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Abstrakt

Název práce: Semi-adaptivní PPM komprese
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Katedra (ústav): Katedra softwarového inºenýrství
Vedoucí bakalá°ské práce: Mgr. Jan Lánský
e-mail vedoucího: zizelevak@gmail.com
Abstrakt: V tejto práci skúmame moºnosti úpravy adaptívneho PPM algoritmu do semiadaptívnej
verzie a overujeme vhodnos´ tejto úpravy pre ú£ely kompresie. V adaptívnom PPM algoritme sa
zo vstupného textu na základe jeho zakomprimovanej £asti tvorí strom obmedzenej d¨ºky, pomo-
cou ktorého sa predikuje pravdepodobnos´ výskytu nasledujúceho symbolu, ktorý je s vyuºitím
tejto pravdepodobnosti zakódovaný na výstup. V semiadaptívnej verzii algoritmu tvoríme strom
neobmedzenej d¨ºky. Z tohto stromu je pôvodný re´azec moºné jednozna£ne dekódova´, výstupom
algoritmu je teda samotný strom. Tento strom je moºné úsporne uloºi´ do súboru a tento zakomp-
rimova´ pouºitím niektorého vhodného kompresného algoritmu. Táto práca si dáva za cie© vytvori´
algoritmus tvorby stromu pre semiadaptívny PPM algoritmus a jeho implementovaním overi´ prak-
tickú vyuºite©nos´ tohto algoritmu pre komprimáciu dát.
Klí£ová slova: kompresia dát, semiadaptívny PPM algoritmus, trie

Title: Semi-adaptive PPM compression
Author: Pavol Kumi£ák
Department: Department of Software Engineering
Supervisor: Mgr. Jan Lánský
Supervisor's e-mail address: zizelevak@gmail.com
Abstract: This thesis explores modi�cation possibilities of adaptive PPM algorithm to its semiadap-
tive version and testify its aplicability for compression purposes. In adaptive PPM algorithm we
create tree with speci�ed depth based on symbols encoded so far. By using this tree we are able
to predict probability of occurence of next symbol, which is consequently encoded using this prob-
ability. In semiadaptive PPM algorithm we create unbounded tree. From the tree, it is possible to
decode the original input string; hands, the tree is the output of the algorithm. Afterwards, we can
encode the tree into the �le and compress this �le using an appropriate compression algorithm. The
goal of the thesis is to develop an algorithm for creating the unbounded tree used in semiadaptive
PPM and to testify its aplicability by implementing and testing it.
Keywords: data compression, semiadaptive PPM algorithm, trie
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Kapitola 1

Úvod

Táto diplomová práca vznikla ako ¤al²ia reakcia na potrebu komprimácie dát, ktorá
pretrváva napriek stálemu nárastu kapacít pamä´ových médií i zvy²ovaniu transportných
kapacít po£íta£ových sietí. Vo©ne nadväzuje na softvérový projekt XBW obhájený na MFF
UK v roku 2007. Tento projekt sa zaoberal kompresiou XML dokumentov pouºitím Burrows-
Wheelerovho algoritmu kombinovaného s ¤al²ími algoritmami a metódami, ktoré mali za cie©
kompresný pomer ¤alej zlep²i´. Jednalo sa nielen o aplikáciu konkrétnych jednotlivých pos-
tupov (rozparsovanie vstupného textu na slabiky £i slová, pouºitie algoritmu PPM), ale pre-
dov²etkým, v¤aka modulárnej koncepcii tohto projektu, i o praktické testovanie rôznych kom-
binácií týchto algoritmov. A práve modulárna koncepcia projektu XBW umoºnila pokra£ova´
v ¤al²om ²túdiu a zdokona©ovaní jednotlivých algoritmov pouºitých v tomto projekte i po
jeho obhájení a rozpade teamu, ktorý na projekte pracoval.

Mojou úlohou v projekte XBW bolo implementovanie komprima£ného algoritmu PPM,
ktorý sme aplikovali na výstup Burrows-Wheelerho algoritmu. Algoritmus PPM bol pôvodne
vyvinutý pre komprimáciu textov v prirodzených jazykoch a vyuºíva £asté opakovanie jed-
notlivých textových re´azcov, ktoré je pre prirodzené jazyky zvy£ajné a pomerne £asté. Pri
samotnej komprimácii si teda tento algoritmus pamätá výskyty v²etkých re´azcov ur£itých
d¨ºok a na základe po£tu ich výskytov sa snaºí efektívne zakódova´ ¤al²í znak vstupu. �tan-
dardný variant PPM algoritmu je adaptívny, pre kaºdý ¤al²í znak vstupného textu upraví
po£ty výskytov re´azcov, v ktorých sa tento nový vstupný znak vyskytoval. Na základe týchto
upravených údajov je nový znak zakódovaný.

Po£as implementácie tohto ²tandardného variantu PPM v priebehu prác na projekte XBW
sa postupne rodila my²lienka na moºnú úpravu tohto algoritmu. V nej by samotná komprimá-
cia neprebiehala znak po znaku, dáta by sa na výstup neposielali po na£ítaní kaºdého jed-
notlivého znaku zo vstupu. Naopak, vstupný súbor ur£ený na komprimáciu by sa najprv celý
spracoval, zachytil v datovej ²truktúre pouºívanej v PPM, a táto dátová ²truktúra by sa na
záver úsporne zakódovala algoritmom ur£eným pre tieto ú£ely. Tento postup by mohol prinies´
lep²í komprima£ný pomer, ke¤ºe súbor komprimujem aº po jeho úplnom na£ítaní, a mám
o ¬om teda viac informácií, ktoré môºu by´ prospe²né pre samotnú komprimáciu. Zárove¬
sa tým ¤alej rozvíja primárna my²lienka algoritmu PPM, ktorý pre komprimáciu z praktick-
ých dôvodov vyuºíva len opakovanie re´azcov ur£itej d¨ºky. My sme chceli overi´, aký vplyv
bude ma´ na komprimáciu vyuºitie re´azcov v²etkých d¨ºok v kombinácii s vyuºitím celého
vstupného dokumentu na tvorbu potrebných datových ²truktúr, ktoré umoº¬ujú samotnú
komprimáciu.
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V prvej £asti tejto diplomovej práci sa nachádza stru£ný popis pôvodnej, adaptívnej verzie
algoritmu PPM. Z tejto verzie vychádza verzia semiadaptívna, ktorej implementácia a testo-
vanie tvoria jadro tejto diplomovej práce. �al²ie kapitoly sa teda zaoberajú vlastným popisom
semiadaptívneho PPM algoritmu, jeho implementácie a samozrejme výsledkov praktických
testov.
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Kapitola 2

Adaptívne PPM

Algoritmus PPM je ²tatistická komprima£ná metóda ur£ená predov²etkým pre texty v
prirodzených jazykoch. Jej autormi sú J. Cleary a I. Witten [Cleary and Witten 84], ¤alej
ju zdokonalil a implementoval A. Mo�at [Mo�at 90]. Popis algoritmu PPM pre túto diplo-
movú prácu som £erpal z materiálu [Salomon 2004, kapitola 2.18]. Nasledujúca kapitola je
len prekladom kapitoly týkajúcej sa PPM s vynechaním tých pasáºí, ktoré pre na²e ú£ely
nebudeme ¤alej vyuºíva´.

Komprima£ná metóda PPM je zaloºená na tvorbe a vyuºití ²tatistického modelu textu.
�tatistické metódy kompresie textu sa delia pod©a viacerých kritérií.

Prvé kritérium hodnotí, £i pri kompresii textu vyuºívam znalos´ kontextu. Kontextom sa
pri kódovaní nejakého znaku vstupného textu rozumejú znaky, ktoré mu v texte predchádzajú.
Kontext môºe by´ ohrani£ený alebo neohrani£ený, môºe nás zaujíma´ jediný predchádzajúci
znak alebo celý predchádzajúci text.

Najjednoduch²í model, £o sa kontextu týka, si uchováva po£ty jednotlivých výskytov
pre kaºdý znak, ktorý sa v texte doteraz vyskytol. Na základe tejto informácie mu priradí
pravdepodobnos´ jeho výskytu v texte. Znakom, ktoré sa vyskytujú £asto, bude priradená
vysoká pravdepodobnos´ výskytu a môºu by´ zakódované úspornej²ie. Naopak znaky, ktoré sa
vyskytujú zriedkavo, budú kódované menej úsporne, ke¤ºe im bola priradená nízka pravde-
podobnos´ výskytu. Táto jednoduchá metóda teda ºiaden kontext nevyuºíva (resp. vyuºíva
kontext d¨ºky 0).

Zloºitej²í model uº znalos´ kontextu vyuºíva. Pravdepodobnos´ výskytu nejakého znaku
S model vypo£íta nielen na základe celkového po£tu jeho doteraj²ích výskytov, ale i v závis-
losti od kontextu, v ktorom sa práve nachádza. Napríklad písmeno 'h' sa v anglickom texte
vyskytuje s pravdepodobnos´ou pribliºne 5%. Ak je v²ak aktuálne spracovávaný symbol 't',
pravdepodobnos´ výskytu znaku 'h' sa zvy²uje az na 30%, ke¤ºe digram �th� je v angli£tine
pomerne £astý. Podobne, pravdepodobnos´ výskytu znaku 'u' v anglickom texte je pribliºne
2%. Pravdepodobnos´ jeho výskytu za znakom 'q' je v²ak aº 99%, £o je oproti �bezkontex-
tovej� pravdepodobnosti výrazný rozdiel.

Je zrejmé, ºe vyuºitie kontextu nám pri komprimácii textu môºe výrazne pomôc´ a
táto my²lienka priná²a do ²tatistických metód kompresie textu novú kvalitatívnu úrove¬.
V ¤al²om texte sa uº budeme bavi´ len o kontextových metódach kompresie.

�al²ím h©adiskom pri delení ²tatistických metód kompresie je to, £i po£as komprimácie
celého dokumentu pouºívajú ten istý model textu, alebo ho prispôsobujú spracovávanému
dokumentu. Pod©a tohto kritéria sa modely delia na statické, adaptívne, prípadne semiadap-
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tívne.
Statické modely pouºívajú po£as celej komprimácie tie isté pravdepodobnosti výskytu

znakov, resp. kontextov. Povedzme, ºe pracujeme s kontextami d¨ºky N. Statické modely
v podstate obsahujú tabu©ku (alebo inú datovú ²truktúru plniacu rovnakú úlohu) obsahu-
júcu pravdepodobnosti výskytu v²etkých N-tíc znakov abecedy a túto tabu©ku vyuºívajú na
priradenie pravdepodobnosti výskytu znaku S v kontexte C, ktorý mu bezprostredne pred-
chádza. V tejto tabu©ke sú S a C vlastne indexmi pre riadky, resp. st¨pce, v ktorých h©adáme
patri£né pravdepodobnosti. Táto tabu©ka sa v statickom modeli tvorí napríklad spracovaním
ve©kého mnoºstva textu pred samotnou komprimáciou. Takýto model dáva v praxi pomerne
dobré výsledky, £elí v²ak dvom významným problémom.

Prvým problémom je, ºe komprimovaný text sa môºe výrazne lí²i´ od �priemerného�
textu, ktorý sme spracovávali po£as inicializácie tabu©ky pravdepodobností. V takom prípade
statický model nielenºe nemusí dosahova´ dobrý kompresný pomer, môºe dokonca dôjs´ i
expanzii pôvodného vstupného dokumentu.

Druhým problémom je tzv. problém nulových pravdepodobností. Ten spo£íva v tom, ºe
napriek prvotnej analýze ve©kého mnoºstva textu sa môºe sta´, ºe niektoré kombinácie kon-
textu a následného znaku neboli zaznamenané, a majú teda priradenú nulovú pravdepodob-
nos´ výskytu. To v²ak vedie k problému v okamihu, ke¤ sa daná kombinácia vyskytne v texte
ur£enom na komprimáciu, nie je totiº moºné zakódova´ znak s nulovou pravdepodobnos´ou
výskytu rovnako ako znaky s pravdepodobnos´ou nenulovou. Tomuto problému £elí statický
model dvoma spôsobmi, oba umelo upravujú tabu©ku pravdepodobností tak, aby ju príli²
nezmenili, a aby zárove¬ umoºnili aj zakódovanie dosia© nezaznamenaných kontextov. Prvý
spôsob pridá do tabu©ky výskytov pre kaºdé dosia© prázdne polí£ko jednotku a tieº zvý²i
celkový po£et zaznamenaných kombinácií. Druhý spôsob zvý²i celkový po£et o jednotku, a
túto jednotku rozdelí do v²etkých prázdnych polí£ok, £ím kaºdej takejto kombinácii priradí
ve©mi malú pravdepodobnos´ výskytu.

Týmto problémom samozrejme £elí i adaptívna metóda. Tá si tabu©ky výskytov znakov v
jednotlivých kontextoch ukladá a upravuje priebeºne. Tento postup je síce pomal²í ako vyuºi-
tie prednastavej tabu©ky pravdepodobností, av²ak výsledkom je dobrý kompresný pomer i v
prípadoch, ke¤ sa spracovávaný text výrazne lí²i od priemeru. Adaptívna metóda samozre-
jme musí vyrie²i´ i problém nulových pravdepodobností. Ke¤ºe rie²enie tohto problému v
adaptívnej metóde kompresie PPM je priamo sú£as´ou jadra algoritmu, bude podrobnej²ie
popísané v ¤al²ej £asti.

Ná² adaptívny model pracujúci s d¨ºkou kontextu N teda funguje nasledovne: zo vstupu
na£íta ¤al²í symbol S a analyzuje pri tom predchádzajúcich N znakov, ktoré tvoria kontext
C znaku S. Model následne odhaduje pravdepodobnos´ P, ºe znak S sa objaví na vstupe
nasledujúc kontext C. Teoreticky by malo plati´, ºe £ím dlh²í kontext budeme bra´ do úvahy,
tým lep²ie kompresné výsledky by sme mali dostáva´. Tejto úvahe v²ak protire£ia nasledujúce
tri fakty:

1. Najprv je nutné nejakým spôsobom zakódova´ prvých N znakov, ke¤ºe na po£iatku
je tabu©ka výskytov znakov prázdna. To môºe vyústi´ aº do nutnosti zakódova´ tieto
znaky bez akejko©vek kompresie, £o zniºuje výsledný kompresný pomer.

2. Pre ve©ké hodnoty N je po£et v²etkých kontextov d¨ºky N príli² ve©ký, ke¤ºe ich
mnoºstvo narastá exponenciálne. Je preto ve©mi zloºité uklada´ príli² dlhé kontexty,
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a to aj pri ich úspornej reprezentácii.

3. Posledným problémom je, ºe dlhé kontexty obsahujú informácie z minulosti, z £asti
textu, ktorá je od aktuálnej príli² vzdialená. Ukazuje sa totiº, ºe rozsiahlej²ie texty
obsahujú £asti s rôznym tematickým zameraním, a teda i s inými kombináciami slov.
Napríklad v texte zaoberajúcom sa históriou budú v rôznych kapitolách pouºívané rôzne
termíny patriace k jednotlivým obdobiam, ktoré v²ak majú spojitos´ len v rámci jednej
kapitoly, nie v dlh²om kontexte. Lep²ia kompresia je preto dosiahnutá pouºitím krat²ích
kontextov.

Ukazuje sa, ºe posta£ujúca d¨ºka kontextu pre dosiahnutie dobrej miery kompresie kolí²e
medzi 2 aº 10, v závislosti od charakteru textu sa optimum nachádza v okolí hodnoty 6.

Zárove¬ sa tieº dostávame k rie²eniu problému nulových pravdepodobností v adaptívnom
modele PPM algoritmu. Predpokladajme, ºe ná² adaptívny algoritmus pouºíva kontexty
d¨ºky 3. Pri komprimácii predchádzajúcej £asti vstupu bol nieko©kokrát zaznamenaný re´azec
here, a prvýkrát spracovávam re´azec there. Predpokladajme, ºe som práve na£ítal písmeno
r slova there. Algoritmus nenájde ºiaden predchádzajúci výskyt trojznakového kontextu the
nasledovaného znakom r. Mohol by teda na výstup zapísa´ priamo znak r bez akejko©vek
kompresie. My v²ak vieme, ºe znak r bol uº nieko©kokrát zaznamenaný v dvojznakovom
kontexte he. Algoritmus PPM vyuºíva práve túto znalos´ pre ¤al²ie zlep²enie kompresie.

2.1 Princíp fungovania PPM

Ako uº bolo povedané vy²²ie, rie²enie problému nulových pravdepodobností tvorí samotné
jadro algoritmu PPM.

Predstavme si, ºe algoritmus PPM práve na£ítal ¤al²í znak a chce ho zakódova´ na výstup.
Pracuje s kontextom d¨ºky N, preh©adá teda svoje datové ²truktúry, v ktorých sa snaºí nájs´
po£et výskytov aktuálneho symbolu S v kontexte C d¨ºky N, ktorý znaku S bezprostredne
predchádzal. Ak neuspeje, £o zna£í, ºe S doteraz v kontexte C zaznamenaný nebol, algoritmus
PPM znak S nevypí²e na výstup nekomprimovaný, ale prejde do kontextu d¨ºky N-1. To
znamená, ºe sa snaºí nájs´ výskyty znaku S v kontexte C', ktorý tvorí N-1 posledných znakov
kontextu C. Takýmto spôsobom PPM h©adá v prípade neúspechu predchádzajúce výskyty
znaku S v krat²ích a krat²ích kontextoch, aº pokia© neuspeje. Práve tento postup dal meno
celému algoritmu, PPM je skratkou z anglického �prediction with partial string matching�,
£o sa dá vo©ne preloºi´ ako �predpove¤ pod©a £iasto£nej zhody re´azcov�. Celý proces lep²ie
osvetlí nasledujúci príklad.

Predpokladajme, ºe sú£asný kontext d¨ºky 3 je re´azec the, ktorý bol doteraz zaznamenaný
27 krát. 11 krát za ním nasledoval znak r, 9 krát znak s, 6 krát znak n a 1 krát znak m.
Týmto znakom sú teda priradené pravdepodobnosti výskytu v kontexte the 11/27(r), 9/27(s),
6/27(n), respektíve 1/27(m). O výstup sa v algoritme PPM stará procedúra, ktorá dokáºe
zakódova´ znaky berúc do úvahy im priradenú pravdepodobnos´ výskytu. Toto kódovanie
je tým úspornej²ie, £ím pravdepodobnej²í je výskyt daného znaku. Môºe to by´ napríklad
aritmetický alebo Hu�manov kóder. Ak je teda v na²om príklade nasledujúci znak r, PPM
ho po²le kóderu na zakódovanie spolu s pravdepodobnos´ou jeho výskytu v danom kontexte:
11/27.
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�o sa v²ak stane, ak symbol nasledujúci kontext the nebude r, ale nepríklad a? Tento znak
doteraz v kontexte the zaznamenaný nebol, zatia© mu je preto priradená nulová pravdepodob-
nos´ výskytu v tomto kontexte. Pod©a princípu PPM teda algoritmus prejde do krat²ieho
kontextu, do kontextu d¨ºky 2. Teraz uº h©adáme, ko©kokrát bol doteraz zaznamenaný kon-
text he a aké znaky a ako £asto za ním nasledovali. Povedzme, ºe situácia je nasledovná:
kontext he sa vyskytol 54 krát, z toho 26 krát nasledovaný znakom a, 12 krát znakom r, at¤.
Znak a by bol teda odoslaný na zakódovanie s pravdepodobnos´ou 26/54.

Situácia môºe by´ e²te zloºitej²ia. Ak nový symbol S nebol zaznamenaný ani v kontexte
d¨ºky 2, PPM sa prepne do kontextu d¨ºky 1, ktorý tvorí jediný znak e. V tomto kontexte uº
bu¤ znak S zaznamenaný bol a opä´ bude poslaný na výstup s patri£nou pravdepodobnos´ou,
alebo sa PPM musí prepnú´ do kontextu d¨ºky 0. To znamená, ºe nás uº nezaujíma kontext,
ale len absolútny po£et výskytov jednotlivých znakov. Ak sa znak S vyskytol 87 krát z 574
doteraz na£ítaných symbolov, je zakódovaný s touto pravdepodobnos´ou. Ak sa tento znak
dosia© nevyskytol vôbec, £o je £asté zvlá²´ na po£iatku kompresie daného textu, PPM sa
prepne do tzv. kontextu �d¨ºky� -1. V tomto kontexte je kaºdému znaku priradená �xná
pravdepodobnos´ 1/(ve©kos´ pouºitej abecedy).

Nasledujúca tabu©ka 2.1 pre lep²iu predstavu ukazuje kontexty a frekvencie výskytov pre
kontexty d¨ºky 0 aº 4 po spracovaní 11 znakového re´azca xyzzxyxyzzx. �al²ím znakom, ktorý
má PPM spracova´, nech je znak z. Aktuálny kontext d¨ºky 4 je yzzx, ktorý v²ak dosia© e²te
nebol nasledovaný znakom z. Musíme sa teda prepnú´ do krat²ieho kontextu d¨ºky 3, ktorý
tvorí re´azec zzx. Znak z v²ak dosia© nebol zaznamenaný ani v tomto kontexte, rovnako
ako v ¤al²om krat²om kontexte zx. Neuspejeme ani v kontexte d¨ºky 1 (x ), nasleduje teda
prechod ku kontextu d¨ºky 0, teda k frekvencii výskytov jednotlivých znakov bez oh©adu na
kontext. Symbol z bol dosia© zaznamenaný 4 krát z celkom 11 znakov, je teda zakódovaný s
pravdepodobnos´ou 4/11.

Pozrime sa teraz na fungovanie PPM dekódera. Proces kódovania totiº funguje pomerne
jednoducho, pozrie sa na nasledujúci symbol, a na základe doteraz spracovanej £asti vstup-
ného textu sa rozhodne o ¤al²om kroku. V prípade predchádzajúceho výskytu symbolu v
aktuálnom kontexte sa symbol po²le na výstup so zodpovedajúcou pravdepodobnos´ou, v
opa£nom prípade sa PPM prepne do krat²ieho kontextu. Úlohou PPM dekódera je naopak
zisti´, aký je nasledujúci, zatia© nedekódovaný znak. Pochopite©ne nemá moºnos´ vopred sa
na¬ pozrie´, narozdiel od kódera. A ke¤ºe nevie, aký je nasledujúci znak, nevie, £i ho môºe
na£íta´ do aktuálneho kontextu, alebo sa má najprv prepnú´ do kontextu krat²ieho. Je preto
nevyhnutné algoritmus upravi´ tak, aby aby bol dekóder schopný presne opakova´ kroky
kódera. Metóda PPM vyuºíva osobitný, vyhradený znak abecedy nazývaný �escape symbol�,
ktorý budem ¤alej pouºíva´ v pôvodnom znení, bez prekladu. Kedyko©vek sa kóder prepne
do krat²ieho kontextu, najprv zapí²e na výstup tento escape symbol. Dekóder bude teda
vedie´, ºe sa má prepnú´ do krat²ieho kontextu, ke¤ºe escape symbol je zakódovaný e²te
v aktuálnom dlhom kontexte. Escape symbol je samozrejme tieº zakódovaný podobne ako
akýko©vek iný znak abecedy. Po dekódovaní escape symbolu sa teda dekóder tieº prepne do
krat²ieho kontextu a dekódovanie pokra£uje rovnako, ako postupovalo zakódovanie.

