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Kapitola 1

Úvod

Chceme-li nad textovými daty provád¥t efektivn¥ operace, jakými je nap°í-
klad vyhledávání výskyt· krátkých vzork· v textu, je vhodné pouºít n¥jakou
indexovací datovou strukturu. Vhodnými kandidáty se ukázaly struktury ob-
sahující v²echny p°ípony indexovaného textu, p°edpony t¥chto p°ípon pak
totiº reprezentují v²echny podslova tohoto textu. Nejznám¥j²ím zástupcem
takových struktur je su�xový strom, jehoº výhodou je síla ve smyslu ²iroké
²kály moºných pouºití a lineární £as pot°ebný ke konstrukci. Nevýhodou je
pak velikost, nebo´ su�xový strom obsahuje redundantní informace v izo-
morfních podstromech. Ze su�xového stromu obdrºíme ztotoºn¥ním t¥chto
podstrom· kompaktní su�xový automat (CDAWG) [5, str. 169].

�astým p°ípadem je, ºe se indexová struktura pro celý vstupní text ne-
vejde do pam¥ti. V takovém p°ípad¥ je vhodné pouºít koncept posuvného
okna, kdy máme v pam¥ti indexovou strukturu vºdy jen pro £ást vstupního
textu.

Inenaga a spol. zve°ejnili v roce 2004 techniku aproximativního posunu
okna s kompaktním su�xovým automatem (dále jen posun okna) vyºadující
amortizovan¥ konstantní £as, p°i kterém se m·ºe posuvné okno zkrátit aº
na jednu polovinu. O rok pozd¥ji popsali Senft s Dvo°ákem algoritmus pro
p°esný posun okna v lineárním £ase a ukázali optimalitu tohoto algoritmu.
T°etí zp·sob realizace CDAWGu v posuvném okn¥ je úplná p°estavba au-
tomatu Inenagovým konstruk£ním algoritmem po kaºdém posunu.

Cílem práce je implementace zmín¥ných algoritm· pro CDAWG v posuv-
ném okn¥ a experimentální ov¥°ení jejich £asové sloºitosti na standardním
datovém korpusu. V pr·b¥hu práce se ukázalo, ºe technika aproximativního
posunu okna není korektní. P°ípady, kdy tato technika selhává byly prozkou-
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mány a experimentáln¥ byly srovnány pouze p°ístupy p°esného posunu okna
a rekonstrukce pro kaºdé okno.

V kapitole 2 jsou nejprve formáln¥ zavedeny pot°ebné pojmy a v ka-
pitole 3 popsány algoritmy nezbytné pro uvedené zp·soby posunu okna.
V podkapitole 3.3.2 je vyvrácena korektnost algoritmu pro aproximativní
posun okna. Pro pot°eby m¥°ení výkonových charakteristik je v kapitole 4
popsána konkrétní implementace algoritm· v jazyce C++ a v následující ka-
pitole 5 je rychlost této implementace zm¥°ena a jsou porovnány vlastnosti
jednotlivých p°ístup· k posunu okna. Podkapitola 5.4 se v¥nuje zhodnocení
chybovosti aproximativního posunu okna nad reálnými daty.
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Kapitola 2

Základní pojmy, zna£ení a
de�nice

Zde jsou uvedeny pojmy pot°ebné pro de�nici kompaktního su�xového au-
tomatu, p°ejaté z [7, str. 110�111].

Abecedou rozumíme kone£nou mnoºinu znak·, v této práci bude zpravidla
zna£ena Σ. Kone£ná posloupnost znak· σ délky n = |σ| se nazývá slovo,
mnoºinu v²ech slov zna£íme Σ∗. Pro prázdné slovo (slovo délky 0) uºíváme
symbol λ. M¥jme slova α a β, jejich spojení zna£íme jako αβ. Pro slova α,
β a σ taková, ºe αβ = σ, °íkáme, ºe β je levý kvocient σ podle α a zna£íme
jej β = α/σ. Pro slovo σ a 1 ≤ i ≤ |σ| zna£íme i-tý znak slova σ jako
σ[i]. Slovo β nazveme faktorem slova σ, pokud existují slova α, γ taková,
ºe σ = αβγ. Navíc libovolné takové α a γ nazveme pre�xem, resp. su�xem
slova σ a výskyt faktoru β ozna£íme σ[i..j] = σ[i]σ[i + 1] . . . σ[j] = β, kde
1 ≤ i ≤ j ≤ |σ|. Indexy i a j nazveme levou a pravou pozicí výskytu
a p°íslu²ný pre�x σ[1..j] a su�x σ[i..n] nazveme (pravý) pozi£ní pre�x a (levý)
pozi£ní su�x. Mnoºiny v²ech pre�x·, faktor· a su�x· slova σ jsou zna£eny
Pref(σ), Fact(σ) a Suf(σ). Mnoºina pravých pozi£ních pre�x· faktoru α
slova σ, tj. { γα | γα ∈ Pref(σ) }, bude zna£ena OccurRσ (α)

Pro výskyt faktoru β ve slov¥ σ, β = σ[i..j], nazveme znak σ[j + 1]
pravým kontextem tohoto výskytu, pokud takový znak existuje (tj. j < |σ|).
Faktor β je zprava v¥tvící, pokud má alespo¬ dva výskyty s r·znými pravými
kontexty, tj. existují indexy i1 < i2, j1 < j2 < |σ| takové, ºe σ[i1..j1], σ[i2..j2]
jsou výskyty faktoru β a σ[j1 +1] 6= σ[j2 +1]. Mnoºinu pravých v¥tvení slova
σ zna£íme BranR(σ). Faktor je unikátní, pokud má ve slov¥ práv¥ jeden
výskyt.
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Mnoºinu unikátních su�x· slova σ ozna£íme USuf(σ), mnoºinu
EBUS(σ) de�nujeme jako EBUS(σ) = {λ} ∪ USuf(σ) ∪ BranR(σ) (tato
mnoºina je d·leºitá pro de�nici kompaktního su�xového automatu).

Pro snaz²í popis zde uvedených algoritm· je výhodné téº ozna£ení nejdel-
²ího opakujíciho se su�xu slova σ = αc, pro c ∈ Σ, jako LRS(αc), coº je
nejdel²í slovo z mnoºiny Fact(α) ∩ Suf(αc).

De�nice (Kontextová ekvivalence zprava). Nech´ α , β ∈ Fact(σ), pak

α ≡Rσ β ⇐⇒ OccurRσ (α) = OccurRσ (β).

Tuto relaci nazýváme kontextová ekvivalence zprava.

Dále ozna£me rozkladovou t°ídu kontextové ekvivalence zprava, kam ná-
leºí °et¥zec α, jako [α]Rσ a nejdel²í °et¥zec z této rozkladové t°ídy jako (α)Rσ .
Prvek (α)Rσ nazv¥me reprezentantem t°ídy [α]Rσ .

De�nice (Pravé roz²í°ení). Pravé roz²í°ení slova α ∈ Fact(σ) je nejkrat²í
slovo β ∈ EBUS(σ) takové, ºe α ∈ Pref(β). Zna£íme 〈α〉Rσ .

Jinými slovy, 〈α〉Rσ vznikne ze slova α p°idáváním znak· napravo od pod-
°et¥zce, dokud není dosaºen prvek z EBUS(σ). Není-li α ∈ EBUS(σ), lze α
roz²í°it jediným moºným zp·sobem, jinak by α bylo zprava v¥tvící, unikátní
su�x nebo λ.

De�nice (Kompaktní su�xový automat, CDAWG). Kompaktní su�xový au-
tomat pro vstupní slovo σ ∈ Σ∗, zna£íme CDAWG(σ), je orientovaný acyk-
lický graf, s t¥mito vlastnostmi:

1. vrcholy jsou ur£eny t°ídami ekvivalence [α]Rσ pro v²echna α ∈ EBUS(σ).
Vrcholy a p°íslu²né t°ídy ekvivalence budeme ztotoº¬ovat.

2. pro kaºdý vrchol [α]Rσ a kaºdý jeho pravý kontext a existuje hrana
s náv¥²tím aξ = α/〈αa〉Rσ , která vede do vrcholu [γ]Rσ takového, ºe
〈αa〉Rσ ∈ [γ]Rσ , zna£íme ([α]Rσ , ξ, [γ]Rσ ) nebo jednodu²eji e. Náv¥²tí hrany
e zna£íme Label(e), vrchol, z kterého vychází, zna£íme Begin(e) a vr-
chol, do kterého vstupuje, zna£íme End(e). Délkou hrany e myslíme
délku jejího náv¥²tí a zna£íme |e|.

3. z kaºdého vrcholu [α]Rσ , s výjimkou [λ]Rσ , vede su�xová hrana do vrcholu
[γ]Rσ spl¬ující γ /∈ [α]Rσ . Pro pot°eby popisovaných algoritm· budeme
°íkat, ºe [α]Rσ obsahuje su�xový odkaz na [γ]Rσ a psát Suf([α]Rσ ) = [γ]Rσ .

Poznámka k volb¥ de�nice: V [5, str. 171] je CDAWG de�nován naivn¥
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jako graf daných vlastností reprezentující v²echny su�xy slova. Taková de�-
nice umoº¬uje dobrou p°edstavu CDAWGu, ale není návodná pro jeho kon-
strukci. Navíc je zde de�nován implicitní CDAWG, který se li²í tím, ºe opa-
kující se su�xy, které nejsou pravými v¥tveními, kon£í nikoliv ve vrcholu, ale
uprost°ed hrany. V [2, str. 36] je jiº CDAWG de�nován pomocí rozkladových
t°íd neintuitivn¥ de�nované ekvivalence nad v²emi faktory slova. Tato de�-
nice jiº návod ke konstrukci dává. Navíc je ekvivalentní de�nici implicitního
CDAWGu, ten totiº umoº¬uje s konstantní amortizovanou £asovou sloºitostí
p°idávat znak do grafu. De�nice uvedená v této práci (p°evzatá z [7, str. 111])
je rovn¥º ekvivalentní implicitnímu CDAWGu a navádí ke konstukci. Navíc
ale vyuºívá pravou kontextovou ekvivalenci de�novanou nad mnoºinou su-
�x·, coº umoº¬uje rychlou konstukci p°ímo z de�nice (lineární po£et su�x·
proti aº kvadratickému po£tu faktor·).

Dále pro CDAWG de�nujme zdrojový vrchol jako vrchol reprezentující
t°ídu ekvivalence prázdného slova ([λ]Rσ ) a koncový vrchol reprezentující t°ídu
ekvivalence vstupního slova ([σ]Rσ ). V grafu CDAWG(λ) zdrojový a koncový
vrchol splývají.

Vstupní, resp. výstupní stupe¬ vrcholu v je po£et hran vstupujících do vr-
cholu, resp. vystupujících z vrcholu a stupe¬ vrcholu je sou£et jeho vstupního
a výstupního stupn¥, zna£íme InDeg(v), OutDeg(v), resp. Deg(v). Rovn¥º
ozna£me velikost reprezentanta rozkladové t°ídy vrcholu v jako |v| = |[α]Rσ | =
|α|.

Implicitní vrchol je dvojice v = (e, i), kde e je hrana grafu a i ∈ [0, |e|]
index do náv¥²tí hrany. Je-li e = ([α]Rσ , γ, [β]Rσ ), potom implicitní vrchol
(e, i) reprezentuje mnoºinu faktor· [α]Rσ pro i = 0, {δ(γ[1, i])|δ ∈ [α]Rσ ]}
pro i ∈ [1, |e| − 1] a [β]Rσ , je-li i = |e|. Pokud bude t°eba zd·raznit, ºe impli-
citní vrchol neleºí na hran¥, budeme hovo°it o explicitním vrcholu. Vstupní
a výstupní stupe¬ implicitního vrcholu leºícího na hran¥ de�nujeme jako 1.
Pro implicitní vrchol v budeme zna£it Index(v) = i a Edge(v) = e (toto je
jednozna£né pouze pro vrcholy, které nejsou explicitní). Budeme-li hovo°it
o cest¥ ur£ené faktorem, budeme tím myslet orientovanou cestu ze zdrojo-
vého vrcholu do implicitního vrcholu reprezentujícího daný faktor takovou,
ºe postupným spojením náv¥²tí hran cesty dostaneme tento faktor.

V CDAWGu rozli²ujeme speciální typ hran. Hranu e = (v, α, w) nazveme
reprezentativní hranou vrcholu w, kdyº |v|+ |α| = |w|. Cesty ur£ené repre-
zentanty vrchol· jsou tvo°eny práv¥ reprezentantivními hranami. Je-li hrana
e reprezentantivní hranou vrcholu w, zna£íme e ∈ Solid(w).
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Reprezentantivní kostra CDAWGu je mnoºina v²ech jeho reprezentativ-
ních hran. Dále o ní budeme hovo°it pouze jako o kost°e (b¥ºn¥ se kostra
chápe obecn¥ji). Páte° je cesta ur£ená vstupním slovem grafu.

Aktivní bod grafu CDAWG(σ) je implicitní vrchol reprezentující °et¥zec
LRS(σ), p°edsunutý bod grafu CDAWG(ρs) je implicitní vrchol reprezen-
tující °et¥zec ρ. Graf CDAWG(λ) p°edsunutý bod nemá. Pro |σ| ≥ 2 platí,
ºe p°edsunutý bod grafu CDAWG(σ) není explicitní, jinak by z tohoto vr-
cholu vystupovala hrana délky 1 a ºádná del²í, protoºe kdyby taková byla,
tvo°ila by páte°. Jednalo by se tedy o vrchol výstupního stupn¥ 1 a takové
vrcholy v CDAWGu být nemohou.

