldarabolhatjuk egy megfelelő térkitöltő görbe egymást követő szakaszokra bontásával. Ekkor mindegyik szakasz megfelel a fizikai tároló egy
fix méretű oldalának és változó hosszú lehet. A görbék hossza az oldal tárolókapacitásától
és a görbén fekvő adatpontok mennyiségétől függ. Ez lehetővé teszi, hogy egy oldalt úgy
helyezzünk el, hogy a tároló címkéjébe teszünk egy rendezett párt.
A Peano görbe felhasználása azért nem túl jó, mert hármas számrendszerben fejezhetőek
ki a pontok kordinátái; azonban számítógépes alkalmazáshoz inkább jobb az adatok kettes
számrendszerben való tárolása. Ettől függetlenül lehetséges ugyan, hogy felhasználhatóak
olyan görbék, amelyeknél a tengelyeken levő intervallumokat nem két további részre bontjuk lépésenként. Például ha 4 részre osztjuk tovább, akkor lerajzolható egy elsőrendű
görbe, de az ugyanaz, mint egy másodrendű Hilbert görbe.
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4.1.

Adatrendező módszerek

Egy többdimenziós adatállomány logikai elemeket tartalmaz, melyeket egy tulajdonságokból álló rendezett halmaz definiál, a tulajdonságok száma a dimenzió. Ezeket az elemeket
úgy célszerű rendezni és tárolni, hogy egyes részhalmazokat szelektíven és hatékonyan
lehessen visszakeresni.
Erre egy egyszerű példa mondjuk egy osztálynapló, ahol szerepelnek a diákok, névsorban, továbbá személyes adataik és osztályzataik. Ezek az adatok csak a nevek szerint
rendezettek, így nehéz kikeresni mondjuk azokat akik egy bizonyos év bizonyos hónapjában születtek. Ahhoz, hogy bármilyen kérdésre válaszolni tudjunk, egy többdimenziós
adatbázist kell ebből csinálni. Ezt megtehetjük például úgy is, hogy az eredetit lemásoljuk és rendezzük születési dátum szerint, készítünk még egy másolatot és azt rendezzük
lakcím szerint és így tovább. De ezáltal nagyon sok adat ismétlődik többször, aminek a
tárolásához még több hely kell. Valamint, ha egy elemnek bármelyik tulajdonsága megváltozik, akkor azt az összes különálló adatbázisban meg kell változtatni. Ezek a problémák
annál nagyobb terhet jelentenek, minél nagyobb a tulajdonságok száma.
A kérdés így az, hogy hogyan lehet rendezni többdimenziós adatokat tömören, lehetővé
téve bármilyen adat rugalmas és hatékony előhívását. Ehhez szükséges az adatok vagy
az adatokat tároló helyek feldarabolása és elérés biztosítása. Ez az elérés leggyakrabban
indexek, címkék segítségével történik. Az előző példában a címkék a nevek, ebben az
elsődleges kulcs lehet a név tulajdonság. Az adatok felesleges ismétlését elkerülhetjük, ha
bevezetünk egy másodlagos kulcsot egy másik tulajdonságra. A napló esetében például a
születési adat lehet másodlagos kulcs.
A legjobb az lenne, ha hasonló lekérdezéseket hasonló hatékonysággal lehetne végrehajtani, tekintet nélkül bármely tulajdonságra. Például, hogy egyforma nehéz legyen visszakeresni a decemberben születetteket és a 3,2 átlagú diákokat. Ennek a megvalósítására az
elsődleges és másodlagos kulcsok használata már nem elég.
Két igen elterjedt adatszerkezet a B-fa és a relációs modell.
A B-fa adatszerkezet egy fa adatszerkezet, ami az adatokat rendezetten tárolja el és lehetővé teszi adatok keresését, elérését, változtatását. A szerkezet 3 részből áll: a gyökérből, a köztes csomópontokból és a levél csomópontokból. A köztes csomópontok és a