Z h©adiska kompresie najhor²ie, £o sa môºe sta´, je výskyt úplne nového, dosia© nezazna-
menaného znaku. Ak pouºívam kontext d¨ºky N a na vstup dostanem znak, ktorý sa zatia©
nevyskytol v ºiadnom kontexte, snaha o jeho zakódovanie vyústi v kone£nom dôsledku v
zakódovanie N+1 escape symbolov za sebou nasledovaných zakódovaním samotného nového
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Table 2.1: Kontexty a po£etnosti výskytov znakov po zakódovaní re´azca xyzzxyxyzzx a po
spracovaní symbolu z

Kontext 4 Kontext 3 Kontext 2 Kontext1 Kontext 0
xyzz -> x 2 xyz -> z 2 xy -> z 2 x -> y 3 x 4
yzzx -> y 1 yzz -> x 2 -> x 1 y -> z 2 y 3
zzxy -> x 1 zzx -> y 1 yz -> z 2 -> x 1 z 4
zxyx -> y 1 zxy -> x 1 zz -> x 2 z -> z 2
xyxy -> z 1 xyx -> y 1 zx -> y 1 -> x 2
yxyz -> z 1 yxy -> z 1 yx -> y 1

xyzz -> x 2 xyz -> z 2 xy -> z 2 x -> y 3 x 4
Kontext 4 Kontext 3 Kontext 2 Kontext 1 Kontext 0
yzzx -> y 1 yzz -> x 2 xy -> x 1 -> z 1 y 3

-> z 1 zzx -> y 1 yz -> z 2 y -> z 2 z 5
zzxy -> x 1 -> z 1 zz -> x 2 -> x 1
zxyx -> y 1 zxy -> x 1 zx -> y 1 z -> z 2
xyxy -> z 1 xyx -> y 1 -> z 1 > x 2
yxyz -> z 1 yxy -> z 1 yx -> y 1

symbolu pravdepodobnos´ou 1/(ve©kos´ abecedy). Ke¤ºe sa môºe sta´, ºe escape symbol
bude nutné zakódova´ mnohokrát, je vhodné priradi´ mu dostato£ne ve©kú pravdepodob-
nos´, aby jeho pouºitie kompresiu ¤alej nezhor²ilo. Ideálne je nastavi´ ju na úvod na vy²²iu
hodnotu, ke¤ºe spo£iatku pribúdajú nové znaky pomerne £asto. Táto pravdepodobnos´ by
sa mala postupom £asu zniºova´, ke¤ºe vä£²ina symbolov uº bola zaznamenaná a frekvencia
nutnosti pouºitia escape symbolu sa zniºuje.

Nasledujúca tabu©ka 2.4 ukazuje jeden z moºných spôsobov priradzovania pravdepodob-
ností pre escape symbol, ktorý sa pouºíva vo variante PPM nazvanej PPMC. Tabu©ka ukazuje
frekvencie výskytov znakov v jednotlivých kontextoch d¨ºky 0-2 po na£ítaní re´azca assanis-
simassa. Predpokladáme, ºe abeceda pozostáva z 26 znakov, medzery a escape symbolu,
celkom teda 28 symbolov. Pravdepodobnos´ priradená kaºdému znaku abecedy v kontexte
�d¨ºky� -1 je teda 1/28. Pre kaºdý zaznamenaný kontext je v tabu©ke okrem znakov zazna-
menaných v tomto kontexte uvedený aj escape symbol. Po£ty výskytov, ktoré sú priradené
escape symbolom v jednotlivých kontextoch závisia na po£te rôznych symbolov, ktoré sa v
danom kontexte doteraz vyskytli. To znamená, ºe ak bol napríklad kontext as doteraz zazna-
menaný dvakrát, a v oboch prípadoch bol nasledovaný znakom s, do tohto kontextu sa pridá
aj umelý záznam o výskyte escape symbolu s po£etnos´ou 1, a tieº po£et výskytov kontextu
as sa zvý²i o jednotku na 3. Pravdepodobnos´ priradená znaku s bude teda 2/3, pravde-
podobnos´ pre escape symbol 1/3. Iný príklad: kontext ss bol doteraz zaznamenaný 3 krát,
z toho 2 krát bol nasledovaný znakom a a raz znakom i. V tomto kontexte boli zaznamenané
dva rôzne znaky, z toho vyplýva, ºe po£etnos´ zodpovedajúceho escape symbolu bude 2 a
po£etnos´ výskytu celého kontextu sa zvý²i na 5. Pravdepodobnosti priradené jednotlivým
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Table 2.4: Kontexty, po£ty ich výskytov(f) a pravdepodobnosti (p) po spracovaní re´azca
�assanissimassa�
D¨ºka 2 D¨ºka 1 D¨ºka 0
Kontext f p Kontext f p Kontext f p
as -> s 2 2/3 a -> s 2 2/5 a 4 4/19
esc 1 1/3 a -> n 1 1/5 s 6 6/19

esc 2 2/5 n 1 1/19
ss -> a 2 2/5 i 2 2/19
ss -> i 1 1/5 s -> s 3 3/9 m 1 1/19
esc 2 2/5 s -> a 2 2/9 esc 5 5/19

s -> i 1 1/9
sa -> n 1 1/2 esc 3 3/9
esc 1 1/2

n -> i 1 1/2
an -> i 1 1/2 esc 1 1/2
esc 1 1/2

i -> s 1 1/4
ni -> s 1 1/2 i -> m 1 1/4
esc 1 1/2 esc 2 2/4

is -> s 1 1/2 m -> a 1 1/2
esc 1 1/2 esc 1 1/2

si -> m 1 1/2
esc 1 1/2

im -> a 1 1/2
esc 1 1/2

ma -> s 1 1/2
esc 1 1/2
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znakom budú teda 2/5 pre a, 1/5 pre i a 2/5 pre escape symbol.
Tento spôsob priradzovania pravdepodobností vychádza z úvahy, ºe ak sa nejaký kon-

text vyskytne napríklad 10 krát a vºdy je nasledovaný tým istým znakom, pravdepodobnos´
výskytu iného znaku nebude vysoká a pravdepodobnos´ výskytu escape symbolu sta£í nas-
tavi´ na 1/11 v porovnaní s 10/11 pre znak, ktorý sa v tomto kontexte vyskytoval. Naopak,
ak sa tento kontext vyskytol 10 krát a vºdy bol nasledovaný iným symbolom, ²anca na výskyt
¤al²ieho, dosia© nezaznamenaného symbolu je pomerne vysoká a teda i escape symbolu sa pri-
radí po£etnos´ 10. Ke¤ºe po£etnos´ symbolu sa mení len s po£tom rôznych zaznamenaných
symbolov, pravdepodobnos´ priradená escape symbolu bude klesa´, akonáhle sa uº známe
symboly za£nú opakova´.

Samozrejme existujú i iné spôsoby priradzovania pravdepodobnosti escape symbolom,
ktoré dávajú v rôznych prípadoch viac £i menej zlep²ené výsledky, s rôznym vplyvom na
£asovú a pamä´ovú náro£nos´ algoritmu. Rovnako existujú aj ¤al²ie vylep²enia PPM, ktoré sa
netýkajú len pouºitia escape symbolu a majú za cie© ¤alej zlep²i´ vlastnosti tohto algoritmu.
Cie©om tejto diplomovej práce v²ak nie je detialný popis v²etkých verzií algoritmu PPM,
ale stru£ný úvod do problematiky tak, aby bolo moºné plynule prejs´ k popisu semiadap-
tívneho PPM, ktorý je jadrom tejto práce. K tomu je v²ak nutných e²te nieko©ko poznámok
k implementácii PPM.

2.2 Implementácia PPM

Hlavným problémom, ktorému £elí akáko©vek implementácia algoritmu PPM, je tvorba
datovej ²truktúry, v ktorej by boli uloºené kontexty v²etkých d¨ºok tak, ºe tieto kontexty
by zárove¬ boli rýchlo dostupné. Vä£²inou sa na túto úlohu pouºíva zvlá²tny druh stromu,
nazývaný trie. V trie je celý kontext akejko©vek d¨ºky ur£ený len jedným symbolom v kaºdej
úrovni, nie je nutné uklada´ pre kaºdú d¨ºku kontextu celý tento kontext, sta£í jeho posledný
znak. Kontexty sa teda predlºujú smerom nadol, jedna vetva zodpovedá jednému kontextu.
Kontext d¨ºky N v sebe zárove¬ obsahuje i v²etky kontexty d¨ºok N-1 aº 0, takºe kaºdý nový
kontext (v zmysle pred¨ºenia uº existujúceho kontextu) pridáva do trie len jeden nový vrchol.

Obrázky 2.1 a 2.2ukazujú tvorbu takého trie pre re´azec zxzyzxxyzx v praxi pre kontexty
maximálnej d¨ºky 2. Trie má teda maximálnu h¨bku 3, v prípade rozsiahlej²ieho vstupu môºe
rás´ do ²írky, jej h¨bka je v²ak obmedzená.

Prvá úrove¬ trie (smerom od kore¬a nadol) obsahuje jeden uzol pre kaºdý symbol, ktorý
bol na vstupe doteraz zaznamenaný. Tieto vrcholy reprezentujú kontexty d¨ºky 1. Smerom
nadol sa kontexty predlºujú, kaºdá ¤al²ia úrove¬ reprezentuje kontext o jednotku dlh²í.

�ísla v jednotlivých uzloch, ktoré sú znázornené na obrázku, sú po£ty výskytov daného
kontextu. Uzol �z, 4� v pravej vetve kroku 10 reprezentuje fakt, ºe znak z sa dosia© vyskytol
4 krát. Jeho synovské uzly �x, 3� a �y, 1� hovoria, ºe za znakom z sa v troch prípadoch objavil
znak x a raz znak y. Uzly, ktoré sú na obrázku zakrúºkované, ukazujú rôzne kontexty, ktoré
boli po pridaní aktuálneho znaku aktualizované, prípadne vytvorené. V kroku 3 sme napríklad
na£ítali druhé z re´azca. V trie sme následne museli vytvori´ dva nové uzly reprezentujúce
kontexty zxz a xz, jeden uzol sme aktualizovali-po£et výskytov samotného z.

Obrázok popisuje tvorbu trie aº do na£ítania posledného znaku vstupného re´azca, aby
bol zrejmý celý proces jej vzniku a aktualizácie. V kaºdom kroku ukazuje na jeden z vr-
cholov v najniº²ej úrovni trie ²ípka, o ktorej zatia© nepadla ºiadna zmienka. Pre objasnenie
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Obrázek 2.1: Kon²trukcia trie pre re´azec zxzyzxxyzx
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Obrázek 2.2: Kon²trukcia trie pre re´azec zxzyzxxyzx - pokra£ovanie
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jej významu je v²ak nutné pozrie´ sa najprv na spôsob, akým algoritmus ur£uje, ktoré vr-
choly bude aktualizova´. Prechádza´ totiº v²etky kontexty od najkrat²ieho po najdh²í by
bolo £asovo mimoriadne neefektívne. Pre zjednodu²enie algoritmu a zníºenie jeho £asovej
náro£nosti obsahuje kaºdý uzol trie jeden ²peciálny pointer nazývaný vine pointer. Tento
pointer smeruje z kaºdého vrcholu trie k uzlu, ktorý reprezentuje kontext o jednotku krat²í.
To znamená ºe z kontextu C d¨ºky N smeruje ku kontextu C', ktorý tvorí posledných N-1
znakov kontextu C. Vine pointer tak v trie smeruje vºy o jednu úrove¬ nahor. Vine pointer
uzlov v prvej úrovni smeruje ku kore¬u. Jeho úlohu si detailne ukáºeme na ¤al²om prík-
lade, ke¤ budeme kon²truova´ trie vznikajúci na£ítavaním re´azca assanissimassa. Postup je
zobrazený na obrázku 2.3

Najprv si ale povedzme, aké data obsahuje kaºdý vrchol trie:

1. Kód znaku(ACII alebo iný).

2. Po£et výskytov znaku v danom kontexte.

3. Pointery sa svojich potomkov

4. Vine pointer, smerujúci k zodpovedajúcemu krat²iemu kontextu. Tieto ²ípky sú na
obrázkoch znázornené preru²ovanou £iarou. Star²ie vine pointre nie sú zmazávané, na
¤al²ích obrázkoch len nie sú kvôli preh©adnosti zobrazené.

V kaºdom kroku sa navy²e uchováva a aktualizuje jeden pointer, nazývaný base pointer. Base
pointer ukazuje na ten uzol v najniº²ej úrovni trie, ktorý bol pridaný alebo aktualizovaný v
minulom kroku algoritmu. Tento pointer je znázornený plnou ²ípkou ukazujúcou na patri£ný
uzol a poskytuje nám informáciu, odkia© je potrebné za£a´ aktualizova´ trie v nasledujúcom
kroku.

Samotný algoritmus pridávania nových znakov do trie teda pri spracovávaní symbolu S
vyzerá nasledovne:

1. Cho¤ do uzla, na ktorý ukazuje base pointer. Tento uzol si ozna£íme ako uzol X. Po
vine pointeri sa presu¬ z uzla X do uzla Y. Ak sa medzi synmi vrcholu Y vyskytuje uzol
reprezentujúci znak S, zvý² po£et jeho výskytov o jednotku a base pointer aktualizuj
tak, aby ukazoval na tento uzol. Ak sa medzi synmi tento vrchol e²te nenachádza, vytvor
vrchol reprezentujúci symbol S ako nového potomka uzla Y, a base pointer nastav na
tento nový uzol. Tento nový uzol si ozna£íme A.

2. Opakuj krok 1, av²ak uº bez toho, aby si menil base pointer. Po vine ponteri sa teda
dosta¬ z uzla Y do vrcholu Z a vytvor nový uzol reprezentujúci S ako syna vrcholu
Z, alebo aktualizuj po£et výskytov uº existujúceho synovského uzlu. Tento uzol si oz-
na£íme B. Ak medzi vrcholmi A a B e²te nie je vytvorený vine pointer, vytvoríme
ho.

3. Opakuj, pokia© sa neaktualizoval alebo nebol pridaný priamo synovský vrchol kore¬a
trie.

Z tohoto algoritmu je zrejmé, pre£o je nami pouºívaná dátová ²truktúra, trie, pre algoritmus
PPM mimoriadne vhodná. Pri pridávaní kaºdého znaku musí algoritmus vykona´ nanajvý²
N+1 krokov, aby aktualizoval celý trie a po£ty výskytov jednotlivých kontextov potrebné
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Obrázek 2.3: Kon²trukcia trie pre vstupný re´azec assanissimassa
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pre svoje fungovanie. Pridanie nového symbolu do trie a jeho zakódovanie teda trvá nanajvý²
O(N) krokov bez oh©adu na aktuálnu ve©kos´ trie. Ke¤ºe N je zvy£ajne pomerne malé (v
drvivej vä£²ine sa nevyuºívajú kontexty dlh²ie ako 7), implementácia algoritmu je dostato£ne
rýchla i pre ve©ké trie.

2.3 Výsledky adaptívneho PPM a vznik semiadaptívneho

PPM

Dôleºitou £as´ou spomínaného softvérového projektu boli praktické testy výsledkov jed-
notlivých kombinácií komprima£ných algoritmov. Tie sa testovali v kombináciách, ale i zvlá²´,
a tak tomu bolo i v prípade algoritmu PPM. Jeho výsledky zodpovedali tomu, pre aké ú£ely
a na akých predpokladoch bol postavený. Jeho hlavnou my²lienkou je predpoklad, ºe v
prirodzených jazykoch sa ur£ité re´azce pravidelne opakujú a ºe znalos´ frekvencie opako-
vania jednotlivých re´azcov môºe by´ vyuºitá pre komprimáciu. Tento predpoklad sa v plnej
miere naplnil, pre prirodzené texty dosahoval tento algoritmus vynikajúce výsledky a dosiah-
nutým kompresným pomerom zdatne konkuroval v²etkým beºne pouºívaným komprima£ným
programom. Jeho najvä£²ím problémom v²ak bola £asová a priestorová náro£nos´, ktorá bola
mnohonásobne vä£²ia, ako pri beºne pouºívaných komprima£ných programoch. Uº pri kom-
primácii cca 10MB textového súboru hrozilo úplné zaplnenie opera£nej pamäte po£íta£a a
komprimácia trvala minúty. Výsledky sa samozrejme lí²ili v závislosti na pouºitej kombinácii
algoritmov, PPM komprimácia sa totiº pouºívala nielen priamo na vstupný text, ale i na
text rozdelený parserom na slová £i slabiky. Práve pri komprimovaní tohto rozparsovaného
textu dosahovala PPM komprimácia najhor²ích hodnôt £o sa £asovej náro£nosti týka. Spraco-
vanie textu po písmenách trvalo síce dlh²ie ako komer£ne pouºívané komprima£né programy,
doba komprimácie sa v²ak stále pohybovala v rozumných medziach. Uº po£as testovania
tohto softvérového projektu sme sa spolo£ne s vedúcim projektu zamý²lali nad moºnos´ami
zlep²enia tohto algoritmu. Spomínané neºiadúce vlastnosti nebolo moºné odstráni´ zlep²ením
implementácie, problémy so sebou priná²al samotný algoritmus. Po ukon£ení projektu sme sa
preto rozhodli skúsi´ vytvori´ a následne implementova´ zásadnej²iu obmenu PPM, ktorá by
bu¤ zachovala kompresný pomer pôvodného algoritmu so zlep²enou £asovou a priestorovou
náro£nos´ou, alebo by akceptovala vysoké pamä´ové nároky, av²ak za cenu ¤al²ieho zlep²e-
nia komprima£ného pomeru. Ke¤ºe zníºenie hlavne pamä´ovej náro£nosti sa ukazovalo ako
takmer nerealizovate©né, za£ali sme uvaºova´ o variante PPM s potenciálom na zlep²enie
kompresného pomeru.

Jadrom my²lienky pozmeneného algoritmu je odli²ný poh©ad na úlohu trie v procese
komprimácie. Tá samozrejme aj v na²ej verzii slúºi na uchovávanie zaznamenaných kontextov
vo vstupnom texte. V pôvodnej verzii algoritmu v²ak trie slúºi len ako pomocná ²truktúra,
ako inteligentná verzia tabu©ky zachytávajúcej po£ty výskytov jednotlivých kontextov, do
ktorej sa pozriem vºdy, ke¤ chcem zakódova´ nasledujúci znak. Av²ak vzh©adom na mnoºstvo
informácií, ktoré je v trie obsiahnuté, nie je to do istej miery mrhanie jej moºnos´ami? V
mnohých prípadoch má totiº nejaký kontext len jediného syna. I pri jeho zakódovaní sa
v²ak klasické PPM pozrie do trie, zistí pravdepodobnos´ jeho výskytu a zavolá procedúru,
ktorá znak s danou, v tomto prípade 100% pravdepodobnos´ou po²le na výstup. V tomto
prípade je v²ak tento výstup úplne zbyto£ný. Ak sa mi uº totiº pri dekódovaní podarilo
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dosta´ do tohto uzla, potrebujem nie£o na£íta´ zo zakomprimovaného súboru? V trie sa
uº predsa nachádza informácia, ºe v tomto kontexte sa vyskytuje jediný symbol, a teda
vopred viem, £o zo zakomprimovaného súboru na£ítam. Samozrejme, môºem na£íta´ escape
symbol, v prípade, ºe v danom kontexte zo vstupu dostanem dosia© nezaznamenaný znak.
Predchádzajúca úvaha len nazna£ila smer, akým sme sa rozhodli napredova´. Rozhodli sme sa
pozrie´ na celý algoritmus PPM z inej strany. Nebudeme na kaºdý znak, ktorý potrebujeme
zakódova´ na výstup, vola´ aritmetický (£i iný) kóder. Namiesto toho upravíme trie do tzv.
jednozna£ej podoby. To znamená, aby sme vºdy jednozna£ne vedeli ur£i´, aký znak nasleduje
v aktuálnom kontexte. Táto vlastnos´ by úplne odbúrala nutnos´ kódova´ vstupný súbor
do výstupného znak po znaku. Naopak, v priebehu spracovávania vstupného súboru by sa
len tvorilo a upravovalo trie, ktoré by sme na záver celé zakódovali pomocou patri£ných
algoritmov. Pri dekomprimácii by sme zo vstupu na£ítali trie, ktoré by sme rekon²truovali
do pôvodnej podoby, a vzh©adom na jeho jednozna£nos´ by sme z neho dokázali dekódova´
pôvodný text.

Táto my²lienka znie na prvý poh©ad zaujímavo, na jej uvedenie do praxe je v²ak nutné
prekona´ nieko©ko problémov. Najvä£²ím z nich je nejednozna£nos´ klasického trie. I ke¤ sa
£astokrát stáva, ºe nejaký vrchol má len jediného syna, nie je to pravidlom. A práve to je
vlastnos´, ktorá je s na²ou adaptáciou algoritmu nezlu£ite©ná. Je totiº nevyhnutné, aby vºdy,
ke¤ chcem dekódova´ ¤al²í symbol, patri£ný otcovský vrchol mal práve jedného syna, aby
sme zo samotného trie vedeli zisti´ nasledujúci symbol. To v²ak znamená zásadné úpravy v
procese tvorby trie a zárove¬ nárast po£tu jeho vrcholov. Navy²e, táto poºiadavka si vynu-
cuje neobmedzenú h¨bku trie, £o v²ak môºe ma´ za následok prive©ký nárast po£tu jeho
vrcholov. Táto zmena charakteru trie si následne vynúti i ¤al²ie zásadné úpravy jeho tvorby,
s vopred len ´aºko odhadnute©ným vplyvom na kone£ný výsledok. S vedúcim diplomovej
práce sme sa preto rozhodli pre �prieskum bojom�, usúdili sme, ºe najpraktickej²ie a zárove¬
najprínosnej²ie bude tento algoritmus vyvinú´ a otestova´. A práve o samotnom algoritme
semiadaptívneho PPM (SA PPM), o jeho základných my²lienkach, o rozdieloch vo£i pôvod-
nému adaptívnemu PPM, o podrobnostiach jeho implementácie a napokon i o dosiahnutých
výsledkoch pojednávajú nasledujúce kapitoly.