Následovat bude formalismus pro posuvné okno a operace s ním:

De�nice (Posuvné okno). M¥jme slovo τ , posuvným oknem velikosti n mys-

líme posloupnost faktor· Φτ = {φi}|τ |−n+1
i=1 slova τ takovou, ºe:

• φ0 = τ [1..n]

• pro φi = τ [i+k..n+i], 0 ≤ k < i,

φi+1 =


τ [i+k..n+i+1] : n+i < |φ|, k ≥ 1
τ [i+di+1..n+i+1], di+1 ≥ 1 : n+i < |φ|, k = 0
⊥ : n+i = |φ|

Posunem okna chápeme p°echod od φi k φi+1, zna£íme φi+1 = Slide(φi).
Pro dané i myslíme posuvným oknem v £ase i slovo φi a aktuální délkou v
£ase i £íslo |φi|.

P°i posunu okna tedy m·ºe dojít k odebrání jednoho nebo více znak·,
ale znaky jsou odebírány jen tehdy, je-li aktuální délka okna práv¥ n. Po-
suvné okno takové, ºe je vºdy odebrán práv¥ jeden znak, tzn. ºe di = 1, i =
1 . . . |Φτ | − |τ | + 1, nazveme konstantní. Není-li posuvné okno konstantní,
nazveme ho prom¥nným oknem.

Slovo τ budeme nazývat vstupní páskou posuvného okna Φτ .
Operaci Slide(φi) lze rozloºit na dv¥ operace - aktualizace a odebrání,

zna£íme Update(φi) a Delete(φi). Update(φi) reprezentuje p°idání jednoho
znaku, tj. Update(φi) = φiτ [i+ n+ 1], Delete(φi) reprezentuje odebrání
di+1 znak·, tj. Delete(φi) = τ [i+ di+1..i+n] (di+1 odpovídá de�nici po-
suvného okna, nebo je rovno 0, pokud |φi| < |Φτ |). Potom Slide(φi) =
Update(Delete(φi)). Je-li Update(φi) = αc, budeme rovn¥º pouºívat pro
operaci Update zna£ení Update(α, c) = αc. Posuvné okno v £ase i a p°í-
su²ný graf budeme dále v textu ztotoº¬ovat.
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Uºite£ná je i de�nice online algoritmu ([5, str. 170]. Online algoritmus je
takový algoritmus, který zpracovává data sekven£n¥ a tedy pro svoji práci
nepot°ebuje znát dop°edu v²echna data, v na²em p°ípad¥ je text na£ítán
postupn¥ zleva doprava po znacích a CDAWG p°íslu²n¥ upravován.
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Kapitola 3

Algoritmy

Udrºování CDAWGu v posuvném okn¥ lze rozd¥lit na dva problémy, p°i-
dávání znaku na konec okna a odebírání znaku ze za£átku okna. Inenaga
a spol. [2, 5] nabízejí vhodný algoritmus pro p°idávání znaku, p°ístup k ode-
bírání znak· se ov²em r·zní. Jako první problém CDAWGu v posuvném
okn¥ vy°e²ili práv¥ Inenaga a spol. [2], roz²í°ením Inenagova konstruk£ního
algoritmu o aproximativní algoritmus, který ze za£átku okna odebere aº po-
lovinu znak·. Zárove¬ v této publikaci vyslovili domn¥nku, ºe v amortizo-
van¥ konstantním £ase (v jakém pracuje uvedený aproximativní algoritmus)
operaci Slide(φi) pro konstantní posuvné okno není moºné provést. Tuto
domn¥nku potvrdili Senft a Dvo°ák [7] a popsali optimální algoritmus pro
odebírání práv¥ jendoho znaku pracující v nejhor²ím p°ípad¥ v lineárním
£ase (i amortizovan¥).

3.1 Inenag·v konstruk£ní online algoritmus

Online konstrukce CDAWGu v optimálním £ase (lineárním) byla poprvé pu-
blikována v [5]. Je tvo°ena posloupností operací Update(α, c) (kaºdá v amor-
tizovan¥ konstantním £ase), kde c je dal²í na£tený znak. V této kapitole bude
popsáno p°idání nového znaku do CDAWGu. Dále v této práci budeme o jed-
nom kroku Inenagova konstruk£ního online algoritmu mluvit jako o p°idá-
vacím algoritmu.
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3.1.1 Popis algoritmu

Algoritmus postupn¥ vkládá do grafu pro slovo α su�xy nového slova αc,
|αc| = n, v po°adí od nejdel²ího po nejkrat²í. Ozna£íme-li z = LRS(αc), z′ =
LRS(α) a su�xy slova αc sestupn¥ dle délky jako u1 = αc, u2, . . . , un+1 = λ,
lze tyto su�xy rozd¥lit do t°ech skupin:

Skupina 1 u1, . . . , ui−1

Skupina 2 ui = z′a, ui+1, . . . , uj−1

Skupina 3 uj = z, uj+1, . . . , un+1

Su�xy ze skupiny 1 lze do grafu p°idat snadno p°idáním znaku c k hran¥
vedoucí do koncového vrcholu, pro kaºdý su�x uk totiº cesta grafem
CDAWG(γ) reprezentující slovo uk \uk[|uk|] kon£í v koncovém vrcholu. P°i-
dání v²ech su�x· ze skupiny 1 lze provést v konstantním £ase tak, ºe konce
náv¥²tí v²ech hran vedoucích do koncového vrcholu jsou reprezentovány jed-
nou globální prom¥nnou (tyto hrany nazýváme otev°ené). Skupina 3 repre-
zentuje su�xy αc, které jsou obsaºeny jiº v CDAWG(γ) a není je tedy t°eba
p°idávat.

Po provedení prodlouºení hran vedoucích do koncového vrcholu tedy sta£í
p°idat su�xy ze skupiny 2. Ty jsou vkládány postupn¥ od nejdel²ího. P°ed-
pokládejme, ºe p°idáváme pre�x uk = αc. Nejprve nalezneme cestu odpoví-
dající faktoru α. Nyní m·ºe nastat jedna z ²esti moºností:

P°ípad 1a. Cesta kon£í ve vrcholu, ze kterého nevede hrana s náv¥²tím
za£ínajícím c
P°ípad 1b. Cesta kon£í ve vrcholu a z tohoto vrcholu vede hrana délky 1 s
náv¥²tím za£ínajícím c
P°ípad 1c. Cesta kon£í ve vrcholu a z tohoto vrcholu vede hrana délky
alespo¬ 2 s náv¥²tím za£ínajícím c
P°ípad 2a. Cesta kon£í na hran¥ a její náv¥²í pokra£uje jiným písmenem
neº c
P°ípad 2b. Cesta kon£í na hran¥, jejíº náv¥²tí pokra£uje písmenem c a ne-
pokra£uje ºádným dal²ím znakem
P°ípad 2c. Cesta kon£í na hran¥, jejíº náv¥²tí pokra£uje písmenem c a po-
kra£uje alespo¬ jedním dal²ím znakem.

P°ípad 1a. V tomto p°ípad¥ sta£í p°idat hranu s náv¥²tím c z dosaºeného
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vrcholu do koncového vrcholu.
P°ípad 1b a 2b. Nejprve existuje-li vrchol vzniklý zkopírovaním jiného

vrcholu (jak je popsáno dále v tomto odstavci) s nenastaveným su�xovým
odkazem, je tento odkaz nastaven na vrchol dosaºený po cest¥ αc. Dále,
protoºe p°idávaný su�x jiº v grafu existuje, je t°eba prov¥°it, zda není po-
t°eba rozd¥lit vrchol, ve kterém su�x kon£í. Tento su�x totiº nemusí pat°it
do t°ídy ekvivalence ur£ené vrcholem, ve kterém kon£í (viz [5, str. 174]).
Pokud poslední hrana na cest¥ ur£ené reprezentantem vrcholu uk (ozna£me
e) je reprezentativní (e ∈ Solid(n)), nalezli jsme LRS(γc), nastavíme tedy
aktivní bod a algoritmus kon£í. Není-li tomu tak a navíc p°edchozí p°idaný
su�x je reprezentován jiným vrcholem, je t°eba vytvo°it nový vrchol zkopíro-
váním dosaºeného a p°esm¥rovat poslední hranu do tohoto vrcholu. Protoºe
nový vrchol reprezentuje su�x p·vodního, je su�xový odkaz kopírovaného
vrcholu nastaven na nový vrcholu a su�xový odkaz nového vrcholu z·stává
prozatím nenastavený. Navíc se m·ºe situace opakovat s následujícími su-
�xy a dokud jsou nalezeny su�xy kon£ící ve stejném vrcholu, který p·vodn¥
reprezentoval slovo uk, jsou jejich poslední hrany p°esm¥rovány do jiº vytvo-
°eného nového vrcholu.

P°ípad 1c a 2c. Nalezen pre�x LRS(uk), tzn. aktivní bod, algoritmus
kon£í.

P°ípad 2a. Zde je zapot°ebí rozli²ovat dva podp°ípady. Ozna£me b( 6= c)
znak, kterým pokra£uje p°íslu²ná poslední hrana na cest¥ ur£ené slovem α,
a hranu samotnou jako e a vrchol ve kterém kon£í v. V p°ípad¥, ºe tato hrana
není reprezentativní (e /∈ Solid(v)) a zárove¬ jiº byl p°idán n¥jaký su�x βc
prost°ednictvím p°ípadu 1a nebo 2a (tedy vrcholu, ve kterém kon£í cesta β,
vede hrana za£ínající b), pak γ ∈ [β]Rσ (podrobn¥ji viz [5, str. 173]). Tedy
sta£í p°esm¥rovat hranu do tohoto vrcholu a náv¥²tí nastavit na tu £ást slova
α, kterou za£íná hrana. Navíc pokud p°i p°idání následujícího su�xu uk+1

nastane stejný p°ípad, hrana je rovn¥º p°esm¥rována. V opa£ném p°ípad¥
je pot°eba rozd¥lit hranu e v míst¥, kde kon£í α, p°idáním nového vrcholu,
jehoº su�xový odkaz je prozatím ponechán nenastavený, a z tohoto vrcholu
p°idat novou hranu s náv¥²tím c vedoucí do koncového vrcholu.

Zmín¥né techniky p°idávání hran vedoucích do koncového vrcholu p°i-
dají v jednom kroku tolik su�x·, kolik cest vede do vrcholu, ze kterého
nová hrana vychází. V p°ípad¥, ºe se algoritmus je²t¥ nezastavil, ale nebylo
t°eba p°idávat hranu, provedeme totéº. Byl-li p°idán su�x αc, najdeme po-
slední vrchol na cest¥ α. Pokud se nejedná o po£áte£ní vrchol, následujeme
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su�xový odkaz, v opa£ném p°ípad¥ najdeme poslední vrchol na cest¥ od-
povídající slovu α bez prvního písmene (α[1]/α). Je-li |α| = 0, algoritmus
kon£í a aktivní bod je nastaven na po£áte£ní vrchol. Z tohoto vrcholu po-
kra£ujeme dle té £ásti α, která odpovídá poslední hran¥ na p°íslu²né cest¥.
Pro cestu z po£áte£ního vrcholu do nalezeného bodu opakujeme algoritmus.

Kdykoliv je nalezena cesta α, která kon£í ve vrcholu a existuje vrchol
vzniklý rozd¥lením hrany s nenastaveným su�xovým odkazem, je tento odkaz
nastaven na dosaºený vrchol. Dále pokud po skon£ení algoritmu existuje
vrchol s nenastaveným su�xovým odkazem, je nastaven na po£áte£ní vrchol.

V p°ípad¥, ºe bude p°idávací algoritmus pouºit pro aproximativní posun
okna (viz kapitola 3.4), je rovn¥º t°eba b¥hem konstrukce udrºovat p°edsu-
nutý bod. Prázdný graf p°edsunutý bod nemá, pro graf se vstupním slovem
velikosti 1 je p°edsunutým bodem zdrojový vrchol. Po kaºdém p°idání je
pouze t°eba zvý²it index p°edsunutého bodu o 1 (ve smyslu páte°e pro p°í-
pad, ºe se jedná o explicitní vrchol a není tak jednozna£ná hrana na které
tento vrchol leºí). Pro p°ípad 2a, je-li z aktivního bodu ud¥lán explicitní
vrchol a p°edsunutý bod leºel na hran¥, na které leºel aktivní bod, je t°eba
nastavit p°edsunutý bod na jedunou hranu, která p°ed p°idáním nové hrany
z aktivního bodu vede a p°íslu²n¥ nastavit jeho index na délku této hrany
bez jedné.
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Procedura 3.1 Update(CDAWG(γ),c)
1: final_node := ↑koncový vrchol grafu

2: active_point := ↑aktivní bod grafu

3: miss_suf1 := nil // Vrchol bez suf. hrany vzniklý na hran¥

4: miss_suf2 := nil // Vrchol bez suf. hrany vzniklý klonováním

5: prev_node := nil // Poslední vrchol, kam byla p°idána hrana

6: prev_suf := nil // Poslední p°idaný sufix

7: prev_split := nil // Vzor naposledy klonovaného vrcholu

8: stop := false // Konec hlavní smy£ky?