gyökér is, kulcsokat és mutatókat tartalmaz. A mutatók a csomópont utódaira mutatnak. A levél vagy mutatókat tartalmaz az adatokra, vagy magát az adatot tárolja. A
csomópontok vagy az indexeket vagy akár az adatot is tárolhatják. Az adatok mennyiségének növekedésével a beillesztés és a törlés műveletigénye logaritmikusan nő. A B-fa
csomópontjai az előre meghatározott tartományban változó mennyiségű utód csomópontot tartalmazhatnak. [5]
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A relációs adatmodell tulajdonképpen egy táblázat, a táblázat soraiban tárolt adatokkal.
Az oszlopok a különböző tulajdonságok, a sorok pedig egy-egy elem logikailag összetartozó
adatait tartalmazzák. A sorok sorrendje mindegy, de nem lehet két azonos adatokkal teli
sor. Egy sor és egy oszlop metszete a mező, amiben az adatok találhatóak. [6]
Az index a táblához kapcsolódó, gyors keresést lehetővé tevő táblázat. Az index tartalmazza, hogy a tábla rekordjai egy vagy több oszlop alapján sorba rendezve hogyan
következnek egymás után. Ez nem jelenti a teljes tábla megismétlését többféle rendezettséggel: az index csak egy mutató, amely hivatkozik a táblára. Az indexek szerkezete
általában B-fa, ami nagyon gyors keresést tesz lehetővé. Az indexek létrehozása jelentősen
növeli az adatbázis hatékonyságát, de a méretét is. [7]
Az adatkereső és adatválogató algoritmusok fő jellemzője a művelet során végrehajtandó
összehasonlítások száma. Az összehasonlítás összeveti a keresendő adatot vagy tartományt
az aktuálisan vizsgált adattal. Egy N rekordot tároló adatbázison egy bináris keresés
például c(log2 N) műveletet igényel. Ha a tárolóban 1000000 adat van, akkor egy rekord
körülbelül 20(= log2 1000000 = 19, 931...) összehasonlítással megkereshető.
Egy merevlemezen tárolt rekord beolvasásának az ideje jóval nagyobb, mint a kulcsok
összehasonlítására fordított idő az adatok elérése után. Az adat lemezről való beolvasásának ideje magában foglalja a keresési időt és egy lemezfordulatnyi késleltetést. A
keresési idő körülbelül 0 és 20 ezredmásodperc, a fordulat miatti késleltetés körülbelül
egy fordulat megtételének a fele. Ez egy 7200-as percenkénti fordulatszámú meghajtó
esetén 8, 33 ezredmásodperc. Egy Seagate ST3500320NS meghajtónak például az adattól
adatig tartó keresési ideje 0, 8 ezredmásodperc és az általános olvasási keresési ideje 8, 5
ezredmásodperc. A lemezről olvasás körülbelül össszesen 10 ezredmásodpercet igényel.
Így egy adat megkeresése millió közül 20 lemezolvasási időt igényel, ez lemezenként 10
ezredmásodperc, összesen 0, 2 másodperc.
Ez a folyamat felgyorsítható a különálló adatok lemeztömbökbe csoportosításával. Egy
lemeztömb lehet 16 kilobyte. Ha minden rekord 160 byte nagy, akkor minden tömbben
tárolható 100 rekord. A lemezolvasási idő egy teljes tömbre igaz.
Tömbönként 100 rekorddal körülbelül az utolsó 6 összehasonlításhoz nem szükséges lemezolvasás, mert az összehasonlítások már az utolsó beolvasott tömbben vannak.
A keresés további gyorsításához az első 13-14 összehasonlítást (melyek mindegyikéhez kell
lemezelérés) fel kell gyorsítani.
Jelentős előrelépés érhető el indexek használatával. Az előző példán a kezdeti lemezolvasás
leszűkítette a keresési tartományt két tényezővel. Ez nagymértékben javítható kiegészítő