19



Kapitola 3

Semiadaptívne PPM

3.1 Idea SA PPM

Východiská vzniku algoritmu SA PPM ako i jeho základné my²lienky uº boli popísané
vy²²ie. V tejto kapitole bude tento algoritmus popísaný podrobnej²ie, vrátane popisu pridá-
vania jednotlivých znakov do trie a popisu prekáºok, ktoré je nutné pri tvorbe trie prekona´.
Táto kapitola ²peci�kuje, £o je nutné pri tvorbe trie dosiahnu´, ako má trie vyzera´ po vyko-
naní jednotlivých krokov. Ne²peci�kuje v²ak podrobne, ako tieto ciele dosiahnu´. Podrobný
popis jednotlivých krokov algoritmu bude uvedený v ¤al²ej kapitole o detailoch implemen-
tácie, jednotlivé ciele je totiº nepochybne moºné dosiahnu´ viacerými spôsobmi. V tejto
diplomovej práci som sa samozrejme snaºil postup naplnenia cie©ov, ktoré mali jednotlivé
kroky dosiahnu´, implementova´ £o najefektívnej²ie. V ºiadnom prípade v²ak mnou imple-
mentovaný postup nie jedinou moºnou cestou a preto som samotné detaily implementácie
vy£lenil do osobitnej kapitoly.

Najprv uvediem ideovú podobu metódy SA PPM tak, ako bola uvedená v slajdoch pána
Lánského, vedúceho tejto diplomovej práce. Tieto slajdy sú vlastne podrobným zadaním tejto
diplomovej práce, kompresná i dekompresná £as´ algoritmu sú v nej rozdelené na dve fázy.

Kompresia

1. Postavíme PPM strom neobmedzenej d¨ºky kontextu pre vstupný re´azec #D, kde

• D je vstupný dokument nad abecedou A

• # zna£í za£iatok súboru, #/∈A

2. Pomocou metód pre kompresiu trie zakódujeme vzniknutý PPM strom

Dekompresia

1. Dekomprimujeme PPM strom

2. Dekomprimujeme pôvodný súbor D. Musíme ma´ PPM strom a pozna´ d¨ºku D.

• Dosia© dekódovaná £as´: D1 = #
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Obrázek 3.1: SA PPM trie a priebeh dekompresie re´azca ABACBBCD

• For (i = 0; i < d¨ºka D; i++)

� h©adáme kontext (najmen²ej d¨ºky), ktorý je su�xom D1 a ktorý má jednoz-
na£ný symbol, ktorý predikuje.

� novo získaný symbol pripojíme na koniec D

Výsledné trie po spracovaní krátkeho re´azca i schematický priebeh dekompresie ukazuje obrá-
zok3.1, ktorý demon²truje hlavnú my²lienku ná²ho algoritmu. Nezobrazuje postup tvorby trie,
je na ¬om zobrazená uº výsledná, ºelaná podoba trie, ktoré sp¨¬a vlastnosti, ktoré poºadu-
jeme. Je z neho jednozna£ne dekódovate©ný pôvodný re´azec, ak vieme, aký je dlhý. Postup
dekompresie je jednoduchý: najprv sa pozrieme, aký znak nasleduje za znakom # reprezen-
tujúcim za£iatok re´azca. Vidíme, ºe tento vrchol má jediného syna reprezentujúceho znak
A. Opä´ h©adáme najkrat²í kontext tak, aby sme z neho vedeli jednozna£ne ur£i´ ¤al²í znak
re´azca. Pozrieme sa na kontext tvorený samotným znakom A, vidíme, ºe má dvoch synov,
nie je teda jednozna£ný. Pozrieme sa preto na kontext o jednotku dlh²í: #A. Tento kontext
uº jednozna£ný je, má práve jedného syna: B. Pokra£ujeme ¤alej, ideme od najkrat²ieho
kontextu: B. Ten má troch synov, musíme teda h©ada´ v dlh²om kontexte, v tomto prípade
AB. Sme úspe²ní, tento kontext má jediného syna, A. Takýmto spôsobom pokra£ujeme aº
do úplného dekódovania celého re´azca ABACBBCD. Je v²ak nutné opä´ zdôrazni´, ºe tento
obrázok len ilustruje hlavnú my²lienku, cie© algoritmu SA PPM, nie samotný algoritmus. Na
za£iatok v²ak dobre napovedá, £omu sa bude celá táto kapitola venova´, a k £omu sa v jej
priebehu budeme snaºi´ dopracova´.

Postup dekompresie z hotového trie je pomerne jednoduchý a jasný, trie je v²ak najprv
nutné skon²truova´. A práve £o najefektívnej²ia kon²trukcia upraveného SA PPM trie tvorí
najvä£²iu výzvu tejto diplomovej práce. Postup jej tvorby samozrejme vychádza z tvorby ²tan-
dardnej PPM trie. Av²ak na prvý poh©ad drobné rozdiely v charakteristike oboch variantov
trie sa ukázali nato©ko rozdielne, ºe na jej tvorbu bolo potrebné skon²truova´ v podstate nový
algoritmus. Ten bude popísaný na nasledujúcich riadkoch.
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3.2 Vlastnosti SA PPM trie

Tvorba SA PPM trie vo svojich základných £rtách vychádza z tvorby ²tandardného PPM
trie. Rozdielne poºiadavky na vlastnosti oboch ²truktúr v²ak spôsobili, ºe postup tvorby trie
pre ú£ely SA PPM treba inovova´ do tej miery, ºe sa v podstate jedná o nový algoritmus.

Pred samotným popisom algoritmu tvorby trie pouºívaného v priebehu komprima£nej
metódy SA PPM je nutné presne si stanovi´ poºiadavky, ktoré trie musí sp¨¬a´. Aº potom
je moºné h©ada´ spôsoby, ktorými je moºné tieto poºiadavky, plynúce zo samotnej podstaty
metódy SA PPM, splni´.

Trie, vyuºívané v algoritme SA PPM budem pre jeho odlí²enie od ²tandardného trie
nazýva´ jednozna£né trie. V tomto prípade pouºívam pojem jednozna£nos´ v uº²om zmysle
slova, ako býva chápaný zvy£ajne. Aj ²tandardné PPM trie je pre daný vstupný re´azec jed-
nozna£né v tom zmysle slova, ºe pre rovnaký vstup vyzerá výsledné trie vºdy rovnako. V
na²om prípade v²ak prívlastok � jednozna£né� znamená, ºe uº zo samotného trie dokáºeme
rekon²truova´ presnú podobu pôvodného re´azca. To v pôvodnej verzii PPM algoritmu nie
je moºné, trie v nej slúºi len ako ²truktúra uchovávajúca pravdepodobnosti výskytov jed-
notlivých znakov v jednotlivých kontextoch, ur£i´ z neho samotného pôvodnú postupnos´
znakov v²ak nie je moºné. V SA PPM algoritme je to v²ak k©ú£ová vlastnos´ trie, na ktorej
je algoritmus postavený. Ke¤ºe vstupný re´azec nekódujeme na výstup znak po znaku, ale
po spracovaní celého re´azca zakódujeme na výstup celé trie, toto trie v sebe musí nies´
informácie posta£ujúce pre rekon²trukciu celého re´azca. A ke¤ºe z dôvodu optimalizácie
kompresného pomeru nechceme na výstup posiela´ ºiadne zbyto£né dáta, chceme, aby na²e
trie bolo £o najmen²ie, £o sa po£tu vrcholov týka. Chceme teda, aby trie pouºívané SA PPM
algoritmom bolo minimálne jednozna£ne dekódovate©né trie. A práve pojmom �jednozna£né�
budem v ¤al²om texte ozna£ova´ minimálne jednozna£ne dekódovate©né trie pouºívané v
SA PPM algoritme. V nasledujúcich riadkoch budú detailne popísané niektoré jeho ¤al²ie
vlastnosti vyplývajúce z jednozna£nosti (z jednozna£nosti v uº²om slova zmysle, teda z �min-
imálnej jednozna£nosti�), ktoré je uºito£né spomenú´ a na ktoré sa budeme v ¤al²om texte
odkazova´.

V nasledujúcich riadkoch budú podrobne popísané vlastnosti, ktoré vyplývajú z poºia-
davky na minimálnu jednozna£nos´ trie. E²te predtým si ale musíme de�nova´ pojem, ktorý
budeme potrebova´ pre ¤al²í popis vlastností trie. Týmto pojmom je aktuálny kontext.

Aktuálnym kontextom práve na£ítaného znaku rozumieme kontext tohto znaku ake-
jko©vek (nenulovej) d¨ºky. Kaºdý na£ítaný znak má teda viacero aktuálnych kontextov, ak
tento znak nie je prvým znakom re´azca. Ak máme napríklad re´azec #ABCD, znak A má
jediný aktuálny kontext, a tým je ²peciálny, pre tieto ú£ely ur£ený symbol #. Znak D má
aktuálne kontexty ²tyri, kontext C d¨ºky 1, kontext BC d¨ºky 2, kontext ABC d¨ºky 3 a
napokon kontext #ABC d¨ºky 4.

Uº len pre úplnos´ dodám, ºe ak bude v ¤al²om texte zmienka o kontexte C d¨ºky N
znaku S a následne o nejakom krat²om kontexte C' d¨ºky M toho istého znaku S, kontext C'
je tvorený poslednými M znakmi kontextu C. Inými slovami, kontexty toho istého znaku sa
vºdy skracujú od za£iatku kontextu.
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3.2.1 Jednozna£ná dekódovate©nos´

Najdôleºitej²ou vlastnos´ou trie, nutnou pre fungovanie SA PPM algoritmu, je jeho jed-
nozna£ná dekódovate©nos´. Znamená to, ºe zo samotného trie vytvorenej zo vstupného re´azca
sme schopní tento re´azec spätne zrekon²truova´. Pre samotné trie z toho vyplýva, ºe po na£í-
taní kaºdého znaku musí by´ tento znak v niektorom z aktuálnych kontextov jednozna£ný.
Inými slovami, v niektorom z jeho aktuálnych kontextov sa tento znak musí vyskytova´ ako
jediný potomok tohto uzla trie.

Na tomto mieste je vhodné pripomenú´ aj vlastnos´, ktorá spo£íva v tom, ºe akonáhle
je v trie znak zazna£ený v kontexte d¨ºky N, následnou aktualizáciou trie musí by´ zaz-
na£ený i vo v²etkých krat²ích kontextoch. Dôsledkom tejto vlastnosti je fakt, ºe ak znak nie
je jednozna£ný v nejakom kontexte d¨ºky N (£iºe daný aktuálny kontext d¨ºky N má min-
imálne jedného ¤al²ieho syna), tento znak uº nemôºe by´ jednozna£ný ani v ºiadnom krat²om
kontexte. Vyplýva to z faktu, ºe do krat²ích kontextov sa propagujú v²etci synovia daného
vrcholu, a akonáhle má kontext aspo¬ dvoch potomkov, aspo¬ týchto dvoch potomkov majú
i v²etky zodpovedajúce krat²ie kontexty.

3.2.2 Minimálnos´

Vzh©adom na to, ºe výstupom ná²ho komprima£ného algoritmu je zakódované trie,
chceme, aby jeho výsledná ve©kos´ bola £o najmen²ia. V prípade trie máme dve moºnosti na
jeho minimalizáciu: zmen²i´ mnoºstvo údajov uchovávaných v kaºdom vrchole trie a zníºi´
celkový po£et vrcholov trie. Samozrejme vyuºijeme obe moºnosti, v prípade mnoºstva údajov
uchovávaných v kaºdom vrchole trie v²ak existuje minimum, pod ktoré sa nedá dosta´. Týmto
minimom je kód znaku, ktorý je reprezentovaný daným vrcholom. Ako si neskôr ukáºeme,
viac informácií o kaºdom vrchole na výstup ani zasiela´ nechceme, musíme sa teda sústredi´
na druhú moºnos´. Tou je minimalizácia po£tu vrcholov trie. I pri nej v²ak musíme dba´ na
zachovanie jednozna£nej dekódovate©nosti trie. Kombináciou oboch poºiadaviek sa dostávame
k popisu vlastností �minimálneho jednozna£ne dekódovate©ného trie�.

Za£nime pri klasickom PPM trie. V na²om príklade si ho dokonca e²te trochu
zjednodu²íme, nebudeme uvaºova´ pouºitie escape symbolu, pre na²e ú£ely by to bolo zby-
to£né zozloºitenie príkladu. Predstavme si, ºe spracovávame re´azec ABCD a uvaºujeme
kontexty d¨ºok 0-5. Postupne spracúvame znaky zo vstupu a pridávame vrcholy do trie.
Ke¤ºe klasické trie vºdy aktualizuje vrcholy v kaºdej úrovni trie, kaºdý vrchol ná²ho re´azca
pridá nový vrchol v úrovni o jednotku hlb²ej ako bola úrove¬ predo²lá. Rovnako vznikne
jeden nový vrchol v kaºdej vy²²ej úrovni. Pozrime sa v²ak, ako je to s jednozna£nos´ou trie
po spracovaní napríklad znaku D (obr. 3.2). Postupujme od kontextu d¨ºky nula. V tejto
úrovni trie, prvej pod kore¬om, sú ²tyri vrcholy, reprezentujúce 4 znaky, ktoré sa na vstupe
doteraz objavili. V tomto kontexte d¨ºky 0 teda znak D jednozna£ný ur£ite nie je. V druhej
úrovni, reprezentujúcej kontexty d¨ºky 1, sa vrchol D nachádza ako jediný potomok kon-
textu C, je teda v tomto kontexte jednozna£ne ur£ený. V kontexte d¨ºky 2 je zasa znak D
jediným synom kontextu BC, opä´ je teda ur£ený jednozna£ne. I v kontexte d¨ºky 3 je znak
D jednozna£ne ur£ený, ke¤ºe je jediným synom kontextu ABC. Toto trie, napriek tomu ºe
sme ho kon²truovali pod©a PPM algoritmu, je jednozna£ne dekódovate©né, ke¤ºe neobsahuje
ºiadne vetvenia. Je v²ak aj minimálne? Pri dekompresii v SA PPM algoritme h©adáme vºdy
najkrat²í jednozna£ný kontext, ktorý nám umoºní ur£i´ nasledujúci znak. V tomto prípade,
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Obrázek 3.2: Podoba PPM trie po spracovaní re´azca ABCD

pri snahe dekódova´ znak D, by sme tieº h©adali najkrat²í jednozna£ný kontext. Kontext
d¨ºky 0 pochopite©ne jednozna£ný nie je, kontext d¨ºky 1, C, v²ak uº jednozna£ný je, má jed-
iného syna, nami h©adaný znak D. Pri dekódovaní sme ºiadnym spôsobom nevyuºili znaky
D zachytené v dlh²ích kontextoch, akonáhle sme na²li jeho jednozna£ný výskyt v nejakom
kontexte, dlh²ie kontexty nás uº nezaujímali. Tento fakt nám pomôºe presne popísa´, £o
chápeme pod minimálnym jednozna£ne dekódovate©ným trie.

Jednozna£ne dekódovate©né trie je trie, v ktorom je kaºdý znak vstupu jednozna£ne dekó-
dovate©ný práve v jednom aktuálnom kontexte a vo v²etkých krat²ích kontextoch uº jednoz-
na£ný nie je. To má za následok dve veci. Na jednej strane je výsledné trie najmen²ie moºné.
Na druhej strane v²ak môºe nasta´ situácia, ºe v priebehu aktualizácie trie po pridaní nového
znaku sa do kontextu, ktorý mal dosia© jediného potomka S, pridá nový syn reprezentujúci
znak Z. Tým sa ale naru²í jednozna£ná dekódovate©nos´ trie, pretoºe pôvodný znak S neb-
udeme schopní z daného kontextu dekódova´. A vlastnos´ jednozna£nosti nám hovorí, ºe to
bol jediný kontext, v ktorom bol tento znak jednozna£ne dekódovate©ný. V takomto prípade
musíme trie opä´ upravi´ do podoby, v ktorej by bolo jednozna£ne dekódovate©né. Znak S,
ktorý momentálne nemá v trie ºiaden jednozna£ný výskyt, musíme zachyti´ v niektorom z
dlh²ích kontextov, v ktorých bol tento výskyt znaku zaznamenaný. To si vyºaduje pridávanie
vrcholov v trie smerom nadol, na rozdiel od PPM algoritmu, ktorý postupoval trie len nahor.
A práve táto situácia, moºnos´ znejednozna£nenia trie a nasledujúci postup jeho opätovného
zjednozna£nenia sú najvýznamnej²ou prí£inou rozdielneho postupu tvorby trie v algoritme
PPM a SA PPM.

Nutnos´ ma´ v trie práve jeden jednozna£ný výskyt kaºdého znaku zo vstupu zárove¬
zaprí£inila i ¤al²í zásadný rozdiel medzi trie pouºívaným v algoritme PPM a v algoritme
SA PPM. V semiadaptívnej verzii algoritmu totiº nevieme vopred poveda´, v akej maximál-
nej úrovni trie sa bude vyskytova´ prvý jednozna£ný výskyt nejakého znaku. Je moºné, ºe
niektorý znak bude ma´ v celom vstupnom re´azci jediný výskyt, a znak, ktorý ho bude
nasledova´, bude preto jednozna£ný hne¤ v druhej úrovni trie, v kontexte d¨ºky 1. Môºe
sa v²ak sta´, ºe celý vstupný re´azec bude tvorený dvoma dlhými totoºnými podre´azcami,
z ktorých prvý bude nasledovaný znakom X a druhý znakom Y. Aby sme ich boli schopní
v trie jednozna£ne zachyti´, je moºné, ºe najdlh²í kontext bude musie´ by´ taký dlhý, aký
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dlhý je samotný opakujúci sa re´azec, resp. e²te o £osi dlh²í. Túto d¨ºku nevieme ºiadnym
spôsobom obmedzi´, respektíve takéto obmedzenie v tomto prípade nedáva ºiadny zmysel.
Musíme preto od samého po£iatku pracova´ s neobmedzenou d¨ºkou kontextu a jednotlivé
kontexty predºova´ pod©a aktuálnej potreby.

To boli stru£ne zhrnuté zásadné vlastnosti trie, dátovej ²truktúry pouºívanej v algoritme
SA PPM. Tieto vlastnosti sú k©ú£ové pre celý proces tvorby trie v SA PPM, ktorý je popísaný
v ¤al²ej kapitole tejto práce.

3.3 Tvorba trie pre adaptívne PPM

Proces tvorby SA PPM trie je rozdelený do nieko©kých fáz. Tieto fázy sú analogické fázam
tvorby PPM trie, preto najprv znovu uvediem postup tvorby ²tandardného trie, o ktorý sa
budeme opiera´ pri kon²trukcii trie pouºitého pre algoritmus SA PPM.

1. Cho¤ do uzla, na ktorý ukazuje base pointer. Tento uzol si ozna£ ako uzol X. Po vine
pointeri sa presu¬ z uzla X do uzla Y. Ak sa medzi synmi vrcholu Y vyskytuje uzol
reprezentujúci znak S, zvý² po£et jeho výskytov o jednotku a base pointer aktualizuj
tak, aby ukazoval na tento uzol. Ak sa medzi synmi tento vrchol e²te nenachádza, vytvor
vrchol reprezentujúci symbol S ako nového potomka uzla Y, a base pointer nastav na
tento nový uzol. Tento nový uzol si ozna£íme A.

2. Opakuj krok 1, av²ak uº bez toho, aby si menil base pointer. Po vine ponteri sa teda
dosta¬ z uzla Y do vrcholu Z a vytvor nový uzol reprezentujúci S ako syna vrcholu
Z, alebo aktualizuj po£et výskytov uº existujúceho synovského uzlu. Tento uzol si oz-
na£íme B. Ak medzi vrcholmi A a B e²te nie je vytvorený vine pointer, vytvoríme
ho.

3. Opakuj, pokia© sa neaktualizoval alebo nebol pridaný priamo synovský vrchol kore¬a
trie.

[Salomon 2004]
Tento postup je zaloºený na tom, ºe pre trie s kontextami d¨ºok 0-N sa pri spracovaní

kaºdého ¤al²ieho znaku zo vstupu upraví (vytvorí alebo aktualizuje) N+1 vrcholov trie,
v kaºdej úrovni jeden. Samozrejme, okrem spracovania prvých pár znakov, ke¤ e²te trie
nedosiahlo poºadovanú h¨bku a nemohli by´ e²te vytvorené tie najdlh²ie kontexty, ke¤ºe
patri£ný po£et znakov zo vstupu e²te ani nebol na£ítaný.

3.3.1 Rozdiely v poºiadavkách na vlastnosti trie pre adaptívne a
semiadaptívne PPM

Zásadné rozdiely v algoritme tvorby trie pre adaptívny a semiadaptívny PPM algoritmus
vychádzajú priamo z poºiadaviek, ktoré na tieto trie kladieme. V adaptívnej verzii chceme,
aby trie obsahovalo v²etky informácie o dosia© zaznamenaných kontextoch d¨ºok 0 aº N. To
znamená, ºe po na£ítaní ¤al²ieho znaku zo vstupu vºdy aktualizujeme po£ty jeho výsky-
tov v kontextoch v²etkých d¨ºok, ktoré dané trie zachytáva. To nám dáva istotu a moºnos´
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postupova´ vºdy rovnako: za£a´ v najdlh²om kontexte a pomocou vine pointerov sa po jed-
notlivých úrovniach dosta´ aº ku kontextu d¨ºky 0, pri£om v kaºdej úrovni vytvorím alebo
aktualizujem práve jeden vrchol.

Tvorba trie pre SA PPM vyzerá inak, ke¤ºe toto trie musí by´ jednozna£né. Pri spracovaní
¤al²ieho znaku zo vstupu algoritmus nájde najkrat²í kontext, v ktorom bude tento znak
jednozna£ný. Ak sa v takomto kontexte uº ná² znak vyskytuje, len upravím base pointer tak,
aby smeroval na daný uzol. V prípade, ºe sa v tomto kontexte nový znak e²te nevyskytuje,
pridám ho ako potomka daného vrcholu a taktieº nastavím base pointer. Tento base pointer
je analógiu base pointera pre SA PPM, hovorí nám, kde máme pri spracovávaní ¤al²ieho
znaku za£a´ s úpravou trie. Napokon samozrejme aktualizujem trie smerom nahor, aby som
prípadne novovytvorených potomkov zaniesol i do krat²ích kontextov.