9:

10: posu¬ ukazatel konce reprezentanta vrcholu final_node o 1

11: // Otev°ené hrany jsou tímto krokem automaticky prodlouºeny,

12: // ukazatel konce jejich náv¥²tí je totiº asociován s koncem

13: // reprezentanta vrcholu final_node
14: zvy² index p°edsunutého bodu grafu o 1 // Jen pro aprox. posun okna

15: if γ je prázdné slovo then

16: vytvo° nový koncový vrchol grafu s reprezentantem c
17: p°idej hranu ([λ]Rc , c, [c]

R
c )

18: nastav aktivní bod na [λ]Rc
19: nastav p°edsunutý bod na [λ]Rc // Jen pro aprox. posun okna

20: return

21: end if

22: while not stop and active_point 6= nil do

23: AdjustActivePointSurrounding()

24: end while

25: SetMissingSuffix(miss_suf1,[λ]Rγc)
26: SetMissingSuffix(miss_suf2,[λ]Rγc)
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Procedura 3.2 AdjustActivePointSurrounding()

1: suf_found := nil // Vrchol kde byl nalezen aktuální sufix

2: suf_found_edge := nil // Poslední hrana na cest¥ do suf_found
3:

4: if active_point je explicitní vrchol then

5: Case1() // P°ípad 1a,1b,1c

6: else

7: Case2() // P°ípad 2a,2b,2c

8: end if

9: if suf_found 6= nil then // Sufix kon£il v explicitním vrcholu

10: if suf_found 6= prev_suf and suf_found_edge /∈ Solid(suf_found)
then // Nalezený sufix se li²í od p°edchozího nalezeného

11: // a vstupní hrana není reprezentantivní

12: if prev_split = suf_found then // Vrchol jiº byl rozd¥len

13: P°esm¥ruj hranu suf_found_edge do prev_suf
14: else

15: Vytvo° nový vrchol a vloº do n¥j kopie hran vycházejících z suf_found
16: prev_split := suf_found
17: if Suf(prev_suf) = nil then

18: miss_suf2 := prev_suf
19: end if

20: end if

21: else

22: stop := true

23: return

24: end if

25: end if
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Procedura 3.3 Case1()
1: SetMissingSuffix(miss_suf1,active_point)
2: if z vrcholu active_point vychází hrana e s náv¥²tím za£ínajícím c then
3: if |e| = 1 then // P°ípad 1b

4: suf_found := End(e)
5: suf_found_edge := e
6: if prev_split 6= suf_found then

7: SetMissingSuffix(miss_suf2,suf_found)
8: end if

9: else // P°ípad 1c

10: nastav active_point aktivním bodem grafu

11: stop := true

12: return

13: end if

14: else // P°ípad 1a

15: p°idej do grafu otev°enou hranu (active_point, c, final_node)
16: prev_node := active_point
17: prev_suf := final_node
18: nastav active_point aktivním bodem grafu

19: MoveUp(active_point)
20: IssueCredits(final_node, active_point, 1) // Pouze pro aprox.

posun

21: end if
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Procedura 3.4 MoveUp(↑v)
1: if v je explicitní vrchol then

2: if v = [λ]Rγc then
3: v := nil

4: else

5: v := Suf(v)
6: end if

7: else

8: src1 := ↑vrchol z kterého vychází hrana, na které v leºí

9: e1 := Edge(v)
10: if src1 = [λ]Rγc then
11: src2 := nil

12: else

13: src2 := Suf(src2)
14: end if

15: i := 0
16: e2 := ↑hrana vycházející z vrcholu src2 za£ínající Label(e1)[1]
17: while |e1| − i > |e2| do // fastscan

18: i := i+ |e2|
19: src2 := End(e2)
20: e2 := ↑hrana vycházející z vrcholu src2 za£ínající Label(e1)[1 + i]
21: end while

22: v := (e2, i)
23: end if
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Procedura 3.5 Case2()
1: if náv¥²tí hrany e na které leºí active_point pokra£uje písmenem c then
2: if Index(active_point) + 1 = |e| then // P°ípad 2b

3: suf_found := End(e)
4: suf_found_edge := e
5: if prev_split 6= suf_found then
6: SetMissingSuffix(miss_suf2,suf_found)
7: end if

8: else // P°ípad 2c

9: nastav active_point aktivním bodem grafu
10: stop := true

11: return

12: end if

13: else // P°ípad 2a

14: if e není reprezentantivní and prev_suf 6= nil and prev_suf 6= End(e) then
15: p°esm¥ruj hranu e do vrcholu prev_suf
16: else

17: ud¥lej z vrcholu active_point explicitní vrchol a p°ípadn¥ pat°i£n¥ uprav p°ed-
sunutý bod

18: p°idej do grafu otev°enou hranu (active_point, c, final_node)
19: SetMissingSuffix(miss_suf1, active_point)
20: miss_suf1 := active_point
21: IssueCredits(finalnode, active_point, 1)

22: end if

23: nastav active_point aktivním bodem grafu
24: MoveUp(active_point)
25: if [(active_point)Rγcc]

R
γc je explicitní vrchol then

26: // z active_point vede hrana s náv¥²tím c (délky 1)

27: prev_node := ↑ [(active_point)Rγcc]Rγc
28: else

29: prev_node := nil

30: end if

31: edge_added := true

32: end if

Procedura 3.6 SetMissingSuffix(↑miss_suf, suf)
1: if miss_suf 6= nil then

2: Suf(miss_suf) := suf
3: miss_suf := nil

4: end if
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3.2 Senft-Dvo°ák·v odebírací algoritmus

Algoritmus odebírá práv¥ jeden znak ze za£átku okna a v nejhor²ím p°í-
pad¥ odebírání trvá lineárn¥ dlouho (i amortizovan¥). Pseudokódy 3.7, 3.8,
3.9 a 3.11 jsou po drobných opravách p°evzaty z [7], kde byl algoritmus
publikován, a dopln¥ny o pseudokód procedury 3.10. Aktualizace náv¥²tí je
provedena procedurou BatchUpdate(), která je popsána v kapitole 3.5.2.
Dále budeme o Senft-Dvo°ákov¥ odebíracím algoritmu hovo°it jako o p°es-
ném odebíracím algoritmu.

3.2.1 Popis algoritmu

Nejd°íve se ov¥°í speciální p°ípad, kdy je graf tvo°en pouze jedinou hranou,
coº nastává pouze pro am (pokud by se ve vstupním slov¥ vyskytovalo je²t¥
jiné písmeno, nutn¥ by ze zdrojovéhu vrcholu musela vést hrana za£ínající
tímto písmenem). V takovém p°ípad¥ je tato hrana zkrácena o jeden znak,
nebo v p°ípad¥, ºe má délku náv¥²tí 1, smazána spolu s koncovým vrcholem,
a algoritmus kon£í.

V ostatních p°ípadech je graf procházen po implicitních vrcholech na pá-
te°i (vynechá se zdrojový vrchol) a sledují se levé kontexty pre�xu π vstup-
ního slova daného práv¥ nav²tíveným implicitním vrcholem. Dále je sledo-
váno, jestli práv¥ nav²tívený vrchol reprezentuje t°ídu velikosti 1 (tj. kaºdý
doposud nav²tívený vrchol m¥l vstupní stupe¬ nejvý²e 1) a jestli slovo π
není jednoduché slovo (am pro n¥jaké a ∈ Σ a m > 0).

Je-li na páte°i nav²tíven explicitní vrchol, dojde k jeho úprav¥. Mohou
nastat tyto p°ípady (jaké podmínky musí spl¬ovat vstupní slovo grafu, aby
tyto p°ípady nastaly, je popsáno v [7, str. 113�114]):

P°ípad 1 Vrchol p°edstavuje jediný faktor, po£et levých kontext· je ro-
ven 1 a p°í²tí nav²tívený vrchol

1a bude reprezentovat jednoduché slovo.
1b nebude reprezentovat jednoduché slovo.
Pozn.: P°ípad, ºe by po£et levých kontext· byl 0 je o²et°en na za£átku

algoritmu, protoºe odpovídající faktor nemá ºádný levý kontext, tzn. má
jediný výskyt, z £ehoº plyne, ºe má nejvý²e 1 pravý kontext, tedy nav²tí-
vený vrchol má výstupní stupe¬ nejvý²e 1. Protoºe jediný vrchol spl¬ující
takové podmínky je výstupní vrchol, aktivní hrana je hrana ze zdrojového
do výstupního vrcholu reprezentující celé vstupní slovo. Protoºe nav²tívený
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vrchol p°edstavuje jediný faktor, nutn¥ graf obsahuje tuto jedinou hranu,
coº odpovídá speciálnímu p°ípadu o²et°enému na za£átku algoritmu.
P°ípad 2 Vrchol p°edstavuje jediný faktor a po£et levých kontext· je v¥t²í
neº 1.
Skupina 3 Vrchol p°edstavuje více faktor·, které nemají ºádný levý kon-
text a poslední nav²tívený vrchol, který n¥jaký levý kontext m¥l,

3a nebyl explicitní.
3b byl explicitní.

P°ípad 4 Vrchol p°edstavuje více faktor·, které mají práv¥ jeden levý kon-
text.
P°ípad 5 Vrchol p°edstavuje více faktor·, které mají více neº jeden levý
kontext.

Ozna£me hranu, jejímº následováním jsme do²li do sou£asného vrcholu jako
aktivní hranu a vstupní slovo grafu jako aβ, kde a je odebíraný znak. Potom
se algoritmus v jednotlivých p°ípadech chová následovn¥:

P°ípad 1a a 4. Nech´ γ je p°íslu²ný levý kontext. Aktivní hrana je p°e-
sm¥rována do vrcholu reprezentujícího °et¥zec 〈γ〉Raβ a její náv¥²tí p°íslu²n¥
upraveno, tj. prodlouºeno o znaky roz²i°ující γ na 〈γ〉Raβ neboli γ/〈γ〉Raβ. Po-
kud vrchol, do kterého p·vodn¥ vedla aktivní hrana, má po p°esm¥rování
vstupní stupe¬ 0, je smazán spole£n¥ se v²emi svými výstupními hranami.
Vznikne-li tak dal²í vrchol vstupního stupn¥ 0, situace se rekurzivn¥ opakuje.
Po t¥chto úpravách algoritmus kon£í a jiº nepokra£uje na dal²í implicitní vr-
chol na páte°i.
P°ípad 1b a 2. Algoritmus pokra£uje dal²ím implicitním vrcholem na páte°i.
P°ípad 3a. Ozna£me zmín¥ny implicitní vrchol s levým kontextem jako l.
Aktivní hrana je zkrácena po tento vrchol, tzn. nové náv¥²tí hrany odpovídá
£ásti náv¥²tí od vrcholu, z kterého hrana vychází, po l.
P°ípad 3b. Aktivní hrana je smazána. Po této operaci m·ºe mít vrchol, z kte-
rého hrana vycházela, výstupní stupe¬ 1. V takovém p°ípad¥ ozna£me tento
vrchol w a poslední výstupní hranu jako e. Vrchol w je t°eba smazat spolu
s hranou e a v²echny hrany, které vedly do v, p°esm¥rovat do koncového
vrcholu hrany e a prodlouºit jejich náv¥²tí o náv¥²tí hrany e.
P°ípad 5. Je vytvo°ena kopie nav²tíveného vrcholu v£etn¥ v²ech jeho vý-
stupních hran a aktivní hrana je do tohoto nového vrcholu p°esm¥rována.
Algoritmus dále pokra£uje jako by nov¥ vytvo°ený vrchol leºel na páte°i
(tzn. pokra£uje se po kopii hrany, po které by se pokra£ovalo v ostatních
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p°ípadech).

Poznamenejme, ºe po smazání vrcholu je t°eba aktualizovat su�xové
hrany grafu. Hrany, které vedly do smazaného vrcholu jsou p°esm¥rovány
do vrcholu, kam vedla výstupní su�xová hrana smazaného vrcholu. Aby
bylo moºné tuto operaci provést, je vhodné si ve vrcholu udrºovat seznam
zp¥tných su�xových hran.

Aktualizace aktivního bodu probíhá po skon£ení algoritmu pr·chodem
grafu dle slova LRS(aβ), které reprezentoval p·vodní aktivní bod. Je-li na-
lezen vrchol reprezentující toto slovo a nejedná se o koncový vrchol grafu,
aktivní bod není t°eba aktualizovat. V opa£ném p°ípad¥ se LRS(β) o jedna
zkrátilo a je t°eba p°íslu²n¥ upravit aktivní bod, tj. zavoláním metody
MoveUp() (3.4) na aktivní bod. P°edsunutý bod není t°eba udrºovat.
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Procedura 3.7 Delete_Exact(CDAWG(aβ))

1: location := ↑ [λ]Raβ // Poslední nav²tívený vrchol (na páte°i)

2: last− nonunique := location // Poslední vrchol s dv¥ma výskyty

3: active_edge := nil // Poslední hrana vstupující do location
4: new_vertex := nil // Nov¥ vytvo°ený vrchol

5: trivial_class := true // Reprezentuje location t°ídu velikosti 1?

6: simple_string := true // Reprezentuje location slovo am?
7: stop := false // Konec hlavní smy£ky?