indexek használatával, amelyek mindegyik lemeztömb első rekordját tartalmazzák. Ez a
kiegészítő index az egész adatbázis 1%-a lenne, de sokkal gyorsabb elérést tesz lehetővé.
Egy bejegyzés megtalálása a kiegészítő indexben meghatározza, hogy az egész adatbázison
belül melyik tömbben keressük. A kiegészítő index megkeresése után már csak azt az egy
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tömböt kell megkeresnünk a teljes adatbázisban egy lemezolvasás árán. Az index tartalmazhat 10000 bejegyzést, így legfeljebb 14 összehasonlítás kell a bejegyzés megtalálásához.
Ahogy a teljes adatbázison, úgy itt is az utolsó körülbelül 6 összehasonlítás a kiegészítő
indexen ugyanabban a tömbben van. Az index 8 lemezolvasási idő alatt megtalálható és
a keresett rekord elérhető 9 lemezolvasási idő alatt.
Még gyorsabb keresést tesz lehetővé, ha a kiegészítő indexnek csinálunk egy kiegészítő
indexet. Ez csak 100 bejegyzést igényel és egy lemeztömbben elfér. Ezzel 14 helyett csak
3 tömb beolvasása szükséges. Azért 3, mert log2 N lemezolvasás helyett logb N szükséges,
ahol b a bejegyzések száma és log100 1000000 = 3. A kiegészítő index kiegészítő indexe
mutatja, hogy melyik kiegészítő indexben keressünk tovább. A kiegészítő index pedig,
hogy melyik tömbben keressük tovább már a konkrét adatbázisban. Így 150 helyett 30
ezredmásodperc alatt megtalálható a keresett adat. [5]
A legtöbb adatrendező módszer feldarabolja az adatokat úgy, hogy az adatokat tartalmazó teret bontja téglalapokra, vagy annak ekvivalensére magasabb dimenziókban és
mindegyik téglalaphoz létrehoz egy index bejegyzést. Ha csak néhány téglalap van, akkor
az index beilleszthető a memóriába és a sorozatos keresések, frissítések, lekérdezések végrehajthatóak. De ha a téglalapok száma egy határt túllép, akkor azokat fel kell osztani,
eleinte két részhalmazra, melyek mindegyike csomópontnak tekinthető egy index-fában.
Problémát okoz, ha a részhalmazok közel kerülnek egymáshoz és kisebb téglalapok átfedhetik egymást. Így, ha valahova adatot szeretnénk beilleszteni, az index-fában nem elég
egy utat találnunk addig a helyig. Ez a baj elkerülhető, ha az összes téglalap a tér párhuzamos szelete. De ez az eljárás se megfelelő, mert ez csak egydimenziós felbontást tesz
lehetővé. Ezt relációs adatmodellnél használják, ahol elsődleges és másodlagos kulcsokkal
indexelik az adatokat. Az adatok visszanyeréséhez ilyenkor több index keresztezésére van
szükség.
A többdimenziós adatrendezési módszerek általában kockákhoz közelítő testekre bontják fel a teret. Ez minden dimenzióban hasonló mértékben gyűjti össze az adatokat, és
bármely adat előhívása hasonló nehézséget jelent bárhol is van a térben.
A Hilbert görbe pontjait kifejezhetjük kettes számrendszerben, a kettes számrendszer
programozásban igen hasznos. A korábban megismert B-fa adatszerkezet pedig adatok
tárolásakor hasznosítható. Ezt a két dolgot összefűzve a térkitöltő görbéket és esetleg a
pontjaikhoz rendelt adatokat pontjaik segítségével tárolhatjuk-ábrázolhatjuk fa szerkezetben. Továbbá azért is, mert a térkitöltő görbék "önhasonló" tulajdonsága lehetővé teszi,
hogy hierarchikusan felosszuk a teret és a görbét fával reprezentáljuk.
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4.2.

