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Referat

Denna rapport undersöker hur några vanliga eller annars
intressanta icke-kryptografiska hashfunktioner presterar i
hashtabeller med avseende på antal kollisioner för olika ty-
per av nyckelvärden. Med hjälp av denna jämförelse besva-
ras frågan om vilken av de undersökta hashfunktionerna
som kan anses vara genomsnittligt bäst för utvalda typer
av nyckelvärden. För att jämföra de olika hashfunktionerna
utförs experiment där så kallad avalanche effect studeras.
Även andel kolliderande nyckelvärden beräknas, och fördel-
ningen av nyckelvärden i hashtabeller studeras med hjälp
av Karl Pearsons chi-två-test för utvalda datatyper. Baserat
på resultaten framhålls med viss försiktighet SpookyHash
som den bäst presterande av de utvalda hashfunktionerna
för utvalda nyckelvärden.



Abstract

Comparison of non-cryptographic hash
functions for use in hash tables

This report examines some common or otherwise interest-
ing non-cryptographic hash functions with respect to the
number of collisions when used in hash tables for differ-
ent types of hashkeys. The report answers which of the
examined hash functions can be seen as the best perform-
ing for the chosen hashkeys. To compare the different
hash functions, an experiment which studies avalanche ef-
fect behaviour is carried out. The experiments also calcu-
late the fraction of colliding hashkeys, and the distribution
of hashkeys in hash tables is studied using Karl Pearson’s
chi-squared test. The results indicate that SpookyHash is
the best performing hash function for the chosen hashkeys.
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Kapitel 1

Bakgrund

Många enheter i det vardagliga livet såväl som i industrin kräver datorprogram med
snabba körtider. Lagring och sökning i datastrukturer är i många fall en väsentlig
del av funktionaliteten i dessa datorprogram; det är därför viktigt att detta kan ske
snabbt för att programprestandan ska vara tillfredsställande.

En vanlig datastruktur är hashtabeller, där hashfunktioner spelar en central roll för
dess prestanda. En hashfunktion är en deterministisk funktion som transformerar
data av godtycklig längd till en referens till denna data. Denna referens kallas ofta
hashvärde, hashsumma eller kondensat och är för varje hashfunktion av förbestämd
längd [1, 2]. I denna rapport kommer vi att använda oss av termerna nyckelvärde
för indata till hashfunktioner och hashvärde för utdata från densamma. Vid im-
plementation i en hashtabell är hashfunktionens uppgift att fördela den lagrade
datan jämnt över hela hashtabellen, en egenskap som är kritisk för snabb lagring
och sökning.

1.1 Syfte och frågeställning

I denna rapport presenteras experiment för att jämföra prestandan hos några van-
liga icke-kryptografiska hashfunktioner. Dessa experiment syftar till att besvara
frågeställningen:

Vilken av de undersökta icke-kryptografiska hashfunktionerna kan anses vara ge-
nomsnittligt bäst för olika utvalda typer av nyckelvärden med avseende på antal
kollisioner i hashtabeller?

Syftet med rapporten är att fungera som referens för programmerare som önskar
välja ut en för situationen lämplig hashfunktion vid implementation i en hashtabell.
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KAPITEL 1. BAKGRUND

1.2 Hashfunktioners användningsområden

Hashfunktioner används bland annat i olika implementationer av hashtabeller. En
hashtabell är en datastruktur som använder sig av exempelvis en vektor av länkade
listor för att lagra nyckelvärden tillsammans med data, samt en hashfunktion för
att hitta positionen för ett visst nyckelvärde i denna vektor. Vid insättning i denna
vektor används en hashfunktion för att beräkna i vilken av dessa länkade listor
nyckelvärdet ska lagras. Förutsatt att insättning i den länkade listan görs i början
av listan krävs ingen genomsökning av länkade listor i vektorn. Sökning i en länkad
lista kräver i värsta fall genomgång av varje element exakt en gång, vilket innebär
att de länkade listorna i en hashtabell bör vara så korta som möjligt för att bibehålla
en hög sökhastighet [3, 4].

Kryptografin är ett annat användningsområde för hashfunktioner där de ofta an-
vänds för att skydda känslig data. Detta kan innebära exempelvis hashning av
lösenord eller ett steg i digital signering med exempelvis PGP [5]. Vid konstruktion
av kryptografiska hashfunktioner är ett av målen att göra det så svårt som möjligt
att härleda nyckelvärdet givet ett visst hashvärde. Denna klass av hashfunktioner
skiljer sig i detta avseende från de icke-kryptografiska hashfunktionerna avsedda
för användning i exempelvis hashtabeller, där denna egenskap inte nödvändigtvis
eftersträvas [6]. Det är inte heller givet att snabbhet är en prioriterad egenskap för
kryptografiska hashfunktioner.

Utöver dessa två har hashfunktioner även andra användningsområden, men i denna
rapport kommer vi enbart att behandla hashfunktioner designade för användning i
hashtabeller.

1.3 Konstruktion av hashfunktioner

Om en hashfunktion genererar samma hashvärde för flera olika nyckelvärden säger
man att dessa nyckelvärden kolliderar. I värstafallet kommer hashfunktionen att
generera samma hashvärde för alla element i nyckelmängden, och en sökning i hash-
tabellen har därför linjär asymptotisk tidskomplexitet. För att hålla hashtabellen
snabb vill man alltså välja en hashfunktion som ger minimalt antal kollisioner för
tänkt indata. I de fall där den exakta datan som ska lagras inte är känd i förväg
är det i regel svårt att konstruera en hashfunktion helt utan kollisioner. Istället är
målet att åstadkomma en så jämn spridning av de förväntade nyckelvärdena över
hashtabellen som möjligt [4]. Ett sätt att komma nära en jämn fördelning över
hashtabellen är att konstruera hashfunktionen på ett sådant sätt att den simulerar
slumpmässigt utvalda hashvärden, trots att hashfunktionen i verkligheten är deter-
ministisk. Genom simulerad slumpmässighet blir det osannolikt att två godtyckligt
utvalda nyckelvärden kolliderar [3].

Hashfunktioner kan prestera olika beroende på vilken typ av nyckelvärden som
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1.4. UTVALDA HASHFUNKTIONER

hashas beroende på vilken typ av nyckelvärden denna är konstruerad för. Tekniken
som används för hashning bör därför anpassas till den förväntade typen av nyckel-
värden. Trots att man inte vet de exakta nyckelvärdena som ska hashas kan man
alltså dra nytta av att veta ungefär hur nyckelvärdena kommer att se ut. Exempelvis
kan det vara så att en viss hashfunktion presterar bättre för personnummer än för
telefonnummer, trots att båda representeras av siffersträngar. Vid val av hashfunk-
tion bör därför typen av nyckelvärden om möjligt identifieras i förväg [7]. I denna
rapport kommer vi att fokusera på den typ av hashfunktioner som är konstruerade
för okända nyckelvärden (även om författaren av varje hashfunktion kan ha specifi-
cerat en övergripande struktur av nyckelvärden för vilken hashfunktionen presterar
väl).

För att bibehålla en hög prestanda för sökning i en hashtabell med i förväg okänd
typ av nyckelvärden måste någon typ av system för kollisionshantering användas
[8]. Hantering av kollisioner påverkar tidsåtgången för lagring i hashtabeller, men
eftersom denna rapport inte fokuserar specifikt på lagring av data utan istället
själva hashfunktionerna som används för detta ändamål, kommer de specifika kol-
lisionshanteringsmetoderna inte att beskrivas här. Det är dock värt att notera att
kollisioner i praktiken påverkar programprestanda eftersom kollisioner måste han-
teras.

1.4 Utvalda hashfunktioner

I detta avsnitt ges en kort introduktion till de utvalda hashfunktioner som vi i
denna rapport ämnar undersöka. Urvalet är baserat på liknande studier där följande
hashfunktioner har visat sig prestera väl eller besitta andra intressanta egenskaper.
De hashfunktioner vi har valt att studera finns i flera varianter, men vi har valt att
enbart implementera 64-bitarsversioner av dessa. Den exakta kodimplementationen
som har använts för respektive hashfunktion återfinns i bilaga A.

1.4.1 MurmurHash3

MurmurHash3 är den tredje och senaste hashfunktionen i MurmurHash-familjen
av icke-kryptografiska hashfunktioner, författad av Austin Appleby. MurmurHash3
som officiellt färdigställdes i maj 2011 är en förbättring av den tidigare versionen
MurmurHash2 som enligt Appleby använts i olika kodprojekt av exempelvis Google,
Microsoft och Yahoo [9].

MurmurHash3 finns i ett 32- och ett 128-bitarsutförande, vilket innebär att de retur-
nerar hashvärden av storlek 32 respektive 128 bitar. Dessa finns båda tillgängliga
i fullständiga kodimplementationer på den officiella hemsidan för MurmurHash3,
skapad av Appleby. [9]. Vi kommer att använda oss av 128-bitarsversionen men
enbart utnyttja de 64 minst signifikanta bitarna.
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KAPITEL 1. BAKGRUND

1.4.2 SpookyHash

SpookyHash är en icke-kryptografisk hashfunktion utvecklad av Bob Jenkins år 2011
och är en vidareutveckling av hans tidigare hashfunktion MD4 [10, 11]. SookyHash
producerar 128-bitars hashvärden, men enligt Jenkins kan även de minst signifikanta
64 eller 32 bitarna också användas. Förutom dess hastighet ska en av fördelarna med
SpookyHash enligt författaren vara att den klarar det så kallade Avalanche effect-
testet (se kapitel 2.2 och 3.1), vilket innebär att samtliga bitar i det producerade
hashvärdet ändras med 50% sannolikhet då någon av bitarna i nyckelvärdet ändras
för slumpmässig nyckeldata [12, 13]. På författarens hemsida tillhandahålls en C++-
implementation av hashfunktionen [12].

1.4.3 FNV-1

Fowler-Noll-Vo hash function (vidare refererat till som FNV-1) är en icke-kryptografisk
hashfunktion framtagen av Glenn Fowler, Landon Curt Noll och Phon Vo. Grun-
didéen till hashfunktionen togs fram av Fowler och Vo och skickades in som en del
av en granskningskommentar till IEEEs POSIX P1003.2-kommitté. Noll föreslog en
förbättring av hashfunktionen som efter tester visade sig fungera fungera väl, varpå
Fowler och Vo inkorporerade förslaget och namngav funktionen efter samtliga tre
parter [14].