8: contexts[] // Asociativní pole Char→ ↑ReferencePair
9: last_context := (aβ)[1] // Poslední levý kontext (location)Raβ
10: i := 1 // Index do slova aβ
11:

12: Prepare()

13: while not stop and i ≤ |aβ| do
14: for all klí£ c z contexts[] do
15: if (caβ)[1..i] je implicitní vrchol CDAWG(aβ) then
16: contents[c] := ↑ [(caβ)[1..i+ 1]]Raβ
17: last_context := c
18: else

19: if contexts.size = 1 then

20: last_nonunique := location
21: end if

22: smaº contexts[c]
23: end if

24: end for

25: location := ↑ vrchol aβ[1..i]
26: active_edge := ↑poslední hrana p°ed location
27: if simple_string and (aβ)[i] 6= (aβ)[1] then
28: simple_string := false

29: end if

30: if trivial_class and InDeg(location) ≥ 2 then

31: trivial_class := false

32: end if

33: if location je explicitní vrchol then

34: AdjustExplicitVertex()

35: end if

36: end while

37: BatchUpdate([λ]Raβ)
38: if LRS(aβ) ur£ené p·v. aktivním bodem kon£í v koncovém vrcholu then

39: Zavolej MoveUp() na aktivní bod

40: end if
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Procedura 3.8 AdjustExplicitVertex()

1: if trivial_class then
2: if contexts.size = 0 then

3: // Nem·ºe nastat, o²et°eno na °ádku Prepare:1

4: else if contexts.size = 1 then

5: if not simple_string and (aβ)[i+ 1] 6= (aβ)[1] then // P°ípad 1b

6: // (aβ)[1..i+ 1] není am

7: p°esm¥ruj hranu active_edge do vrcholu 〈last_context〉Raβ a uprav její

náv¥²tí

8: Cleanup(location)
9: stop := true

10: else // P°ípad 1a

11: // Pokra£uj

12: end if

13: else // P°ípad 2

14: // Pokra£uj

15: end if

16: else

17: if contexts.size = 0 then

18: if last_nonunique je implicitní vrchol na hran¥ active_edge then
19: // P°ípad 3a

20: zkra´ hranu active_edge na index implicitního vrcholu

last_nonunique
21: p°esm¥ruj hranu active_edge do vrcholu location
22: else // P°ípad 3b

23: source := Begin(active_edge)
24: odeber active_edge
25: CheckOutDegree(source)
26: end if

27: else if contexts.size = 1 then // P°ípad 4

28: p°esm¥ruj hranu active_edge do vrcholu 〈last_context〉Raβ a uprav její

náv¥²tí

29: Cleanup(location)
30: stop := true

31: else // P°ípad 5

32: new_vertex := ↑(nov¥ vytvo°ený vrchol)

33: p°esm¥ruj hranu active_edge do vrcholu new_vertex
34: zkopíruj v²echny výstupní hrany vrcholu location do vrcholu

new_vertex
35: location := new_vertex
36: end if

37: end if
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Procedura 3.9 Prepare()

1: if OutDeg(location) = 1 then

2: e := ↑jediná hrana grafu
3: if |e| > 1 then

4: zkra´ náv¥²tí hrany e
5: zkra´ index aktivního a p°edsunutého bodu
6: else

7: smaº hranu e spole£n¥ s vrcholem End(e)
8: nastav [λ]Rλ jako aktivní bod
9: nastav nil jako p°edsunutý bod
10: end if

11: stop := true

12: return

13: end if

14: for all výstupní hrany e vrcholu location do

15: c := Label(e)[1]
16: contexts[c] := ↑ [c]Raβ
17: last_context := c
18: end for

Procedura 3.10 CheckOutDegree(v)
1: if OutDeg(v) = 1 then

2: only_edge := ↑jediná hrana vycházející z v
3: new_target := End(only_edge)
4: if Cred(v) = 1 then // Pouze pro aproximativní posun

5: IssueCredit(End(only_edge)v,1)
6: end if

7: for all vstupní hrana e vrcholu v do
8: P°esm¥ruj hranu e do vrcholu new_target
9: Prodluº náv¥²tí hrany e o náv¥²tí hrany only_edge
10: end for

11: Cleanup(v)
12: end if

Procedura 3.11 Cleanup(location)
1: if InDeg(location) = 0 then

2: for all hrana e vystupující z location do

3: Smaº hranu e
4: Cleanup(End(e))
5: end for

6: end if

7: for all vrchol v, takový, ºe Suf(v) = location do

8: Suf(v) := Suf(location)
9: end for

10: Smaº vrchol location
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3.3 Inenag·v aproximativní odebírací algorit-
mus

Tento algoritmus, zve°ejn¥ný v [2], p°i odebírání znak· z konce posuvného
okna (neboli zkracování slova reprezentovaného CDAWGem o znaky nalevo)
tém¥° nem¥ní strukturu grafu. Dochází pouze ke zkrácení nebo odebrání
jedné hrany. Tak je odebráno tolik prvních písmen, kolik faktor· reprezentuje
poslední zdrojový vrchol zkrácené nebo odebrané hrany, nikdy to ale není
více neº polovina z p·vodního slova. Tato jednoduchá operace je provedena
v konstantním £ase. Budeme-li dále hovo°it o aproximativním odebíracím
algoritmu, budeme jím myslet práv¥ tento algoritmus. Pro p°ehlednost je
uveden pseudokód algoritmu (procedura 3.12; procedura CheckOutDegree()
je uvedena v kapitole 3.2 a je stejná pro p°esný i aproximativní odebírací
algoritmus).

3.3.1 Popis algoritmu

Upravovaná hrana je vºdy poslední hrana na cest¥ po páte°i, tj. reprezen-
tativní hrana koncového vrcholu. Tu nalezneme jako hranu, na které leºí
p°edsunutý bod (který je pro netriviální grafy vºdy implicitní). Pokud ak-
tivní bod leºí na této hran¥, je hrana jednodu²e zkrácena o znaky, které
�p°esahují� aktivní bod. Aktivní bod je poté aktualizován. Pokud zkrácená
hrana vede z po£áte£ního vrcholu, vezme se její náv¥²tí zkrácené o první znak
a takto vzniklé slovo ur£uje nový aktivní bod. Pokud se o po£áte£ní vrchol
nejedná, p°ejdeme k novému vrcholu p°es su�xový odkaz a z n¥j pokra£u-
jeme po cest¥ ur£ené náv¥²tím zkrácené hrany. V opa£ném p°ípad¥, tedy
kdyº aktivní bod leºí mimo poslední hranu na páte°i, je hrana jednodu²e
odebrána. V tom p°ípad¥ se ov²em m·ºe stát, ºe zdrojový vrchol odebrané
hrany bude mít výstupní stupe¬ práv¥ 1. Je-li tomu tak, je t°eba tento vrchol
odstranit spolu s poslední hranou, p°esm¥rovat hrany do n¥j vedoucí do kon-
cového vrcholu, prodlouºit jejich náv¥²tí o náv¥²tí na poslední hran¥ vedoucí
z odstran¥ného vrcholu a podobn¥ jako u p°esného odebíracího algoritmu
jsou p°esm¥rovány su�xové hrany vstupující do odstran¥ného vrcholu.

Protoºe náv¥²tí hran jsou reprezentovány párem odkaz· do okna, je
moºné, ºe tyto odkazy po odebrání po£áte£ních písmen p°estanou být aktu-
ální, tj. neukazují do okna. Jak tyto hrany aktualizovat je popsáno v sekci
3.5.1. Procedura IssueCredits() pro aktualizaci náv¥²tí je zahrnuta na p°í-
slu²ných místech pseudokódu.
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Aktivní bod se m¥ní pouze v p°ípad¥, ºe je zkracována hrana. Potom je
aktualizován voláním procedury MoveUp() (3.4). P°edsunutý bod je aktua-
lizován vºdy, rovn¥º voláním procedury MoveUp().

Procedura 3.12 Delete_Approx(CDAWG(aβ))

1: active_point := ↑aktivní bod grafu CDAWG(aβ)
2: advance_point := ↑p°edsunutý bod grafu CDAWG(aβ)
3: new_advance_point := advance_point
4:

5: MoveUp(new_advance_point)
6: if OutDeg(location) = 1 then

7: e := ↑jediná hrana grafu

8: if |e| > 1 then

9: MoveUp(active_point)
10: nastav active_point jako aktivní bod grafu

11: zkra´ náv¥²tí hrany e
12: else

13: smaº hranu e spole£n¥ s vrcholem End(e)
14: end if

15: else if active_point není explicitní vrchol and implicitní vrcholy

active_point a advance_point leºí na stejné hran¥ then

16: index := Index(active_point)
17: e := Edge(active_point)
18: nastav náv¥²tí hrany e na Label(e)[1..index]
19: IssueCredits(End(e),Begin(e),1)
20: else

21: source := End(advance_point)
22: smaº hranu na které leºí advance_point
23: CheckOutDegree(source)
24: end if

25: nastav new_advance_point jako p°edsunutý bod grafu

P°i testování algoritmu se ukázalo, ºe existuje t°ída p°ípad·, kdy popsaný
algoritmus nevytvo°í korektní CDAWG. Tyto p°ípady budou nyní popsány.

3.3.2 Protip°íklad funk£nosti algoritmu

V mnohých p°ípadech dochází odebráním levého znaku z okna ke smazání
více neº jednoho vrcholu grafu. Nalezneme-li takový graf, v kterém navíc
p°edposlední vrchol na páte°i reprezentuje jediný faktor, tj. aproximativní
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Obrázek 3.1: Protip°íklad k Inenagovu odebíracímu algoritmu I.

Vlevo � CDAWG(babaababab). Uprost°ed � CDAWG(abaababab), £árkované hrany a

vrcholy jsou správn¥ odebrány p°esným odebíracím algoritmem. Vpravo � graf vzniklý

odebráním znaku aproximativním odebíracím algoritmem CDAWG(babaababab). Hv¥z-
di£ka ozna£uje aktivní bod, te£ka ozna£uje p°edsunutý bod.

odebírací algoritmus z grafu odebere jediný znak, jist¥ se bude jednat o pro-
tip°íklad k funkcionalit¥ tohoto algoritmu, nebo´ algoritmus odebere vºdy
maximáln¥ jeden vrchol.

Popsané vlastnosti spl¬uje CDAWG pro vstupní slovo γ = babaababab.
Odebrání levého znaku je moºné provést nap°íklad p°esm¥rováním hrany
([λ]Rγ , ba, [ba]Rγ ) do vrcholu [aba]Rγ (práv¥ tak je graf upraven p°esným ode-
bíracím algoritmem, viz 3.2). Po p°esm¥rování hrany je t°eba vrchol [ba]Rγ
smazat s celým jeho podstromem, £ímº dojde k smazání druhého vrcholu
[baba]Rγ .

Aproximativní odebírací algoritmus smaºe hranu ([baba]Rγ , ababab, [γ]Rγ )
a vrchol [baba]Rγ spolu s hranami ([baba]Rγ , a, [γ]Rγ ) a ([baba]Rγ , ababab, [γ]Rγ ),
£ímº vznikne graf, který poru²uje druhou podmínku z de�nice kompaktního
su�xového automatu, protoºe aba ≡Rb/γ ba, ale °et¥zce aba a ba jsou v grafu
reprezentovány r·znými vrcholy. Celou situaci ilustruje obr. 3.1.

P°i bliº²ím pohledu na ná² protip°íklad je vid¥t, co se stalo. Mnoºiny
výskyt· OccurRγ (ba) a OccurRγ (aba) se odli²ují pouze prvkem ba ur£eným
výskytem γ[1..2]. Tento výskyt odebráním znaku p°estane existovat, zmí-
n¥né mnoºiny výskyt· se ztotoºní a p°íslu²né t°ídy ekvivalence [ba]Rγ a [aba]Rγ
splynou. To navádí ke konstrukci krat²ího protip°íkladu, který ztratí na ná-
zornosti, nebo´ p°i n¥m nebude docházet k odebrání dvou vrchol·, coº ale
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Obrázek 3.2: Protip°íklad k Inenagovu odebíracímu algoritmu II.

Vlevo � CDAWG(babaabab). Uprost°ed � CDAWG(abaabab). Vpravo � graf vzniklý

odebráním znaku aproximativním odebíracím algoritmem. Hv¥zdi£ka ozna£uje aktivní

bod, te£ka ozna£uje p°edsunutý bod.

bude vyváºeno jinými dobrými vlastnostmi.
Jak jsme nahlédli, d·leºitou vlastností popsaného protip°íkladu je sply-

nutí dvou faktor·, ke kterému dochází, je-li OccurRδ (β) = OccurRδ (α) ∪
λ pro n¥jaká α, β ∈ δ. Vezm¥me tedy δ = babaabab a v²mn¥me si, ºe
LRS(δ) = bab, a tedy, ºe aktivní a p°edsunutý bod leºí na stejné hran¥
([ba]Rδ , baabab, [δ]

R
δ ). Aproximativní odebírací algoritmus tedy zkrátí náv¥²tí

této hrany a vrchol [ba]Rδ z·stane zachován, místo aby splynul s vrcholem
[aba]Rδ , viz obr. 3.2.
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Zobecn¥ním druhého protip°íkladu dostaneme následující:

Tvrzení (Zobecn¥ný protip°íklad k Inenagovu aproximativnímu odebíra-
címu algoritmu). M¥jme abecedu Σ velikosti alespo¬ 2, a, b ∈ Σ, a 6= b,
a σ1, σ2 ∈ Σ∗, |σi| = ki, takové, ºe σ1[1], σ1[k1] 6= b, σ2[1] 6= a a ba /∈
Fact(σ1) ∪ Fact(σ2). Potom na slov¥ ξ = babaσ1ababσ2 aproximativní ode-
bírací algoritmus selºe.