A térkitöltő görbék fa reprezentációja [8]

Egy térkitöltő görbe megkonstruálása kifejezhető egy fa szerkezettel. Ez az ábrázolásmód
lehetővé teszi algoritmusok fejlesztését a lekérdezések könnyebb végrehajtásával. Egy
térkitöltő görbe-fa magassága ugyan végtelen, de bármely közelítése véges és megegyezőek
a megfelelő közelítő görbe rendjével.
A fán a levél csomópontjának tagjai pontoknak felelnek meg, a csomópont pedig a tér egy
részének. Ennek következtében a lekérdezéshez szükséges a fa bejárása.
A módszer kétdimenziós Hilbert görbére vonatkozik, de más görbékre és magasabb dimenziókra is kiterjeszthető.
A fa első elágazása legyen az elsőrendű görbe. Ez egy kétsoros négyoszlopos táblázat (43.
ábra).
A felső sor tartalmazza a 4 részintervallum sorszámát amire az egységszakaszt osztottuk,
00, 01, 10 és 11.
Az alsó sor tartalmazza a részintervallumok képeit, a résznégyzetek középpontjával kifejezve, a két koordinátát egy 2 jegyű sorszámmá összefűzve 00, 01, 11 és 10.
Egy rendezett párokból álló csomópontot kapunk:
h00, 00i, h01, 01i, h10, 11i, h11, 10i.
A táblázatban egy pár egy oszlop. Másképp: a felső sor minden eleme egy érték, az alsó
soré pedig a függvényérték.

42. ábra.

43. ábra.
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A görbe másodrendűvé transzformálásakor ezek a rendezett párok lesznek a keletkező
csomópontok ősei és ugyanúgy tartalmaznak további rendezett párokat és így a fa magassága kettőre növekedett. Mind a 4 résznégyzetet tovább bontjuk, így az első elágazásból
4 darab utód lesz.
Két utód csomópont elsőrendű leképezést fejez ki, ugyanazt amit az ősük és másik kettő
pedig az ős elforgatottjait. A másodrendű görbe létrehozásakor kapunk 4 lekicsinyített
elsőrendű görbét, ebből a két "középső" megegyező irányítású, a két másik pedig különböző.
A két azonos görbének megfelelő elágazás tehát a következő rendezett párokból áll:
h00, 00i, h01, 01i, h10, 11i, h11, 10i.
A két különböző csomópont pedig:
h00, 00i, h01, 10i, h10, 11i, h11, 01i és
h00, 11i, h01, 01i, h10, 00i, h11, 10i.
Tehát mind a 4 rendezett pár első tagja ugyanaz, a résznégyzet sorszáma. A második
tag kettőben azonos, azok az egyező irányítású lekicsinyített elsőrendű Hilbert görbék.
A két különbözőben az eredeti 00, 01, 11, 10-hoz képest az egyik 00, 10, 11, 01 lesz, ez a
lekicsinyített elsőrendű Hilbert görbe −90◦ -kal való elforgatottja. A másik 11, 01, 00, 10
lesz, ez a lekicsinyített elsőrendű Hilbert görbe 90◦ -kal való elforgatottja.

44. ábra.

45. ábra.