Dosia© nazna£ené rozdiely oboch algoritmov boli skôr symbolické a nevyºadovali si
zásadnú úpravu algoritmu. V semiadaptívnej verzii algoritmu PPM v²ak nastávajú i zloºite-
j²ie prípady, ktorých existencia nie je na prvý poh©ad zrejmá a ktoré si vyºadujú zásadné
úpravy pôvodného algoritmu. V prvom priblíºení nám v²ak sta£í tento poh©ad na problém,
aby sme mohli vytvori´ rámcovú verziu algoritmu tvorby SA PPM trie.

3.4 Kon²trukcia SA PPM trie

Tvorba SA PPM trie je rozdelená do krokov, podobne ako tvorba ²tandardného PPM trie.
Base pointer opä´ vyzna£uje posledný aktualizovaný uzol trie, presnej²ie uzol v najniº²ej
úrovni trie aktualizovaný v minulom kroku kompresie, pri spracovávaní predchádzajúceho
znaku. Vine pointer je rovnako pointer smerujúci ku kontextu krat²iemu o jednotku, £iºe vine
pointer z uzla reprezentujúceho kontext C d¨ºky N bude smerova´ k uzlu C' nachádzajúcom sa
v trie o jednu úrove¬ vy²²ie. Tento kontext C' bude tvorený poslednými N-1 znakmi kontextu
C.

V ¤al²om texte budem pouºíva´ pojmy �vrchol trie� a �kontext� v rovnakom význame,
ke¤ºe kaºdý vrchol trie reprezentuje nejaký kontext. Pre na²e ú£ely nemá význam tieto dva
pojmy striktne odde©ova´, zbyto£ne by sa tým zníºila preh©adnos´ a £itate©nos´ textu.

1. Vytvor kore¬ový uzol trie a uzol reprezentujúci po£iatok textu (#). Nastav patri£né
pointery: base pointer, vine pointer.

2. V cykle pridávaj do trie jednotlivé symboly na£ítavané zo vstupu nasledujúcim spô-
sobom:

(a) V trie nájdi vrchol X reprezentujúci najkrat²í moºný kontext, v ktorom by bol
nový symbol jednozna£ný. Ak sa uº v tomto kontexte X nový symbol vyskytuje ako
jediný potomok, len aktualizuj base pointer tak, aby ukazoval na tohto potomka.
V opa£nom prípade vytvor vrchol reprezentujúci nový symbol S ako syna kontextu
X a base pointer nastav na tento nový uzol.

(b) V prípade, ºe vrchol X, pod ktorý by sme mohli nový symbol S jednozna£ne prida´,
v trie e²te neexistuje (v²etky aktuálne kontexty nového symbol S zachytené v trie
uº majú iného potomka), takýto vrchol vytvor. Je teda nutné do trie zanies´ dlh²í
kontext, ktorý doposia© nebol potrebný. Táto akcia môºe vyvola´ následné ¤al²ie

26



úpravy trie. Pod tento novovytvorený vrchol pridaj vrchol reprezentujúci nový
znak S.

(c) Pomocou vine pointerov aktualizuj v²etky krat²ie kontexty tak, aby znak zazna-
mený v kontexte d¨ºky M bol zaznamenaný i vo v²etkých krat²ích kontextoch.
Pri tejto aktualizácii je nutné zabezpe£i´, aby trie stále sp¨¬alo vlastnos´ jednoz-
na£nosti.

Tento algoritmus je do istej miery zov²eobecnením algoritmu pre tvorbu klasického trie.
Pri tvorbe klasického trie máme tú výhodu, ºe jeho maximálna h¨bka je presne daná, a
ºe sa pri spracovaní kaºdého znaku vºdy aktualizujú kontexty v²etkých d¨ºok, ktoré tento
znak obsahujú. Semiadaptívny algoritmus v²ak pracuje s jednozna£ným trie, £o spôsobuje, ºe
algoritmus pre tvorbu SA PPM trie je v kone£nom dôsledku omnoho zloºitej²í ako algoritmus
pre tvorbu adaptívneho PPM trie.

V²etky kroky algoritmu budú v ¤al²om texte podrobne vysvetlené spolu s príkladmi,
ktoré osvetlia nutnos´ existencie jeho jednotlivých krokov. Bez rozobratia jednotlivých prík-
ladov je totiº objasnenie celého algoritmu tvorby trie pomerne náro£né. Na úvod uvediem
jednoduchý príklad, aby mal £itate© aspo¬ orienta£nú predstavu o jednotlivých krokoch algo-
ritmu predtým, neº ich za£neme upres¬ova´ do najmen²ích detailov. Nasledujúci príklad 3.3
je ve©mi jednoduchý a tvorba trie je ve©mi podobná tvorbe trie v adaptívnom PPM algoritme.
Slúºi pre prvé priblíºenie, ako vyzerá tvorba SA PPM trie v praxi a aké sú najvidite©nej²ie
rozdiely v porovnaní s tvorbou adaptívneho PPM trie.

Obrázek 3.3: Tvorba trie pre re´azec ABCBC

Najprv vytvoríme kore¬ový vrchol a vrchol reprezentujúci za£iatok vstupného re´azca.
Base pointer nastavíme na tento vrchol. Pridávame prvý znak A, h©adáme najkrat²í kontext,
v ktorom by bol znak A jednozna£ný. Za£neme vo vrchole ozna£enom base pointerom: v tomto
kontexte (#) by bol znak A jednozna£ný. Pozrieme sa do krat²ieho kontextu, do ktorého sa z
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vrcholu # dostaneme vine pointerom, to je kore¬ový uzol. V ¬om by uº vrchol A nebol jed-
nozna£ný, kore¬ový vrchol uº jedného syna má. Najkrat²í jednozna£ný kontext, kam môºme
znak A prida´, je teda vrchol #. Po jeho vytvorení a pridaní pod tento vrchol musíme e²te
zaktualizova´ v²etky krat²ie kontexty, znak A teda musíme prida´ aj do kontextu d¨ºky nula,
teda priamo pod kore¬ trie. Ako ¤al²í pridávame znak B. Pozrieme sa na vrchol ozna£ený
base pointerom, to je vrchol A v kontexte #. V tomto kontexte je znak B jednozna£ný, moºno
to v²ak nie je najkrat²í jednozna£ný kontext. Po vine pointeri sa preto dostávame do vrcholu
A v prvej úrovni trie. Ani tento vrchol e²te nemá ºiadneho potomka, i v tomto kontexte by
bol znak B jednozna£ný. Poh©ad do ¤al²ej úrovne nám vraví, ºe tam uº znak B jednozna£ný
nie je, ke¤ºe kore¬ má uº dvoch potomkov. Pod kontext A preto umiestnime nový vrchol B,
nastavíme na¬ho base pointer a aktualizujeme trie smerom nahor, £o v tomto prípade zna£í
vytvori´ nový synovský vrchol B pod kore¬om. Úplne rovnako pridáme do trie i znak C, na-
jkrat²í jednozna£ný kontext je v jeho prípade B, následne vytvoríme vrchol C i pod kore¬om
trie. �al²ím znakom na£ítaným zo vstupu je opä´ B, najkrat²í jednozna£ný kontext, kam ho
môºeme umiestni´, je C. Pri následnej aktualizácii trie v²ak zistíme, ºe v prvej úrovni trie sa
uº znak B nachádza, a nemusíme preto tvori´ nový vrchol, len vine pointer novovytvoreného
vrcholu B nastavíme na uº existujúci vrchol B v prvej úrovni trie. Pri pridávaní posledného
znaku C dokonca nemusíme tvori´ ani jeden nový vrchol. Pod posledným vytvoreným vr-
cholom B v kontexte C by síce znak C bol jednozna£ný, av²ak znak C sa nachádza ako
jediný potomok aj v krat²om kontexte B. Preto na tento uº existujúci vrchol C v kontexte
B len nastavíme base pointer, a aktualizácia trie pre tento znak zo vstupu sa skon£ila.

Pri spracovávaní rôznych vstupov samozrejme nastávajú omnoho zloºitej²ie situácie, ktoré
sme v tomto príklade nemuseli rie²i´, a ktoré si ukáºeme v nasledujúcich riadkoch tejto
diplomovej práce.

3.4.1 Kon²trukcia SA PPM trie - fáza 1

Vytvor kore¬ový uzol trie a uzol reprezentujúci po£iatok textu (#). Nastav patri£né point-
ery: base pointer, vine pointer.

Prvému kroku algoritmu nie je nutné venova´ sa bliº²ie , ide skuto£ne len o vytvorenie
prvých dvoch uzlov trie. Omnoho zaujímavej²í je ¤al²í postup kon²trukcie trie popísaný
niº²ie.

3.4.2 Kon²trukcia SA PPM trie - fáza 2a

V trie nájdi vrchol X reprezentujúci najkrat²í moºný kontext, v ktorom by bol nový symbol
jednozna£ný. Ak sa uº v tomto kontexte X nový symbol vyskytuje ako jediný potomok, len
aktualizuj base pointer tak, aby ukazoval na tohto potomka. V opa£nom prípade vytvor vrchol
reprezentujúci nový symbol S ako syna kontextu X a base pointer nastav na tento nový uzol.

Krok 2 algoritmu SA PPM má za cie© nájs´ v trie vrchol X, pod ktorý patrí aktuálne
spracovávaný symbol S. Samozrejme musí by´ zachovaná vlastnos´ jednozna£nosti, to zna-
mená, ºe symbol S musí by´ v tomto kontexte jednozna£ný. Inými slovami, uzol trie, ktorý
bude reprezentova´ symbol S musí by´ jediným potomkom uzla X. Vo v²eobecnosti sú tri
moºnosti, ktoré môºu nasta´. Prvé dve moºnosti sú intuitívne zrejmé a aj postup, ktorý v
ich prípade nasleduje, je pomerne jednoduchý. Tretia moºnos´ je omnoho zloºitej²ia a z po-
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h©adu kon²trukcie algoritmu i nepríjemnej²ia. V²etky tri moºnosti sú pre lep²iu predstavu
ilustrované na obrázkoch.

1. Symbol S sa uº v niektorom z aktuálnych kontextov nachádza a je v tomto kontexte
jednozna£ný. V tom prípade na tento vrchol S iba presunieme base pointer zaznamená-
vajúci na²u aktuálnu polohu v trie.

Tento prípad nastal v predchádzajúcom príklade v poslednom kroku (pre pripomenutie
obrázok 3.4), pri pridávaní posledného znaku C. Jeden z jeho aktuálnych kontextov,
v tomto prípade kontext d¨ºky 1, znak B, uº znak C ako svojho jediného potomka
obsahoval. Ke¤ºe v trie neexistuje (a z jednozna£nosti trie vyplýva ºe ani nemôºe exis-
tova´) ºiaden krat²í kontext, do ktorého by bolo moºné znak C jednozna£ne umiestni´,
na²e h©adanie rodi£ovského vrcholu X ukon£íme v kontexte B. Nastáva teda prvý, pre
úpravy trie najjednoduch²í variant fázy 2a a na tento vrchol C nastavíme base pointer.

Obrázek 3.4: Úprava trie po pridaní posledného znaku C re´azca ABCBC

2. Symbol S sa v ºiadnom z aktuálnych kontextov nenachádza, av²ak existuje taký ak-
tuálny kontext X, ktorý nemá ºiadnych potomkov, a môºem pod ním teda vytvori´
nový vrchol reprezentujúci symbol S.

Táto moºnos´ nastáva obzvlá²´ v po£iato£ných fázach tvorby trie £asto. V na²om pred-
chádzajúcom príklade si ju môºeme ukáza´ na príklade pridávania prvého znaku C do
trie (obrázok 3.5). Base pointer je nastavený na vrchol B v druhej úrovni trie. Tento
vrchol e²te ºiadneho potomka nemá, preto by sme mohli znak C prida´ aj ako nový
vrchol práve pod spomínaný vrchol B. Ke¤ºe v²ak minimalizujeme po£et vrcholov trie,
skúsime nájs´ krat²í kontext, do ktorého by sme nový vrchol mohli umiestni´. Po vine
pointeri sa teda z kontextu AB presunieme do kontextu B v prvej úrovni trie. Tento
vrchol e²te nemá ºiadneho potomka, je teda ¤al²ím kandidátom na pridanie nového
vrcholu C. Pozrieme sa ale e²te o jednu úrove¬ vy²²ie, kore¬ v²ak uº má synov vi-
acero, vrchol C by v ¬om teda jednozna£ný nebol. Vrátime sa preto do kontextu B,
ktorý sme vyhodnotili ako najkrat²í kontext aktuálne pridávaného symbolu C, v ktorom
bude tento znak C jediným potomkom. Vytvoríme teda nový synovský vrchol C, nas-
tavíme na¬ho base pointer a následne aktualizujeme trie smerom nahor. To je v²ak uº
predmetom ¤al²ej fázy tvorby trie.

3. Nie som schopný nájs´ ºiaden aktuálny, v trie uº existujúci kontext, v ktorom by bol
nový znak S bu¤ jediným potomkom, alebo ktorý by dosia© nemal ºiadneho syna a kde
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Obrázek 3.5: Úprava trie po pridaní prvého znaku C re´azca ABCBC

by som teda symbol S mohol prida´ ako potomka. Rie²ením tejto situácie sa zaoberá
fáza 2b algoritmu.

Táto situácia nastáva napríklad pri spracovaní vstupného re´azca ABCBABD. Na nasle-
dujúcom obrázku 3.6 je zobrazená situácia po spracovaní prvých ²iestich znakov re´azca.
Toto trie zatia© nevieme skon²truova´ sami, ke¤ºe zatia© nebol popísaný priebeh fázy 2c
tvorby trie, ktorý sa taktieº lí²i od tvorby adaptívneho PPM trie. To nám v²ak nateraz
nemusí prekáºa´, vieme, ºe po spracovaní re´azca ABCBAB má trie podobu zobrazenú
na obrázku, base pointer smeruje na vrchol B v kontexte A. Na obrázku sú znázornené
len tie vine pointre, ktoré sú pre nás nejakým spôsobom zaujímavé, ostatné nie sú na
obrázku pre preh©adnos´ zazna£ené.

Obrázek 3.6: trie po spracovaní re´azc ABCBAB

Nasledujúcim znakom na£ítaným zo vstupu je teda znak D. V trie nájdeme uzol, na
ktorý ukazuje base pointer: je to uzol B v kontexte A. Snaºíme sa nájs´ £o najkrat²í
aktuálny kontext, do ktorého by sme mohli vrchol D jednozna£ne umiestni´, prípadne
pod ktorým by uº tento vrchol jednozna£ne umiestnený bol. Vrchol B, na ktorý ukazuje
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base pointer, uº v²ak jedného syna má, a tento reprezentuje znak C. Pod kontext AB
teda vrchol reprezentujúci nový znak D prida´ nemôºeme. Ani vo vrchole, kam sa z
kontextu AB dostaneme vine pointerom, nemôºeme nový znak umiestni´, kontext B
má dokonca potomkov dvoch: A a C. A ani ako potomok kore¬a trie by nový vrchol
nebol jednozna£ný. Krat²ie kontexty sme samozrejme ani nemuseli kontrolova´, z jed-
nozna£nosti trie vieme, ºe ak znak Z nie je jednozna£ný v nejakom kontexte, nemôºe
by´ jednozna£ný ani v ºiadnom z krat²ích kontextov.

Pre nás je podstatné to, ºe sme uviazli takpovediac na m¯tvom bode. Nachádzame
sa vo vrchole, ktorý má jedného potomka C a ktorému by sme radi vytvorili nového
potomka D, £o nám v²ak vlastnosti trie neumoº¬ujú. Zárove¬ v²ak z jednozna£nosti
trie vieme, ºe ºiadny dlh²í aktuálny kontext, v ktorom by teoreticky mohol by´ nový
znak jednozna£ný, v trie zatia© neexistuje. Pre tento prípad musíme prejs´ do fázy 2b
ná²ho algoritmu, ktorá rie²i práve túto situáciu.

3.4.3 Kon²trukcia SA PPM trie - fáza 2b

V prípade, ºe vrchol X, pod ktorý by sme mohli nový symbol S jednozna£ne prida´, v trie
e²te neexistuje (v²etky aktuálne kontexty nového symbolu S zachytené v trie uº majú iného
potomka), takýto vrchol vytvor. Je teda nutné do trie zanies´ dlh²í kontext, ktorý doposia©
nebol potrebný. Táto akcia môºe vyvola´ následné ¤al²ie úpravy trie. Pod tento novovytvorený
vrchol pridaj vrchol reprezentujúci nový znak S.

Táto situácia vzniká v okamihu, ke¤ sa kon£í spracovanie takého podre´azca vstupného
textu, ktorý uº bol v minulosti zaznamenaný a v doteraj²om priebehu neboli zaznamenané
ºiadne jeho variácie. Taký podre´azec sa v trie zobrazí ako vetva stromu, ktorá neobsahuje
¤al²ie vetvenia. Toto opakované spracovanie totoºného podre´azca vstupného textu budeme
nazýva´ behom jednozna£nou vetvou trie, skrátene jednozna£ným behom. Spracovanie takejto
postupnosti znakov si nevyºaduje ºiadne pridávanie vrcholov, ke¤ºe sa v trie len presúvam
po uº existujúcej vetve. Ako príklad opä´ vyuºijeme predchádzajúci príklad spracovávania
re´azca ABCBABD. Na nasledujúcom obrázku 3.7 je zachytená trie po spracovaní re´azca
ABCBA, a následne po spracovaní ¤al²ieho znaku B. Vidíme, ºe spracovanie tohto znaku
nevyvolalo pridanie ºiadneho nového vrcholu v trie, len sme sa posunuli jednozna£nou vetvou
trie nadol a nachádzame sa vo vrchole B. �al²í znak, ktorý som na£ítal zo vstupu, je D. Tento
znak mi v²ak ukon£uje jednozna£ný beh vetvou ABC trie.

Obrázek 3.7: Tvorba trie pri spracovávani re´azca ABCBABD
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V okamihu, ke¤ sa jednozna£ný beh (ozna£me si ho ako B) kon£í, tzn. je nasledovaný
iným znakom (nazvime ho Z ) ako v jeho predchádzajúcich výskytoch (symbol S ), nastane
situácia, ktorú nedokáºeme rie²i´ vo fáze 2a. Pod vetvou reprezentujúcou jednozna£ný beh
B je aktuálne ako jediný potomok vrchol S. My pod túto vetvu chceme prida´ nový znak
Z. To v²ak nemôºeme, pretoºe symbol S je momentálne jediným potomkom kontextu B,
pridanie vrcholu Z ako ¤al²ieho syna by zni£ilo jednozna£nos´ trie. Preto musíme postupo-
va´ spôsobom, ktorý klasický PPM algoritmus vôbec nepozná. Vlastnosti trie, ktoré chceme
zachova´, nás nútia vykona´ dve zdanlivo nezlu£ite©né akcie. Na jednej strane máme pri-
da´ do nejakého dosia© jednozna£ného kontextu druhého syna, na druhej strane musíme
zachova´ jednozna£nos´ trie. To sa dá rie²i´ jediným spôsobom: kontextu B pridáme druhého
syna, av²ak zárove¬ vytvoríme dva nové, dlh²ie kontexty, pri£om kaºdý z nich jednozna£ne
reprezentuje kontext B nasledovaný znakom S, resp. Z. Tieto dlh²ie kontexty získame tak,
ºe oboma výskytmi dosia© jednozna£ného kontextu pôjdeme smerom k za£iatku vstupného
textu, aº kým nenájdeme prvý znak, ktorý tieto dva kontexty odli²uje. V na²om príklade pri
spracovaní re´azca ABCBABD bol pôvodne jednozna£ným re´azcom ABC, ktorý som piatym
a ²iestym znakom (A, resp. B) kopíroval. Na£ítanie znaku D zo vstupu v²ak túto jednoz-
na£nos´ naru²ilo a v kontexte AB mám zaznamenaný výskyt dvoch rôznych znakov. Oba
tieto znaky v²ak musíme ma´ v trie zachytené i v dlh²om re´azci tak, aby boli v týchto svo-
jich dlh²ích kontextoch jednozna£né. H©adám preto pre oba výskyty aktuálneho podre´azca,
ABC i ABD, znak, ktorý im predchádzal, a ktorý ich je schopný rozlí²i´. Re´azec ABC sa
objavil hne¤ na za£iatku vstupného textu, vyuºijeme preto ²peciálny znak #, ktorý slúºi
práve pre tento ú£el. Dlh²í kontext prvého výskytu ná²ho re´azca je teda #ABC. Druhému
výskytu, so znakom D na konci, predchádzal znak B, dlh²í kontext má teda podobu BABD.
Práve sme získali dodato£nú informáciu potrebnú na to, aby sme boli schopní do trie zachyti´
výskyt znaku D a zárove¬ nenaru²i´ jeho jednozna£nos´. Dosia© jednozna£ný kontext ABC
pred¨ºime o jeden rozli²ujúci znak (vo v²eobecnosti samozrejme nemusí sta£i´ pred¨ºenie len
o jeden znak, ako si ukáºeme neskôr) a v trie ho zachytíme aj v tejto pred¨ºenej podobe,
dostaneme teda kontext #ABC. Zárove¬ vytvoríme nový kontext vyvolaný na£ítaním znaku
D : BABD. A v pôvodnom kontexte AB uº nemáme ºiaden problém vytvori´ nového potomka
reprezentujúceho znak D, ke¤ºe jednozna£nos´ trie zabezpe£ujú dva pred¨ºené jednozna£né
kontexty.

Na predchádzajúcom príklade sme si ukázali, k £omu chceme dospie´, ako zhruba budeme
rie²i´ problém jednozna£nosti trie. Nepovedali sme si v²ak podrobnosti, ktoré sú nutné ku
korektnému a efektívnemu fungovaniu celého algoritmu vo v²etkých situáciách, ktoré pri
spracovávaní vstupného textu môºu nasta´. H©adanie prvého rozli²ovacieho znaku pri dosia©
jednozna£nom kontexte by napríklad asi nebolo efektívne rie²i´ pomocou opätovného na£í-
tavania znakov zo vstupu. Vstupno-výstupné operácie sú £asovo pomerne náro£né uº samé
osebe, navy²e by nebolo vôbec ©ahké ur£i´, kedy sme zo vstupu na£ítali prvý výskyt dosia©
jednozna£ného behu. V²etky tieto informácie musíme nejakým spôsobom uchováva´ v na²om
trie. Ako presne, a aké ¤al²ie eventuality musí ná² algoritmus rie²i´, sa pí²e v kapitole o
implementa£ných detailoch algoritmu SA PPM.