D·kaz. Podslovo ba a tedy ani aba se nevyskytuje ve slov¥ baσ1ab ani abσ2,
a proto OccurRξ (aba) = {baba, babaσ1aba} a OccurRξ (ba) =
{ba, baba, babaσ1aba}. Tedy t°ídy ekvivalence [aba]Rξ a [ba]Rξ jsou r·zné, a
proto jsou reprezentovány r·znými explicitními vrcholy. ProtoºeOccurRb/ξ(aba)

= OccurRb/ξ(ba) (první výskyt slova ba zaniknul), t°ídy ekvivalence slov aba a
ba splynuly a tedy |[aba]Rb/ξ| = |[aba]Rξ |+ 1, tedy musela p°ibýt nová vstupní
hrana do p°íslu²ného vrcholu. Aproximativní odebírací algoritmus ale nové
hrany do grafu nep°idává.

Prozkoumejme nyní t°ídu protip°íklad· popsanou tvrzením. Je-li |Σ| = 2,
pak jediné p°ípustné σ1 je ak1 a σ2 b

k2 . Takových dvojic σ1 a σ2 je |ξ| − 8,
tedy lineárn¥ k velikosti poºadovaného protip°íkladu.

Je-li abeceda v¥t²í neº 2, po£et protip°íklad· za£ne r·st exponencieln¥.
Sta£í uvaºovat slova σ1 ∈ (Σ \ b)∗ a σ2 ∈ (Σ \ a)∗, která spl¬ují zadané
podmínky, a je z°ejmé, ºe takových dvojic slov je (k1 + k2)(|Σ| − 1)k1+k2 .

3.4 Posun okna

V této práci porovnáváme p°esný, aproximativní a rekonstruk£ní posun okna.
P°esný posun okna je realizován posloupností jednoho kroku p°esného

odebíracího algoritmu a jednoho kroku p°idávacího algoritmu.
Pro aproximativní posun okna rozli²ujme dva p°ípady: Pokud je aktuální

délka vstupního slova CDAWGu rovna poºadované délce okna, je posun okna
realizován jedním krokem aproximativního odebíracího algoritmu a jedním
krokem p°idávacího algoritmu. V opa£ném p°ípad¥ se provede pouze jeden
krok p°idávacího algoritmu.

Rekonstruk£ní posun okna je naivním p°ístupem, kdy je celý CDAWG
zahozen a znovu vybudován nad posunutým oknem. Výhodou prvních dvou
zmín¥ných metod oproti rekonstruk£nímu posunu okna je krom¥ lep²í o£e-
kávané rychlosti algoritm· moºnost uchovávání dal²ích, nap°íklad statistic-
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kých, informací v grafu, které by bylo t°eba p°i novém vybudování struktury
znovu získat.

3.5 Aktualizace hranových náv¥²tí

Hranová náv¥²tí jsou realizována dvojicí ukazatel· do vstupního slova ur£u-
jících za£átek a konec náv¥²tí. Toto slovo je kaºdou operací Delete zkráceno
a náv¥²´ové ukazatele proto mohou být neaktuální. Aby se takové situaci
p°ede²lo, je t°eba náv¥²tí po kaºdé operaci Delete aktualizovat jednou z po-
psaných metod.

3.5.1 Kreditová metoda

Kreditová metoda (angl. credit issuing) pro kompaktní su�xový automat je
popsána v [2, str. 48-49].

Tento zp·sob aktualizace hranových náv¥²tí garantuje konstantní amor-
tizovanou £asovou sloºitost, coº je nezbytné pro rychlý chod aproximativního
odebíracího algoritmu. Navíc se s kreditovou metodou musí po£ítat i b¥hem
konstrukce.

Kaºdý vrchol v musí obsahovat binární £íta£ (zna£íme Cred(v)), který
je p°i vytvo°ení vrcholu nastaven na 0, a dvojici ukazatel· do vstupního
slova reprezentující za£átek a konec reprezentanta vrcholu. Dále, kdykoliv
vrchol obdrºí kredit, je jeho £íta£ zvý²en (tzn. 0 → 1, 1 → 0) a náv¥²tí
hrany, po které byl kredit p°edán, aktualizováno, tzn. ukazatel zna£í£í ko-
nec náv¥²tí je nastaven na hodnotu konce reprezentanta vrcholu ze kterého
byl kredit odeslán a druhý ukazatel nastaven tak, aby byla zachována délka
hrany. Pokud byl p°ed zvý²ením kredit 1, je aktualizován reprezentant vr-
cholu (p°íslu²né ukazatele) a odeslány kredity po v²ech hranách do p°edk·
daného vrcholu. Aktualizace reprezentanta probíhá následovn¥. M¥jme ak-
tualizovaný vrchol v, vrchol w, z kterého byl p°ijat kredit, a hranu e vedoucí
z v do w s nejkrat²ím náv¥²tím. Dále m¥jme ukazatele pw1 , p

w
2 na reprezen-

tanta vrcholu w. Ukazatel pv2 na konec reprezentanta vrcholu v je pak roven
pw2 − |e| a ukazatel pv1 tak, aby se nezm¥nila p·vodní délka reprezentanta.

Pokud by m¥lo být odesláno z n¥jakého vrcholu do n¥kterého jeho p°edka
v více kredit·, jsou odeslány najednou po nejkrat²í z p°íslu²ných hran, re-
prezentant vrcholu je aktualizován, kredit odeslán p°edk·m vrcholu v a je-li
po£et odeslaných kredit· lichý, je zvý²en £íta£ Cred(v).
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V p°idávacím algoritmu a aproximativním odebíracím algoritmu dochází
k následujícím úpravám grafu, k nimº budou popsány p°íslu²né operace s kre-
dity.

P°idání hrany. Je-li do grafu p°idána nová hrana, vºdy vede do konco-
vého vrcholu, odkud je po nové hran¥ odeslán kredit.
P°esm¥rování hrany. Aktualizuje se náv¥²tí hrany, ale kredit není odeslán.
Smazání hrany. Kredit není odeslán, ale m·ºe dojít ke smazání vrcholu,
viz níºe.
Vytvo°ení nového vrcholu. Vytvo°ení nového vrcholu implikuje p°idání
nové hrany do koncového vrcholu, po které je odeslán kredit (viz P°idání
hrany).
Vytvo°ení klonu vrcholu. Vznikne-li vrchol w klonováním vrcholu v, je
poloºeno Cred(w) = Cred(v).
Smazání vrcholu. Dojde-li smazáním hrany ke vzniku vrcholu výstupního
stupn¥ 1, je tento vrchol smazán. Má-li tento vrchol £íta£ kredit· 1, dojde
p°ed jeho smazáním k odeslání kreditu do jeho p°edk·.

Kredity jsou ²í°eny zp¥tným pr·chodem grafu do ²í°ky. M·ºe dojít k si-
tuaci, ºe vrchol, který obdrºel kredit, byl jiº aktualizován, a nov¥ obdrºený
kredit od jiného vrcholu by posunul ukazatele zp¥t ve vstupním slov¥. Pro ta-
kové p°ípady je t°eba vºdy porovnat, jestli aktualizace p°ijatým kreditem
posune ukazatele doprava a pokud ne, aktualizaci neprovád¥t. Odeslání kre-
ditu popisuje procedura 3.13, její volání p°i konstrukci a aproximativním
odebíráním znaku je zahrnuto do p°íslu²ných pseudokód·.
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Procedura 3.13 IssueCredits(from, to, count)
1: // Z vrcholu from je odesláno count kredit· do vrcholu to
2: queue < src, dest, cnt > // Fronta odeslaných kredit·

3: vloº trojici (from, to, count) na za£átek fronty queue
4: while queue není prázdná do

5: vyjmi z konce fronty trojici (src, dest, cnt)
6: Issue := Cred(dest) = 1 or cnt > 1 // Odeslat kredity rodi£·m?

7: Cred(dest) := (Cred(dest) + cnt) mod 2
8: shortest := ↑nejkrat²í hrana mezi src a dest
9: UpdateVertexRepresentative(dest, shortest, src)
10: for all vstupní hrana e vrcholu dest do
11: UpdateEdgeLabel(e)
12: end for

13: if issue then
14: parent_credits[] // Asociativní pole ↑Vertex→ int

15: for all vstupní hrana e vrcholu dest do
16: if existuje klí£ Begin(e) v parent_credits[] then
17: parent_credits[Begin(e)] := parent_credits[Begin(e)] + 1
18: else

19: parent_credits[Begin(e)] := 1
20: end if

21: end for

22: for all klí£ v v asociativním poli parent_credits[] do
23: vloº trojici (dest, v, parent_credits[v]) na za£átek fronty queue
24: end for

25: end if

26: end while

Procedura 3.14 UpdateVertexRepresentative(dest, shortest, src)
1: psrc1 , psrc2 := ↑za£átek a konec reprezentanta vrcholu src
2: pdest1 , pdest2 := ↑za£átek a konec reprezentanta vrcholu dest
3: if psrc2 − |shortest| > pdest2 then

4: pdest2 := psrc2 − |shortest|
5: nastav pdest1 tak, aby reprezentant vrcholu dest m¥l svojí p·vodní délku
6: end if

Procedura 3.15 UpdateEdgeLabel(e)
1: pe1, p

e
2 := ↑za£átek a konec náv¥²tí hrany e

2: pdest2 := ↑konec reprezentanta vrcholu End(e)
3: pe2 := pdest2

4: nastav pe1 tak, aby náv¥²tí hrany e m¥lo svojí p·vodní délku
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3.5.2 Dávková aktualizace

Jednoduchý zp·sob, jak v lineárním £ase aktualizovat náv¥²tí v grafu, je
jeho úplný pr·chod. Ukazatele náv¥²tí a ukazatele na reprezentanty vrchol·
jsou aktualizovány stejným zp·sobem jako u kreditové metody. Pro úplnost
je uveden pseudokód této metody (Procedura 3.16, k dávkové aktualizaci
dojde zavoláním procedury na zdrojový vrchol grafu).

Navíc, pokud chceme dosáhnout konstantní amortizované £asové sloºi-
tosti, m·ºeme pro vstupní slovo délky k pouºít bu�er délky 2k. Pak se m·ºe
stát, ºe sice n¥které ukazatele odkazují p°ed vstupní slovo, ale stále na znaky
uvnit° bu�eru. Pouºijeme-li dvojitý bu�er, sta£í provést dávkovou aktuali-
zaci jednou za k operací Slide. Algoritmus je popsán v [8, str. 44].

Pro pot°eby aproximativního posunu okna je t°eba aktualizaci provést
v amortizovan¥ konstantním £ase, a tedy pouºít dvojitý bu�er na vstupní
slovo, naopak p°esný posun okna má lineární £asovou sloºitost, a je tedy
moºné náv¥²tí aktualizovat po kaºdém kroku.

Procedura 3.16 BatchUpdate(v)
for all reprezentativní hrana e vystupující z vrcholu v do

BatchUpdate(End(e))
end for

cand := nil // Kandidát pro update reprezentanta vrcholu

for all hrana e vystupující z vrcholu v do

UpdateEdgeLabel(e)
pu2 , p

w
2 := ↑konec kandidáta vrchol· End(e) a End(cand)

if cand nil or pu2 − |e| > pw2 − |cand| then
cand := e

end if

end for

UpdateVertexRepresentative(v, cand, End(cand)
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Kapitola 4

Implementace

Popsané algoritmy jsou implementovány v jazyce C++ jako knihovna libc-
dawg s pouºitím standardní knihovny jazyka C a standardní knihovny ²ab-
lon.1

4.1 Datový návrh

Samotný CDAWG je reprezentován zdrojovým a koncovým vrcholem, aktiv-
ním a p°edsunutým implicitním vrcholem, a cyklickým bu�erem obsahujícím
vstupní slovo. Vrcholy grafu jsou reprezentovány set°íd¥nými spojovými se-
znamy hran vstupujících do vrcholu a hran z vrcholu vystupujících. Kaºdá
hrana v tomto seznamu je reprezentována ukazatelem na vrchol, ze kterého
tato hrana vede, resp. do kterého vede. Dále vrchol grafu obsahuje dvojici
ukazatel· do cyklického bu�eru se vstupním oknem, které ur£ují za£átek
a konec reprezentanta vrcholu, su�xovou hranu reprentovanou ukazatelem
na koncový vrchol této hrany a set°íd¥ným seznamem ukazatel· na uzly
reprezentující zp¥tné su�xové hrany. Seznam výstupních hran je t°íd¥n dle
prvního písmene náv¥²tí, které je pro kaºdou výstupní hranu unikátní, se-
znam vstupních hran dle délky nejdel²í cesty ze zdrojového vrcholu kon£ící
danou hranou a zp¥tné su�xové hrany jednodu²e podle hodnoty ukazatele
na vrchol. �azení dle délky cest má sv·j význam. Jde o unikátní identi-
�kátor, nebo´ kaºdá taková nejdel²í cesta ur£uje n¥které slovo z p°íslu²né
rozkladové t°ídy (nemusí pokrývat v²echny slova z rozkladové t°ídy). Dále
je reprezentantivní hrana vºdy v seznamu jako první. Toto °azení má sv·j

1http://libcdawg.sourceforge.net
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Obrázek 4.1: Konstrukce grafu CDAWG(abcabcd).
Vlevo � CDAWG(abcabc) po prodlouºení hran o znak d. Uprost°ed - vytvo°ení nového

vrcholu [abc]Rϑ3
a p°idání nové hrany. Vpravo � p°esm¥rování hran ([λ]Rϑ3

, bcabcd, [ϑ3]Rϑ3
),

([λ]Rϑ3
, cabcd, [ϑ3]Rϑ3

) do nového vrcholu. Graf CDAWG(abcabcd) nyní vznikne p°idáním

hrany ([λ]Rϑ3
, d, [ϑ3]Rϑ3

). Hv¥zdi£ka ozna£uje aktivní bod b¥hem konstrukce.

význam i pro kreditovou metodu aktualizace náv¥²tí hran, viz [2].
Implicitní vrchol je tvo°en hranou e a indexem i ∈ [0, |e|] ur£ujícím, kde

na hran¥ implicitní vrchol leºí.
Hrany jsou reprezentovány jednodu²e dvojicí ukazatel· na vrcholy a dvo-

jicí ukazatel· do bu�eru se vstupním slovem vymezujícími náv¥²tí hrany.