34

Ez a fa további növesztésénél is mindig így lesz, a 4 keletkező utód közül lesz két a szülővel
megegyező.
Ez a fa-növesztési eljárás folytatható az összes csomópontban, amíg a legkisebb jelenlegi
szintig elérünk, ahogy nő a görbe rendje. Annyi szintje van egy ilyen fának, amennyi
a közelítő görbe rendje. A fa szétterjedése megegyezik az elsőrendű görbén levő pontok
számával (4). Az összes levél rendezett párjai megfelelnek azon pontok véges halmazának,
melyeken a görbe áthalad. A köztes csomópontok pedig azok a résznégyzetek, amelyeket
továbbosztottunk, amelyek a levél szintjén levő pontok részhalmazát tartalmazzák.
Hogyan állapítható meg egy csomópontról, hogy az a görbe mely része?
A csomópontok mindegyikében 8 − 8 szám szerepel, ezek a felső sorban az egységintervallum részintervallumainak sorozatszámai, az alsó sorban pedig az egységnégyzet nekik
megfeleltetett résznégyzeteinek középpontjai. Csak a 00, 01, 10, 11 számok szerepelnek
bennük. De ha tudjuk, hogy a csomópont a fa melyik szintjén van, akkor egyrészt tudjuk,
hogy a görbe, amit a fa reprezentál hanyadrendű, valamint, hogy hány vele azonos szinten
levő csomópont van. Továbbá ha tudjuk, hogy az egy szinttel felette levő csomópontok
közül melyikből ered, azonbelül is, hogy a 4 érték közül honnan, akkor már tudjuk, hogy
melyik résznégyzetben van és melyik részintervallum képe. Így már visszakaphatjuk a
görbe koordinátáit a résznégyzetekben és a részintervallumok sorszámait.
Például vegyük a h00, 00i, h01, 10i, h10, 11i, h11, 01i párokat tartalmazó csomópontot. Ebből még csak arra következtethetünk, hogy az ezek által meghatározott elsőrendű Hilbert
görbe milyen irányítású. Ez az elsőrendű Hilbert görbe −90◦ -os elforgatottja.
Vegyünk még egy példát, a h00, 11i, h01, 10i, h10, 00i, h11, 01i csomópontot. Ez a Hilbert
görbe 180◦ -os elforgatottja. A harmadik szinten van, így egy harmadrendű Hilbert görbe
lekicsinyített része. A második szint első csomópontjából ered, azaz az egységnégyzet bal
alsó résznégyzetében van. A második szinten levő csomópont utolsó tagjából ered, azaz
az egységnégyzet bal alsó résznégyzetének bal felső résznégyzetében van.
Minden lépésben minden részintervallumnak és résznégyzetnek van egy kétjegyű sorszáma.
A csomópontok felső sorában a részintervallum sorszáma van, az alsó sorában pedig a
részintervallumnak megfeleltetett résznégyzet sorszáma. Ahhoz, hogy egy párról tudjuk,
hogy pontosan a görbe mely része, ez a két érték összefűzhető. Az elsőrendű görbe négy
pontja 0000, 0101, 1011, 1110. Az első két számjegy a részintervallum sorszáma, a másik
két számjegy pedig a résznégyzeté. Ez az eljárás folytatható.
Például a h00, 00i-ból (ami 0000) kiinduló csomópontok pontjai elé kell ezt a négy számjegyet csatolni.
Így a másodrendű görbe egy részgörbéje 00000000, 00000110, 00001011, 00001101. Az első
négy számjegy kifejezi, hogy melyik nagyobb résznégyzetnek a képe, a második négy
számjegy pedig, hogy azon belül hol helyezkednek el.
35

A korábbi példa harmadik szintű csomópontjának a sorszámai
111000110011, 111000110110, 111000111000, 111000111101. Itt már az első 8 számjegy
mindegyik tagnál fix, a korábbi két szint résznégyzetét azonosítja, az utolsó 4 számjegy
pedig a harmadik szinten belüli résznégyzeteket.
Minél magasabb rendű a görbe, annál hosszabb a szám amivel a pontjai kifejezhetőek.

46. ábra.
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4.3.

A Z rendezésű görbe és a Hilbert görbe használata kétdimenziós adatok indexelésére