Tack vare sin påstått höga spridning av nyckelvärden över värdemängden är FNV-1
väl lämpad för hashning av liknande strängar, exempelvis IP-adresser och filnamn.
FNV-1 är framtagen för att snabbt hasha nyckelvärden med så få kollisioner som
möjligt och kan därför användas för att hasha stora datamängder [14].

1.4.4 CityHash

CityHash är en samling icke-kryptografiska hashfunktioner utvecklade av Google
för hashning av nyckelvärden av typen strängar på little-endian-maskiner. Google
tillhandahåller flera olika C++-implementationer av CityHash, bland annat City-
Hash32() och CityHash64() som returnerar hashvärden av av längd 32 respektive 64
bitar. CityHash128() är en annan implementation, speciellt designad för hashning
av längre nyckelvärden över ett par hundra bytes. Denna hashfunktion returnerar
ett 128-bitars hashvärde och ska enligt Google (beroende på datorarkitekturen den
körs på) vara snabbare än CityHash64() för längre nyckelvärden, men långsamma-
re för kortare dito. Samtliga CityHash-hashfunktioner bygger på tidigare arbete
av bland annat Austin Appleby (MurmurHash, se 1.4.1) och Bob Jenkins (djb2,
se 1.4.5) [15, 16].

CityHash är en relativt komplex hashfunktion, och som ett resultat av detta miss-
lyckas vissa kompilatorer med att generera optimerad assemblykod med avseende
på hastighet. Vissa rapporter antyder att vissa Microsoft-kompilatorer producerar
assemblykod som är 10-20% långsammare än nödvändigt [16].

4



1.4. UTVALDA HASHFUNKTIONER

1.4.5 DJB2
Den Amerikanska matematikern Daniel J. Bernstein, verksam vid University of Illi-
nois at Chicago, presenterade sin icke-kryptografiska hashfunktion DJB2 i Usenet-
gruppen “comp.lang.c” [17, 18]. DJB2 använder sig av den heuristiskt framtagna
konstanten 33 i formeln för att beräkna hashvärdet. Ännu saknas förklaring till
varför hashfunktionen tycks prestera bättre med denna konstant än andra [17].

1.4.6 SDBM
Denna hashfunktion är baserad på Per-Åke Larsons forskning om linjär hashning
[19] och finns implementerad i SDBM, en omarbetad version av databasbiblioteket
NDBM. Denna hashfunktion, vidare refererad till som SDBM, påstås kunna förde-
la godtyckliga nyckelvärden jämnt över värdemängden. I våra experiment kommer
Ozan Yigits implementation av hashfunktionen att användas [17].

1.4.7 Lose Lose
I Brian Kernighan och Dennis Ritchies första utgåva av boken The C Programming
Language ges ett exempel på en simpel icke-kryptogafisk hashfunktion [20] som
senare har kommit att refereras till som Lose Lose [17]. Kernighan och Ritchie varnar
läsaren för att hashfunktionen inte nödvändigtvis presterar väl, men hashfunktionen
kommer ändå att undersökas i syfte att ge referensdata då prestandan hos mer
avancerade hashfunktioner mäts.

1.4.8 Lose Lose 2
I den andra utgåvan av Kernighan och Ritchies bok The C Programming Language
presenteras en omarbetad version av Lose Lose [21], vilken även kommer att undersö-
kas i denna rapport. Denna hashfunktion påstås prestera bättre än sin föregångare,
samtidigt som den bibehåller en enkel struktur [17]. Hashfunktionen kommer att
refereras till som Lose Lose 2.
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Kapitel 2

Metod

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet i de experiment som
kommer att utföras. Tre olika testprogram kommer att skrivas för att systema-
tiskt testa varje utvald hashfunktion för olika mängder och typer av nyckelvärden.
Författarna till flera av de utvalda hashfunktionerna tillhandahåller egna implemen-
tationer skrivna i C++, vilket ligger till grund för vårt beslut att skriva samtliga
testprogram i detta språk. Genom att direkt kunna använda oss av dessa färdiga
implementationerna minimera vi risken att själva introducera buggar i koden. Vissa
hjälpprogram för nyckelvärdesgenerering samt resultatanalys kan dock komma att
implementeras i andra programspråk.

2.1 Val av nyckelvärden
De hashfunktioner som vi i denna rapport har valt att studera presterar enligt dess
författare olika bra för olika typer av nyckelvärden. Syftet med rapporten är att
fungera som en referens för programmerare som ämnar välja ut en välpresterande
hashfunktion för lagring av någon förväntad typ av nyckelvärden i en hashtabell.
Genom att testa hashfunktionerna för olika typer av nyckelvärden ökar chansen att
denna förväntade typ av nyckelvärden finns representerad i experimenten. Följande
olika filer med testdata har därför tagits fram:

Korta slumpgenererade alfanumeriska strängar á 10 byte: Vissa hashfunk-
tioner presterar bättre för specifika längder på dess nyckelvärden [15]. Testpro-
grammet kommer därför att köras för både kortare och längre strängar. De korta
strängarna kommer att vara 10 byte långa och innehålla slumpgenererade alfanu-
meriska tecken: gemener (a-z), versaler (A-Z) och siffror (0-9) utan skiljetecken och
specialtecken. För att generera dessa strängar skrivs ett separat program som ge-
nererar en given mängd strängar av specificerad längd utan dubbletter och skriver
dem till en textfil. För att slumpgenerera nyckelvärden kommer ett egenproducerat
Java-program att användas. Slumpgeneratorn som kommer att användas är Javas
inbyggda Random-klass [22]. Totalt kommer en miljon nyckelvärden av den här
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typen att genereras.

Långa slumpgenererade alfanumeriska strängar á 500 byte: För de längre
strängarna har storleken 500 byte valts. Dessa strängar kommer att innehålla samma
typ av tecken som de kortare och kommer att genereras med samma Java-program.
Totalt kommer en miljon nyckelvärden av den här typen att genereras.

Korta slumpgenererade numeriska strängar á 10 byte: Dessa nyckelvärden
kommer att utgöras av tio slumpvis utvalda numeriska siffror mellan 0-9 och kommer
att genereras med samma metod som de alfanumeriska strängarna. Denna typ av
nyckelvärden kan exempelvis representera minnesadresser eller unika ID-nummer.
Totalt kommer en miljon nyckelvärden av den här typen att genereras.

Engelsk ordlista: En engelsk ordlista kommer att användas för att undersöka hur
hashfunktionerna presterar för nyckelvärden som är mer lika varandra än slumpge-
nererade strängar. Ordlistan består av 69903 engelska ord och består av gemener
(a-z) samt bindestreck.

Persondata: För att testa hashfunktionerna för långa nyckelvärden av liknande
struktur kommer listor av persondata [23] att användas, där varje sträng innehåller
samma typ av information på formen: förnamn, efternamn, företag, adress, stad,
län, stat/provins, postnummer, telefonnummer 1, telefonnummer 2, e-post, weba-
dress. Totalt kommer 2000 unika strängar på denna form att användas. Varje sträng
består av verkliga eller slumpgenererade men korrekt formaterade element, men är
ihopsatt på ett sådant sätt att ingen sträng fullständigt beskriver en verklig person.

2.2 Testprogram: Avalanche effect
Avalanche effect-testet är ett statistiskt test som kan användas för att avgöra huruvi-
da en hashfunktion uppvisar något samband mellan bitarna i nyckelvärdet och hash-
värdet. Strict avalanche criterion är en formalisering av Avalanche effect och upp-
fylls av en hashfunktion om samtliga bitar i dess producerade hashvärde med 50%
sannolikhet ändras då en bit i nyckelvärdet ändras för slumpmässiga nyckelvärden.
Testet ger alltså ett mått på hur slumpmässiga bitarna i hashvärdet kan anses vara
[24]. Högre slumpmässighet kan ge anledning att tro att fördelningen över hashta-
bellen blir jämn. I detta testprogram används avalance effect-testet för att avgöra
huruvida varje hashfunktion uppvisar avalanche effect.

Hashfunktionerna som undersöks i denna rapport producerar 64 bitar långa hash-
värden och kan användas för att peka ut drygt 1, 8 · 1019 platser i en hashtabell.
I verkligheten är det dock mer troligt att hashtabeller är betydligt mindre och att
utvalda bitar ur hashvärdet istället används för att peka ut en plats i en hashtabell.
Som beskrevs i 1.3 är målet att åstadkomma en så jämn spridning av förväntade
nyckelvärden över hela värdemängden som möjligt. Detta test är alltså även an-
vändbart för att se om valet av bitar i hashvärdet har betydelse för fördelning i en
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hashtabell.

Indata till testprogrammet för avalanche effect kommer att bestå av en fil med
1000 slumpgenererade alfanumeriska nyckelvärden av längd 256 bitar. Nyckelvärde-
na kommer att tolkas som binär data där den minst signifikanta biten i strängen
återfinns som den minst signifikanta biten i nyckelvärdets sista tecken. Den mest
signifikanta biten återfinns således i det första tecknets mest signifikanta bit. För
varje nyckelvärde kommer testprogrammet att köra följande algoritm:

1. Beräkna hashvärde för ursprungligt nyckelvärde

2. Byt värde på en bit i nyckelvärdet

3. Beräkna hashvärde för modifierat nyckelvärde

4. Jämför hashvärde från steg 3 med ursprungligt hashvärde

5. Uppdatera resultatmatris med information om vilka bitar i hashvärdet som
ändrats

6. Återställ modifierat hashvärde till ursprungligt nyckelvärde

7. Upprepa från steg två för nästa bit i nyckelvärdet

Varje bit i nyckelvärdet kommer att ändras oberoende av tidigare förändringar.
Bitförändringarna sker alltså alltid från det ursprungliga nyckelvärdet. Resultatet
av körningen sparas i en matris av dimension (antal bitar i hashvärde) × (antal
bitar i nyckelvärde), det vill säga 64 × 256. Testprogrammet använder samma fil
med nyckelvärden för varje hashfunktion och resultatmatriserna för dessa skrivs till
separata utdatafiler. För att analysera och representera resultaten grafiskt kommer
ett egenproducerat Java-program att användas.