4.2 Speci�ka implementace jednotlivých algo-
ritm·

Pro pot°eby p°esného posunu okna je ponechán uvedený datový návrh
beze zm¥ny.

P°i rekonstruk£ním posunu okna se neprovádí operace Delete, a tedy
není t°eba aktualizovat hranová náv¥²tí. Díky tomu je moºné vypustit se-
znam vstupních hran ve vrcholech. Ve skute£nosti je vypu²t¥ní tohoto se-
znamu nutností, nebo´ udrºování tohoto seznamu zhor²uje £asovou sloºitost
algoritmu. Uvaºujeme-li CDAWG(ϑn), ϑn = a1a2..ana1a2..anb pro n¥jaká
po dvou r·zná slova a1, .., an, b, pak v posledním kroku p°idávacího algo-
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Obrázek 4.2: Graf CDAWG(anb).

ritmu dojde po p°idání znaku b k p°esm¥rování n−1 hran do nov¥ vzniklého
vrcholu [a1a2..ana1a2..an]Rϑn

, jak pro n = 3 ilustruje obr. 4.1. Kaºdá z t¥chto
hran je umíst¥na na konec seznamu vstupních hran vrcholu, jehoº délka se
postupn¥ prodluºuje od 1 k n. Postupné p°idání v²ech t¥chto hran vyºa-
duje £as Ω( (1+n)·n

2
) = Ω(n2), coº je ve sporu s o£ekávanou £asovou sloºitostí

O(2n+1) = O(n). Moºností by bylo pouºití pole vstupních hran, jehoº délka
by odpovídala délce okna. Protoºe po£et explicitních vrchol· grafu m·ºe být
aº lineární ([3], obr. 4.2), sou£et délek t¥chto polí m·ºe být aº kvadratický.
Tím bychom ov²em p°i²li o základní výhodu lineární velikosti CDAWGu.

Se stejným problémem se setkává aproximativní p°ístup k posunu okna.
Pro vstupní pásku (ϑnc

k)m, k = |ϑn| (c není obsaºeno v ϑn) dojde kaºdých
k + 2l, l = 0..m− 1 krok· ke stejnému p°esm¥rování hran o sloºitosti Ω(n2)
jako p°i konstrukci CDAWG(ϑn), coº dá celkem na (2k−1)m operací Slide
£asovou sloºitost Ω(n2m) = Ω(n3) na udrºování seznamu vstupních hran
a tedy Ω(n2) na kaºdou operaci Slide. Protoºe ale algoritmus nepracuje
korektn¥, jak bylo dokázáno v 3.3.2, m¥°ení rychlosti algoritmu ztrácí smysl
a pro testování chybovosti algoritmu se s tímto datovým návrhem spokojíme,
pouze je navíc t°eba roz²í°it reprezentaci vrcholu o binární £íta£ pro pot°eby
kreditové metody aktualizace náv¥²tí hran.
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4.3 Popis t°íd CDAWG v jazyce C++

Zde bude popsána pouºitá reprezentace CDAWGu prost°edky programova-
cího jazyka C++.

V²echny dále uvedené t°ídy obsahují tuto standadní sadu de�nic typ·
pro zp°ehledn¥ní zdrojového kódu.

typedef CDAWG_Node<Char, Null, BuildOnly> Node;

typedef CDAWG_Edge<Char, Null, BuildOnly> Edge;

typedef CDAWG_ReferencePair<Char, Null, BuildOnly> ReferencePair;

typedef CDAWG_Kind Kind;

typedef typename RoundBuffer<Char>::Pointer CharPointer;

T°ídy reprezentující CDAWG jsou parametrizovány trojicí ²ablonových
parametr·. Parametry Char a Null popisují datový typ, který reprezentuje
znak, a ukon£ovací znak °et¥zc· nad tímto datovým typem. Standardn¥ se
pro tyto parametry pouºívá dvojice char, '\0', pro pot°eby abeced ²ir-
²ích neº 256 je ale moºné jako Char pouºít nap°. wchar_t. Pro parametr
BuildOnly se pouºije hodnota true v p°ípad¥, ºe t°ída bude pouºita pouze
pro konstrukci CDAWGu, pak se totiº z d·vod· zmín¥ných v kapitole 4.2
neuchovává spojový seznam se zp¥tnými hranami v grafu.

Ve t°íd¥ CDAWG prom¥nné m_initial_node a m_final_node reprezentují
zdrojový a koncový vrchol grafu. Dále dvojice m_extension_path_begin,
m_extension_source_node reprezentuje aktivní bod. Ten je nalezen pr·-
chodem grafu z vrcholu m_extension_source_node dle slova ur£eného uka-
zatelem m_extension_path_begin a koncem okna (°et¥zec z konce slova,
tedy su�x, je moºné pouºít práv¥ proto, ºe aktivní bod reprezentuje nejdel²í
opakující se su�x vstupního slova grafu). Prom¥nná m_advance_point repre-
zentuje p°edsunutý bod, m_kind vý£tového typu CDAWG_Kind ur£uje pouºitý
algoritmus pro odebírání znaku z grafu, m_buffer je cyklická fronta realizo-
vaná polem obsahující vstupní slovo a m_winlen ur£uje poºadovanou délku
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okna.

template<typename Char, Char Null, bool BuildOnly>

class CDAWG {

Node *m_initial_node, *m_final_node;

CharPointer m_extension_path_begin;

Node *m_extension_source_node;

ReferencePair m_advance_point;

Kind m_kind;

RoundBuffer<Char> m_buffer;

int m_winlen;

};

T°ída CDAWG_Node reprezentuje vrchol grafu. Seznamy vstupních, výstup-
ních a zp¥tných su�xových hran této t°ídy jsou realizovány prom¥nnými
m_parents, m_children a m_reverse_suffixes. Datové typy t¥chto pro-
m¥nných, tj. ParentsEdgeList, ChildrenEdgeList a ReverseSuffixesList
jsou specializované de�nice typ· ²ablonované t°ídy mající jako parametry
datový typ ukládaný v seznamu (v tomto p°ípad¥ CDAWG_Edge a funktor
de�nující porovnání dvou prvk· tohoto typu). Dále ukazatel m_suffix re-
prezentuje su�xovou hranu, dvojice ukazatel· do vstupního slova
m_representative_begin, m_representative_end ur£uje za£átek a konec
reprezentanta rozkladové t°ídy tohoto vrcholu. Není-li udrºován seznam zp¥t-
ných su�xových hran, je pro ur£ení vstupního stupn¥ vrcholu pouºita pro-
m¥nná m_indegree. Prom¥nná m_credit je binární £íta£ pro pot°eby kre-
ditové metody a m_parent je odkaz na graf, do kterého vrchol náleºí.

template<typename Char, Char Null, bool BuildOnly>

class CDAWG_Node {

ParentsEdgeList m_parents;

ChildrenEdgeList m_children;

Node *m_suffix;

ReverseSuffixesList m_reverse_suffixes;

CharPointer m_representative_begin;

CharPointer m_representative_end;

int m_indegree;

bool m_credit;

CDAWG<Char, Null, BuildOnly> &m_parent;

};

Hrana grafu je reprezentována t°ídou CDAWG_Edge. Náv¥²tí hrany je ur-
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£eno dvojicí ukazatel· m_label_begin a m_label_end, po£áte£ní a koncový
vrchol hrany jsou ur£eny ukazateli m_source a m_target. m_parent odka-
zuje na graf do kterého hrana náleºí.

template<typename Char, Char Null, bool BuildOnly>

class CDAWG_Edge {

CharPointer m_label_begin;

CharPointer m_label_end;

Node *m_source;

Node *m_target;

CDAWG<Char, Null, BuildOnly> &m_parent;

};

Implicitní vrchol grafu je reprezentován t°ídou CDAWG_ReferencePair

obsahující ukazatel na hranu m_e a index na náv¥²tí této hrany m_index.

template<typename Char, Char Null, bool BuildOnly>

class CDAWG_ReferencePair {

Edge *m_e;

int m_index;

};

Z d·vod· dynamické zm¥ny vstupního okna bylo t°eba vy°e²it zp·sob,
jak udrºovat ukazatele do tohoto okna. Proto je v t°íd¥ RoundBuffer obsa-
ºen £íta£ operací odebrání prvku z bu�eru. Ukazatele do tohoto bu�eru pak
obsahují poloºku, která odpovídá hodnot¥ tohoto £íta£e v dob¥ vytvo°ení
ukazatele. Tak je moºné dopo£ítat správný index do pole uvnit° bu�eru,
i kdyº mezitím prob¥hnou dal²í operace s bu�erem.

T°ídy pro práci s cyklickým bu�erem jsou ²ablonami t°íd s ²ablonovým
parametrem T, ur£ujícím datový typ uchovávaný v bu�eru. V p°ípad¥ pouºití
v CDAWGu se jedná o typ ur£ený parametrem Char.

Prom¥nná m_buffer v t°íd¥ RoundBuffer je ukazatelem na vnit°ní pole
pouºité pro bu�er, prom¥nná m_bufsize ur£uje délku tohoto pole. Pro-
m¥nné m_back a m_front jsou ukazateli na za£átek a konec fronty. Po-
£et operací odebrání prvku z fronty je udrºován v prom¥nné m_rc. Pro-
m¥nná m_expand_ratio je desetinné £íslo v¥t²í neº 1 ur£ující kolikaná-
sobn¥ se zv¥t²í vnit°ní pole bu�eru v p°ípad¥, ºe je jiº plný a je do n¥j
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vloºen dal²í prvek, resp. zmen²í v p°ípad¥, ºe jeho napln¥ní klesne pod hod-
notu 1/(m_expand_ratio)2. Prom¥nná m_minimum_size ur£uje hodnotu,
pod kterou velikost vnit°ního pole bu�eru nikdy neklesne.

template<typename T>

class RoundBuffer

{

T *m_buffer;

int m_bufsize;

T *m_back;

T *m_front;

int m_rc;

double m_expand_ratio;

int m_minimum_size;

};

T°ída RoundBuffer_Pointer reprezentující ukazatel do cyklického buf-
feru obsahuje ukazatel m_buffer, do bu�eru, do kterého ukazuje. Prom¥nná
m_baseindex je index prvku v bu�eru vzhledem k jeho za£átku v dob¥ vy-
tvo°ení ukazatele a prom¥nná m_rc je kopií £íta£e operací odebrání prvku
z bu�eru z doby, kdy byl ukazatel vytvo°en. Je-li pak ukazatel dereferenco-
ván, m_baseindex je upraven o rozdíl hodnot £íta£· m_rc v ukazateli a v bu-
�eru, £ímº se získá aktuální index prvku.

template<typename T>

class RoundBuffer_Pointer

{

const RoundBuffer<T> *m_buffer;

int m_baseindex;

int m_rc;

};

Pro podrobn¥j²í informace o implementaci jsou na p°iloºeném CD k dis-
pozici zdrojové kódy a podrobná dokumentace t°íd, viz p°íloha D.

4.4 Prostorová sloºitost implementace

V kapitole 5 nás bude zajímat p°edev²ím srovnání rychlostí algoritm·, p°esto
je t°eba se zmínit o o£ekávaných nárocích na pam¥´. Následující tabulka
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uvádí velikost jednotlivých £ástí CDAWGu v uvedené implementaci pro 32bi-
tový p°eklad. Velikost základní t°ídy je uvedena s parametrem n ur£ujícím
velikost okna, tedy vnit°ního pole cyklického bu�eru pro vstupní okno. Ve-
likost vrcholu je my²lena s práznými seznamy vstupních, výstupních a zp¥t-
ných su�xových hran, ale je k jeho velikosti p°i£tena velikost jednoho prvku
v seznamu zp¥tných su�xových hran, který je umíst¥n v n¥kterém jiném
vrcholu. Velikost hrany je chápána jako velikost této t°ídy a velikost p°íslu²-
ného prvku seznamu v n¥kterém uzlu. Pro odli²ení velikosti t°ídy samotné a
prvku seznamu, v kterém je umíst¥na, je v p°ípad¥ pot°eby velikost udávána
ve formátu velikost t°ídy + ostatní.