32



Obrázek 3.8: Podoba trie po spracovaní re´azca ABCBABD

3.4.4 Kon²trukcia SA PPM trie - fáza 2c

Pomocou vine pointerov aktualizuj v²etky krat²ie kontexty tak, aby znak zaznamený v
kontexte d¨ºky M bol zaznamenaný i vo v²etkých krat²ích kontextoch. Pri tejto aktualizácii je
nutné zabezpe£i´, aby trie stále sp¨¬alo vlastnos´ jednozna£nosti.

Táto fáza sa k slovu dostáva ako posledný krok aktualizácie trie pri spracovávaní kaºdého
znaku. Jej úlohou je zachova´ konzistentnos´ trie v tom zmysle, aby v²etky znaky, ktoré
sú zachytené v ktoromko©vek kontexte, boli zárove¬ zaznamenané i vo v²etkých krat²ích
kontextoch. Ak teda napríklad pridám nový znak Z do kontextu ABCD, musím zabezpe£i´,
aby sa tento znak vyskytoval i v kontextoch BCD, CD, D a i v kontexte nulovej d¨ºky.
Podobne ako v pôvodnom PPM algoritme len zriedka musím aktualizova´ kontexty v²etkých
d¨ºok, £asto budem aktualizova´ len pár kontextov, niekedy nebudem musie´ v trie meni´
vôbec ni£.

Aj táto fáza si v²ak vyºaduje isté úpravy v porovnaní s pôvodnou PPM metódou. Tieto
zmeny si vyºaduje poºiadavka na jednozna£nos´ trie. V na²om SA PPM variante totiº môºe
nasta´ situácia, ºe sme pod kontext C, ktorý dosia© nemal ºiadneho potomka, práve pridali
nový znak Z. Tento znak Z chceme následne prida´ i do v²etkých krat²ích kontextov. Tieto
kontexty v²ak uº môºu ma´ nejakých potomkov, môºe sa sta´, ºe niektorý z krat²ích kon-
textov, ozna£me si ho C', má syna práve jedného. My po£as aktualizácie trie chceme prida´
kontextu C' e²te jedného potomka, ná² nový znak Z. Týmto v²ak naru²íme doteraj²iu jednoz-
na£nos´ trie, ktorú musíme nejakým spôsobom napravi´. A práve v zachovaní jednozna£nosti
trie spo£íva rozdiel v aktualizácii trie medzi metódami SA PPM a PPM.

Pri znovunaprávaní jednozna£nosti trie po£as jeho aktualizácie budeme postupova´ rov-
nako ako pri poru²ení jeho jednozna£nosti vo fáze 2b. Jedná sa v princípe o totoºnú situáciu,
ktorá nastala v inej £asti spracovávania jedného znaku. Aj v tomto prípade mal dosia© kon-
text len jediného syna, bol teda jednozna£ný. Pridanie nového potomka túto jednozna£nos´
naru²ilo, v trie sú teraz zaznamenané informácie o dvoch výskytoch jedného podre´azca,
pri£om v kaºdom z výskytov za na²im doteraz jednozna£ným kontextom nasledoval iný znak.
Na²ou úlohou je v tejto situácii pred¨ºi´ kontext smerom k po£iatku textu tak, aby sme na²li
prvý symbol rozli²ujúci oba výskyty. Nazvime si výskyty kontextu C ako C1 a C2. Smerom k
za£iatku textu h©adáme prvý znak predchádzajúci oba výskyty tohto kontextu tak, aby sme
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tieto pred¨ºené kontexty boli schopní rozlí²i´. Samozrejme sa môºe sta´, ºe obom výskytom
predchádzalo pár zhodných znakov, re´azec týchto rovnakých znakov predchádzajúcich C1 i
C2 si ozna£me P. Skôr £i neskôr ale narazíme na dva rôzne znaky, ktoré oba kontexty ro-
zli²ujú, tieto rozli²ujúce znaky si ozna£íme ako R1, resp. R2. Do trie teda napokon zanesieme
dva nové kontexty: R1PCS1 a R2PCS2, ktoré nám zabezpe£ia zachovanie jednozna£nosti
trie. Samozrejme v prípade, ºe nové kontexty sú dlh²ie viac ako o jeden znak ako pôvodné
kontexty, do trie musíme zanies´ i v²etky kontexty nachádzajúce sa �medzi� novopridanými
novými kontextami a kontextom pôvodným.

Ako príklad môºe opä´ poslúºi´ predchádzajúci príklad. V ¬om bolo na obrázku znázor-
nené trie vzniknuté aº po spracovaní prvých ²iestich znakov s tým, ºe do takejto podoby trie
zatia© postavi´ nevieme. Bránila nám v tom neznalos´ fázy 2c tvorby trie, tento nedosta-
tok sme v²ak uº odstránili. Pozrime sa preto na trie po spracovaní prvých ²tyroch znakov
ABCB (3.9). Dosia© bola tvorba trie jednoduchá, teraz v²ak chceme spracova´ ¤al²í znak zo

Obrázek 3.9: Aktualizácia trie po spracovaní re´azca ABCBA

vstupu, znak A. Base pointerom sa dostaneme do kontextu CB, ktorý zatia© nemá ºiadneho
potomka a nový vrchol A do¬ prida´ môºeme. Poh©ad do krat²ieho kontextu B, kam sme sa
z kontextu CB dostali vine pointerom nám ukáºe, ºe tento vrchol uº syna má a tento syn
je rôzny od aktuálne pridávaného znaku A. Vrcholom, pod ktorý pridáme nový symbol A,
je teda CB. Po jeho pridaní do tohto kontextu v²ak musíme vykona´ aktualizáciu trie tak,
aby bol tento vrchol zaznamenaný i vo v²etkých krat²ích kontextoch. Prostredníctvom vine
pointera sa teda presunieme do krat²ieho kontextu B, kam chceme preda´ nového syna A.
Kontext B v²ak uº jedného syna má, je ním vrchol C. Pridaním vrcholu A pod kontext B
teda naru²íme jednozna£nos´ trie, ktorú musíme zachova´. Máme teda dva kontexty, BA a
BC, a snaºíme sa nájs´ znaky, ktoré obom týmto kontextom vo vstupnom texte predchádzali
a sú schopné tieto kontexty v trie rozlí²i´. Respektíve, h©adáme znak umoº¬ujúci pred¨ºenie
kontextu BC, ke¤ºe pred¨ºenie kontextu BA (CBA) sme vytvorili v kroku 2b. Re´azec BC sa
v texte vyskytoval hne¤ po prvom znaku A, pred¨ºený kontext by mal teda ma´ tvar ABC.
Tento kontext nekoliduje so ºiadnym uº existujúcim kontextom, ke¤ºe kontext AB dosia© ºi-
adneho potomka nemal. Po vytvorení kontextu ABC a nastavení nového vine pointera medzi
vrcholmi C v druhej a tretej úrovni trie je trie opä´ jednozna£né a môºeme pokra£ova´ v
aktualizácii trie po spracovaní znaku A. V prvej úrovni trie sa uº znak A nachádza, preto len
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vytvorím nový vine pointer z kontextu BA ku kontextu A a aktualizácia trie je hotová.
I v tejto fáze sa samozrejme vyskytujú eventuality, ktoré je nutné rie²i´ osobitne. Napríklad

pri tvorbe nových, pred¨ºených kontextov sa môºe sta´, ºe v trie vytvorím ¤al²ie nejednoz-
na£nosti, ktoré musím rie²i´ rovnakým spôsobom. V²etky tieto detaily sú popísané niº²ie, v
implementa£ných detailoch.
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Kapitola 4

Implementa£né detaily

4.1 Spolo£né vlastnosti s PPM trie

Táto kapitola sa zaoberá bliº²ím popisom tvorby SA PPM trie. Zachádza v²ak uº i do
podrobností, ktoré sa môºu lí²i´ pod©a implementácie tohto algoritmu. To je tieº dôvodom,
pre£o sú tieto podrobnosti vy£lenené do osobitnej kapitoly, oddelené od samotného algoritmu.

Implementácia semiadaptívneho PPM algoritmu vychádza z implementácie algoritmu
adaptívneho. Trie samotné tvoria vrcholy, ktoré okrem informácie o znaku, ktorý reprezen-
tujú, obsahujú aj informácie potrebné pre ¤al²ie úpravy trie. Znak je v kaºdom vrchole
reprezentovaný jeho jednozna£ným identi�kátorom, napríklad ASCII kódom. Údajmi pod-
statnými pre ¤al²iu tvorbu trie sú potom v kaºdom vrchole po£et jeho potomkov, pointer
smerujúci k rodi£ovskému vrcholu (v prípade kore¬a má hodnotu NULL), vine pointer známy
z adaptívnej verzie PPM a samozrejme pointery vedúce k jeho synom. Tieto pointery na po-
tomkov sú pre efektívne narábanie s nimi organizované v B-strome. Pre u©ah£enie niektorých
£inností pri tvorbe trie sa v kaºdom vrchole uchovávajú i ¤al²ie informácie: pointer na prvého
syna, ktorý bol pod daným vrcholom vytvorený, a samotný kód znaku tohto syna. Napokon
sa v kaºdom uzle SA PPM trie nachádzajú pointre ²peci�cké pre SA PPM trie: sú to pointre
nazvané last_vine_in pointer a longer pointer. Ich presný význam bude vysvetlený neskôr,
pri samotnom popise tvorby trie. Zatia© sta£í poznamena´, ºe tieto pointre slúºia na �zjed-
nozna£nenie� trie, na jeho opätovné uvedenie do jednozna£ného stavu po tom, £o musíme jej
jednozna£nos´ do£asne poru²i´.

V tejto kapitole bude samotný algoritmus popisovaný do h¨bky, v ktorej uº slová nie sú
posta£ujúcim dorozumievacím prostriedkom. Pre jeho popis budem preto vyuºíva´ aj popis
algoritmu v pseudokóde. Samotný kód programu sa samozrejme nachádza i v prílohe tejto
diplomovej práce.

4.2 Fáza 2a - h©adanie vhodného kontextu a pridanie

nového symbolu, ak jeho pridaním nie je naru²ená

jednozna£nos´ trie

Táto fáza má za úlohu nájs´ v trie kontext, pod ktorý by mal by´ umiestnený vrchol
reprezentujúci novona£ítaný symbol zo vstupu. Vieme uº, ºe môºu nasta´ tri prípady. Tento
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Obrázek 4.1: Priebeh fázy 2a kon²trukcie trie pre re´azec ABBABAB

kontext uº v trie existuje a nemá ºiadneho potomka, nový symbol vytvoríme ako jeho zatia©
jediného syna. Alebo uº tento kontext existuje a má jediného potomka, ktorý reprezentuje
rovnaký znak ako je ná² nový symbol. V tom prípade nemusíme do trie pridáva´ ºiaden nový
symbol, sta£í upravi´ base pointer. Alebo, do tretice, uº tento nami h©adaný kontext existuje
a má aspo¬ jedného syna iného ako je ná² nový symbol. V tom prípade dochádza k poru²eniu
jednozna£nosti trie a túto jednozna£nos´ musíme zasa napravi´. V tejto fáze budeme rie²i´
len prvé dve moºnosti, tretia moºnos´ je podstatne zloºitej²ia a jej rie²enie je vy£lenené do
osobitnej £asti kon²trukcie trie.

H©adanie správneho vrcholu, do ktorého chceme nový symbol umiestni´, je v podstate
jednoduchá úloha: za£neme vo vrchole, na ktorý práve pre tento ú£el ukazuje p_base. Potom
sa uº len v cykle pozeráme, £i krat²í kontext, na ktorý z tohto uzla vedie vine pointer, uº má
nejakého potomka. Ak ºiadneho potomka nemá, presunieme sa do tohto krat²ieho kontextu,
pretoºe vieme, ºe by som do¬ nový vrchol ur£ite mohol prida´ bez straty jednozna£nosti.
Ak uº v trie krat²í kontext bez potomkov neexistuje, cyklus kon£í. Nakoniec e²te overíme,
£i najbliº²í krat²í kontext nemá práve jedného syna zhodného s novým symbolom. To by
kore²pondovalo s moºnos´ou, ºe v trie uº ná² nový symbol v tomto kontexte zaznamenaný
bol, je v tomto kontexte jednozna£ný a ºiaden nový vrchol do trie nemusíme pridáva´. Ak sa
v trie takýto kontext nachádza, presunieme sa na¬.

Celý proces h©adania vhodného kontextu ilustruje obrázok 4.1. Na ¬om je v©avo zobrazené
trie po spracovaní re´azca ABBABA. Niektoré uzly trie sú pre lep²iu orientáciu o£íslované,
aby bolo moºné priamo sa na ne odkazova´. V tomto trie ukazuje base pointer na uzol A1.
�al²ím znakom na£ítaným zo vstupu je znak B. Vo fáze 2a sa teda snaºíme nájs´ ten vrchol
trie, pod ktorý by tento znak B patril. Za£neme vo vrchole, kam ukazuje base pointer: A1.
Pozrieme sa na uzol, na ktorý ukazuje vine pointer uzla A1: to je uzol A2. Tento uzol nemá
ºiadneho syna, nový vrchol by sme pod neho prida´ mohli, presunieme sa preto do tohto
uzla. Pokra£ujeme v cykle ¤alej: po vine pointeri sa dostávame k uzlu A3. Tento uzol uº má
jedného syna, cyklus sa teda kon£í, na tento vrchol sa uº v cykle nepresunieme. Po skon£ení
cyklu sa ale e²te pozrieme na to, aký je tento jediný syn posledného skúmaného vrcholu:
je to znak B rovnako ako ná² novopridávaný symbol, môºeme sa teda presunú´ do tohto
uzla A3. Nastala situácia, ke¤ v trie nielenºe existuje vrchol, pod ktorý môºeme nový symbol

37



prida´, tento symbol sa uº v danom kontexte i vyskytuje. Nasleduje preto len nastavenie base
pointera na tento uº existujúci vrchol, viz. pravá £as´ obrázku. Aktualizovaný base pointer
je na nej zobrazený plnou ²ípkou smerujúcou k vrcholu B1.

Pre podobu algoritmu má v²ak význam i otázka, pre£o sme sa cestou nahor zastavili hne¤
pri prvom vrchole, ktorý má ako svojho jediného syna nami pridávaný symbol. Poh©ad na
obrázok nám hovorí, ºe takýchto kontextov môºe by´ smerom nahor viac, z uzla A3 sme sa
vine pointerom mohli dosta´ do vrcholu A4 v prvej úrovni trie, ktorý má taktieº ako svojho
jediného potomka symbol B. Pozrime sa, £o by sa stalo, ak by sme pokra£ovali ¤alej a zastavili
sa aº v tomto krat²om kontexte. Vy²²ie sa uº v trie ís´ nedá, ºiaden krat²í kontext s jediným
potomkom B uº v trie neexistuje. Base pointer by sme teda nastavili na vrchol B2, ako je
zobrazené na pravom obrázkou £iarkovanou ²ípkou smerujúcou k tomuto vrcholu. Máme teda
dve alternatívy: base pointer smerujúci k uzlu B1 niº²ie v trie, alebo smerujúci k uzlu B2 o
úrove¬ vy²²ie. Pozrime sa, £o sa bude dia´ po pridaní ¤al²ieho symbolu. Sú dve moºnosti:
bu¤ bude nasledujúci znak rovnaký ako jediný potomok uzla B1: znak A, alebo to bude znak
iný. Ak to bude akýko©vek iný znak, v oboch prípadoch to budeme ma´ zloºité. Ani pod
jeden z vrcholov B1 £i B2 nebudeme môc´ nový znak prida´ a budeme musie´ prejs´ do fázy
2b, v tomto prípade ve©ký rozdiel vidite©ný nie je. Na druhej strane, ak nový znak bude znak
A, rozdiel je vidite©ný na prvý poh©ad. Ak sme v trie base pointer nastavili uº na vrchol B1,
nasledujúci znak A nemusíme takmer vôbec rie²i´ a len zaktualizujeme base pointer na jeho
jediného potomka, vrchol A1. Ak sme v²ak v trie pokra£ovali nahor a base pointer máme
nastavený na vrchola B2, sme v nepríjemnej situácii. Tento vrchol uº má dvoch potomkov a
symbol A v ¬om nie je jednozna£ný. Museli by sme sa teda nejakým spôsobom dokáza´ dosta´
spä´ k vrcholu A1, alebo situáciu rie²i´ nejakým iným, av²ak v kaºdom prípade zloºitej²ím
postupom.

Na konci fázy 2a sa teda e²te pozrieme, £i vrchol, v ktorom sme sa na konci cyklu ocitli,
uº má nejakých potomkov. Ak má za svojho potomka novopridávaný symbol, len na tento
vrchol nastavíme base pointer. Ak e²te potomka nemá, vytvoríme ho, a na nový vrchol
taktieº nastavíme base pointer. A ak má aspo¬ jedného potomka iného ako je ná² symbol,
prácu prenecháme ¤al²ej kapitole.

Táto fáza tvorby trie v sebe obsahuje e²te jedno úskalie, ktoré je nutné dôkladne vysvetli´.
Problém je opä´ najlep²ie vidite©ný na jednoduchom príklade, v tomto prípade budeme tvori´
trie nad re´azcom ABABAA, viz. obr. 4.2

Po spracovaní prvých piatich znakov re´azca vyzerá trie jednoducho, má len sedem vr-
cholov vrátane kore¬ového a len dve úrovne. Base pointer ukazuje na kontext BA, ke¤ºe
posledný spracovaný znak bol znak A v kontexte B. �ahko si vieme overi´, ºe z tohto trie
dokáºeme re´azec ABABA zrekon²truova´. V ¤al²om kroku zo vstupu na£ítame znak A. Za-
£neme upravova´ trie: nasledujeme base pointer do kontextu BA. Pozrieme sa na vrchol, na
ktorý sa z BA dostaneme vine pointerom, je to vrchol A priamo pod kore¬om trie. Tento vr-
chol uº má jedného syna, cyklus sa preto kon£í. Pozrieme sa e²te, £i jediný potomok tohto uzla
náhodou nie je totoºný s nami pridávaným symbolom A: nie je, kontext A má jediného syna
B. Kontext, kam pod©a ná²ho algoritmu patrí nový symbol A, je vrchol BA. V tomto kon-
texte teda vytvoríme nového potomka, ktorého následne pridáme pri aktualizácii trie smerom
nahor i do kontextu A. Tento kontext v²ak v tomto okamihu stratil jednozna£nos´, ktorú sme
museli napravi´ vytvorením vrcholu B v kontexte #A. Proces tejto nápravy jednozna£nosti
nás v tomto okamihu e²te nezaujíma. Podstatné je, ºe sme upravili trie do podoby, ktorá
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Obrázek 4.2: Kon²trukcia trie pre re´azec ABABAA

vyhovuje v²etkým na²im kritériám. Teda skoro v²etkým, ako sa presved£íme pri pokuse o
rekon²trukciu pôvodného re´azca. Úvod rekon²trukcie prebieha pod©a o£akávania: za úvod-
ným znakom # dekódujeme A. Kontext A má dvoch potomkov, pozrieme sa teda do dlh²ieho
kontextu #A, jediný potomok je B. Kontext B je tieº jednozna£ný, ¤al²í znak je preto A.
Kontext A ale jednozna£ný nie je, zato dlh²í kontext BA má jediného syna A. Zatia© teda
dekódovali re´azec ABAA. Skúsime pokra£ova´: kontext A jednozna£ný nie je, kontext AA
nemá potomka, dlh²í kontext BAA takisto, kontext ABAA v trie dokonca ani neexistuje.
Pôvodný re´azec sa nám z nami vytvoreného trie získa´ nepodarilo, napriek tomu, ºe v²etko
vyzerá v poriadku. V £om je teda problém?

Pozrime sa e²te raz na okamih, ke¤ sme uº z trie de²ifrovali re´azec ABA. Snaºíme sa
rozlú²´i´ ¤al²í znak, h©adáme teda pod©a my²lienky SA PPM algoritmu najkrat²í jednozna£ný
kontext, z ktorého budeme schopní ¤al²í znak ur£i´. Kontext tvorený samotným znakom A
jednozna£ný nie je, dlh²í kontext BA uº jednozna£ný je. Av²ak jeho jediným synom je znak
A, £o nekore²ponduje so znakom, ktorý by sme z trie radi dekódovali.

Teraz sa pozrime, akým spôsobom bol do trie zanesený druhý výskyt znaku B v re´azci
ABABAA, celkovo ²tvrtý v poradí. Znak B sa v trie nachádza v kontexte d¨ºky nula, ako
kaºdý znak, ktorý sa vo vstupnom re´azci nachádzal. V oboch svojich výskytoch bol znak
B zaznamenaný nasledujúc znak A, nachádza sa teda i v tomto kontexte d¨ºky jedna. Za
znakom A v²ak uº bol zaznamený aj ¤al²í znak A, preto je tento kontext nejednozna£ný, a
je nutné vyh©ada´ i výskyty znaku B v kontextoch d¨ºky 2. Prvý výskyt znaku B, ke¤ºe to
bol druhý na£ítaný znak vôbec sa nachádza v kontexte #A. Druhý výskyt znaku B bol v
kontexte BA, tam ho v²ak v trie nevidíme.

Ani v kontexte #A nebol znak B do trie zaznamenaný v okamihu svojho výskytu na
vstupe. Do tohto kontextu bol zaznamený aº dodato£ne, v okamihu, ke¤ kontext A prestal by´
jednozna£ným. Aktualizácia trie smerom nahor totiº v prípade straty jednozna£nosti pracuje
tým spôsobom, ºe si pamätá, v ktorom okamihu bol vytvorený prvý syn, a tohto prvého syna
do trie zanesie i v jeho dlh²om kontexte. To sa stalo i v tomto prípade. Aktualiza£ná funkcia
v²ak uº nesleduje ¤al²ie moºné výskyty znaku v ¤al²ích kontextoch. Pre kaºdý znak by som
totiº musel by´ schopný doh©ada´, v ktorých v²etkých kontextoch sa doteraz nachádzal, a
do niektorých z týchto kontextov by som tento symbol zaniesol. Takýto postup by bol v²ak
náro£ný na £as i pamä´, preto sa v tejto diplomovej práci postupuje inak. Opä´ je nutné
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podotknú´, ºe nami zvolený spôsob nie je jediným moºným a práve preto sa jeho popis
objavuje aº v implementa£ných detailoch.