För att få ett numeriskt mått på resultatet kommer den genomsnittliga avvikelsen
från det optimala värdet 50% att beräknas för varje hashfunktion. Denna genom-
snittsavvikelse beräknas som genomsnittet av resultaten för varje bit enligt formeln:

genomsnittsavvikelse = 1
matrisdimension

r∑
i=1

c∑
j=1

pij

där r betecknar antalet rader i den resulterande matrisen från avalanche effect-
testet, c betecknar antalet kolonner i densamma och pij betecknar andelen föränd-
ringar av biten på rad i och kolonn j vid testkörningen. Genomsnittsavvikelsen ger
värden mellan 0 och 50 procentenheter som avrundas till fyra värdesiffror, där ett
värde nära 0 är önskvärt.
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2.3 Testprogram: Kollisionstest
Syftet med detta testprogram är att avgöra hur väl de olika hashfunktionerna pre-
sterar i förhållande till varandra med avseende på andelen kollisioner för olika typer
av nyckelvärden i olika hashtabeller. De olika nyckelvärdestyper som kommer att an-
vändas beskrivs under kapitel 2.1. För varje nyckelvärdestyp kommer vi att beräkna
andelen kollisioner i hashtabeller av följande storlekar:

Nyckelvärdestyp Antal nyckelvärden Hashtabellstorlek
Slumpgenererade strängar (10 byte) 1 000 000 220 = 1048576
Slumpgenererade strängar (500 byte) 1 000 000 220 = 1048576
Slumpgenererade numeriska strängar 1 000 000 220 = 1048576
Engelsk ordlista 69903 217 = 131072
Persondata 2000 211 = 2048

För varje kombination av nyckelvärdestyp och hashfunktion kommer hashvärdena
att skrivas till fil. För dessa filer beräknas antalet icke-unika rader och divideras
med det totala antalet nyckelvärden, vilket ger andelen kolliderande nyckelvärden
för samtliga kombinationer av nyckelvärdestyper och hashfunktioner. För varje hash-
funktion kommer även den genomsnittliga andelen kollisioner för varje nyckelvär-
destyp att beräknas.

2.4 Testprogram: Fördelning
För att testa hur nyckelvärdena fördelas av hashfunktionerna över hashtabeller av
olika storlek kommer Karl Pearsons chi-två-test att användas. Detta kommer att
göras genom att låta testprogrammet beräkna chi-två-värdet för fördelningen över
hashtabeller av olika storlek. Chi-två-värdet för en körning av testprogrammet be-
räknas enligt formeln:

χ2 =
m∑

i=1

(Oi−Ei)2

Ei

där Oi är det observerade antalet nyckelvärden på position i i hashtabellen och Ei

är det förväntade värdet på denna position.

Nollhypotesen lyder att alla n lagrade nyckelvärden är likformigt fördelade över
hashtabellens m positioner. Detta innebär att det förväntade antal nyckelvärden för
samtliga platser i tabellen är n

m .

Microsoft Excel 2010 kommer att användas för att beräkna sannolikhetsvärdena för
likformighet genom att använda de erhållna chi-två-värdena för de olika körningarna
som parametrar till Excel-funktionen CHISQ.RT.DIST [25, 26]. Signifikansnivån
har valts till 0,05. Detta innebär att om det sannolikhetsvärde som returneras av
CHISQ.RT.DIST understiger cirka 5% kan nollhypotesen om likformig fördelning
förkastas.
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Testprogrammet kommer att läsa in de testfiler med de olika typer av nyckelvär-
den som beskrivs i avsnitt 2.1 och simulera lagring av dessa i en hashtabell för
varje testfil och hashfunktion. En körning av testprogrammet kommer att använ-
da en testfil av nyckelvärden och beräkna hashvärdena av alla dessa för en av de
utvalda hashfunktionerna. Hashvärdena kommer därefter att användas som index i
en vektor av heltal, där varje heltal representerar antalet nyckelvärden som hashas
till motsvarande index i hashtabellen. Varje testdatafil kommer att köras för några
olika storlekar på hashtabellen. Hashvärdet kommer att beräknas modulo hashta-
bellens storlek. Som ett slutgiltigt resultat av detta test kommer genomsnittet av
sannolikhetsvärdena för varje nyckelvärdestyp och hashfunktion att användas.
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Kapitel 3

Resultat

I detta avsnitt presenteras grafer och tabeller över de erhållna testresultaten. För
analys av dessa resultat, se resultatanalys i avsnitt 4.1.

3.1 Avalanche effect-test
Bitförändringsgraferna i figurerna nedan representerar grafiskt resultatet av avalan-
ce effect-testet för de olika hashfunktionerna, med bitarna i nyckelvärdet på den
horisontella axeln och bitarna i hashvärdet på den vertikala axeln. Varje bit repre-
senteras av en pixel i bitförändringsgrafen med en färg i en skala från svart till
klargrönt på följande vis:

Optimal andel förändringar för varje bit är 50% vilket representeras av en klargrön
färg i hashfunktionens bitförändringsgraf. Klargröna pixlar i bitförändringsgraferna
nedan representerar alltså de bitar som presterar nära optimalt i avalanche effect-
testet. Värden nära 0% och 100% representeras av en svart färg i bitförändringsgra-
ferna. Figurerna nedan har skalats upp något med bevarat bildförhållande för att
läsaren lättare ska kunna urskilja mörka respektive ljusa pixlar.
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MurmurHash3

Figur 3.1. Bitförändringsgraf för MurmurHash3 med genomsnittlig avvikelse 1,272
procentenheter.

SpookyHash

Figur 3.2. Bitförändringsgraf för SpookyHash med genomsnittlig avvikelse 1,256
procentenheter.

FNV-1

Figur 3.3. Bitförändringsgraf för FNV-1 med genomsnittlig avvikelse 11,15 procen-
tenheter.
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CityHash

Figur 3.4. Bitförändringsgraf för CityHash med genomsnittlig avvikelse 1,277 pro-
centenheter.

DJB2

Figur 3.5. Bitförändringsgraf för DJB2 med genomsnittlig avvikelse 30,83 procen-
tenheter.

SDBM

Figur 3.6. Bitförändringsgraf för SDBM med genomsnittlig avvikelse 28,89 procen-
tenheter.
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Lose Lose

Figur 3.7. Bitförändringsgraf för Lose Lose med genomsnittlig avvikelse 48,57 pro-
centenheter.

Lose Lose 2

Figur 3.8. Bitförändringsgraf för Lose Lose 2 med genomsnittlig avvikelse 31,31
procentenheter.

Figur 3.9. Sammanställning av genomsnittsavvikelserna för de olika bitförändrings-
graferna presenterade i figur 3.1 - 3.8.
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3.2 Kollisionstest
Nedan följer resultatet av kollisionstestet, beskrivet i kapitel 2.3. Resultaten i ta-
bell 3.1 är grupperade efter hur många av de minst signifikanta bitarna i de 64 bitar
långa hashvärdena som har jämförts. För varje hashfunktion har genomsnittet av
andelen kollisioner för de olika nyckelvärdestyperna beräknas.

MurmurHash3 SpookyHash FNV-1 CityHash DJB2 SDBM Lose Lose Lose Lose 2
Engelsk ordlista 41.73% 41.08% 41.12% 41.13% 41.36% 41.38% 99.73% 41.45%
Persondata 62.85% 62.85% 61.15% 63.25% 62.05% 63.85% 62.05% 62.50%
Långa alfanumeriska strängar 61.53% 61.47% 61.43% 61.36% 61.43% 61.55% 99.97% 61.49%
Korta alfanumeriska strängar 61.50% 61.49% 61.47% 61.48% 61.47% 61.44% 100.00% 61.42%
Korta numeriska strängar 61.41% 61.45% 61.47% 61.46% 62.94% 79.23% 100.00% 62.98%
Genomsnitt 57.81% 57.67% 57.33% 57.74% 57.85% 61.49% 92.35% 57.97%

Tabell 3.1. Andel kolliderande nyckelvärden.

Figur 3.10. Genomsnittlig andel kolliderande nyckelvärden för varje hashfunktion
och nyckelvärdestyp.
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3.3 Fördelningstest
Följande stapeldiagram konstruerades utifrån de genomsnittliga sannolikhetsvärde-
na beräknade med Karl Pearsons chi-två-test mot likformig fördelning för de olika
typerna av nyckelvärden.

Tabell 3.2 på sidan 19 visar de enskilda resultaten av fördelningstesterna för olika
nyckelvärdestyper och olika storlekar på hashtabellen. Det genomsnittliga resultatet
för varje nyckelvärdestyp listas på samma rad som hashfunktionens namn.
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Hashtabellstorlek 220 = 1048576 216 = 65536 27 = 128
MurmurHash3 95.00% 37.35% 42.11%
Ordlista 86.47% 8.91% 4.83%
Persondata 97.61% 1.55% 40.54%
Slumpvisa strängar 500 byte 91.27% 57.95% 99.93%
Slumpvisa strängar 10 byte 99.67% 25.81% 54.07%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 100.00% 92.53% 11.18%
SpookyHash 97.84% 57.02% 44.95%
Ordlista 99.87% 92.94% 40.72%
Persondata 89.63% 7.52% 87.13%
Slumpvisa strängar 500 byte 99.99% 91.17% 27.03%
Slumpvisa strängar 10 byte 99.74% 16.18% 36.70%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 99.98% 77.29% 33.18%
FNV-1 97.80% 54.53% 43.15%
Ordlista 99.84% 61.87% 14.09%
Persondata 89.25% 7.42% 90.82%
Slumpvisa strängar 500 byte 100.00% 90.40% 48.14%
Slumpvisa strängar 10 byte 99.91% 80.65% 55.69%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 100.00% 32.32% 7.01%
CityHash 88.36% 49.23% 38.63%
Ordlista 99.71% 88.50% 73.91%
Persondata 42.18% 0.59% 18.00%
Slumpvisa strängar 500 byte 100.00% 56.37% 20.12%
Slumpvisa strängar 10 byte 99.94% 46.70% 4.28%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 99.98% 54.00% 76.84%
DJB2 71.51% 14.16% 36.23%
Ordlista 68.18% 18.63% 44.05%
Persondata 89.37% 23.64% 50.32%
Slumpvisa strängar 500 byte 100.00% 24.93% 59.53%
Slumpvisa strängar 10 byte 99.99% 3.58% 27.23%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 0.00% 0.00% 0.00%
SDBM 71.64% 33.29% 41.68%
Ordlista 72.48% 15.22% 0.00%
Persondata 89.37% 36.08% 43.95%
Slumpvisa strängar 500 byte 97.15% 18.35% 67.64%
Slumpvisa strängar 10 byte 99.21% 96.78% 96.80%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 0.00% 0.00% 0.00%
Lose Lose 0.00% 0.00% 25.84%
Ordlista 0.00% 0.00% 0.35%
Persondata 0.00% 0.00% 11.58%
Slumpvisa strängar 500 byte 0.00% 0.00% 90.46%
Slumpvisa strängar 10 byte 0.00% 0.00% 26.81%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 0.00% 0.00% 0.00%
Lose Lose 2 66.29% 25.49% 30.75%
Ordlista 90.35% 10.69% 29.23%
Persondata 42.45% 18.40% 44.89%
Slumpvisa strängar 500 byte 99.91% 91.23% 31.32%
Slumpvisa strängar 10 byte 98.71% 7.14% 48.31%
Slumpvisa numeriska strängar 10 byte 0.00% 0.00% 0.00%

Tabell 3.2. Tabell över sannolikhetsvärden från Karl Pearsons chi-två-test mot lik-
formig fördelning.
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Kapitel 4

Diskussion

I detta kapitel diskuteras resultat och metodval. Baserat på resultaten presentera-
de i kapitel 3 samt denna diskussion dras slutsatser om prestandan hos de olika
hashfunktionerna.