Az adatbázisrendszerek egyik fő problémája a többdimenziós adatok címkézésének mikéntje. Ha kisebb dimenzióba képezzük az adatokat, akkor a rajtuk futtatott lekérdezések gyorsabban végrehajthatóak. Térkitöltő görbék segítségével a többdimenziós adattárolók adatait leképezhetjük egydimenziós adattárolókba, megfelelő görbeválasztással és
az adatok hatékony indexelésével. A. Martinez és V. Koestline [9] egy többdimenziós
adatindexelési módszert mutat be. Ez a többdimenziós adatokat egydimenziósba képezi
térkitöltő görbék használatával, majd az egydimenziós adatokat B-fa szerkezettel indexeli.
Mindezt pontra és tartományra vonatkozó lekérdezésekkel teszteli a Hilbert és a Z rendezésű görbén, kétdimenzióból egydimenzióba képzéssel.
Ehhez először az adatok szervezését kell meghatározni, az adattároló méretét, az adatok
mennyiségét és az adatok elosztását. Fontos elem a kétdimenziós adattároló (háló) mérete.
Olyan tároló kell, ami felosztható 4 egybevágó részre, majd azok részei is és így tovább.
Kétdimenziónál ez 2n (n ≥ 0) méretű lehet dimenziónként, n = 1 esetén ez a kezdeti
állapot 4 résznégyzettel. Így az adattárolóban tárolható különböző pontok maximális
száma 22n , n = 16 esetén a méret 22×16 = 232 .
Az adatokat MatLab segítségével generálták, összesen 500 MB-ot.
A tárolóban adott egy kétdimenziós adatpont, a térkitöltő görbék egy egyedi egydimenziós adatpontot rendelnek ehhez, és ezt az egydimenziós értéket használhatjuk az adat
indexelésére.
A hálót felosztjuk 4 egybevágó részre, ezek egyikében fekszik az indexelt pont. Majd ezt a
negyedet is továbbosztjuk mindaddig, amíg a negyed mérete (2 × 2) (kezdeti állapot) nem
lesz. Mindegyik csökkentésnél egy egyre hosszabb számjegy jelöli, hogy melyik négyzetben
található a pont és a végső érték a keresett egydimenziós pont. A Hilbert görbénél még
egy számjegy szükséges, a két elforgatott görbe jelöléséhez.
Jelen esetben a B-fa levelei adatokat tárolnak, mutatók helyett; kulcsokat és az adat
x, y koordinátáit. Egy köztes csomópont kulcsokat és mutatókat is tartalmaz. A fa összes
csomópontja különálló oldalakon van. Az oldal mérete 32 KB-ban lett meghatározva.
De ez meghatározza egy-egy csomópont szétterjedésének mértékét. Az eredmény köztes
csomópontoknál 3998, a leveleknél pedig 2665 lett.
Adottak továbbá felosztási, beillesztési és keresési algoritmusok.
A pont lekérdezés inputja kétdimenziós adatpont, kiszámolja a megfelelő egydimenziós
kulcs értéket, majd bejárja a B-fát ezt a pontot keresve. A tartomány lekérdezés inputja
egy kétdimenziós kiinduló adatpont és egy kétdimenziós végpont. Majd kiszámolja az
egydimenziós kezdő és végértéket. Ezután a tartomány első kulcsát megkeresi, majd
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bejárja a fát, ameddig a tartomány tart.
Az indexelés hatékonyságát a két görbén a beillesztési idő, valamint a pont és tartomány
lekérdezési idő mutatja. Ezeket milliós nagyságrendű adat beillesztésével, lekérdezéssel
hajtották végre. A tartomány lekérdezés idejét három halmazon mérték, aszerint, hogy
az adatok sűrűn, részlegesen sűrűn vagy ritkán helyezkednek el az adattárolóban.
Adatok beillesztésénél mindkét görbe hasonlóan viselkedik, nincs jelentős eltérés, bármennyi adatról is van szó. A pontlekérdezéskor ahogy nőtt az adatok mértéke a B-fában,
úgy nőtt a kétmillió pontlekérdezés végrehajtásához szükséges idő is. A pontlekérdezéskor a Z rendezésű görbe egy kicsivel jobban teljesített a Hilbert görbéhez képest. A
B-fa magassága többmillió adatbeillesztés után is változatlanul 3 maradt, ennyi a legtöbb
adatbázishoz általában elég. A tartomány keresési időn belül a sűrű tartományokon keresés több időt igényelt, mint a részlegesen sűrű és a ritka tartományokon. Valamint a
részlegesen sűrű tartományokon keresés több időt igényelt, mint a ritka tartományokon.
A sűrű tartományokon a Z rendezésű görbe használata gyorsabbnak bizonyult a Hilbert
görbénél, de a részlegesen sűrű és a ritka tartományokon a Hilbert görbe volt gyorsabb. A
részlegesen sűrű és ritka halmazokon a Z rendezésű görbe több csomópontot bejár, mint
a Hilbert görbe.
Az egyik magyarázat a Hilbert görbe jobb eredményeire az lehet, hogy a pontok közelségét
a dimenziók közötti átmenet során jobban megőrzi, mint a többi térkitöltő görbe.
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4.4.