V na²ej implementácii to teda vyzerá tak, ºe v tejto fáze kon²trukcie trie iba de-
tekujem, ºe nastala �nebezpe£ná� situácia. Takáto situácia totiº nenastáva kedyko©vek, jej
výskyt je moºné celkom presne predpoveda´. Vidíme, ºe dlh²í kontext sa netvorí vtedy, ke¤
prechádzame po uº známej vetve, po uº známom podre´azci vstupného re´azca. V takom
prípade nám sta£ia dosia© vytvorené vrcholy trie a nemusíme vytvára´ kontexty dlh²ie, ktoré
by nám pomohli predís´ neskor²ím problémom. Aº v okamihu, ke¤ sa z vopred vytý£enej
cesti£ky, z vopred známeho re´azca odchýlime, nastáva kolízia a nejednozna£nos´ trie, ktorú
je nutné odstráni´. V tomto prípade, v tejto fáze tvorby trie si v²ak len povieme, ºe na rie²enie
podobných prípadov je ur£ená fáza 2b, a tejto fáze prenecháme trie na ¤al²ie spracovanie.

Musíme v²ak e²te objasni´, ako jednozna£ný beh detekujeme, a ako zistíme, ºe sa uº
skon£il. Pre tieto ú£ely vyuºívame premenné, ktoré v sebe nesú nielen samotnú informáciu
o tom, £i sa jednozna£ný beh za£al alebo skon£il, ale i ¤al²ie informácie o jednozna£nom
behu, ktoré vyuºívajú nasledujúce fázy algoritmu. V tejto chvíli si uvedieme tie z nich, ktoré
vyuºívame uº vo fáze 2a.

Prvou z nich je premenná p_unique_run_beginning. Je to pointer na vrchol, ktorým sa
jednozna£ný beh za£al, od tohoto symbolu za£ali znaky zo vstupu kopírova´ uº existujúcu
vetvu trie. Po£as trvania jednozna£ného behu je tento pointer samozrejme �xovaný.

Druhou z pomocných premenných je premenná unique_run. Táto premenná je indiká-
torom toho, £i sa práve v jednozna£nom behu nachádzam, alebo nie. Ak sa v jednozna£nom
behu nenachádzam, unique_run je nastavená na hodnotu 0, v opa£nom prípade má hodnotu
1. Táto premenná nám zárove¬ vraví, £i pointer p_unique_run_beginning meni´ môºeme,
alebo nie. Po£as jednozna£ného behu, ke¤ je unique_run nastavená na 1, tento pointer meni´
nemôºeme. V opa£nom prípade ho �xova´ nepotrebujeme.

A práve na hodnote premennej unique_run je zaloºená i detekcia konca jednozna£ného
behu vo fáza 2a. Vyuºívame ju v prípade, ktorý sme rozoberali ako posledný, v prípade, ºe
sa dostaneme na vrchol, ktorý síce ºiadneho syna nemá, ale kam nový vrchol napriek tomu
prida´ nemôºeme. Vo výsledku to funguje jednoducho. �H©adacia� £as´ fázy 2a nájde kontext,
do ktorého nový symbol v existujúcom trie patrí. �Overovacia� £as´ zistí, £i v tomto kontexte
sú zaznamenané výskyty nejakých znakov. Ak vrchol zatia© ºiadneho syna nemá a neskon£ili
sme práve beh jednozna£nou vetvou trie (tzn. unique_run = 0, v jednozna£nom behu sme
neboli), vytvorím nový vrchol reprezentujúci novona£ítaný znak a aktualizujem base pointer.
Ak má vrchol práve jedného syna zhodného s aktuálne pridávaným symbolom symbolom, len
aktualizujeme base pointer. Vo v²etkých ostatných prípadoch prichádza ku slovu fáza 2b.

E²te jedna premenná slúºiaca primárne pre nápravu jednozna£nosti vo faze 2b je
vyuºívaná aj v tejto fáze. Je to pointer nachádzajúci sa v kaºdom vrchole trie, nazvaný
p_last_vine_in. Ako uº jeho názov napovedá, je to pointer smerujúci z vrcholu X na ten
vrchol Y v dlh²om kontexte trie, z ktorého sme sa k ná²mu vrcholu naposledy dostali po
vine pointeri. To zna£í, ºe kedyko©vek sa rámci aktualizácie trie dostanem z vrcholu Y po
vine pointeri do vrcholu X, p_last_vine_in vo vrchole X nastavím na vrchol Y.

Uº len pre úplnos´ a motiváciu dodám, ºe správna podoba trie po spracovaní re´azca
ABABAA je na obrázku 4.3. K takejto podobe trie sa ale budeme vedie´ dopracova´ aº po
objasnení v²etkých detailov fáz 2b a 2c tvorby trie.

Napokon uvádzame i o £osi exaktnej²í popis fázy 2a:
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Obrázek 4.3: Správna SA PPM trie pre re´azec ABABAA

Na vstupe fázy 2a mám nový symbol na£ítaný zo vstupu a base pointer ukazujúci na
vrchol, od ktorého úpravu trie za£nem. V premennej p_act uchovávam svoju aktuálnu pozíciu
v trie. Na po£iatku sa teda nachádzam vo vrchole p_base, p_act = p_base.

Pokia© krat²í kontext (tzn. p_act->p_vine) nemá synov, opakuj nasledujúce kroky:

• po vine pointeri prejdi na tento krat²í kontext

• p_last_vine_in tohto krat²ieho kontextu nastav na kontext, z ktorého si sa do¬ho
dostal.

Po skon£ení cyklu over, £i nasledujúci krat²í kontext nemá práve jedného syna zhodného so
symbolom, ktorý do trie práve pridávame. Ak tomu tak naozaj je, prejdi do tohto krat²ieho
kontextu a tieº nastav p_last_vine_in.

V tomto okamihu sme nastavení na vrchol C, pod ktorý nový symbol patrí. Sú tri
moºnosti:

• tento vrchol potomka nemá a nenachádzame sa v jednozna£nom behu (tzn. po£et synov
== 0 a unique_run == 0), v tom prípade pod vrchol C pridáme nový symbol a na
tento nový vrchol nastavíme base pointer

• tento vrchol má práve jedného potomka zhodného s novým symbolom, v tom prí-
pade na tohto potomka nastavíme base pointer. V prípade, ºe jednozna£ný beh
sa práve za£ína (tzn. unique_run je e²te stále nastavené na 0), musíme nastavi´
p_unique_run_beginning na vrchol C, unique_run nastavi´ na 1. V kaºdom prí-
pade musíme zvý²i´ hodnotu £íta£a unique_run_lenght, ktorý uchováva d¨ºku jed-
nozna£ného behu

• ak nie je splnená ani jedna z týchto dvoch podmienok, k slovu prichádza fáza 2b.
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4.3 Fáza 2b - rie²enie nejednozna£nosti trie zaprí£inenej

spracovaním nového symbolu

Nasledujúce dve kapitoly popisujú to, £o odli²uje semiadaptívny PPM algoritmus od
adaptívneho. Princíp tvorby trie vyuºívaného oboma algoritmami je rovnaký, rozdielne sú
len vlastnosti, ktoré má trie v oboch algoritmoch sp¨¬a´. V semiadaptívnej verzii musí by´
trie jednozna£né a tejto poºiadavke musí by´ prispôsobený aj postup jeho tvorby. Rozdiel
nie je ve©ký, stále si v²ak musíme dáva´ pozor na to, aby sa v kaºdom okamihu dal z trie
skon²truova´ pôvodný re´azec, a zárove¬ aby toto trie bola minimálne sp¨¬ajúce tieto poºia-
davky. Inými slovami, nesmieme dopusti´, aby jednozna£né trie po pridaní nového znaku viac
jednozna£né nebolo. Túto situáciu musíme rie²i´ v dvoch prípadoch. Prvý prípad nastáva,
ke¤ do trie chceme prida´ nový symbol bezprostredne po ukon£ení jednozna£ného behu.
Druhou moºnos´ou je výskyt nejednozna£nosti v okamihu, ke¤ po pridaní nového vrcholu
aktualizujeme trie smerom nahor a nový vrchol pridávame do krat²ích kontextov. Niektorý z
týchto kontextov môºe ma´ práve jedného syna, ktorý je iný ako ná² nový symbol. Doteraz
bol tento kontext jednozna£ný, po pridaní nového vrcholu do tohto kontextu sa v²ak jed-
nozna£nos´ stráca. Rie²ením prvého prípadu sa zaoberá fáza 2b popísaná v tejto kapitole,
problémy spojené s aktualizáciou trie rie²i fáza 2c a nasledujúca kapitola.

Obe situácie v²ak majú principiálne rovnaké rie²enie: je potrebné vytvori´ dva dlh²ie
kontexty, do ktorých môºeme kolidujúce znaky jednozna£ne prida´. Jeden kontext, do ktorého
pridáme znak, ktorý bol vo vrchole pôvodne, a druhý, do ktorého patrí nový symbol. Oba
tieto kontexty chceme nájs´ bez toho, aby sme opätovne museli £oko©vek na£íta´ zo vstupu,
patri£né informácie chceme ma´ uloºené v trie.

Aby sme boli schopní v trie vytvori´ dva zodpovedajúce dlh²ie kontexty, musíme vedie´,
ktoré kontexty to vlastne sú, ako sa k nim dá dopracova´. Dosia© nám sta£il jeden krat²í
kontext, £o znamená, ºe jeden podre´azec sa na vstupe vyskytoval opakovane. Momentálne
je v²ak tento podre´azec nasledovaný iným znakom ako v jeho predchádzajúcich výskytoch
a tento jeden krátky kontext uº nesta£í na jednozna£né zachytenie oboch jeho verzií. Tieto
dve verzie musíme zachyti´ do dvoch dlh²ích kontextov, kaºdý z nich bude reprezentova´
jeden jeho variant. Kontext musíme pred¨ºi´ smerom k po£iatku textu, musíme teda zisti´,
aké znaky týmto dvom výskytom dosia© jednozna£ného re´azca predchádzali. Musíme by´
schopní simulova´ cestu vstupným re´azcom smerom k jeho po£iatku a nájs´ prvý znak,
ktorý oba jeho výskyty odli²uje. Akonáhle ho nájdeme, máme po£iato£né symboly oboch
nových dlh²ích kontextov, pod ktoré pridáme pôvodný re´azec a následne i znaky, ktoré si
túto úpravu trie vyºiadali.

Informácie, ktoré k tomuto ú£elu potrebujeme, si uchovávame v nieko©kých premenných.
O niektorých z nich sme si uº £osi povedali v závere predchádzajúcej kapitoly, pre istotu si
ale význam v²etkých premenných dôkladne vysvetlíme e²te raz.

p_unique_run_beginning je pointer na ten vrchol trie, ktorým sa jednozna£ný beh za£ína.
Jednozna£ný beh je v trie vä£²inou reprezentovaný jedinou vetvou smerujúcou zhora nadol
(nie vºdy v²ak jednozna£ný beh reprezentuje jediná vetva, môºe to by´ aj viacero krat²ích
vetiev spojených vine pontermi, ako sme napokon videli aj v príklade re´azca ABABAA).

S touto premennou úzko súvisí indikátor toho, £i sa práve v jednozna£nom behu
nachádzame. Tento indikátor je nazvaný unique_run. Hovorí nám, £i sa práve nachádzame
v jednozna£nom behu, a teda aj to, £i môºeme meni´ pointer p_unique_run_beginning. Ak
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sa v jednozna£nom behu nachádzame, unique_run je nastavený na 1, za£iatok tohto behu
p_unique_run_beginning je �xovaný a nemeníme ho. Naopak, pokia© v jednozna£nom behu
nie sme, unique_run je nastavený na hodnotu 0, p_unique_run_beginning nevyuºívame a
nepotrebujeme ho ma´ �xovaný.

�al²ia premenná slúºiaca nám na dokumentáciu jednozna£ného behu zaznamenáva jeho
d¨ºku, je to £íta£ unique_run_lenght. Ke¤ sa v jednozna£nom behu nenachádzame, je nas-
tavený na 0, akonáhle sa do jednozna£ného behu dostaneme, v tejto premennej je uloºený
po£et symbolov na£ítaných zo vstupu, ktorými sme kopírovali aktuálny jednozna£ný beh.

Spôsob nastavovania týchto troch premenných spolu úzko súvisí. Pointer
p_unique_run_beginning nastavíme vo fáze 2a, v okamihu, ke¤ detekujeme za£iatok
jednozna£ného behu. Na to nám slúºi práve indikátor unique_run. Ak sa v jednozna£nom
behu nenachádzame, jeho hodnota je 0. Ak zistíme, ºe symbol, ktorý sme práve na£ítali
zo vstupu, sa uº v trie nachádza a nemusíme teda vytvára´ nový vrchol, znamená to,
ºe sa práve za£ína jednozna£ný beh. Pointer p_unique_run_beginning nastavíme na
posledný znak kontextu, do ktorého by sme nový vrchol pridali, ak by v ¬om uº nebol, a
unique_run nastavíme na 1, takºe vieme, ºe p_unique_run_beginning po£as doby trvania
jednozna£ného behu nebudeme meni´. Tieº zvý²ime hodnotu £íta£a unique_run_lenght, v
prípade ²tartu jednozna£ného behu ju teda nastavíme na 1.

Po£as trvania jednozna£ného behu je uº unique_run nastavený na 0, pri jeho pokra£ovaní
teda nemeníme p_unique_run_beginning, len zvý²ime hodnotu unique_run_lenght.

Nasledujúce dve premenné nám umoº¬ujú zisti´, aké znaky predchádzali prvému, respek-
tíve poslednému výskytu niektorého kontextu, a umoº¬ujú nám teda virtuálne prechádza´
vstupným re´azcom od nejakého kontextu smerom k za£iatku textu.

Prvou z nich je longer pointer, £iasto£ný opak vine pontera. Vine pointer smeruje od vr-
cholu A v kontexte X k rovnakému vrcholu A v kontexte o jednotku krat²om, v trie teda spája
reprezentácie toho istého znaku v kontextoch rôznych d¨ºok. Na jeden vrchol môºe smerova´
viacero vine pointerov z dlh²ích kontextov. Longer pointer má presne opa£ný logický význam,
umoº¬uje nám dosta´ sa od reprezentácie znaku v krátkom kontexte k jeho reprezentácii v tom
dlh²om kontexte, do ktorého doty£ný znak patril v okamihu svojho prvého výskytu. Ak teda
do trie pridám vrchol S do niektorej z niº²ích úrovní trie a aktualizáciou trie sa tento vrchol
vytvorí i vo v²etkých krat²ích kontextoch, jednotlivé výskyty tohto symbolu budú zre´azené
pomocou longer pointerov i smerom k dlh²ím kontextom. Ke¤ sa v ¤al²om priebehu tvorby
trie objaví ten istý znak S a patri£ný vrchol pridám do niektorého iného dlh²ieho kontextu
a následnou aktualizáciou sa dostanem v krat²ích kontextoch k tým istým vrcholom, ktoré
som uº vytvoril predtým, longer pointery uº neupravujem. Smerom z dlh²ích kontextov ku
krat²ím samozrejme budú smerova´ vine pointery, v opa£nom smere sa v²ak longer pointery
tvoria len pri vzniku vrcholu. Longer pointer nám teda umoº¬uje akúsi cestu spä´ vstupným
re´azcom, umoº¬uje nám díva´ sa, aké znaky tomuto symbolu v texte predchádzali pri jeho
prvom výskyte. To je presne to, £o potrebujeme, potrebujeme nájs´ rozli²ovací znak pred
dosia© rovnakými výskytmi kolízneho podre´azca. Pomocou longer pointera sa vieme dosta´
do kontextu dostato£ne dlhého na to, aby sme mohli porovna´ potrebné mnoºstvo pred-
chádzajúcich znakov. Predchádzajúce znaky tohto kontextu sa zis´ujú jednoducho: sta£í sa
pozrie´ vetvou trie smerom nahor, ke¤ºe vetva trie je vlastne podre´azec na£ítaný zo vstupu.

Longer pointer sa tvorí v súlade s jeho úlohou vo dvoch okamihoch kon²trukcie trie. Prvý
prípad nastáva, ke¤ do trie pridávame nový vrchol reprezentujúci nový znak. Tento vrchol na-
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jprv vytvoríme v kontexte d¨ºky n, následne po£as aktualizácie trie zabezpe£íme, aby sa tento
vrchol nachádzal i vo v²etkých krat²ích kontextoch. Povedzme, ºe vrchol X je uº vytvorený
v kontexte Cn d¨ºky n a po£as aktualizácie trie vo fáze 2c sme tento vrchol práve vytvorili i v
kontexte Cn−1 d¨ºky n-1. Tieto dva vrcholy si ozna£íme ako Xn a Xn−1. Spojíme ich dvoma
pointermi: vine pointer vrcholu Xn bude smerova´ k vrcholu Xn−1 a naopak, longer pointer
vrcholu Xn−1 bude smerova´ k vrcholu Xn. Longer pointer v²ak tvoríme len medzi dvoma
práve vytvorenými vrcholmi, pretoºe spája vrcholy reprezentujúce pôvodne ten istý výskyt
znaku vo vstupnom texte. Ak sa teda pri aktualizácii trie dostaneme do krat²ieho kontextu,
v ktorom sa uº vrchol X nachádza, longer pointer nenastavujeme. Druhým prípadom, v
ktorom sa nastavuje longer pointer je okamih, ke¤ sa do niektorého dosia© jednozna£ného
kontextu C s jediným synom X pridá vrchol Y. Vieme uº, ºe táto nejednozna£nos´ sa rie²i
vytvorením dvoch dlh²ích jednozna£ných kontextov, pri£om jeden z nich bude ma´ ako svoj
koncový vrchol znak X a druhý znak Y. Vrchol Y v jednej z týchto vetiev reprezentuje práve
pôvodný výskyt znaku Y v krat²om kontexte, preto longer pointer pôvodného vrcholu Y v
krat²om kontexte nastavíme na vrchol Y v dlh²om kontexte, rovnako ako v opa£nom smere
nastavíme vine pointer.

Význam a spôsob nastavovania longer pointerov ilustruje nasledujúci obrázok 4.4 . V

Obrázek 4.4: Tvorba longer pointerov pri tvorbe trie nad re´azcov ABCAC

jeho ©avej £asti je zobrazené trie po na£ítaní prvých ²tyroch znakov ABCA. Pointery sú pre
preh©adnos´ farebne rozlí²ené, £ervenou farbou sú zobrazené vine pointery, zelenou longer
pointery. Trie je jednoduché, má len dve úrovne, z kaºdého vrcholu v druhej úrovni vedie vine
pointer k zodpovedajúcemu vrcholu v prvej úrovni. V opa£nom smere je situácia podobná, z
kaºdého vrcholu v prvej úrovni (okrem vrcholu reprezentujúceho po£iatok vstupného re´azca)
vedie práve jeden longer pointer k tomu vrcholu v druhej úrovni, ktorý reprezentuje kontext,
v ktorom sa daný znak vo vstupnom re´azci prvýkrát vyskytol. Vidíme teda, ºe do kontextu
A v prvej úrovni vedú dva vine pointery, z neho v²ak vedie jediný longer pointer do kontextu
#A, ke¤ºe znak A sa prvýkrát vyskytol v tomto kontexte. V pravej £asti obrázku vidíme trie
po pridaní znaku C. Táto úprava si vynútila vznik novej úrovne v trie a následne i úpravu
longer pointerov. Vidíme, ºe kontext A sa stal nejednozna£ným, má dvoch synov. Obaja títo
synovia sa teda musia nachádza´ i v dlh²om kontexte trie. Pri tvorení týchto dlh²ích kontextov
sme samozrejme vytvorili i nové longer pointery, aby sme stále mali informáciu, v ktorom
kontexte sa ktorý znak vyskytol prvý krát. Z vrcholu B v kontexte A tak vedie longer pointer
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k vrcholu B v kontexte #A, rovnako z vrcholu C vedie longer pointer k tomuto vrcholu v
kontexte CA. Vidíme, ºe na tvorbe longer pointerom nie je ni£ zloºité a ich udrºiavanie v
korektnom stave je pomerne jednoduché a preh©adné.

Vieme uº teda, akým spôsobom sme schopní dosta´ sa k predchodcom prvého výskytu
kolízneho re´azca. Týchto predchodcov v²ak musíme by´ schopní porovna´ s predchodcami
aktuálneho výskytu re´azca, ktorý nás zaujíma.

Pre tento ú£el slúºi pointer p_last_vine_in. V ¬om si uchovávame informáciu, z ktorého
kontextu sme sa do daného vrcholu naposledy pri priechode trie vine pointermi dostali.
Význam vine pointera je totiº ten, ºe umoº¬uje dosta´ sa do vrcholu reprezentujúceho rovnaký
symbol v krat²om kontexte. Do vrcholu v krat²om kontexte sme sa v²ak po£as tvorby trie
mohli dosta´ z viacerých dlh²ích kontextov, a teda do daného vrcholu bude vies´ i viacero vine
pointerov. Nás v²ak zaujíma to, z ktorého dlh²ieho kontextu sme sa do daného vrcholu dostali
naposledy. To presne zodpovedá poºiadavke dosta´ sa do £o najdlh²ieho kontextu tak, aby
sme mohli porovnáva´ znaky, ktoré ná²mu re´azcu predchádzali. Ke¤ teda potrebujeme zisti´,
aké znaky predchádzali nejakému re´azcu, pomocou pointerov p_last_vine_in sa dostaneme
do patri£ného dlh²ieho kontextu a predchádzajúce znaky opä´ jednoducho vy£ítame z vetvy
trie, v ktorej sa práve nachádzame.

Aj tvorbu last_vine_in pointerov si ukáºeme na konkrétnom príklade, zobrazenom na
obrázku 4.5. Budeme pokra£ova´ v tvorbe trie z minulého príkladu. V ¬om sme skon£ili po

Obrázek 4.5: Tvorba last_vine_in pointerov pri spracovaní re´azca ABCACA

spracovaní re´azca ABCAC, teraz chceme do trie prida´ ¤al²í znak: A. Base pointer smeruje k
vrcholu C v kontexte CA, za£neme teda tam. Vo fáze 2a sa snaºíme dosta´ do £o najkrat²ieho
kontextu, pod ktorý nový znak jednozna£ne patrí. Pozrieme sa teda na vrchol C v krat²om
kontexte A, kam sme sa dostali vine pointerom. Tento vrchol e²te ºiadneho potomka nemá,
môºeme sa do¬ teda presunú´. Zárove¬ v²ak zaznamenáme, ºe do tohto vrcholu sme sa
dostali z vrcholu C v kontexte CA, opa£ným smerom preto nastavím last_vine_in pointer.
Pokra£ujeme v cykle, ktorým sa chceme dosta´ k £o najkrat²iemu kontextu, ¤al²í vrchol je
vrchol C priamo pod kore¬om trie. Tento vrchol uº jedného syna má, preto cyklus kon£í.
Tento jediný syn je v²ak zhodný s novo pridávaným symbolom, preto sa do¬ po vine pointeri
presunieme a opä´ nastavíme last_vine_pointer v opa£nom smere. Následne len upravíme
base pointer a nastavíme ho na vrchol A v kontexte C. Last_vine_in pointery sú na obrázku
znázornené modrou farbou.