4.1 Resultatanalys

Resultatet av avalanche effect-testet uppvisade tydliga skillnader mellan vissa av
hashfunktionerna. SpookyHash, MurmurHash3 och CityHash utmärker sig i detta
test som de bäst presterande - alla med en genomsnittlig avvikelse från optimalt
resultat strax över 1,2 procentenheter. SpookyHash presterade marginellt bättre
än MurmurHash3 med en liten skillnad på 0,016 procentenheter. MurmurHash3
presterade i sin tur marginellt bättre än CityHash med en skillnad på 0,005 procen-
tenheter. CityHash tycks dock prestera sämre för ett litet antal bitar i ett intervall
bland de minst signifikanta i hashvärdet och omkring bit 64 i nyckelvärdet. Att
detta skulle ha någon verklig betydelse för CityHashs förmåga att jämnt fördela
nyckelvärden i hashtabeller finner vi osannolikt. Skillnaderna mellan SpookyHash,
MurmurHash3 och CityHash är så pass små att vi inte baserat på detta test har
anledning att anta det skulle finnas någon verklig prestandaskillnad.

FNV-1, SDBM, DJB2 och Lose Lose 2 följer efter CityHash med genomsnittliga
avvikelser på 11,15, 28,89, 30,83 respektive 31,31 procentenheter, där FNV-1 har
en nästan tio gånger större genomsnittsavvikelse än CityHash. SDBM, DJB2 och
Lose Lose 2 uppvisar liknande mönster i förändringen av sina bitar. Sämst i testet
presterar Lose Lose, som endast tycks ändra de cirka tio minst signifikanta bitarna
i hashvärdet för olika bitförändringar i nyckelvärdet.

Detta testresultat antyder att SpookyHash, MurmurHash3 och CityHash har störst
potential att jämnt fördela alfanumeriska strängar med upp till 32 tecken. Med
denna tolkning av resultatet kan Lose Lose direkt uteslutas som välpresterande
hashfunktion för alla situationer då fler än de första tiotalet bitar i hashvärdet är
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av intresse.

I övriga experiment användes ett intervall av bitar i hashvärdet för att peka ut
positioner i hashtabeller. För att hashfunktionerna skulle kunna jämföras på nå-
gorlunda lika villkor användes resultatet av avalanche effect-testet. Här gjorde vi
bedömningen att de minst signifikanta bitarna i hashvärdena kunde användas då
de flesta av hashfunktionerna tycktes prestera tillräckligt bra för detta intervall.

I resultatet av kollisionstestet observerade vi att Lose Lose nästintill konsekvent
presterade sämst av alla testade hashfunktioner. Intressant att notera är att öv-
riga hashfunktioner i detta test presterade nära identiskt med varandra, oavsett
nyckelvärdestyp. För persondata presterade Lose Lose likvärdigt med andra hash-
funktioner. Med hänsyn till avalanche effect-testet för Lose Lose verkar det rimligt
att denna presterar bättre för hashtabeller mindre än cirka 210. För testerna på
persondata användes en hashtabell av storlek 211, vilken också var den minsta hash-
tabellstorleken som användes. Detta styrker resultatet från avalanche effect-testet
att Lose Lose utnyttjar de tillgängliga bitarna i hashvärdet dåligt medan övriga
hashfunktioner använder dem väl.

I fördelningstestet ville vi med Karl Pearsons chi-två-test undersöka huruvida noll-
hypotesen om likformig fördelning av nyckelvärden över olika hashtabeller gäll-
de med signifikansnivån 5%. Ett intressant resultat gavs för slumpvisa numeris-
ka strängar där MurmurHash3, SpookyHash, FNV-1 och CityHash uppvisade jämn
fördelning, medan övriga konsekvent gav resultatet 0,00%. Lose Lose uppvisade kon-
sekvent värden under signifikansnivån 5% för hashtabeller av storlek 216 respektive
220 och vi kan med relativt stor säkerhet förkasta nollhypotesen för denna hash-
funktion. Närmast likformig fördelning för utvalda nyckelvärden kom i genomsnitt
SpookyHash, tätt följd av FNV-1. Den huvudsakliga slutsatsen av detta testresul-
tat är dock att ingen av hashfunktionerna kan uteslutas som genomsnittligt väl-
presterande med avseende på fördelning, bortsett från Lose Lose som inte klarade
chi-två-testet för stora hashtabeller.

4.2 Metodkritik

Valet av Karl Pearsons chi-två-test för att mäta fördelningen av nyckelvärden över
hashtabeller kan ifrågasättas som metod för att besvara rapportens frågeställning.
Experimenten visade att chi-två-värdena kunde variera kraftigt från körning till kör-
ning med olika slumpgenererade strängar trots att antalet nyckelvärden och längden
av dessa var desamma. Detta tycks bero på att testet är mycket känsligt för enstaka
avvikande värden, vilket blir problematiskt då generella slutsatser om hashfunktio-
nernas fördelning eftersöks.

Baserat på experiment och resultat tycker vi oss sakna tillräcklig grund för att dra
några slutsatser kring vilken av hashfunktionerna som skulle vara universellt bäst
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för alla typer av nyckelvärden. Trots att frågeställningen inte bestod av att finna den
universellt bästa hashfunktionen tror vi att ett resultat baserat på fler nyckelvär-
destyper hade varit mer intressant. Detta med särskild hänsyn till rapportens syfte,
vilket var att fungera som referens för programmerare som ska välja en hashfunktion
lämplig för sina förväntade nyckelvärden.
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Slutsats

Slutsatsen vi drar utifrån erhållna resultat är att SpookyHash presterar genom-
snittligt bäst i utförda tester för de utvalda nyckelvärdena. Denna hashfunktion ut-
märkte sig tillsammans med MurmurHash3 och CityHash i avalanche effect-testet.
Kollisionstestet var inte till någon hjälp för att peka ut den bästa hashfunktio-
nen. Fördelningstestet visade att SpookyHash i genomsnitt kom närmast likformig
fördelning för samtliga storlekar på hashtabellen.

Eftersom skillnaderna mellan hashfunktionerna i testerna var små är det med viss
försiktighet som vi väljer att lyfta fram SpookyHash som den bästa hashfunktionen
för utvalda nyckelvärden. Nästintill likvärdiga resultat uppvisades av MurmurHash3,
CityHash och FNV-1.
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Bilaga A 
 
 
Murmur3 

 
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
// MurmurHash3 was written by Austin Appleby, and is placed in the public 
// domain. The author hereby disclaims copyright to this source code. 
 
// Note ‐ The x86 and x64 versions do _not_ produce the same results, as the 
// algorithms are optimized for their respective platforms. You can still 
// compile and run any of them on any platform, but your performance with the 
// non‐native version will be less than optimal. 
 
#include "MurmurHash3.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
 
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
// Platform‐specific functions and macros 
 
// Microsoft Visual Studio 
 
#if defined(_MSC_VER) 
 
#define FORCE_INLINE  __forceinline 
 
#include <stdlib.h> 
 
#define ROTL32(x,y)  _rotl(x,y) 
#define ROTL64(x,y)  _rotl64(x,y) 
 
#define BIG_CONSTANT(x) (x) 
 
// Other compilers 
 
#else  // defined(_MSC_VER) 
 
#define FORCE_INLINE __attribute__((always_inline)) 
 
inline uint32_t rotl32 ( uint32_t x, int8_t r ) 
{ 
  return (x << r) | (x >> (32 ‐ r)); 
} 
 
inline uint64_t rotl64 ( uint64_t x, int8_t r ) 
{ 
  return (x << r) | (x >> (64 ‐ r)); 
} 
 
#define ROTL32(x,y) rotl32(x,y) 
#define ROTL64(x,y) rotl64(x,y) 



 
#define BIG_CONSTANT(x) (x##LLU) 
 
#endif // !defined(_MSC_VER) 
 
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
// Block read ‐ if your platform needs to do endian‐swapping or can only 
// handle aligned reads, do the conversion here 
 
FORCE_INLINE uint32_t getblock ( const uint32_t * p, int i ) 
{ 
  return p[i]; 
} 
 
FORCE_INLINE uint64_t getblock ( const uint64_t * p, int i ) 
{ 
  return p[i]; 
} 
 
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
// Finalization mix ‐ force all bits of a hash block to avalanche 
 
FORCE_INLINE uint32_t fmix ( uint32_t h ) 
{ 
  h ̂= h >> 16; 
  h *= 0x85ebca6b; 
  h ̂= h >> 13; 
  h *= 0xc2b2ae35; 
  h ̂= h >> 16; 
 
  return h; 
} 
 
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
FORCE_INLINE uint64_t fmix ( uint64_t k ) 
{ 
  k ̂= k >> 33; 
  k *= BIG_CONSTANT(0xff51afd7ed558ccd); 
  k ̂= k >> 33; 
  k *= BIG_CONSTANT(0xc4ceb9fe1a85ec53); 
  k ̂= k >> 33; 
 
  return k; 
} 
 
//‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
void MurmurHash3_x86_128 ( const void * key, const int len, 
                           uint32_t seed, void * out ) 
{ 
  const uint8_t * data = (const uint8_t*)key; 
  const int nblocks = len / 16; 



 
  uint32_t h1 = seed; 
  uint32_t h2 = seed; 
  uint32_t h3 = seed; 
  uint32_t h4 = seed; 
 
  uint32_t c1 = 0x239b961b;  
  uint32_t c2 = 0xab0e9789; 
  uint32_t c3 = 0x38b34ae5;  
  uint32_t c4 = 0xa1e38b93; 
 