Térkitöltő görbék használata képek feldolgozásánál

A térkitöltő görbéket nagy méretű képek feldolgozásakor is alkalmazhatjuk. Egy kép eredeti méretére nem mindig van szükség, küldeni, megmutatni elég egy kisebb méretű kép
vagy a kép kis darabja is. A digitális képek tömörítésének fő célja a képek tömörítése a
lehető legkevesebb adatvesztéssel és lehető legkevesebb felesleges adat tárolásával. Azonban egy már tömörített kép tényleges felnagyításához szükséges az eredeti képfájl. Egy
lekérdezéshez is elegendő lehet a kép csak egy kicsi részének tömörítése az egész helyett,
ezzel idő és tárhely spórolható.
A hatékony tömörítés nagyon hasznos lehet például földrajzi információs rendszereknél,
műholdfelvételeknél. A földrajzi információs rendszer (GIS) földrajzi adatokat kezel,
rendszerez egyetlen számítógépes rendszerbe integrálva. Egy hatalmas méretű műholdkép teljes méretében sokszor nem szükséges. A földrajzi információs rendszerek feladata a
képek tárolása, indexelése és tömörítése. A képek téglalapokká (csempékké) darabolásával
kezdődik az indexelés és a tömörítés. A téglalap mérete is fontos tényező a tömörítés
hatékonyságában, a nagy méret sok adatot feleslegesen tárolhat, a kis méret pedig rossz
tömörítési arányt nyújthat. Egy csempe mérete 8 KB és 512 KB között változhat.
A [10] tanulmány fő problémája tömörített képeken való tartománykeresés a teljes kép
tömörítése nélkül, veszteségmentesen. Egy ilyen tömörítő módszernek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: a valóságban közeli képpontok a tárolóban is egymáshoz
közeliek legyenek; egy tartománykeresés végrehajtható legyen csak a kép szükséges részét
tartalmazó tömb elérésével; valamint az, hogy a tömörítési arány megfelelő legyen. Ehhez
megfelelő térbeli adatszerkezet és tömörítési algoritmus szükséges.
Az egyik módszer az adatok csoportosítására az eredeti képpontokon alapulva az adattároló hely feldarabolása, a másik pedig a már tömörített adat csoportosítása. Előfordulhat bármely résznél, hogy nem foglal el egy teljes adattömböt, vagy egy kis része átlóg
másik tömbbe. Ez az átfedés és a tárolóhely elpazarlása elkerülhető, ha a képet alkalmas
térkitöltő görbe mentén tapogatjuk le. Az indexek (az adattömbök határolói) lefedik az
egy adattömbben található tömörített adatokat. A hatékony csoportosítás további feltétele a tömbelérések minimalizálása valamint, hogy az adattömbökben ne legyen üres
hely.
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47. ábra. [10]

Az ábrán 3 különböző pixelsorozat található tömbönként 17 pixellel, a Z-rendezésű görbe,
a Hilbert görbe és a scan görbe használatával. A keretek 4 egymás utáni blokkot jelölnek. A Z-rendezésű és a scan görbe esetén többszörösen összekötött részei is lesznek az
adatoknak. A Z görbénél sok az átfedés. A Hilbert görbe menti tömörítés tömöttebb
adatterületeket hoz létre. A becslést is alátámasztja a sorozatban közeli pixelek térbeli
közelsége.
Összehasonlításképpen a Hilbert és a Z-rendezésű görbe mellett a JPEG és a CALIC
képtömörítéseket is végrehajtották. A Hilbert görbe menti tömörítés nem igényel sok
korábbi információt és a legjobban tömöríti a térbeli csoportosítást. Adatok máshogy
tömörítéséhez is csak kevés pixelt kell megváltoztatni.
A Hilbert-görbe mentén is érdemes képeket tömöríteni, hasonlóan jó mint az ismert JPEG
és CALIC képtömörítési módszerek.
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