Máme uº teda informácie umoº¬ujúce vyrie²i´ pridanie nového znaku do kontextu, ktorý
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uº má iného potomka, po¤me si tento postup ukáza´ v praxi na nejakom príklade. Tentokrát
budeme tvori´ trie nad re´azcom AABABABB. V ©avej £asti obrázku 4.6 vidíme podobu
trie po na£ítaní vstupného re´azca AABAB. �ervené ²ípky smerujúce nahor opä´ reprezen-

Obrázek 4.6: SA PPM trie po spracovaní re´azca AABAB a následnom na£ítaní znaku A

tujú vine pointre, zelené ²ípky opa£ným smerom sú longer pointre. A napokon modré ²ípky
smerujúce nadol reprezentujú pointery p_last_vine_in.

Nasledujúci znak na£ítaný zo vstupu je znak A a my budeme podrobne popisova´, £o
sa po£as jeho spracovania v trie deje. Base pointer je nastavený na vrchol B nachádzajúci
sa pod vetvou BA. Vo fáze 2a sa snaºíme nájs´ vrchol, pod ktorý nový symbol patrí. Z
vrcholu, na ktorý ukazuje base pointer sa teda vine pointermi (£ervené ²ípky) presúvame v
trie nahor a h©adáme správny vrchol. Prvé presunutie nás dovedie do kontextu AB, ktorý
zatia© ºiadneho potomka nemá. Poh©ad o úrove¬ niº²ie nám prezradí, ºe vrchol B v tejto
úrovni uº jedného potomka má, prechod trie smerom nahor sa preto kon£í uº v kontexte AB.
Pod©a algoritmu v²ak e²te skontrolujeme, £i vrchol B, dostupný z AB vine pointerom nemá
jediného syna zhodného s novým symbolom. V tomto prípade tomu tak skuto£ne je, kontext
B má jediného syna A. To je pre nás signálom, ºe sme v jednozna£nom behu. Presunieme sa
preto do tohto krat²ieho kontextu a overíme si, £i sa jednozna£ný beh práve za£ína, alebo v
¬om len pokra£ujeme. unique_run je nastavený na 0, jednozna£ný beh sa teda práve za£ína.
Pointer p_unique_run_beginning nastavíme na kontext B, pod ktorým bude jednozna£ný
beh prebieha´. Tento pointer za�xujeme nastavením unique_run na 1, napokon nastavíme
p_shortcut tohto vrcholu na kontext, na ktorý ukazoval base pointer, teda na kontext BAB.
Taktieº za£neme po£íta´ d¨ºku jednozna£ného behu, aktuálne ju nastavíme na 1.

�al²ím znakom na£ítaným zo vstupu je opä´ znak A. Vo fáze 2a sa snaºíme nájs´ vrchol,
pod ktorý by sme nový symbol mohli prida´. Kon£íme v²ak hne¤ v prvom kroku cyklu: z
kontextu BA sa nemôºeme presunú´ do kontextu A, ke¤ºe tento uº má dvoch potomkov.
Samotný kontext BA uº má jedného syna B, nepokra£ujeme teda ani v jednozna£nom behu,
a do tohto kontextu nemôºeme znak A prida´ bez straty jednozna£nosti trie. Preto sa k slovu
dostáva fáza 2b.

Pozrime sa e²te raz na vstupný re´azec, aby sme videli, ktorý jeho podre´azec sa nám
opakoval a £o sa vlastne pri spracovaní re´azca dialo a ako budeme postupova´ ¤alej. Problé-
movú situáciu sme zaznamenali pri na£ítaní posledného znaku A re´azca AABABAA. Tento
znak A ukon£il jednozna£ný beh podre´azcom BA, ktorý bol vo v²etkých svojich doteraj²ích
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výskytoch nasledovaný znakom B. V tomto prípade v²ak za BA nasledoval znak A, do trie
teda musíme zanies´ i patri£né dlh²ie kontexty. Pôvodný výskyt BA sa objavil v kontexte
#AA, jeho posledný výskyt v kontexte #AABA. Vieme uº, ºe h©adáme prvý znak smerom k
po£iatku vstupného textu, ktorý sa v oboch výskytoch re´azca BA lí²i. Prvý znak je v oboch
výskytoch rovnaký, je to znak A. Druhý znak sa v²ak lí²i, v prvom výskyte to bol znak A,
v druhom výskyte znak B. Vieme uº teda, ºe patri£né dlh²ie kontexty, ktoré musíme do tri
zanies´, sú AABA a BABA. K tomuto záveru sme v²ak do²li spätnou analýzou vstupného
textu, ktorú ná² program nemá k dispozícii. K záveru, ºe musíme vytvori´ tieto dva kontexty,
musíme dospie´ len na základe informácií, ktoré uº sú uloºené v trie.

Najprv sa snaºíme zisti´ predchodcov prvého výskytu re´azca BA. Z kontextu B sa longer
pointermi dostaneme postupne do kontextov AB a AAB, £o je najdlh²í kontext, kam sa
dá dosta´. Podobným spôsobom h©adáme predchodcov posledného výskytu re´azca BA: po
last_vine_in pointeroch sa z kontextu B presúvame postupne do kontextov AB a BAB. V
tomto momente uº môºeme porovnáva´ znaky predchádzajúce obom výskytom ná²ho re´azca,
presúvajúc sa z kontextov AAB a BAB nahor smerom k rodi£om. Prvý predchodca je rov-
naký, znak A. �al²í znak je uº rôzny, v jednom kontexte je to znak A, v druhom znak B.
Podarilo sa nám teda z trie získa´ rovnakú informáciu, ktorú sme predtým získali analýzou
vstupného textu.

Úlohou fázy 2b je nie je len nájs´ znak, ktorý by dva výskyty dosia© jednozna£ného
kontextu rozli²oval, tento dlh²í kontext posledného výskytu musíme i vytvori´ a nový symbol
do¬ prida´. Rovnako musíme vytvori´ dlh²í kontext pôvodného výskytu re´azca, ktorý si
pridanie nového symbolu vynútilo.

Vieme teda, o ko©ko znakov potrebujeme aktuálny kontext pred¨ºi´. Nebudeme v²ak me-
chanicky tvori´ úplne novú celú vetvu trie, pre patri£nú úpravu trie vyuºijeme pointery
p_longer a p_last_vine_in. Idea ich pouºitia je nasledovná: ke¤ºe tieto pointre vznikli pri
aktualizácii trie smerom nahor, vrcholy spojené týmito pointermi reprezentujú ten istý vrchol
v kontextoch rôznej d¨ºky. Ak sa pozrieme na obrázok, máme na ¬om modrými ²ípkami spo-
jené tri vrcholy reprezentujúce znak B. V²etky tri vrcholy nám reprezentujú posledný výskyt
tohto znaku v re´azci AABAB. Vrchol B v kontexte A v²ak reprezentuje nielen jeho výskyt
v poslednom výskyte AB v re´azci AABAB, ale i v jeho prvom výskyte hne¤ po prvom
znaku A. Rovnako vrchol B v kontexte nulovej d¨ºky nereprezentuje len posledný výskyt
tohto znaku, ale v²etky jeho výskyty vo vstupnom re´azci. Vidíme, ºe £ím dlh²í je kontext,
tým presnej²ie dokáºeme poveda´, ktorý výskyt znaku daný vrchol reprezentuje. Presne túto
vlastnos´ trie vyuºijeme: vieme, ºe jednozna£ný beh sa za£al pod vrcholom B v prvej úrovni
trie. Neskôr sme v²ak zistili, ºe nesta£í následné znaky uklada´ do vetvy pod tento vrchol,
pretoºe by bola naru²ená jednozna£nos´ trie. Zistili sme, ºe následné znaky musíme uklada´
pod vrchol, ktorý reprezentuje výskyt práve tohto znaku v kontexte dlh²om o dva znaky.
Preto sa o patri£né dva vrcholy v trie posunieme po last_vine_in pointeroch, do vrcholu B
v kontexte BA. Pod tento vrchol pridáme celú opakujúcu sa £as´ re´azca, ktorú sme pôvodne
do trie nepridávali, len sme kopírovali uº vytvorenú vetvu trie. Rozdiel medzi pôvodným a
novým stavom by sa dal popísa´ nasledovne: pôvodne sme jednozna£ný beh akceptovali pod
vrcholom B v prvej úrovni trie, £o znamená, ºe sme pripustili, ºe sa môºe nachádza´ za
ktorýmko©vek, i posledným výskytom znaku B vo vstupnom re´azci. Po zistení kon�iktu sme
tento podre´azec premiestnili pod znak B v patri£nom dlh²om kontexte, £ím sme vyjadrili,
ºe tento podre´azec sa nevyskytuje nasledujúc znak B bez oh©adu na kontext, ale naopak,
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Obrázek 4.7: Podoba trie po£as spracovávania re´azca AABABAA

tento re´azec sa v tejto konkrétnej podobe vyskytuje len v tomto dlh²om kontexte.
Toto v²etko samozrejme platí nielen pre dlh²í kontext, do ktorého chceme zanies´ nový

symbol, rovnakými pravidlami sa riadi i tvorba dlh²ieho kontextu, pod ktorý patrí symbol,
ktorý jednozna£ný re´azec nasledoval v jeho prvom výskyte. Celú zhodnú £as´ re´azca teda
skopírujeme i pod pred¨ºený kontext prvého výskytu, kam sa dostaneme nasledujúc longer
pointery. Jediný rozdiel je v tom, ºe pod pred¨ºený kontext prvého výskytu neumiestnime
novona£ítaný symbol, ale symbol, ktorý za týmto re´azcom nasledoval v jeho prvom výskyte.

Podobu trie pred a po vytvorení oboch pred¨ºených kontextov AABA a BABA zobrazuje
obrázok 4.7

I po£as tvorby oboch dlh²ích kontextov musíme samozrejme dba´ na zachovanie
poºadovaných vlastností trie. Jednak musíme po kaºdom vytvorenom vrchole aktualizova´
trie smerom nahor, zárove¬ musíme dba´ na to, aby sa ani po£as aktualizácie a potenciálnej
tvorby nových vrcholov v krat²ích kontextov nenaru²ila jednozna£nos´ trie. O rie²enie prí-
padných problémov s jednozna£nos´ou trie vzniknutých v priebehu aktualizácie trie sa stará
fáza 2c, preto sa nimi v tomto okamihu nebudeme bliº²ie zaobera´.

Napokon do oboch dlh²ích kontextov zanesiem symboly, ktoré tento kon�ikt spôsobili. V
kontexte reprezentujúcom pôvodný výskyt re´azca vytvorím vrchol, ktorý by nasledoval za
vrcholom na ktorý smeroval base pointer. Je to vrchol, ktorý sa za týmto re´azcom vyskytoval
doteraz a doteraz bol v tomto kontexte jednozna£ný, nie je preto problém s jeho zistením.
Sta£í nám pozrie´ sa, ako by pod©a trie ¤alej pokra£oval jednozna£ný beh. Prejdeme teda do
vrcholu, na ktorý smeruje base pointer, a pozrieme sa, £i má syna. Ak syna má, je to práve
pôvodný nasledovník re´azca a ná² h©adaný znak. Ak tento vrchol potomak nemá, po vine
pointeroch sa trie presúvame dovtedy, kým nenájdeme vrchol, ktorý takéhoto syna má. Z
vlastností trie a jednozna£ného behu vyplýva, ºe takýto vrchol som ur£ite schopný nájs´.

Úplne nakoniec e²te vytvorím nový vrchol v dlh²om kontexte posledného výskytu re´azca,
tento vrchol je jednozna£ným reprezentantom novo pridaného symbolu. Nasledujúci obrázok
4.8 znázor¬uje trie po pridaní oboch koncových vrcholov do oboch dlh²ích kontextov trie.

I túto fázu je v²ak vhodné popísa´ aj exaktnej²ie, jej popis je uvedený na nasledujúcich
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Obrázek 4.8: Podoba trie po pridaní oboch koncových vrcholov do pred¨ºených kontextov po
spracovaní reºazca AABABAA

riadkoch.
Fázu za£íname vo vrchole p_act, pod ktorý nový symbol patrí, av²ak nemôºeme ho do

tohoto vrcholu kvôli hroziacej strate jednozna£nosti trie okamºite prida´. Postupujeme teda
nasledovne:

• Zisti, ko©ko znakov pred oboma výskytmi dosia© jednozna£ného behu bolo rovnakých:

� po longer pointeroch sa z p_act presúvaj do dlh²ích kontextov, pokia© sú longer
pointre de�nové. Takto sa dostane² do dlh²ieho kontextu prvého výskytu jednoz-
na£ného re´azca.

� rovnako sa po p_last_vine_in pointeroch z p_act dosta¬ do £o najdlh²ieho
kontextu posledného výskytu kolízneho re´azca, trie teda postupuj, pokia© sú
p_last_vine_in de�nované

• Následne postupuj oboma vetvami trie smerom nahor a zisti, ko©ko predchádzajúcich
znakov je v oboch kontextoch zhodných.

• Ke¤ zistí² ich po£et, o rovnaký po£et znakov sa z pôvodného p_act posu¬ po p_longer
a p_last_vine_in do dlh²ích kontextov. Pod tieto kontexty postupne pridaj celý jed-
nozna£ný beh, po kaºdom pridanom vrchole zárove¬ aktualizuj trie.

• Pod posledný vrchol oboch kontextov napokon pridaj patri£ný posledný symbol. Pod
kontext reprezentujúci pôvodný výskyt kolízneho re´azca pridaj symbol, ktorý ho nasle-
doval v tomto prvom výskyte. Tento symbol získa² ako jediného syna vrcholu, na ktorý
smeruje base_pointer. Ak base pointer syna nemá, postupuj z neho po base_pointeroch
do prvého vrcholu, ktorý syna má. Tento synovský vrchol reprezentuje potomka prvého
výskytu kolízneho re´azca a tento znak pod tento kontext pridaj. Trie opä´ aktualizuj.
Pod pred¨ºený kontext posledného výskytu re´azca pridaj novona£ítaný symbol. Na
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Obrázek 4.9: Trie po spracovaní re´azca AABAB a po pridaní nového vrcholu B

tento symbol nastav base pointer. Ke¤ºe sa práve skon£il jednozna£ný beh, príznak
unique_run nastav na 0 a unique_run_lenght vynuluj.

4.4 Fáza 2c - aktualizácia trie smerom nahor po pridaní

nového symbolu

Táto fáza sa za£ína v okamihu, ke¤ sme pri spracovávaní nového symbolu zo vstupu
na²li v trie najkrat²í kontext, v ktorom by bol tento znak jednozna£ný, a znak sme do tohto
kontextu úspe²ne pridali. Následne musíme trie aktualizova´ smerom nahor, aby sme nový
vrchol zaniesli aj do v²etkých krat²ích kontextov. To je primárna úloha tejto fázy. Vzh©adom
na priebeh fázy 2b musíme takýmto spôsobom niekedy trie aktualizova´ i po£as tvorenia
dlh²ích kontextov práve v priebehu fázy 2b, ke¤ pre novopridávaný symbol vytvárame dlh²ie
kontexty.

Priebeh tejto fázy je ve©mi podobný aktualizácii trie v ²tandardnom variante PPM. Z
kontextu, pod ktorý sme pridali nový vrchol, sa vine pointermi presúvame smerom ku kore¬u
trie a zabezpe£ujeme, aby sa v kaºdom krat²om kontexte tento nový vrchol nachádzal. Ak
v krat²om kontexte e²te nový symbol nie je, pridáme ho tam a nastavíme patri£né pointre
- vine pointer, longer pointer. Ak sa uº v krat²om kontexte nový vrchol vyskytuje, fázu 2c
môºeme ukon£i´, ke¤ºe tento vrchol sa uº zákonite musí nachádza´ aj vo v²etkých ostatných
krat²ích kontextoch.

Priebeh tejto fázy vyzerá jednoducho, ako v²ak uvidíme v nasledujúcom príklade, i v
tomto prípade musíme rie²i´ problémy, ktoré klasický PPM algoritmus nepozná. Skúsme
teda vytvori´ trie zo vstupného re´azca AABABB, pri£om si budeme v²íma´ priebeh fázy
2c. Na prvom obrázku 4.9 vidíme trie po spracovaní re´azca AABAB, tento re´azec sme
uº v jednom z predchádzajúcich príkladov do trie spracovali. V tomto okamihu zo vstupu
na£ítame znak B, ktorý chceme do trie prida´. Vo fáze 2a postupujeme po vine pointeroch a
h©adáme najkrat²í kontext, do ktorého by sme tento nový symbol mohli jednozna£ne prida´.
Takýto vrchol nájdeme uº po prvom priechode po vine pointeri, vrchol B v kontexte A nemá
ºiadneho potomka, symbol B teda môºeme vytvori´ ako jeho syna. Samozrejme si najprv
overíme, ºe nasledujúci krat²í kontext B priamo pod kore¬om uº má iného potomka a nový
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Obrázek 4.10: Proces aktualizácie trie pri spracovaní posledného znaku re´azca AABABB

Obrázek 4.11: Rie²enie nejednozna£nosti trie po pridaní posledného znaku B re´azca
AABABB

symbol by sme pod neho nemohli jednozna£ne prida´. V trie teda vytvoríme nový vrchol B
v kontexte AB, ako zobrazuje pravá £as´ obrázku 4.9.

Na nasledujúcom obrázku 4.10 sa za£ína aktualizácia trie, z kontextu AB sme sa po
vine pointeri presunuli do krat²ieho kontextu B. Tento kontext e²te znak B ako svojho syna
neobsahuje, preto pod ním vrchol B vytvoríme. Vidíme v²ak, ºe tento kontext uº mal predtým
jedného syna, vrchol A, ktorý bol v tomto kontexte jednozna£ný. V okamihu vytvorenia
vrcholu B v tomto kontexte ale jednozna£ným by´ prestal, musíme sa teda postara´ o nápravu
jednozna£nosti. Naopak jednozna£nos´ vrcholu B v kontexte B rie²i´ nemusíme, jeho longer
pointer je de�novaný a znamená to, ºe zodpovedajúci vrchol B sa uº v dlh²om kontexte
jednozna£ne nachádza. Vrchol A v²ak tento longer pointer de�novaný nemá a my vieme, ºe
ho do zodpovedajúceho dlh²ieho kontextu musíme v záujme zachovania jednozna£nosti trie
prida´. Práve znejednozna£nený kontext B je na obrázku ozna£ený �alovou ²ípkou.

Proces tvorby vrcholu A v zodpovedajúcom dlh²om kontexte je ve©mi podobný h©ada-
niu dlh²ieho kontextu vo fáze 2b. Vieme, ºe vrchol A bol prvým potomkom v kontexte B,
h©adáme preto dlh²í kontext prvého výskytu tohto kontextu B. Z kontextu B sa preto longer
pointerom presunieme do kontextu AB. Tento kontext znak A ako svojho potomka e²te nemá.
Vytvoríme teda nový vrchol a s pôvodným vrcholom A v krat²om kontexte ho spojíme vine,
resp. longer pointerom, viz obrázok 4.11 v©avo. Vidíme v²ak, ºe sme práve spôsobili nejed-
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nozna£nos´ ¤al²ieho kontextu. Tentoraz je to kontext AB, ktorý mal doteraz jediného syna,
vrchol B. Práve sme v²ak vytvorili jeho ¤al²ieho potomka, jeho pôvodný syn teda prestal
by´ jednozna£ný. Zárove¬ v²ak nie je jednozna£ný ani novovytvorený vrchol A. Proces zjed-
nozna£¬ovania trie preto musí pokra£ova´, tentokrát ale musíme vytvori´ v dlh²om kontexte
vrcholy reprezentujúce oboch potomkov kontextu AB. Postupujeme opä´ rovnako: k dlh²iemu
kontextu prvého potomka sa dostaneme prostredníctvom longer pointeru, k dlh²iemu kon-
textu posledného potomka budeme postupova´ po last_vine_in pointeri. Najprv vrchol A:
po longer pointeri sa dostaneme z kontextu AB do kontextu AAB. Tento kontext nemá ºiad-
nych potomkov, vrchol A don¬ho teda môºeme prida´ bez vzniku ¤al²ej nejednozna£nosti.
Podobne budeme postupova´ pri vrchole B : z kontextu AB sa po last_vine_in pointeri
dostaneme do kontextu BAB. Ani tento kontext nemá zatia© ºiadnych potomkov, pridáme
pod neho preto vrchol B a spojíme ho s vrcholom v krat²om kontexte (obrázok 4.11 vpravo).
V tomto okamihu je uº trie aktualizované a jednozna£né, fáza 2c sa preto môºe skon£i´. Na
celom priebehu tejto fázy je najzloºitej²ie naprávanie vzniknutých nejednozna£ností, i ke¤
idea tohto procesu je pomerne jednoduchá a jasná.

Pozrime sa na to, ako táto fáza funguje, o £osi podrobnej²ie. Ako svoj vstup dostane
pointer na novovytvorený vrchol v najkrat²om jednozna£nom kontexte, v ktorom som ho
bol schopný vytvori´. Následne táto fáza prechádza rodi£ov zre´azených vine pointermi a
kontroluje, £i sa v danom vrchole ná² symbol nachádza. Pokia© sa ná² znak v doty£nom vr-
chole nenachádza, vytvorí ho v ¬om, a z jeho rodi£a prejde na vrchol vo vy²²ej úrovni trie.
Novovytvorené symboly samozrejme spája pomocou vine a longer pointerov. V okamihu, ke¤
nájdem prvý vrchol, ktorý uº ná² symbol obsahuje ako svojho potomka, cyklus sa kon£í. Po
kaºdom novovytvorenom musí samozrejme skontrolova´, £i som nezni£il jednozna£nos´ trie.
Ak áno, okamºite ju napravím: pôvodný symbol vytvorím v dlh²om kontexte, do ktorého sa
dostanem nasledujúc longer pointer z rodi£ovského vrcholu, novopridaný symbol vytvorím
podobným spôsobom, ak sa do dlh²ieho kontextu dostanem po last_vine_in pointeri. Opä´
pri kaºdom vrchole, ktorý vytvorím, musím overi´, £i som nezni£il jednozna£nos´ trie, prí-
padne ju opravi´.