Jméno t°ídy Popis Velikost [B]
CDAWG Základní t°ída grafu 72 + 4n
CDAWG_Node Explicitní vrchol grafu 61 + 8
CDAWG_Edge Hrana grafu 36 + 8

Tabulka 4.1: Velikost t°íd CDAWGu

V [3] jsou vysloveny horní odhady pro po£et vrchol· a hran CDAWGu.
Pro okno velikosti n má CDAWG maximáln¥ n+ 1 vrchol· a 2n− 2 hran.

P°esný odebírací algoritmus vyºaduje nad rámec konstantní pam¥ti pro
lokální prom¥nné je²t¥ pam¥´ pro asociativní pole contexts levých kontext·
aktuální cesty p°i pr·chodu páte°e. Toto pole nem·ºe být v¥t²í neº abe-
ceda, proto pokud uvaºujeme velikost abecedy za konstantu, i toto pole má
konstantní pam¥´ové nároky.

Aktualizace náv¥²tí metodou kredit· i dávkovovou aktualizací pouºívá
frontu, resp. zásobník, vrchol· k aktualizaci. Ty mohou v jednu chvíli ob-
sahovat v nejhor²ím p°ípad¥ v²echny vrcholy, tedy zabírat pam¥´ °ádov¥
O(n).

Ostatní algoritmy si vysta£í pouze s konstantní pam¥tí.
Velikost CDAWGu nad reálnými daty s prostorov¥ efektivní implemen-

tací je m¥°ena nap°íklad v [4].
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Kapitola 5

Experimenty

5.1 Popis dat

Pro testování algoritm· byly pouºity soubory ze dvou zdroj·. Prvním z nich
je Canterburský corpus ([1]) pokrývající °adu typov¥ odli²ných soubor·.
Canterburský corpus je primárn¥ ur£en pro testování efektivity kompres-
ních algoritm·, proto je vhodným kandidátem, nebo´ jedním z významných
aplikací CDAWGu v posuvném okn¥ je vyhledávání vzork· p°i slovníkové
kompresi (nap°. metoda LZ77). Druhým zdrojem jsou um¥le generovaná ná-
hodná data. Soubory s náhodnými daty byly vytvo°eny pomocí generátoru
pseudonáhodných £ísel standardní knihovny jazyka C. Velikostmi abeced
pro náhodné soubory byly zvoleny mocniny dvojky od 1 do 256. Tabulka 5.1
obsahuje popis testovaných soubor·.

Budou-li pr·m¥rovány výsledky pro náhodná data, pouºijí se výsledky
pro v²echny náhodné soubory s abecedou v¥t²í neº 1. Pro pr·m¥rování kor-
pusových dat budou pouºity soubory alice29.txt, asyoulik.txt, cp.html,
fields.c, grammar.lsp, kennedy.xls, lcet10.txt, plrabn12.txt, pp5,
sum, xargs.1.

5.2 Testovací prost°edí

Výkonové testy byly provád¥ny ve 32bitovém virtualizovaném prost°edí s ope-
ra£ním systémem Ubuntu 11.04 s jedním procesorem Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU T7300 a 512MB opera£ní pam¥ti. Spustitelné soubory byly p°e-
loºeny kompilátorem g++ verze 4.5.2 s optimalizacemi -O3.

45



Jméno |Σ| Velikost Popis souboru
aaa.txt 1 100000 Znak 'a' opakovaný 100000x

alphabet.txt 26 100000 Opakování anglické abecedy
random.txt 64 100000 Náhodné znaky [a-z|A-Z|0-9|!| ]
alice29.txt 74 152089 Anglický text
asyoulik.txt 68 125179 Shakespearova hra

cp.html 86 24603 Zdrojový kód HTML
fields.c 90 11150 Zdrojový kód C

grammar.lsp 76 3721 Zdrojový kód LISP
kennedy.xls 256 1029744 Tabulka Excelu
lcet10.txt 84 426754 Technická dokumentace

plrabn12.txt 81 481861 Poezie
ptt5 159 513216 Komprimovaný soubor pro fax
sum 255 38240 Spustitelný soubor

xargs.1 74 4227 Manuálová stránka

rasize.len asize len

Náhodn¥ generované sou-
bory. Velikost abecedy asize
je jedna z t¥chto moºností:
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, délka
souboru len je bu¤ 25k pro 25000
nebo 100k pro 100000.

Tabulka 5.1: Popis testovaných soubor·

5.3 Porovnání výkonových vlastností p°esného
a rekonstruk£ního posunu okna

Nyní budou srovnány popsané implementace p°esného a rekonstruk£ního po-
sunu okna. Pro m¥°ení doby b¥hu program· byla pouºita standardní unixová
utilita time. Výsledky jsou pr·m¥rem 5 nezávislých m¥°ení.

M¥°ení pro jeden soubor bylo provedeno následovn¥. Pro p°esný posun
okna se nejd°íve postavil graf pro prázdné slovo, na který byla aplikována
operace Slide sekven£n¥ s daty ze souboru, tzn. b¥h skon£il s grafem o vstup-
ním slovu délky poºadovaného okna se znaky z konce zpracovaného souboru.
Rekonstruk£ní algoritmus postupn¥ postavil grafy pro v²echna okna (s pr·-
b¥ºnou dealokací), pro jaká byl vytvo°en graf b¥hem zpracování algoritmem
pro p°esný posun okna.
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Kaºdý soubor byl zm¥°en pro okna velikosti 500, 1000, 1500, 2000 a
2500. Pro malé soubory, nap°. grammar.lsp jsou výsledky zatíºeny chybou,
nebo´ pro velikost okna n je prvních n operací Slide pouze konstrukcí grafu
velikosti n a v·bec nedochází k odebírání znaku z okna. Pro v¥t²inu sou-
bor· je velikost okna maximáln¥ 10% velikosti souboru a chyba v m¥°ení je
zanedbána.

Z m¥°ení p°esného posunu okna nad náhodnými soubory je zjevné, ºe
rychlost tohoto algoritmu neklesá monotonn¥ s velikostí abecedy. Naopak
se ukázalo, ºe pro v¥t²í okna algoritmus pracuje se soubory s v¥t²í abece-
dou rychleji. Konkrétn¥ (odhlédneme-li od degenerovaného p°ípadu velikosti
abecedy 1) pro velikost okna 500 pracoval algoritmus nejrychleji s abecedou
velikosti 8 a výsledky pro abecedy velikosti 2, 4 a 16 se li²ily pouze nepa-
trn¥. Pro velké abecedy, tj. 128 a 256, pro stejné okno algoritmus dosáhl
aº polovi£ní rychlosti. Naproti tomu pro okno p¥tkrát v¥t²í jsou výsledky
pro v²echny soubory srovnatelné a nejrychleji algoritmus pracuje pro abe-
cedy velikosti 128. Je tedy patrné (jak potvrzuje i graf 5.1 a tabulka A.1), ºe
rychlost algoritmu pro velké abecedy (128 a 256) klesá pomaleji neº pro abe-
cedy malé.

Z výsledk· pro soubory z korpusu plyne, ºe pro anglický text pracuje
algoritmus rychlostí srovnatelnou s náhodnými daty. P°íznivé byly výsledky
pro soubory se zdrojovým kódem a pro komprimovaný fax. Naopak aº po-
zoruhodn¥ nep°íznivý byl výsledek pro soubor Excelu.

M¥°ení rekonstruk£ního posunu okna jednozna£n¥ ukázalo pro náhodná
data, ºe rychlost tohoto algoritmu p°ímo závisí na velikosti abecedy s jedinou
výjimkou abecedy velikosti 2, pro níº algoritmus pracuje nepatrn¥ pomaleji
neº pro soubor s velikostí abecedy 4. Popsanou závislost ilustruje graf 5.2 a
tabulka A.3.

Pro soubory s anglickým textem do²lo k mírnému zrychení algoritmu
oproti výsledk·m s náhodnými daty. K trochu v¥t²ímu zrychlení do²lo se
soubory obsahujícími zdrojové kódy (tato m¥°ení jsou ale poznamenána ne-
p°íznivým pom¥rem velikosti okna k délce soubory). Pro velké binární sou-
bory do²lo k výraznému zrychlení (dvojnásobné i v¥t²í) oproti náhodným
soubor·m s podobn¥ velkou abecedu.

P°i srovnávání rekonstruk£ního a p°esného algoritmu o£ekáváme, ºe p°i-
dání a odebraní jednoho znaku bude znateln¥ rychlej²í neº vybudovaní celého
grafu, p°estoºe £asová sloºitost obou operací je lineární vzhledem k velikosti
posuvného okna. M¥°ení toto o£ekávání napl¬uje a ukazuje, ºe se rychlost
obou algoritm· °ádov¥ li²í a s rostoucím oknem se pom¥r rychlostí zv¥t-
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Obrázek 5.1: Doba p°esného posunu okna pro soubory s náhodnými daty r·zných
abeced vztaºená k 1kB vstupních dat v závislosti na délce okna.

²uje (rychlost zm¥ny v²ak klesá). Pro okno velikosti 2500 a náhodná data
je p°esný posun okna 16krát rychlej²í neº rekonstruk£ní p°ístup. Z grafu
5.3, na kterém jsou algoritmy srovnány, téº vyplývá, ºe rekonstruk£ní po-
sun okna je pro data z korpusu v pr·m¥ru o p°ibliºn¥ t°etinu rychlej²í neº
pro náhodné soubory. Nejv¥t²í zrychlení, v¥t²í neº dvojnásobné, bylo nam¥-
°eno pro soubory fields.c, grammar.lsp a ptt5, nadpr·m¥rné zrychlení
pak je²t¥ u soubor· cp.html a xargs.1. Navíc, srovnáme-li pouze s pr·-
m¥rem náhodných soubor· abecedy velikosti 64,128 a 256, které lépe od-
povídají abecedám soubor· z korpusu, jsou zmín¥ná zrychlení je²t¥ o p°i-
bliºn¥ 31% vy²²í. K nejmen²ímu zrychlení do²lo u souboru kennedy.xls,
ve srovnání s pr·m¥rem v²ech náhodných soubor· dokonce do²lo ke zpoma-
lení o 4%, ve srovnání s pr·m¥rem náhodných soubor· velkých abeced, ale
do²lo ke zrychlení o 28%. Se soubory z korpusu nepatrn¥ zrychlil i p°esný
posun okna.
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Obrázek 5.4: Chybovost Inenagova odebíracího algoritmu.

Graf p°edstavuje pom¥r chybných operací Slide p°i pouºití aproximativního odebíracího

algoritmu v závislosti na velikosti abecedy a velikosti okna.

5.4 Vyhodnocení chybovosti Inenagova odebí-
racího algoritmu

Teoretické výsledky z kapitoly 3.3.2 ukázaly, ºe existuje t°ída p°ípad·, p°i kte-
rých selhává aproximativní odebírací algoritmus. Navíc rovn¥º ukázaly, ºe
tato t°ída p°ípad· není malá. Jist¥ je také moºné, ºe existují i jiné p°ípady,
na kterých algoritmus selºe. �etnost takových p°ípad· v reálných datech
byla ov¥°ena experimentálními výsledky.

Chybovost byla m¥°ena ov¥°ením správnosti datové struktury po kaºdém
aproximativním posunu okna. Pokud byla zji²t¥na chyba ve struktu°e, byl
postaven nový graf Inenagovým konstruk£ním algoritmem nad vstupním slo-
vem grafu, který vznikl posledním aproximativním posunem. Správnost byla
ov¥°ována porovnáním textové reprezentace grafu vzniklého aproximativním
posunem okna a grafu vytvo°eného Inenagovým konstruk£ním algoritmem.
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Pouºitá textová reprezentace je popsána v p°íloze C.
Chybovostí algoritmu je my²len podíl chybných aproximativních posun·

ke v²em provedeným posun·m okna.
Výsledky test· s náhodnými daty ilustruje obr. 5.4. Je na n¥m vid¥t,

ºe p°edev²ím pro malé abecedy (s výjimkou abecedy velikosti 1, pro kterou
algoritmus funguje) je chybovost zna£ná. Pro abecedu velikosti 2 a okno
velikosti alespo¬ 100 chybovost p°ekra£uje 14, 9%, dále pro abecedu velikosti
4 a stejn¥ velké okno je chybovost v¥t²í neº 5, 7%. S rostoucí velikostí abecedy
chybovost rychle klesá (p°esto je ale nap°. pro abecedu velikosti 256 a okno
velikosti 200 v¥t²í neº 2, 4%).

Tabulka B.2 obsahuje výsledky test· pro soubory z Canterburského cor-
pusu. Nejv¥t²í chybovost vykazoval spustitelný soubor sum (více neº 5%),
coº je navíc ve srovnání s náhodným souborem obdobné velikosti abecedy
r256.100k a jeho výsledkem p°ibliºn¥ 0, 1% p°ekvapivý výsledek.