  //‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  // body 
 
  const uint32_t * blocks = (const uint32_t *)(data + nblocks*16); 
 
  for(int i = ‐nblocks; i; i++) 
  { 
    uint32_t k1 = getblock(blocks,i*4+0); 
    uint32_t k2 = getblock(blocks,i*4+1); 
    uint32_t k3 = getblock(blocks,i*4+2); 
    uint32_t k4 = getblock(blocks,i*4+3); 
 
    k1 *= c1; k1  = ROTL32(k1,15); k1 *= c2; h1 ̂= k1; 
 
    h1 = ROTL32(h1,19); h1 += h2; h1 = h1*5+0x561ccd1b; 
 
    k2 *= c2; k2  = ROTL32(k2,16); k2 *= c3; h2 ̂= k2; 
 
    h2 = ROTL32(h2,17); h2 += h3; h2 = h2*5+0x0bcaa747; 
 
    k3 *= c3; k3  = ROTL32(k3,17); k3 *= c4; h3 ̂= k3; 
 
    h3 = ROTL32(h3,15); h3 += h4; h3 = h3*5+0x96cd1c35; 
 
    k4 *= c4; k4  = ROTL32(k4,18); k4 *= c1; h4 ̂= k4; 
 
    h4 = ROTL32(h4,13); h4 += h1; h4 = h4*5+0x32ac3b17; 
  } 
 
  //‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  // tail 
 
  const uint8_t * tail = (const uint8_t*)(data + nblocks*16); 
 
  uint32_t k1 = 0; 
  uint32_t k2 = 0; 
  uint32_t k3 = 0; 
  uint32_t k4 = 0; 
 
  switch(len & 15) 
  { 
  case 15: k4 ̂= tail[14] << 16; 
  case 14: k4 ̂= tail[13] << 8; 



  case 13: k4 ̂= tail[12] << 0; 
           k4 *= c4; k4  = ROTL32(k4,18); k4 *= c1; h4 ̂= k4; 
 
  case 12: k3 ̂= tail[11] << 24; 
  case 11: k3 ̂= tail[10] << 16; 
  case 10: k3 ̂= tail[ 9] << 8; 
  case  9: k3 ̂= tail[ 8] << 0; 
           k3 *= c3; k3  = ROTL32(k3,17); k3 *= c4; h3 ̂= k3; 
 
  case  8: k2 ̂= tail[ 7] << 24; 
  case  7: k2 ̂= tail[ 6] << 16; 
  case  6: k2 ̂= tail[ 5] << 8; 
  case  5: k2 ̂= tail[ 4] << 0; 
           k2 *= c2; k2  = ROTL32(k2,16); k2 *= c3; h2 ̂= k2; 
 
  case  4: k1 ̂= tail[ 3] << 24; 
  case  3: k1 ̂= tail[ 2] << 16; 
  case  2: k1 ̂= tail[ 1] << 8; 
  case  1: k1 ̂= tail[ 0] << 0; 
           k1 *= c1; k1  = ROTL32(k1,15); k1 *= c2; h1 ̂= k1; 
  }; 
 
  //‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  // finalization 
 
  h1 ̂= len; h2 ̂= len; h3 ̂= len; h4 ̂= len; 
 
  h1 += h2; h1 += h3; h1 += h4; 
  h2 += h1; h3 += h1; h4 += h1; 
 
  h1 = fmix(h1); 
  h2 = fmix(h2); 
  h3 = fmix(h3); 
  h4 = fmix(h4); 
 
  h1 += h2; h1 += h3; h1 += h4; 
  h2 += h1; h3 += h1; h4 += h1; 
 
  ((uint32_t*)out)[0] = h1; 
  ((uint32_t*)out)[1] = h2; 
  ((uint32_t*)out)[2] = h3; 
  ((uint32_t*)out)[3] = h4; 
} 
 
SpookyHash 

 
// Spooky Hash 
// A 128‐bit noncryptographic hash, for checksums and table lookup 
// By Bob Jenkins.  Public domain. 
//   Oct 31 2010: published framework, disclaimer ShortHash isn't right 
//   Nov 7 2010: disabled ShortHash 
//   Oct 31 2011: replace End, ShortMix, ShortEnd, enable ShortHash again 
 
#include <memory.h> 



#include "Spooky.h" 
 
#define ALLOW_UNALIGNED_READS 1 
 
// 
// short hash ... it could be used on any message,  
// but it's used by Spooky just for short messages. 
// 
void SpookyHash::Short( 
    const void *message, 
    size_t length, 
    uint64 *hash1, 
    uint64 *hash2) 
{ 
    uint64 buf[sc_numVars]; 
    union  
    {  
        const uint8 *p8;  
        uint32 *p32; 
        uint64 *p64;  
        size_t i;  
    } u; 
 
    u.p8 = (const uint8 *)message; 
   
    if (!ALLOW_UNALIGNED_READS && (u.i & 0x7)) 
    { 
        memcpy(buf, message, length); 
        u.p64 = buf; 
    } 
 
    size_t remainder = length%32; 
    uint64 a=*hash1; 
    uint64 b=*hash2; 
    uint64 c=sc_const; 
    uint64 d=sc_const; 
 
    if (length > 15) 
    { 
        const uint64 *end = u.p64 + (length/32)*4; 
   
        // handle all complete sets of 32 bytes 
        for (; u.p64 < end; u.p64 += 4) 
        { 
            c += u.p64[0]; 
            d += u.p64[1]; 
            ShortMix(a,b,c,d); 
            a += u.p64[2]; 
            b += u.p64[3]; 
        } 
   
        //Handle the case of 16+ remaining bytes. 
        if (remainder >= 16) 
        { 



            c += u.p64[0]; 
            d += u.p64[1]; 
            ShortMix(a,b,c,d); 
            u.p64 += 2; 
            remainder ‐= 16; 
        } 
    } 
   
    // Handle the last 0..15 bytes, and its length 
    d = ((uint64)length) << 56; 
    switch (remainder) 
    { 
    case 15: 
    d += ((uint64)u.p8[14]) << 48; 
    case 14: 
        d += ((uint64)u.p8[13]) << 40; 
    case 13: 
        d += ((uint64)u.p8[12]) << 32; 
    case 12: 
        d += u.p32[2]; 
        c += u.p64[0]; 
        break; 
    case 11: 
        d += ((uint64)u.p8[10]) << 16; 
    case 10: 
        d += ((uint64)u.p8[9]) << 8; 
    case 9: 
        d += (uint64)u.p8[8]; 
    case 8: 
        c += u.p64[0]; 
        break; 
    case 7: 
        c += ((uint64)u.p8[6]) << 48; 
    case 6: 
        c += ((uint64)u.p8[5]) << 40; 
    case 5: 
        c += ((uint64)u.p8[4]) << 32; 
    case 4: 
        c += u.p32[0]; 
        break; 
    case 3: 
        c += ((uint64)u.p8[2]) << 16; 
    case 2: 
        c += ((uint64)u.p8[1]) << 8; 
    case 1: 
        c += (uint64)u.p8[0]; 
        break; 
    case 0: 
        c += sc_const; 
        d += sc_const; 
    } 
    ShortEnd(a,b,c,d); 
    *hash1 = a; 
    *hash2 = b; 



} 
 
 
 
 
// do the whole hash in one call 
void SpookyHash::Hash128( 
    const void *message,  
    size_t length,  
    uint64 *hash1,  
    uint64 *hash2) 
{ 
    if (length < sc_bufSize) 
    { 
        Short(message, length, hash1, hash2); 
        return; 
    } 
 
    uint64 h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11; 
    uint64 buf[sc_numVars]; 
    uint64 *end; 
    union  
    {  
        const uint8 *p8;  
        uint64 *p64;  
        size_t i;  
    } u; 
    size_t remainder; 
   
    h0=h3=h6=h9  = *hash1; 
    h1=h4=h7=h10 = *hash2; 
    h2=h5=h8=h11 = sc_const; 
   
    u.p8 = (const uint8 *)message; 
    end = u.p64 + (length/sc_blockSize)*sc_numVars; 
 
    // handle all whole sc_blockSize blocks of bytes 
    if (ALLOW_UNALIGNED_READS || ((u.i & 0x7) == 0)) 
    { 
        while (u.p64 < end) 
        {  
            Mix(u.p64, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 

    u.p64 += sc_numVars; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        while (u.p64 < end) 
        { 
            memcpy(buf, u.p64, sc_blockSize); 
            Mix(buf, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 

    u.p64 += sc_numVars; 
        } 
    } 



 
    // handle the last partial block of sc_blockSize bytes 
    remainder = (length ‐ ((const uint8 *)end‐(const uint8 *)message)); 
    memcpy(buf, end, remainder); 
    memset(((uint8 *)buf)+remainder, 0, sc_blockSize‐remainder); 
    ((uint8 *)buf)[sc_blockSize‐1] = remainder; 
    Mix(buf, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 
   
    // do some final mixing  
    End(h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 
    *hash1 = h0; 
    *hash2 = h1; 
} 
 
 
 
// init spooky state 
void SpookyHash::Init(uint64 seed1, uint64 seed2) 
{ 
    m_length = 0; 
    m_remainder = 0; 
    m_state[0] = seed1; 
    m_state[1] = seed2; 
} 
 
 
// add a message fragment to the state 
void SpookyHash::Update(const void *message, size_t length) 
{ 
    uint64 h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11; 
    size_t newLength = length + m_remainder; 
    uint8  remainder; 
    union  
    {  
        const uint8 *p8;  
        uint64 *p64;  
        size_t i;  
    } u; 
    const uint64 *end; 
   
    // Is this message fragment too short?  If it is, stuff it away. 
    if (newLength < sc_bufSize) 
    { 
        memcpy(&((uint8 *)m_data)[m_remainder], message, length); 
        m_length = length + m_length; 
        m_remainder = (uint8)newLength; 
        return; 
    } 
   