4.5 Serializácia trie do výstupného súboru a jej následná

rekon²trukcia

Po spracovaní v²etkých znakov vstupného re´azca a ich pridaní do trie je kompresný algo-
ritmus takmer na svojom konci. Jeho poslednou úlohou je vzniknuté trie úsporným spôsobom
uloºi´ do výstupného súboru tak, aby sme ho pri dekompresii dokázali spätne zrekon²truova´.
Ide nám nielen o to, aby sme do súboru uloºili minimálne mnoºstvo dát potrebné pre spätnú
rekon²trukciu trie, musíme zárove¬ dba´ na dobrú komprimovate©nos´ výstupné súboru. My
totiº do súboru len ukladáme trie v optimalizovanej podobe, nekomprimujeme ho. Aº sú-
bor, v ktorom bude trie zachytené, zakomprimujeme vhodným komprima£ným algoritmom.
Pre na²e ú£ely sa svojím charakterom najlep²ie hodí algoritmus BWT, pouºitý napríklad v
komprima£nom programe BWT.

Ako ideálna forma serializácie trie sa javí serializácia priechodom do h¨bky. Jej podstata
spo£íva v tom, ºe pre kaºdý uzol si uchováme len kód znaku, ktorý daný uzol reprezentuje,
a po£et jeho synov. Vrcholy trie budeme prechádza´ od kore¬a smerom k listom stromu.
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Najprv teda spracujeme kore¬ový vrchol: do súboru zapí²eme po£et jeho synov a týchto
synov za£neme spracováva´. Kaºdý vrchol trie spracovávame rekurzívne, akoby to bol kore¬
osobitného trie. Na výstup teda zapí²eme po£et jeho synov a týchto synov zasa rekurzívne
spracujeme. Takýto spôsob serializácie trie má tu výhodu, ºe vo výstupnom súbore sa budú
vyskytova´ totoºné re´azce, £o je výhodné pre ¤al²iu komprimáciu súboru.

Dekódovanie trie zo súboru funguje presne opa£ným spôsobom: na za£iatku zo súboru
na£ítam po£et synov kore¬ového vrcholu, ktorého vytvorením poloºím základ celého trie.
Viem, ºe ¤al²í na£ítaný vrchol bude prvý syn kore¬ového vrcholu, za ktorým bude nasledova´
celý jeho podstrom. Preto môºem postupova´ opä´ rovnako, na£ítanie jedného podstromu sa
kon£í v okamihu, ke¤ som spracoval podstromy v²etkých synov. Pre rýchlej²iu rekon²trukciu
pôvodného re´azca hne¤ v priebehu tvorby trie tvorím i vine pointery. To mi tvorbu trie o
£osi spomalí, zárove¬ v²ak existencia vine pointerov výrazne zrýchli následné dekódovanie
pôvodného re´azca.

4.6 Dekódovanie pôvodného re´azca

Poslednou £as´ou ná²ho algoritmu, ktorá dosia© nebola popísaná, je dekódovanie pôvod-
ného re´azca po tom, £o sa nám zo súboru podarilo zrekon²truova´ trie, ktoré sme z re´azca
vytvorili v kompresnej £asti ná²ho algoritmu.

Vstupom tejto £asti algoritmu je teda trie a po£et znakov pôvodného re´azca. Ten je
samozrejme tieº uloºený vo výstupnom súbore a pri rekon²trukcii trie ho musíme taktieº
na£íta´. Trie pouºité pri dekódovaní pôvodného re´azca je oproti pôvodnej trie chudobne-
j²ie o v²etky longer a last_vine_in pointre. Tieto pointre sme potrebovali pre efektívnu
tvorbu trie, nenesú v²ak ºiadnu informáciu potrebnú pre dekódovanie vstupného re´azca a
preto neboli uchované ani vo výstupnom súbore. Vine pointre vo výstupnom súbore taktieº
neboli uloºené, po£as rekon²trukcie trie sme ich ale priebeºne tvorili do rovnakej podoby
ako v pôvodnom trie. Dekódovanie pôvodného re´azca môºe preto prebieha´ jednoducho
a rýchlo. Za£neme v synovskom vrchole kore¬ového uzlu, ktorý reprezentuje po£iatok vs-
tupného re´azca. Následne postupujeme smerom nadol po jednozna£ných synoch, ktorých
existencia je garantovaná postupom tvorby trie. To znamená, ºe ak sme v nejakom kroku vo
vrchole A, máme dve moºnosti:

• vrchol A má jediného potomka B, ktorého na£ítame ako ¤al²i znak vstupného re´azca
a presunieme sa na tento vrchol

• vrchol A nemá ºiadneho potomka, v tom prípade sa z tohto vrcholu presúvame vine
pointermi do krat²ieho kontextu aº dovtedy, pokia© nenarazíme na vrchol, ktorý má
práve jedného potomka. Presunieme sa do tohto vrcholu a ¤alej pokra£ujeme v cykle.

Dekódovanie znakov sa kon£í v okamihu, ke¤ sme na£ítali potrebný po£et znakov.
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Kapitola 5

Výsledky testov

V tejto kapitole sa dostávame k tomu najdôleºite²iemu, £o sa výsledku diplomovej práce
týka. Vytvorili a implementovali sme algoritmus tvorby SA PPM trie, stále v²ak nevieme,
aké výsledky bude tento algoritmus dáva´ v praxi, aplikovaný na reálne súbory.

5.1 O£akávania

Z podstaty algoritmu SA PPM vyplýva, ºe o kompresiu sa nestará samotné SA PPM.
Tento algoritmus len vstupný re´azec spracuje, vytvorí z neho dátovú ²truktúru, ktorú vhod-
ným spôsobom zakóduje do súboru. Aº na tento súbor zavoláme niektorý beºný kompresný
algoritmus. My²lienka je nasledujúca: pri tvorbe trie síce vznikne viac uzlov ako bolo znakov
v pôvodnom súbore, pri jeho vhodnom zakódovaní v²ak bude vzniknutý súbor lep²ie kom-
primovate©ný. V prípade serializácie trie do h¨bky bude výsledný súbor obsahova´ mnoho
rovnakých, resp. postupne sa skracujúcich re´azcov, ke¤ºe re´azec tvoriaci dlhý kontext sa
bude postupne skracova´ do krat²ích kontextov. Práve tieto skracujúce sa kontexty by mali
by´ dobre komprimovate©né.

Z ná²ho h©adiska sú dôleºité dve vlastnosti algoritmu: aké bude navý²enie po£tu uzlov
trie oproti po£tu znakov komprimovaného súboru a aká bude miera komprimovate©nosti
zakódovaného trie. Ak bude nárast po£tu vrcholov prive©ký, úspe²ní nebudeme. Rovnako ak
je ná² predpoklad o dobrej komprimovate©nosti serializovaného trie nepravdivý, nedosiahneme
dobrý kompresný pomer.

5.2 Výsledky

Algoritmus SA PPM sme testovali pouºitím vlastnej implementácie tohto algoritmu, ktorá
je taktieº sú£as´ou tejto diplomovej práce. Program je napísaný v jazyku C a niektoré
jeho £asti boli vzh©adom na podobnos´ ²truktúr prebraté zo softvérového projektu XBW.
Vzh©adom na to, ºe bolo ve©mi ´aºké vopred predpoveda´ výsledky tohto algoritmu, rozhodli
sme sa pre implementáciu, ktorá by predov²etkým rámcovo overila moºnosti tohto algoritmu.
Algoritmus sme preto neoptimalizovali pre ºiaden druh dát, najpodstatnej²ie pre nás bolo zis-
tenie nárastu po£tu vrcholov oproti po£tu vstupných znakov v nejakom �priemernom� súbore.
Pre zistenie tohto pomeru sme sa rozhodli na²im algoritmom zakódova´ a následne zakomp-
rimova´ pre podobné ú£ely ²tandardne pouºívané súbory z Calgary corpusu. V tabu©ke 5.1
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sú uvedené dosiahnuté výsledky. Sú v nej údaje o pôvodnej ve©kosti súboru (£o v na²om prí-
pade znamená aj po£et znakov vstupného re´azca, ke¤ºe znaky v testovacích súboroch majú
rozsah 1B), o ve©kosti súboru, v ktorom je zakódované trie(táto hodnota je zhruba dvojná-
sobkom po£tu vrcholov trie, ke¤ºe pre kaºdý jeho vrchol je okrem kódu znaku uloºený aj
po£et synov tohto vrcholu), a samozrejme ve©kos´ tohto súboru po zakomprimovaní kompri-
ma£nými programami. V tabu©ke sú pre porovnanie aj ve©kosti pôvodných súborov zakompri-
movaných priamo zvolenými komprima£nými programami. Pre lep²iu moºnos´ porovnávania
sme pre na²e testovanie zvolili beºne pouºívané programy bzip2, lzma a gzip. V²etky údaje
o ve©kosti súborov sú udávané v bytoch. Najlep²ie dosiahnuté komprima£né pomery sú v
tabu©ke zvýraznené tu£ným písmom.

Z výsledkov zobrazených v tabu©ke vidíme, ºe na²e predpoklady sa potvrdili len £iasto£ne.
Potvrdil sa predpoklad, ºe súbor obsahujúci zakódované trie bude komprimovate©ný lep²ie
ako pôvodný súbor. Zaznamenaný nárast po£tu vrcholov trie oproti po£tu znakov vstupného
re´azca je v²ak pre kompresné ú£ely prive©ký, pre vä£²inu vstupov je zakódovaná tria 5-10 ná-
sobne vä£²ia ako pôvodný súbor. Toto navý²enie po£tu vrcholov trie ústi po zakomprimovaní
do zhruba 1,5-2 násobnej ve©kosti výsledného súboru oproti súboru pôvodnému. Zárove¬
vidíme, ºe testované súbory boli pomerne malé, najvä£²í má len £osi viac ako 100KB. Toto
obmedzenie je vynútené pamä´ovou náro£nos´ou programu, ktorá je determinovaná po£tom
vrcholov trie. V kaºdom z vrcholov si musím pamäta´ okrem kódu znaku i synov tohto vr-
cholu a taktieº pomocné pointery a informácie umoº¬ujúce tvorbu trie. Pri enormnom náraste
po£tu vrcholov trie v niektorých testovacích súboroch rovnakou mierou vzrastajú i pamä´ové
nároky programu, ktoré nie je moºné zásadným spôsobom eliminova´. Je v²ak zaujímavé, ºe
práve súbory, pri ktorých bol nárast po£tu vrcholov trie najvä£²í, dosiahli najlep²ie výsledky,
ke¤ výsledný súbor je �len� o 16% vä£²í ako pôvodný súbor. Sloví£ko len musí by´ samozrejme
v úvodzovkách, ke¤ºe pre kompresný algoritmus je akéko©vek zvä£²enie súboru neprijate©né.
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Tabulka 5.1: Výsledky algoritmu SA PPM
Súbor Pôvodná

ve©kos´
Súbor.
ppm

Súbor.
ppm.bzip2

Súbor.
ppm.bzip2/
Súbor

Súbor.
ppm.bzip2/
Súbor.ppm

Súbor.
bzip2

Súbor.
bzip2/
Súbor

Súbor.
ppm/
Súbor

Súbor.
ppm.lzma

Súbor.
ppm.lzma/
Súbor

Súbor.
ppm.lzma/
Súbor.ppm

Súbor.
lzma

Súbor.
lzma/
Súbor

Súbor.
ppm.gzip

Súbor.
ppm.gzip/
Súbor

Súbor.
ppm.gzip/
Súbor.ppm

Súbor.
gzip

Súbor.
gzip/
Súbor

bib 111 261 1 077 369 172 572 1.55 0.16 27 467 0.25
9.68 151 935 1.37 0.14 30 539 0.27

298 589 2.68 0.28 35 063 0.315
geo 102 400 512 471 203 999 1.99 0.40 56 921 0.56

5.00 200 402 1.96 0.39 53 190 0.52
260 690 2.55 0.51 68 493 0.67

obj1 21 504 122 489 38 761 1,80 0,32 10 787 0,50
5.70 37 708 1,75 0,30 9 390 0,44

44 825 2,08 0,37 10 303 0,48
paper1 53 161 475 217 90 437 1.70 0.19 16 558 0.31

8.94 88 053 1.66 0.19 17 233 0.32
135 975 2.56 0.29 18 577 0.35

paper2 82 199 566 691 139 232 1.69 0.25 25 041 0.30
6.89 137 963 1.68 0.24 27 190 0.33

206 884 2.52 0.37 29 753 0.36
paper3 46 526 301 891 83 154 1.79 0.28 15 837 0.34

6.49 82 420 1.77 0.27 17 027 0.37
114 286 2.46 0.38 18 097 0.39

paper4 13 286 90 213 24 956 1.88 0.28 5 188 0.39
6.79 24 624 1.85 0.27 5 356 0.40

29 791 2.24 0.33 5 536 0.42
paper5 11 954 81 887 22 723 1.90 0.28 4 837 0.40

6.85 22 038 1.84 0.27 4 845 0.41
26 684 2.23 0.33 4 995 0.42

paper6 38 105 432 803 66 525 1.75 0.15 12 292 0.32
11.36 64 717 1.70 0.15 12 460 0.33

98 677 2.59 0.23 13 232 0.35
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Tabulka 5.2: Výsledky algoritmu SA PPM - pokra£ovanie
Súbor Pôvodná

ve©kos´
Súbor.
ppm

Súbor.
ppm.bzip2

Súbor.
ppm.bzip2/
Súbor

Súbor.
ppm.bzip2/
Súbor.ppm

Súbor.
bzip2

Súbor.
bzip2/
Súbor

Súbor.
ppm/
Súbor

Súbor.
ppm.lzma

Súbor.
ppm.lzma/
Súbor

Súbor.
ppm.lzma/
Súbor.ppm

Súbor.
lzma

Súbor.
lzma/
Súbor

Súbor.
ppm.gzip

Súbor.
ppm.gzip/
Súbor

Súbor.
ppm.gzip/
Súbor.ppm

Súbor.
gzip

Súbor.
gzip/
Súbor

progc 39 611 373 279 66 668 1.68 0.18 15 544 0.32
9.42 65 532 1.65 0.18 12 511 0.32

92 543 2.34 0.25 13 275 0.34
progl 71 646 1 902 947 120 480 1.68 0.06 15 579 0.22

26.56 91 294 1.27 0.05 14 917 0.21
231 370 3.23 0.12 16 273 0.23

progp 49 379 4 247 471 108 363 2.19 0.03 10 710 0.22
86.02 67 050 1.36 0.02 10 305 0.21

244 259 4.95 0.06 11 246 0.23
trans 93 695 7 390 479 237 586 2.54 0.03 17 899 0.19

78.88 108 674 1.16 0.01 16 634 0.18
582 659 6.22 0.08 18 985 0.20
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Kapitola 6

Záver

Táto diplomová práca si dala za cie© pokúsi´ sa upravi´ komprima£ný algoritmus PPM
a vyvinú´, implementova´ a otestova´ semiadaptívnu verziu tohto algoritmu vyuºívajúcu
neobmedzené kontexty vstupného re´azca. Práca bola rozdelená na tri hlavné £asti. V prvej
sme skúmali vlastnosti, ktoré sme od dátovej ²truktúry potrebovali pre nami tvorený algorit-
mus. Taktieº sme tvorili základné kroky algoritmu, skúmali sme pridávanie vrcholov do trie
v rôznych situáciách a h©adali £o najjednoduch²ie a zárove¬ £o najefektívnej²ie rie²enie nami
rie²eného problému. Výsledkom tejto fázy je algoritmus, ako je popísaný v kapitole 3 tejto
práce.

V druhej £asti sme sa venovali implementácii nami vytvoreného algoritmu. H©adali sme
postupy majúce prijate©né nároky na pamä´ i výpo£tový výkon po£íta£a, umoº¬ujúce rýchlu
a zárove¬ efektívnu tvorbu SA PPM trie. Jednotlivé nároky si navzájom £asto protire£ia,
v tejto fáze sme preto museli pristúpi´ k viacerým kompromisom, ktoré v²ak samozrejme
neovplyvnili samotný algoritmus. Výsledkom je funk£ný program naprogramovaný v jazyku
C, ktorý zo vstupného súboru vytvorí trie neobmedzenej h¨bky a zakóduje ju do výstupného
súboru.

Tretiu £as´ tvorilo testovanie programu a overenie predpokladu, ºe nárast po£tu vrcholov
trie bude vykompenzovaný jej lep²ou komprimovate©nos´ou. Tento prodpoklad sa nám v²ak
potvrdi´ nepodarilo, práve naopak. Museli sme kon²tatova´, ºe nárast po£tu vrcholov v trie
s neobmedzenou h¨bkou je prive©ký a v reálnych súboroch ho zlep²ená komprimovate©nos´
nevykompenzuje ani do tej miery, aby výstupný súbor nebol vä£²í ako pôvodný súbor. Vo
v²etkých testovaných reálnych súboroch sme zaznamenali nárast objemu výsledného súboru
oproti súboru pôvodnému v rozpätí od 16% do 96%. Akýko©vek nárast ve©kosti pôvodného
súboru je samozrejme pre komprima£né programy neprijate©ný, musíme preto kon²tatova´,
ºe semiadaptívny PPM algoritmus sa v podobe, v akej je uvedený v tejto diplomovej práci,
pre komprimáciu dát nehodí. Toto kon²tatovanie je zárove¬ aj hlavným výstupom tejto
diplomovej práce, ktorá mala za cie© overi´ pouºite©nos´ tohto algoritmu pre kompresné ú£ely.
Tento záver v²ak nemusí nutne znamena´ koniec záujmu o ²túdium neobmedzených kontextov
v oblasti komprimácie dát. Výstupom tejto diplomovej práce je i vyvinutý, implementovaný a
otestovaný algoritmus tvorby tejto dátovej ²truktúry, o ktorý je moºné oprie´ sa v prípadnom
¤al²om ²túdiu príbuzných problémov. Nemusí sa samozrejme jedna´ len o komprimáciu dát,
do úvahy pripadajú i iné aplikácie trie s neobmedzenou h¨bkou. Nie je v²ak vylú£ené, ºe sa
£asom objaví nová, perspektívna my²lienka vyuºívajúca neobmedzené kontexty aj v oblasti
komprimácie dát. Zrejme to nebude priamy nasledovate© idey tejto práce, moºno sa niekto len
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vo©ne in²piruje niektorou my²lienkou, a moºno niekto nadviaºe na vytvorený algoritmus trie
neobmedzenej h¨bky. V kaºdom prípade v²ak táto práca svojim dielom prispela k preskúmaniu
jednej vetvy moºného vyuºitia ²tatistických metód kompresie dát.
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P°íloha A

CD príloha

Jedným z hlavných výstupov tejto diplomovej práce je program implementujúci vyvinutý
algoritmus. Tento program sa nachádza na priloºenom CD spolu s jeho dokumentáciou a
samozrejme s elektronickou formou tejto diplomovej práce. Priloºené sú i súbory, na ktorých
bol program testovaný.

CD je rozdelené do dvoch hlavných zloºiek: PDF a PROGRAM. V zloºke PDF sa
nachádza uº spomenutá elektronická forma diplomovej práve.

Zloºka PROGRAM obsahuje samotný kód programu v podzloºke SOURCE, testovacie
súbory v podzloºke TEST_FILES a dokumentáciu k programu vygenerovanú programom
doxygen v podzloºke DOC. Táto dokumentácia je jednak vo formáte pdf pod názvom ref-
man.pdf a tieº vo formáte html v zloºke s názvom html. Hlavná stránka dokumentácie v
tomto formáte je uloºená v súbore index.html. Priamo v zloºke PROGRAM na nachádza
tieº testovací skript sa_ppm.sh, ktorého pouºitie bude popísané niº²ie.

A.1 Pouºitie programu

Vyvinutý algoritmus sme implementovali v jazyku C pre pouºitie pod opera£nými sys-
témami na báze Unixu. Vzh©adom na experimentálno-testovaciu úlohu tohto programu sa
nedomnievame, ºe takéto obmedzenie je nedostatkom tohto programu. Jeho cie©om bolo
hlavne overi´ správnos´ a pouºite©nos´ vyvinutého algoritmu, pre tieto ú£ely nie je nutné
vytvori´ program fungujúci na vä£²ine pouºívaných opera£ných systémov. V prípade, ºe
by sa ukázala perspektívnos´ tohto algoritmu pre kompresné ú£ely, bolo by samozrejme
prirodzeným pokra£ovaním roz²írenie pouºite©nosti tohto programu i na ostatné platformy.
Výsledky testov ºia© tento ná² pôvodný predpoklad vyvrátili a za týchto okolností nemá
zmysel pokra£ova´ v roz²irovaní pouºite©nosti tohto programu.

A.1.1 Kompilácia programu

Na priloºenom CD sa v zloºke /PROGRAM/SOURCE nachádzajú zdrojové súbory pro-
gramu, spolu so súborom Make�le. Kompilácia sa vykoná ²tandardne zavolaním príkazu
�make�.
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A.1.2 Spustenie programu

Vzh©adom na to, ºe vytvorený program je jednoú£elový, jeho pouºitie je jednoduché.
Má dva základné funkcie: tvorbu trie zo vstupného súboru a jej zakódovanie do výstupného
súboru, a naopak na£ítanie trie zo súboru a rekon²trukcia re´azca, ktorý je v tomto trie
zakódovaný. Program pochopite©ne vykonáva vºdy len jednu z týchto dvoch funkcií. Volá sa
príkazom

sa_ppm {-e|-d} -i input_�le_name [-o output_�le_name]
Prepína£ -e (e = encode) znamená, ºe program vstupný súbor zakóduje do trie a uloºí do

výstupného súboru, prebieha teda zakódovanie vstupného re´azca. Opa£nú £innos´ vykonáva
program pri zvolení prepína£a -d (e = decode) znamenajúceho dekódovanie trie zo vstupného
súboru a rekon²trukciu pôvodného re´azca do výstupného súboru. Pri spustení programu je
vºdy nutné pouºi´ práve jeden z týchto dvoch prepína£ov.

Nasleduje povinný prepína£ -i, za ktorým nasleduje meno vstupného súboru, bu¤ zadané
absolútne s cestou adresárovou ²truktúrou, alebo relatívne.

Posledný prepína£ -o je nepovinný, ²pecifuje meno výstupného súboru, ktoré nasleduje
za týmto prepína£om. Ak tento prepína£ nie je pouºitý, program v prípade meno vstupného
súboru a pridá za neho vlastnú príponu.,Táto prípona je bu¤ .enc v prípade zakódovania
vstupného textu, alebo .dec v prípade dekódovania tohto textu. Tento súbor si program
vytvorí a do tohto súboru bude zapisova´ výstupné dáta.

Sú£as´ou zloºky SOURCE je i skript sa_ppm_test.sh, ktorý slúºi na automatizované
testovanie programu. Tento skript dostane za svoj parameter zloºku a v²etky súbory, ktoré
sa v ¬om nachádzajú tieto súbory zakóduje pouºitím ná²ho algoritmu SA_PPM a vzniknutý
súbor zakomprimuje pomocou programov bzip2, lzma a gzip.
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