Dal²ím zajímavým výsledkem je vysoká chybovost soubor· se zdrojovými
kódy v jazyce C a LISP. Ve srovnání s výsledky se souborem r64.100k

majícím men²í velikost abecedy neº zmín¥né soubory (a tedy bychom mohli
o£ekávat v¥t²í chybovost), dosahují násobn¥ hor²ích výsledk· (více neº 3%
pro velikost okna 120 v porovnání s mén¥ neº 0, 4% u r64.100k).

Výsledky v²ech test· chybovosti aproximativního odebíracího algoritmu
jsou uvedeny v p°íloze B.
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Kapitola 6

Záv¥r

V této práci byly popsány a otestovány moºnosti práce s kompaktním su-
�xovým automatem v posuvném okn¥. Na základ¥ publikovaných £lánk·
k tomuto tématu bylo p·vodním zám¥rem srovnání Inenagova aproximativ-
ního p°ístupu s p°ístupem p°esného posunu okna Senfta a Dvo°áka, p°ípadn¥
i s naivním postupem nové konstrukce CDAWGu pro kaºdé okno.

P°i studiu aproximativního posunu okna se ukázalo, ºe algoritmus pro ode-
brání znak· z konce grafu není korektní, a byl zkonstruován zobecn¥ný pro-
tip°íklad funk£nosti tohoto algoritmu. Navíc byla experimentáln¥ zm¥°ena
chybovost algoritmu. Z t¥chto experiment· vyplynulo, ºe v reálných datech
se situace, pro které algoritmus nefunguje, vyskytují £asto.

Jediným publikovaným korektním zp·sobem posunu okna je tedy Senft-
Dvo°ák·v p°esný posun okna. Rychlost tohoto algoritmu byla porovnána
s p°estavbou CDAWGu pro kaºdé okno a dle o£ekávání se ukázalo, ºe p°esný
posun okna je °ádov¥ rychlej²í. Navíc byla srovnána rychlost obou p°ístup·
pro r·zné typy vstupních dat.

Implementace zmín¥ných algoritm· kladla d·raz více na názorný objek-
tový model a robustnost, kv·li £emuº nebylo moºné provést testy s v¥t²ími
vstupními daty. Proto by bylo do budoucna p°ínosné algoritmy implemen-
tovat efektivn¥ji a zm¥°it jejich vlastnosti pro v¥t²í okna s daty z n¥kterého
z korpus· s v¥t²ími soubory (nap°. z Pizza&Chili Corpusu [6]).
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Dodatek A

Výsledky m¥°ení výkonových
charakteristik

Zde uvedené tabulky obsahují výsledky výkonových test· popsaných v ka-
pitole 5. Tyto tabulky mají shodnou strukturu, která je následující:

První sloupec obsahuje jméno souboru, pro který byl posun okna m¥°en.
Druhý sloupec obsahuje velikost abecedy souboru. T°etí sloupec obsahuje
velikost souboru v bytech. Následujících 5 sloupc· popisuje dobu posunu
okna v milisekundách vztaºenou k 1 kB dat pro 5 r·zných velikostí oken
(500, 1000, 1500, 2000 a 2500).

Délka okna [B] / Doba [ms/kB]
Jméno |Σ| Délka [B] 500 1000 1500 2000 2500
r1.25k 1 25000 0 0 0 0 0
r2.25k 2 25000 57.8 117.8 171.9 224.3 273.4
r4.25k 4 25000 59.1 121.2 177.4 234.0 285.2
r8.25k 8 25000 56.6 116.6 168.1 213.9 262.9
r16.25k 16 25000 59.1 105.6 149.3 195.4 242.4
r32.25k 32 25000 58.7 117.4 169.8 211.8 249.1
r64.25k 64 25000 63.7 108.2 156.4 203.8 254.1
r128.25k 128 25000 86.8 124.1 159.8 194.6 232.7
r256.25k 256 25000 120.3 174.0 206.7 235.3 264.2

Tabulka A.1: Rychlost implementace p°esného posunu okna pro náhodné
soubory.
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Délka okna [B] / Doba [ms/kB]
Jméno |Σ| Délka [B] 500 1000 1500 2000 2500
aaa.txt 1 100000 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

alphabet.txt 26 100000 43.2 78.5 115.3 148.2 183.5
random.txt 64 100000 65.0 111.6 163.4 218.1 276.0
alice29.txt 74 152089 83.2 153.2 201.3 218.3 268.6
asyoulik.txt 68 125179 62.1 111.9 159.1 204.7 251.9
cp.html 86 24603 54.5 87.3 121.8 159.3 184.9
�elds.c 90 11150 44.2 70.5 89.3 108.1 124.1

grammar.lsp 76 3721 30.9 47.9 56.3 53.5 47.9
kennedy.xls 256 1029744 58.9 202.4 422.1 658.1 850.4
lcet10.txt 84 426754 94.5 131.9 163.8 214.9 291.3

plrabn12.txt 81 481861 64.0 119.9 173.4 224.7 279.5
ptt5 159 513216 40.9 56.2 71.0 86.3 103.4
sum 255 38240 54.0 101.1 143.1 182.3 219.6

xargs.1 74 4227 47.1 74.4 89.3 89.3 89.3

Tabulka A.2: Rychlost implementace p°esného posunu okna pro soubory
z korpusu

Délka okna [B] / Doba [ms/kB]
Jméno |Σ| Délka [B] 500 1000 1500 2000 2500
r1.25k 1 25000 59 128 203 283 380
r2.25k 2 25000 548 1118 1676 2240 2798
r4.25k 4 25000 514 1057 1596 2145 2682
r8.25k 8 25000 506 1065 1633 2179 2729
r16.25k 16 25000 547 1102 1634 2184 2771
r32.25k 32 25000 549 1250 1997 2754 3491
r64.25k 64 25000 657 1376 2153 3013 3931
r128.25k 128 25000 970 1972 2974 4010 5064
r256.25k 256 25000 1378 3210 4943 6489 8122

Tabulka A.3: Rychlost implementace rekonstruk£ního posunu okna pro ná-
hodné soubory.
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Délka okna [B] / Doba [ms/kB]
Jméno |Σ| Délka [B] 500 1000 1500 2000 2500
aaa.txt 1 100000 57 115 174 236 304

alphabet.txt 26 100000 210 370 555 712 873
random.txt 64 100000 732 1492 2385 3297 4308
alice29.txt 74 152089 574 1150 1739 2488 3099
asyoulik.txt 68 125179 574 1165 1737 2339 3208
cp.html 86 24603 510 1006 1487 2037 2450
�elds.c 90 11150 447 853 1230 1594 1942

grammar.lsp 76 3721 369 676 944 1180 1335
kennedy.xls 256 1029744 354 1037 1983 3303 4108
lcet10.txt 84 426754 539 1091 1671 2350 3053

plrabn12.txt 81 481861 569 1224 1827 2496 3161
ptt5 159 513216 318 633 943 1269 1643
sum 255 38240 502 1054 1733 2573 3539

xargs.1 74 4227 488 930 1317 1667 2021

Tabulka A.4: Rychlost implementace rekonstruk£ního posunu okna pro data
z korpusu
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Dodatek B

Výsledky m¥°ení chybovosti
Inenagova odebíracího algoritmu

Tabulky uvedené v této p°íloze zobrazují pom¥r chybovosti aproximativního
posunu okna náhodných a korpusových soubor· pro r·zn¥ velká posuvná
okna a mají následující strukturu:

První sloupec obsahuje jméno souboru, pro který byl posun okna m¥°en.
Druhý sloupec obsahuje velikost abecedy souboru. T°etí sloupec obsahuje
velikost souboru v bytech. Následujících 5 sloupc· popisuje pom¥r chybo-
vosti aproximativního posunu okna. Pom¥r chybovosti je pom¥r chybných
operací Slide, tj. takových, po kterých struktura CDAWG není korektní,
ke ov²em operacím Slide provedeným b¥hem zpracování souboru.
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Délka okna [B] / Pom¥r chybovosti
Jméno |Σ| Délka [B] 40 80 120 160 200
r1.100k 1 100000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
r2.100k 2 100000 0.12324 0.14683 0.15299 0.15757 0.15813
r4.100k 4 100000 0.05366 0.05736 0.06026 0.06504 0.06570
r8.100k 8 100000 0.01699 0.02236 0.02951 0.03106 0.02832
r16.100k 16 100000 0.01371 0.00672 0.00428 0.00578 0.00759
r32.100k 32 100000 0.00560 0.00713 0.00524 0.00281 0.00162
r64.100k 64 100000 0.00138 0.00308 0.00367 0.00331 0.00305
r128.100k 128 100000 0.00024 0.00051 0.00104 0.00169 0.00187
r256.100k 256 100000 0.00019 0.00010 0.00188 0.00745 0.02423

Tabulka B.1: Chybovost Inenagova algoritmu nad náhodnými daty.

Délka okna [B] / Pom¥r chybovosti
Jméno |Σ| délka [B] 40 80 120 160 200
aaa.txt 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

alphabet.txt 26 100000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
random.txt 64 100000 0.0012 0.0031 0.0037 0.0037 0.0030
alice29.txt 72 148480 0.0164 0.0225 0.0270 0.0304 0.0323
asyoulik.txt 68 125179 0.0153 0.0248 0.0314 0.0316 0.0331
cp.thml 86 24603 0.0154 0.0148 0.0133 0.0148 0.0219
�elds.c 90 11150 0.0127 0.0302 0.0410 0.0524 0.0559

grammar.lsp 76 3721 0.0210 0.0290 0.0543 0.0677 0.0742
kennedy.xls 256 1029744 0.0228 0.0118 0.0089 0.0060 0.0069
lcet10.txt 83 419235 0.0140 0.0174 0.0207 0.0247 0.0280

plrabn12.txt 80 471162 0.0153 0.0206 0.0272 0.0264 0.0279
ptt5 159 513216 0.0036 0.0048 0.0059 0.0060 0.0055
sum 255 38240 0.0591 0.0677 0.0634 0.0536 0.0567

xargs.1 74 4227 0.0201 0.0185 0.0248 0.0263 0.0293

Tabulka B.2: Chybovost Inenagova algoritmu pro Canterburský corpus.
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Dodatek C

Textová reprezentace CDAWGu

Pro pot°eby automatizovaného testování, lad¥ní programu a interaktivní
práci s grafy bylo t°eba zvolit vhodnou textovou reprezentaci CDAWGu.
Byla zvolena tato reprezentace:

M¥jme graf CDAWG(σ) s vrcholy v1, .., vn se°azenými dle délky repre-
zentanta vrcholu a p°i shodné délce dle levé pozice výskytu. Ke kaºdému
vrcholu vj m¥jme hrany evj

1 , ..e
vj
mj se°azené dle po°adí uzl·, do kterých hrany

vedou, a v p°ípad¥ shody sestupn¥ dle délky jejich náv¥²tí. Ozna£me pro vr-
chol vi jeho reprezentanta jako Repr(vi). Nemá-li vrchol su�xový odkaz, je
tento su�x vypsán jako -. Graf je pak reprezentován následovn¥:

[Repr(v1)]{[Repr(Suf(v1))]}(<Label(ev11 )> [End(ev11 )]) ·· (<Label(ev1m1
)> [End(ev1m1

)])
[Repr(v2)]{[Repr(Suf(v2))]}(<Label(ev21 )> [End(ev21 )]) ·· (<Label(ev2m2

)> [End(ev2m2
)])

...

[Repr(vn)]{[Repr(Suf(vn))]}(<Label(evn
1 )> [End(evn

1 )]) ·· (<Label(evn
mn

)> [End(evn
mn

)])

M¥jme aktivní bod (eac, iac) grafu CDAWG(σ). Pro iac < |eac| je repre-
zentován následovn¥:

{[Repr(Begin(eac))]Label(eac)[1..iac]}

Je-li iac = |eac|, pak je reprezentován takto:

{[Repr(End(eac))]}
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M¥jme p°edsunutý bod (eac, iac) grafu CDAWG(σ). Ten je reprezento-
ván podobn¥ jako aktivní bod, tedy jednou z prvních dvou z následujících
reprezentací. Pouze v p°ípad¥, ºe σ je prázdný °et¥zec, a tedy graf nemá
p°edsunutý bod, je pouºita t°etí uvedená reprezentace.

{[Repr(Begin(ead))]Label(ead)[1..iad]}
{[Repr(End(ead))]}
{-}

P°íklad textové reprezentace pro graf CDAWG(cocoa) v£etn¥ aktivního
a p°edsunutého bodu:

[]�(<co> [co])(<o> [co])(<a> [cocoa])

[co]{[]}(<coa> [cocoa])(<a> [cocoa])

[cocoa]{-}

{[]}

{[co]co}
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Dodatek D

Obsah CD

K práci je p°iloºeno CD, na n¥mº se nachází:

• pouºité testovací soubory ve sloºce test_files

• text této práce ve formátu pdf a zdrojový kód této práce pro sázecí
systém LATEXve sloºce text

• zdrojové kódy implementací algoritm· ve sloºce source v£etn¥:

� programátorské dokumentace ve sloºce source/docs

� skript· pro m¥°ení výkonu implementací a chybovosti aproxima-
tivního posunu okna ve sloºce source/benchmarks

� unit test· jednotlivých modul· ve sloºce source/test

� jednoduché interaktivní utility pro textový výpis CDAWGu a
operací posunu okna (viz uºivatelská dokumentace)

• uºivatelskou dokumentaci v souboru README

62