    // init the variables 
    if (m_length < sc_bufSize) 
    { 
        h0=h3=h6=h9  = m_state[0]; 
        h1=h4=h7=h10 = m_state[1]; 



        h2=h5=h8=h11 = sc_const; 
    } 
    else 
    { 
        h0 = m_state[0]; 
        h1 = m_state[1]; 
        h2 = m_state[2]; 
        h3 = m_state[3]; 
        h4 = m_state[4]; 
        h5 = m_state[5]; 
        h6 = m_state[6]; 
        h7 = m_state[7]; 
        h8 = m_state[8]; 
        h9 = m_state[9]; 
        h10 = m_state[10]; 
        h11 = m_state[11]; 
    } 
    m_length = length + m_length; 
   
    // if we've got anything stuffed away, use it now 
    if (m_remainder) 
    { 
        uint8 prefix = sc_bufSize‐m_remainder; 
        memcpy(&(((uint8 *)m_data)[m_remainder]), message, prefix); 
        u.p64 = m_data; 
        Mix(u.p64, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 
        Mix(&u.p64[sc_numVars], h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 
        u.p8 = ((const uint8 *)message) + prefix; 
        length ‐= prefix; 
    } 
    else 
    { 
        u.p8 = (const uint8 *)message; 
    } 
   
    // handle all whole blocks of sc_blockSize bytes 
    end = u.p64 + (length/sc_blockSize)*sc_numVars; 
    remainder = (uint8)(length‐((const uint8 *)end‐u.p8)); 
    if (ALLOW_UNALIGNED_READS || (u.i & 0x7) == 0) 
    { 
        while (u.p64 < end) 
        {  
            Mix(u.p64, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 

    u.p64 += sc_numVars; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        while (u.p64 < end) 
        {  
            memcpy(m_data, u.p8, sc_blockSize); 
            Mix(m_data, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 

    u.p64 += sc_numVars; 
        } 



    } 
 
    // stuff away the last few bytes 
    m_remainder = remainder; 
    memcpy(m_data, end, remainder); 
   
    // stuff away the variables 
    m_state[0] = h0; 
    m_state[1] = h1; 
    m_state[2] = h2; 
    m_state[3] = h3; 
    m_state[4] = h4; 
    m_state[5] = h5; 
    m_state[6] = h6; 
    m_state[7] = h7; 
    m_state[8] = h8; 
    m_state[9] = h9; 
    m_state[10] = h10; 
    m_state[11] = h11; 
} 
 
 
// report the hash for the concatenation of all message fragments so far 
void SpookyHash::Final(uint64 *hash1, uint64 *hash2) 
{ 
    // init the variables 
    if (m_length < sc_bufSize) 
    { 
        Short( m_data, m_length, hash1, hash2); 
        return; 
    } 
   
    const uint64 *data = (const uint64 *)m_data; 
    uint8 remainder = m_remainder; 
   
    uint64 h0 = m_state[0]; 
    uint64 h1 = m_state[1]; 
    uint64 h2 = m_state[2]; 
    uint64 h3 = m_state[3]; 
    uint64 h4 = m_state[4]; 
    uint64 h5 = m_state[5]; 
    uint64 h6 = m_state[6]; 
    uint64 h7 = m_state[7]; 
    uint64 h8 = m_state[8]; 
    uint64 h9 = m_state[9]; 
    uint64 h10 = m_state[10]; 
    uint64 h11 = m_state[11]; 
 
    if (remainder >= sc_blockSize) 
    { 
        // m_data can contain two blocks; handle any whole first block 
        Mix(data, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 

data += sc_numVars; 
remainder ‐= sc_blockSize; 



    } 
 
    // mix in the last partial block, and the length mod sc_blockSize 
    memset(&((uint8 *)data)[remainder], 0, (sc_blockSize‐remainder)); 
 
    ((uint8 *)data)[sc_blockSize‐1] = remainder; 
    Mix(data, h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 
   
    // do some final mixing 
    End(h0,h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,h9,h10,h11); 
 
    *hash1 = h0; 
    *hash2 = h1; 
} 
 
 
Cityhash 

 
// Copyright (c) 2011 Google, Inc. 
// 
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 
// in the Software without restriction, including without limitation the rights 
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
// furnished to do so, subject to the following conditions: 
// 
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in 
// all copies or substantial portions of the Software. 
// 
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
// THE SOFTWARE. 
// 
// CityHash, by Geoff Pike and Jyrki Alakuijala 
// 
// This file provides CityHash64() and related functions. 
// 
// It's probably possible to create even faster hash functions by 
// writing a program that systematically explores some of the space of 
// possible hash functions, by using SIMD instructions, or by 
// compromising on hash quality. 
 
//#include "config.h" 
#include "city.h" 
 
#include <algorithm> 
#include <string.h>  // for memcpy and memset 
 
using namespace std; 



 
static uint64 UNALIGNED_LOAD64(const char *p) { 
  uint64 result; 
  memcpy(&result, p, sizeof(result)); 
  return result; 
} 
 
static uint32 UNALIGNED_LOAD32(const char *p) { 
  uint32 result; 
  memcpy(&result, p, sizeof(result)); 
  return result; 
} 
 
#ifdef _MSC_VER 
 
#include <stdlib.h> 
#define bswap_32(x) _byteswap_ulong(x) 
#define bswap_64(x) _byteswap_uint64(x) 
 
#elif defined(__APPLE__) 
 
// Mac OS X / Darwin features 
#include <libkern/OSByteOrder.h> 
#define bswap_32(x) OSSwapInt32(x) 
#define bswap_64(x) OSSwapInt64(x) 
 
#elif defined(__NetBSD__) 
 
#include <sys/types.h> 
#include <machine/bswap.h> 
#if defined(__BSWAP_RENAME) && !defined(__bswap_32) 
#define bswap_32(x) bswap32(x) 
#define bswap_64(x) bswap64(x) 
#endif 
 
#else 
 
#include <byteswap.h> 
 
#endif 
 
#ifdef WORDS_BIGENDIAN 
#define uint32_in_expected_order(x) (bswap_32(x)) 
#define uint64_in_expected_order(x) (bswap_64(x)) 
#else 
#define uint32_in_expected_order(x) (x) 
#define uint64_in_expected_order(x) (x) 
#endif 
 
#if !defined(LIKELY) 
#if HAVE_BUILTIN_EXPECT 
#define LIKELY(x) (__builtin_expect(!!(x), 1)) 
#else 
#define LIKELY(x) (x) 



#endif 
#endif 
 
static uint64 Fetch64(const char *p) { 
  return uint64_in_expected_order(UNALIGNED_LOAD64(p)); 
} 
 
static uint32 Fetch32(const char *p) { 
  return uint32_in_expected_order(UNALIGNED_LOAD32(p)); 
} 
 
// Some primes between 2̂63 and 2̂64 for various uses. 
static const uint64 k0 = 0xc3a5c85c97cb3127ULL; 
static const uint64 k1 = 0xb492b66fbe98f273ULL; 
static const uint64 k2 = 0x9ae16a3b2f90404fULL; 
 
// Magic numbers for 32‐bit hashing.  Copied from Murmur3. 
static const uint32_t c1 = 0xcc9e2d51; 
static const uint32_t c2 = 0x1b873593; 
 
// A 32‐bit to 32‐bit integer hash copied from Murmur3. 
static uint32 fmix(uint32 h) 
{ 
  h ̂= h >> 16; 
  h *= 0x85ebca6b; 
  h ̂= h >> 13; 
  h *= 0xc2b2ae35; 
  h ̂= h >> 16; 
  return h; 
} 
 
static uint32 Rotate32(uint32 val, int shift) { 
  // Avoid shifting by 32: doing so yields an undefined result. 
  return shift == 0 ? val : ((val >> shift) | (val << (32 ‐ shift))); 
} 
 
#undef PERMUTE3 
#define PERMUTE3(a, b, c) do { std::swap(a, b); std::swap(a, c); } while (0) 
 
static uint32 Mur(uint32 a, uint32 h) { 
  // Helper from Murmur3 for combining two 32‐bit values. 
  a *= c1; 
  a = Rotate32(a, 17); 
  a *= c2; 
  h ̂= a; 
  h = Rotate32(h, 19); 
  return h * 5 + 0xe6546b64; 
} 
 
static uint32 Hash32Len13to24(const char *s, size_t len) { 
  uint32 a = Fetch32(s ‐ 4 + (len >> 1)); 
  uint32 b = Fetch32(s + 4); 
  uint32 c = Fetch32(s + len ‐ 8); 
  uint32 d = Fetch32(s + (len >> 1)); 



  uint32 e = Fetch32(s); 
  uint32 f = Fetch32(s + len ‐ 4); 
  uint32 h = len; 
 
  return fmix(Mur(f, Mur(e, Mur(d, Mur(c, Mur(b, Mur(a, h))))))); 
} 
 
static uint32 Hash32Len0to4(const char *s, size_t len) { 
  uint32 b = 0; 
  uint32 c = 9; 
  for (int i = 0; i < len; i++) { 
    signed char v = s[i]; 
    b = b * c1 + v; 
    c ̂= b; 
  } 
  return fmix(Mur(b, Mur(len, c))); 
} 
 
static uint32 Hash32Len5to12(const char *s, size_t len) { 
  uint32 a = len, b = len * 5, c = 9, d = b; 
  a += Fetch32(s); 
  b += Fetch32(s + len ‐ 4); 
  c += Fetch32(s + ((len >> 1) & 4)); 
  return fmix(Mur(c, Mur(b, Mur(a, d)))); 
} 
 
uint32 CityHash32(const char *s, size_t len) { 
  if (len <= 24) { 
    return len <= 12 ? 
        (len <= 4 ? Hash32Len0to4(s, len) : Hash32Len5to12(s, len)) : 
        Hash32Len13to24(s, len); 
  } 
 
