
Diplomova prace - posudek vedouciho
Tomas Urban: Semi-adaptivni slovnikove kompresni metody

Klasicke slovnikove metody typu LZ77 a LZ78 jsou adaptivni, slovnik vytvareji
(explicitnS 5i implicitnS) na zaklade" jiz zpracovan6 Casti vstupniho souboru. Do
vystupniho souboru se koduje posloupnost jednoznacnych urceni pouzitych frazi ze
slovniku. Tyto metody j sou jednopruchodove.

V te"to diplomove praci je zvolen pfistup semi-adaptivni. BShem prvniho a druheho
pruchodu vstupnim souborem se vytvofi slovnik, ktery se zakoduje do vystupniho
souboru. Pfi tfetim pruchodu vstupnim souborem se s pouzitim slovniku transformuje
tento soubor na posloupnost Cisel frazi ze slovniku. Tato posloupnost Cisel frazi ze
slovniku je nasledne dale komprimovana a ulozeny do vystupniho souboru. Je zde pouzit
kompresni system XBW s kombinaci kompresnich metod BWT + MTF + RLE +
aritmetick^ kodovani.

Prvni Cast prace popisuje metody pro kompresi mnoziny fet^zcu, pou^ite
k zkomprimovani slovniku. Jedna se o metody ze skupiny TDx (TD1, TD2, TD3). Tyto
metody pracuji s 8-bitovou abecedou pismen. Autor diplomove prace tyto metody
rozsifil, aby byly schopn6 pracovat nad vStsimi abecedami, napriklad Unicode.

Druha Cast prace se zabyva heuristikami pro konstrukcl slovniku trazi pfi prvnim
pruchodu vstupnim souborem. Zaklad tvofi hladovy parser, ktery slovnik naplni v§emi
podfetSzci vstupniho souboru maxim&lni delky K, kde K je parametr metody. Dale je zde
popsana cela fada heuristik, kter6 z tohoto slovniku odstranuji fraze, kter^ jsou malo
vyuzity pn druhem pruchodu, ktery simuluje kompresi vstupniho souboru za pomoci
slovniku. Profezany slovnik je zkomprimovan pomoci metod ze skupiny TDx. "Nasledne
za pouziti tohoto slovniku se prevede vstupni dokument na posloupnost tisel, frazi ktera
je komprimovana pomoci BWT + MTF4- RLE + aritmetick^ho k6dovani

Rozsahlou Cast prace tvofi experimenty a jejich vysledky. Z hlediska dosazen^ho
kompresniho pomferu je zde velmi nepatme zlep§eni oproti slovni verzi XBW na
textovych dokumentech. Usp^chem je ale lepsi Cas komprese o 25 % na tomto typu
souboru. Dalsi experimenty prokazaly, uspech i na netextovych souborech a to opet
zejme"na v dobrem £asu komprese.

NSktere Casti prace jsou bohuiel psany pfiliz strufinfe, zkratky zvolene pro sloupce
tabulek nejsou pfiliS pochopitelne a jsou vysvStleny pouze u prvnich nfikolika tabulek, u
dal§ich se pfedpoklada, ze si je ctena? pamatuje, KovSreni funkCnosti jednotlivych
heuristik je nutne' odkomentovavat Casti zdrojovelio kodu a provad^t kompilaci
programu, co2, muze cast potencialnich zajemcu odradit

Pfedlozenou praci povazuji po vSech strankach za praci splnujici kriteria pro
diplomove prace na MFF UK a doporu6uji ji k obhajobS.
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