  // len > 24 
  uint32 h = len, g = c1 * len, f = g; 
  uint32 a0 = Rotate32(Fetch32(s + len ‐ 4) * c1, 17) * c2; 
  uint32 a1 = Rotate32(Fetch32(s + len ‐ 8) * c1, 17) * c2; 
  uint32 a2 = Rotate32(Fetch32(s + len ‐ 16) * c1, 17) * c2; 
  uint32 a3 = Rotate32(Fetch32(s + len ‐ 12) * c1, 17) * c2; 
  uint32 a4 = Rotate32(Fetch32(s + len ‐ 20) * c1, 17) * c2; 
  h ̂= a0; 
  h = Rotate32(h, 19); 
  h = h * 5 + 0xe6546b64; 
  h ̂= a2; 
  h = Rotate32(h, 19); 
  h = h * 5 + 0xe6546b64; 
  g ̂= a1; 
  g = Rotate32(g, 19); 
  g = g * 5 + 0xe6546b64; 
  g ̂= a3; 
  g = Rotate32(g, 19); 
  g = g * 5 + 0xe6546b64; 
  f += a4; 
  f = Rotate32(f, 19); 



  f = f * 5 + 0xe6546b64; 
  size_t iters = (len ‐ 1) / 20; 
  do { 
    uint32 a0 = Rotate32(Fetch32(s) * c1, 17) * c2; 
    uint32 a1 = Fetch32(s + 4); 
    uint32 a2 = Rotate32(Fetch32(s + 8) * c1, 17) * c2; 
    uint32 a3 = Rotate32(Fetch32(s + 12) * c1, 17) * c2; 
    uint32 a4 = Fetch32(s + 16); 
    h ̂= a0; 
    h = Rotate32(h, 18); 
    h = h * 5 + 0xe6546b64; 
    f += a1; 
    f = Rotate32(f, 19); 
    f = f * c1; 
    g += a2; 
    g = Rotate32(g, 18); 
    g = g * 5 + 0xe6546b64; 
    h ̂= a3 + a1; 
    h = Rotate32(h, 19); 
    h = h * 5 + 0xe6546b64; 
    g ̂= a4; 
    g = bswap_32(g) * 5; 
    h += a4 * 5; 
    h = bswap_32(h); 
    f += a0; 
    PERMUTE3(f, h, g); 
    s += 20; 
  } while (‐‐iters != 0); 
  g = Rotate32(g, 11) * c1; 
  g = Rotate32(g, 17) * c1; 
  f = Rotate32(f, 11) * c1; 
  f = Rotate32(f, 17) * c1; 
  h = Rotate32(h + g, 19); 
  h = h * 5 + 0xe6546b64; 
  h = Rotate32(h, 17) * c1; 
  h = Rotate32(h + f, 19); 
  h = h * 5 + 0xe6546b64; 
  h = Rotate32(h, 17) * c1; 
  return h; 
} 
 
// Bitwise right rotate.  Normally this will compile to a single 
// instruction, especially if the shift is a manifest constant. 
static uint64 Rotate(uint64 val, int shift) { 
  // Avoid shifting by 64: doing so yields an undefined result. 
  return shift == 0 ? val : ((val >> shift) | (val << (64 ‐ shift))); 
} 
 
static uint64 ShiftMix(uint64 val) { 
  return val ̂ (val >> 47); 
} 
 
static uint64 HashLen16(uint64 u, uint64 v) { 
  return Hash128to64(uint128(u, v)); 



} 
 
static uint64 HashLen16(uint64 u, uint64 v, uint64 mul) { 
  // Murmur‐inspired hashing. 
  uint64 a = (u ̂ v) * mul; 
  a ̂= (a >> 47); 
  uint64 b = (v ̂ a) * mul; 
  b ̂= (b >> 47); 
  b *= mul; 
  return b; 
} 
 
static uint64 HashLen0to16(const char *s, size_t len) { 
  if (len >= 8) { 
    uint64 mul = k2 + len * 2; 
    uint64 a = Fetch64(s) + k2; 
    uint64 b = Fetch64(s + len ‐ 8); 
    uint64 c = Rotate(b, 37) * mul + a; 
    uint64 d = (Rotate(a, 25) + b) * mul; 
    return HashLen16(c, d, mul); 
  } 
  if (len >= 4) { 
    uint64 mul = k2 + len * 2; 
    uint64 a = Fetch32(s); 
    return HashLen16(len + (a << 3), Fetch32(s + len ‐ 4), mul); 
  } 
  if (len > 0) { 
    uint8 a = s[0]; 
    uint8 b = s[len >> 1]; 
    uint8 c = s[len ‐ 1]; 
    uint32 y = static_cast<uint32>(a) + (static_cast<uint32>(b) << 8); 
    uint32 z = len + (static_cast<uint32>(c) << 2); 
    return ShiftMix(y * k2 ̂ z * k0) * k2; 
  } 
  return k2; 
} 
 
// This probably works well for 16‐byte strings as well, but it may be overkill 
// in that case. 
static uint64 HashLen17to32(const char *s, size_t len) { 
  uint64 mul = k2 + len * 2; 
  uint64 a = Fetch64(s) * k1; 
  uint64 b = Fetch64(s + 8); 
  uint64 c = Fetch64(s + len ‐ 8) * mul; 
  uint64 d = Fetch64(s + len ‐ 16) * k2; 
  return HashLen16(Rotate(a + b, 43) + Rotate(c, 30) + d, 
                   a + Rotate(b + k2, 18) + c, mul); 
} 
 
// Return a 16‐byte hash for 48 bytes.  Quick and dirty. 
// Callers do best to use "random‐looking" values for a and b. 
static pair<uint64, uint64> WeakHashLen32WithSeeds( 
    uint64 w, uint64 x, uint64 y, uint64 z, uint64 a, uint64 b) { 
  a += w; 



  b = Rotate(b + a + z, 21); 
  uint64 c = a; 
  a += x; 
  a += y; 
  b += Rotate(a, 44); 
  return make_pair(a + z, b + c); 
} 
 
// Return a 16‐byte hash for s[0] ... s[31], a, and b.  Quick and dirty. 
static pair<uint64, uint64> WeakHashLen32WithSeeds( 
    const char* s, uint64 a, uint64 b) { 
  return WeakHashLen32WithSeeds(Fetch64(s), 
                                Fetch64(s + 8), 
                                Fetch64(s + 16), 
                                Fetch64(s + 24), 
                                a, 
                                b); 
} 
 
// Return an 8‐byte hash for 33 to 64 bytes. 
static uint64 HashLen33to64(const char *s, size_t len) { 
  uint64 mul = k2 + len * 2; 
  uint64 a = Fetch64(s) * k2; 
  uint64 b = Fetch64(s + 8); 
  uint64 c = Fetch64(s + len ‐ 24); 
  uint64 d = Fetch64(s + len ‐ 32); 
  uint64 e = Fetch64(s + 16) * k2; 
  uint64 f = Fetch64(s + 24) * 9; 
  uint64 g = Fetch64(s + len ‐ 8); 
  uint64 h = Fetch64(s + len ‐ 16) * mul; 
  uint64 u = Rotate(a + g, 43) + (Rotate(b, 30) + c) * 9; 
  uint64 v = ((a + g) ̂ d) + f + 1; 
  uint64 w = bswap_64((u + v) * mul) + h; 
  uint64 x = Rotate(e + f, 42) + c; 
  uint64 y = (bswap_64((v + w) * mul) + g) * mul; 
  uint64 z = e + f + c; 
  a = bswap_64((x + z) * mul + y) + b; 
  b = ShiftMix((z + a) * mul + d + h) * mul; 
  return b + x; 
} 
 
uint64 CityHash64(const char *s, size_t len) { 
  if (len <= 32) { 
    if (len <= 16) { 
      return HashLen0to16(s, len); 
    } else { 
      return HashLen17to32(s, len); 
    } 
  } else if (len <= 64) { 
    return HashLen33to64(s, len); 
  } 
 
  // For strings over 64 bytes we hash the end first, and then as we 
  // loop we keep 56 bytes of state: v, w, x, y, and z. 



  uint64 x = Fetch64(s + len ‐ 40); 
  uint64 y = Fetch64(s + len ‐ 16) + Fetch64(s + len ‐ 56); 
  uint64 z = HashLen16(Fetch64(s + len ‐ 48) + len, Fetch64(s + len ‐ 24)); 
  pair<uint64, uint64> v = WeakHashLen32WithSeeds(s + len ‐ 64, len, z); 
  pair<uint64, uint64> w = WeakHashLen32WithSeeds(s + len ‐ 32, y + k1, x); 
  x = x * k1 + Fetch64(s); 
 
  // Decrease len to the nearest multiple of 64, and operate on 64‐byte chunks. 
  len = (len ‐ 1) & ~static_cast<size_t>(63); 
  do { 
    x = Rotate(x + y + v.first + Fetch64(s + 8), 37) * k1; 
    y = Rotate(y + v.second + Fetch64(s + 48), 42) * k1; 
    x ̂= w.second; 
    y += v.first + Fetch64(s + 40); 
    z = Rotate(z + w.first, 33) * k1; 
    v = WeakHashLen32WithSeeds(s, v.second * k1, x + w.first); 
    w = WeakHashLen32WithSeeds(s + 32, z + w.second, y + Fetch64(s + 16)); 
    std::swap(z, x); 
    s += 64; 
    len ‐= 64; 
  } while (len != 0); 
  return HashLen16(HashLen16(v.first, w.first) + ShiftMix(y) * k1 + z, 
                   HashLen16(v.second, w.second) + x); 
} 
 
uint64 CityHash64WithSeed(const char *s, size_t len, uint64 seed) { 
  return CityHash64WithSeeds(s, len, k2, seed); 
} 
 
uint64 CityHash64WithSeeds(const char *s, size_t len, 
                           uint64 seed0, uint64 seed1) { 
  return HashLen16(CityHash64(s, len) ‐ seed0, seed1); 
} 
 
// A subroutine for CityHash128().  Returns a decent 128‐bit hash for strings 
// of any length representable in signed long.  Based on City and Murmur. 
static uint128 CityMurmur(const char *s, size_t len, uint128 seed) { 
  uint64 a = Uint128Low64(seed); 
  uint64 b = Uint128High64(seed); 
  uint64 c = 0; 
  uint64 d = 0; 
  signed long l = len ‐ 16; 
  if (l <= 0) {  // len <= 16 
    a = ShiftMix(a * k1) * k1; 
    c = b * k1 + HashLen0to16(s, len); 
    d = ShiftMix(a + (len >= 8 ? Fetch64(s) : c)); 
  } else {  // len > 16 
    c = HashLen16(Fetch64(s + len ‐ 8) + k1, a); 
    d = HashLen16(b + len, c + Fetch64(s + len ‐ 16)); 
    a += d; 
    do { 
      a ̂= ShiftMix(Fetch64(s) * k1) * k1; 
      a *= k1; 
      b ̂= a; 



      c ̂= ShiftMix(Fetch64(s + 8) * k1) * k1; 
      c *= k1; 
      d ̂= c; 
      s += 16; 
      l ‐= 16; 
    } while (l > 0); 
  } 
  a = HashLen16(a, c); 
  b = HashLen16(d, b); 
  return uint128(a ̂ b, HashLen16(b, a)); 
} 
 
uint128 CityHash128WithSeed(const char *s, size_t len, uint128 seed) { 
  if (len < 128) { 
    return CityMurmur(s, len, seed); 
  } 
 
  // We expect len >= 128 to be the common case.  Keep 56 bytes of state: 
  // v, w, x, y, and z. 
  pair<uint64, uint64> v, w; 
  uint64 x = Uint128Low64(seed); 
  uint64 y = Uint128High64(seed); 
  uint64 z = len * k1; 
  v.first = Rotate(y ̂ k1, 49) * k1 + Fetch64(s); 
  v.second = Rotate(v.first, 42) * k1 + Fetch64(s + 8); 
  w.first = Rotate(y + z, 35) * k1 + x; 
  w.second = Rotate(x + Fetch64(s + 88), 53) * k1; 
 
  // This is the same inner loop as CityHash64(), manually unrolled. 
  do { 
    x = Rotate(x + y + v.first + Fetch64(s + 8), 37) * k1; 
    y = Rotate(y + v.second + Fetch64(s + 48), 42) * k1; 
    x ̂= w.second; 
    y += v.first + Fetch64(s + 40); 
    z = Rotate(z + w.first, 33) * k1; 
    v = WeakHashLen32WithSeeds(s, v.second * k1, x + w.first); 
    w = WeakHashLen32WithSeeds(s + 32, z + w.second, y + Fetch64(s + 16)); 
    std::swap(z, x); 
    s += 64; 
    x = Rotate(x + y + v.first + Fetch64(s + 8), 37) * k1; 
    y = Rotate(y + v.second + Fetch64(s + 48), 42) * k1; 
    x ̂= w.second; 
    y += v.first + Fetch64(s + 40); 
    z = Rotate(z + w.first, 33) * k1; 
    v = WeakHashLen32WithSeeds(s, v.second * k1, x + w.first); 
    w = WeakHashLen32WithSeeds(s + 32, z + w.second, y + Fetch64(s + 16)); 
    std::swap(z, x); 
    s += 64; 
    len ‐= 128; 
  } while (LIKELY(len >= 128)); 
  x += Rotate(v.first + z, 49) * k0; 
  y = y * k0 + Rotate(w.second, 37); 
  z = z * k0 + Rotate(w.first, 27); 
  w.first *= 9; 



  v.first *= k0; 
  // If 0 < len < 128, hash up to 4 chunks of 32 bytes each from the end of s. 
  for (size_t tail_done = 0; tail_done < len; ) { 
    tail_done += 32; 
    y = Rotate(x + y, 42) * k0 + v.second; 
    w.first += Fetch64(s + len ‐ tail_done + 16); 
    x = x * k0 + w.first; 
    z += w.second + Fetch64(s + len ‐ tail_done); 
    w.second += v.first; 
    v = WeakHashLen32WithSeeds(s + len ‐ tail_done, v.first + z, v.second); 
    v.first *= k0; 
  } 
  // At this point our 56 bytes of state should contain more than 
  // enough information for a strong 128‐bit hash.  We use two 
  // different 56‐byte‐to‐8‐byte hashes to get a 16‐byte final result. 
  x = HashLen16(x, v.first); 
  y = HashLen16(y + z, w.first); 
  return uint128(HashLen16(x + v.second, w.second) + y, 
                 HashLen16(x + w.second, y + v.second)); 
} 
 
uint128 CityHash128(const char *s, size_t len) { 
  return len >= 16 ? 
      CityHash128WithSeed(s + 16, len ‐ 16, 
                          uint128(Fetch64(s), Fetch64(s + 8) + k0)) : 
      CityHash128WithSeed(s, len, uint128(k0, k1)); 
} 
 
#ifdef __SSE4_2__ 
#include <citycrc.h> 
#include <nmmintrin.h> 
 
// Requires len >= 240. 
static void CityHashCrc256Long(const char *s, size_t len, 
                               uint32 seed, uint64 *result) { 
  uint64 a = Fetch64(s + 56) + k0; 
  uint64 b = Fetch64(s + 96) + k0; 
  uint64 c = result[0] = HashLen16(b, len); 
  uint64 d = result[1] = Fetch64(s + 120) * k0 + len; 
  uint64 e = Fetch64(s + 184) + seed; 
  uint64 f = 0; 
  uint64 g = 0; 
  uint64 h = c + d; 
  uint64 x = seed; 
  uint64 y = 0; 
  uint64 z = 0; 
 
  // 240 bytes of input per iter. 
  size_t iters = len / 240; 
  len ‐= iters * 240; 
  do { 
#undef CHUNK 
#define CHUNK(r)                                \ 
    PERMUTE3(x, z, y);                          \ 



    b += Fetch64(s);                            \ 
    c += Fetch64(s + 8);                        \ 
    d += Fetch64(s + 16);                       \ 
    e += Fetch64(s + 24);                       \ 
    f += Fetch64(s + 32);                       \ 
    a += b;                                     \ 
    h += f;                                     \ 
    b += c;                                     \ 
    f += d;                                     \ 
    g += e;                                     \ 
    e += z;                                     \ 
    g += x;                                     \ 
    z = _mm_crc32_u64(z, b + g);                \ 
    y = _mm_crc32_u64(y, e + h);                \ 
    x = _mm_crc32_u64(x, f + a);                \ 
    e = Rotate(e, r);                           \ 
    c += e;                                     \ 
    s += 40 
 
    CHUNK(0); PERMUTE3(a, h, c); 
    CHUNK(33); PERMUTE3(a, h, f); 
    CHUNK(0); PERMUTE3(b, h, f); 
    CHUNK(42); PERMUTE3(b, h, d); 
    CHUNK(0); PERMUTE3(b, h, e); 
    CHUNK(33); PERMUTE3(a, h, e); 
  } while (‐‐iters > 0); 
 
  while (len >= 40) { 
    CHUNK(29); 
    e ̂= Rotate(a, 20); 
    h += Rotate(b, 30); 
    g ̂= Rotate(c, 40); 
    f += Rotate(d, 34); 
    PERMUTE3(c, h, g); 
    len ‐= 40; 
  } 
  if (len > 0) { 
    s = s + len ‐ 40; 
    CHUNK(33); 
    e ̂= Rotate(a, 43); 
    h += Rotate(b, 42); 
    g ̂= Rotate(c, 41); 
    f += Rotate(d, 40); 
  } 
  result[0] ̂= h; 
  result[1] ̂= g; 
  g += h; 
  a = HashLen16(a, g + z); 
  x += y << 32; 
  b += x; 
  c = HashLen16(c, z) + h; 
  d = HashLen16(d, e + result[0]); 
  g += e; 
  h += HashLen16(x, f); 



  e = HashLen16(a, d) + g; 
  z = HashLen16(b, c) + a; 
  y = HashLen16(g, h) + c; 
  result[0] = e + z + y + x; 
  a = ShiftMix((a + y) * k0) * k0 + b; 
  result[1] += a + result[0]; 
  a = ShiftMix(a * k0) * k0 + c; 
  result[2] = a + result[1]; 
  a = ShiftMix((a + e) * k0) * k0; 
  result[3] = a + result[2]; 
} 
 
// Requires len < 240. 
static void CityHashCrc256Short(const char *s, size_t len, uint64 *result) { 
  char buf[240]; 
  memcpy(buf, s, len); 
  memset(buf + len, 0, 240 ‐ len); 
  CityHashCrc256Long(buf, 240, ~static_cast<uint32>(len), result); 
} 
 
void CityHashCrc256(const char *s, size_t len, uint64 *result) { 
  if (LIKELY(len >= 240)) { 
    CityHashCrc256Long(s, len, 0, result); 
  } else { 
    CityHashCrc256Short(s, len, result); 
  } 
} 
 
uint128 CityHashCrc128WithSeed(const char *s, size_t len, uint128 seed) { 
  if (len <= 900) { 
    return CityHash128WithSeed(s, len, seed); 
  } else { 
    uint64 result[4]; 
    CityHashCrc256(s, len, result); 
    uint64 u = Uint128High64(seed) + result[0]; 
    uint64 v = Uint128Low64(seed) + result[1]; 
    return uint128(HashLen16(u, v + result[2]), 
                   HashLen16(Rotate(v, 32), u * k0 + result[3])); 
  } 
} 
 
uint128 CityHashCrc128(const char *s, size_t len) { 
  if (len <= 900) { 
    return CityHash128(s, len); 
  } else { 
    uint64 result[4]; 
    CityHashCrc256(s, len, result); 
    return uint128(result[2], result[3]); 
  } 
} 
 
#endif 
 
DJB2 



 
#include "djb2.h" 
 
unsigned long djb2(const unsigned char *str) 
{ 

unsigned long hash = 5381; 
int c; 

 
while (c = *str++) 

hash = ((hash << 5) + hash) + c; /* hash * 33 + c */ 
 

return hash; 
} 
 
FNV‐1 

 
#include "fnv.h" 
#include <stdint.h> 
 
uint64_t fnv1a (const unsigned char *key, int n_bytes) 
{ 
    const unsigned char *p = key; 
    uint64_t h = 14695981039346656037; 
    int i; 
    for (i = 0; i < n_bytes; i++) 
    { 
        h = (h * 1099511628211) ̂ p[i]; 
    } 
    return h; 
} 
 
Lose Lose 

 
#include "loselose.h" 
 
unsigned long loselose(const unsigned char *str) 
{ 

unsigned long hash = 0; 
int c; 

 
while (c = *str++) 

hash += c; 
 

return hash; 
} 
 
Lose Lose 2 

 

#include "loselose2.h" 
 
unsigned long loselose2(const unsigned char *s) 
{ 

unsigned long hashval; 
 



for (hashval = 0; *s != '\0'; s++) 
hashval = *s + 31 * hashval; 

return hashval; 
} 
 
SDBM 

 
#include "sdbm.h" 
 
unsigned long sdbm(const unsigned char *str) 
{ 

unsigned long hash = 0; 
while(*str) 

hash = *str++ + (hash<<6) + (hash<<16) ‐ hash; 
return hash; 

} 
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