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I. Problematyka naukowa oraz Ptzedmiot rozPrawy

Tekst jestnaturalnymsposobem reprezentowania wiadomo6ci stosowanymprzezludzi odwie-

k6w Tak2e w przypadku danych przechowywanych w pamigciach komputer6w ta forma re-

prezentacji jest r6wnie2 czEsto spotykana, zar6wno bezpo6rednio (teksty) jak i po6rednio (np'

sekwencje biologiczne zapisywane jako ci4gi symboli reprezentujqrych nukleotydy czy te?ami-

nokwasy). Czasami w taki spos6b zapisuje siq takze liczby, co ulatwia ich analizq przez czlo-

wieka.
Kiedy m6wimy o reprezentowaniu informacji w formie tekstowej, to w naturalny spos6b ro-

dzi siq pytanie o bardziej dalekosiqZny cel. Oczywi6cie samo tylko przechowywanie takowym

nie jest. Wa2niejszajest mo2liwo56 wydobycia czy wyszukania informacji, kt6re mogE by( dla

nas wa2ne. Bior4c pod uwagg to, 2e dtugo6ci tekst6W kt6re mo2na mied na my6li s4 liczone

w milionach, miliarda ch czy nawet bilionach znak6w, to rozwa2ania dotycz4ce optymalnych

algorytm6w czy teL struktur danych rozwi4zuj4cych rozmaicie postawione problemy wyszu-

kiwania w tek6cie stanowi4 niezaprzeczalnie bardzo wazn4tematykq badari nie tylko z punktu

widzenia teoretycznego, ale takZe praktyc znego.

Oceniana rozprawa stanowi wla6nie przyklad wszechstronnego i dogtqbnego spojrzenia

na problemy wyszukiwania, czy te2batdziei og6lnie, wykonywania zapytafl wewnqtrznych

w tekstach. Autor pokazuje tutaj liczne techniki algorytmiczne i interesuj4ce struktury danych,

kt6rych czasy konstrukcji, realizacji zapytafis4 optymalne,b4dL konkurencyjne do znanych

technik.



U. Analiza tre6ci rozPrawy otaz uzyskanych wynik6w

1. Tre6d rozprawy

Doktorant postawil sobie w pracy ambitne cele znalezienia lepszych niZ znane struktur danych

i algorytm6w na nich operuj4cych, kt6re umoZliwiaj4 efektywn4 realizacjq zapytafi wewngtrz-

nych w tekstach.

Rozprawa napisana jest w jqzyku angielskim i sklada siq 10 rozdzial6w. W pierwszymtoz-

dziale Doktorant wprowadza podstawowe pojqcia, kt6rymi posluguje siq w dalszej czq6ci pra-

ry. Definiuje te| szczeg6lowe problemy, kt6re bgd4 rozwalane, formutui4c ptzy tym gl6wne

twierdzenia dowiedzione w kolejnych rozdzialach. Autor kr6tko przedstawia tutai takhe za-

proponowaneb4d1 ulepszone techniki, ktSre zostaly wykorzystane do opracowania struktur

danych bgd4cych wynikiem Pracy.
Rozdzial drugii stanowi wprowadzenie w tematykg algorytm6w operuj4cych na tekstach.

Przedstawione s4 tutaj podstawy algorytm6w kombinatorycznych, okres6w, kompresji. Nie jest

to oczywiScie przegl4d kompletny, ale w zupelno6ci sprawdza sig jako podstawa dla dalszego

wywodu prowadzonego w rozprawie. Dodatkowo om6wione tutaj s4 takZe m'in. takie struk-

tury danych jak tablice czy drzewa sufiks6w.

W rozdziale trzecim znajdujemy dalszy ci4g wprowadzenia. Tym razem dotyczy on jednak

przyjgtegomod.elu obliczeri (Word RAM), upakowanej reprezentacji tekst6w. Ponadto omawia-

ne s4 drzewa fuzji czy drzewa falkowe, a tak2e techniki realizacji zapytafi o rangQ.

Rozdzial czwarty rczpoczyna czgsi dotycz4c4 nowych wynik6w Doktoranta' Dotyczy on

zapyart,onajdluhszy wsp6lny prefiks w przypadku tekst6w nad malym alfabetem' Po kr6tkim

przegl4dzieistniejqcych rozwiyzanAutor pokazuje jak moZna skonstruowai strukturq danych

wielkosci O(n log o) bit6w zapewniaj4 cqrealizacjqzapytaf,onaidluhszy wsp6lny prefiks w cza-

sie statym. Czas konstrukcji tej struktury jest O(nllogo n). Struktura ta poparta odpowiednim

twierdzeniem dotycz4cyrnzlohono6ci stanowi pierwszy z gi6wnych wynik6w tozPrawy.

W rozdziale pi4tym uwaga skupiona jest na zapytaniach dotycz4cych okres6w w tekstach.

W pewnym uproszczeniu, slowo jest okresowe je6li moZna przedstawiC go jako konkatenacjq

pewnej liczby kopii innego, kr6tszego slowa (ostatnia kopia moZe byi niekompletna)' Dokto-

rant zajmuje sig tutaj dwoma problemami szczeg6iowymi. Wynikiem rozwaLari nad pierw-

szym z nich jest struktura danych wielko6ci O(n),kt6ra odpowiada na zapytania o okresy

w czasie O(log lrl), gdzie njest dlugo6ci4 tekstu a r jest wybranym podstowem tego tekstu'

Drugi problem sz.czeg6lowy dotyczy zapytafi, o prefikso-sufiksy, a wiqc wyszukiwania takich

fragment6w tekstu, kt6re w jednymze wskazanychfragment6w wystqpuj4 jako prefiksy aw in-

nym jako sufiksy. W obu przypadkach nie tylko takie skuktury danych zostaly zaProponowa-

ne, ale takZe zostaty sformulowane i udowodnione stosowne twierdzenia dotyczEce zlo2ono6ci

czasowych i pamiqciowYch.

Rozdzia! sz6sty dotyczy wewngtrznego wyszukiwania wzorca, a wigc problemu, w kt6-

rym wyszukiwane s4 wyst4pienia jednego podslowa w inrrym podsiowie. Sformulowano tutaj

dwa g16wne twierdzenia. Pierwsze z nich dotyczy mo2liwoSci konskukcji w czasie liniowym

struktury danych realizuj4cych wewnqtrzne wyszukiwanie wzorca w czasie stalym, Ptzy czym

struktura ta zajmuje pamiq6 liniowq wzglqdem diugoSci tekstu. Drugie twierdzenie dotyczy

nieco og6lniejszego problemu, w kt6rym poszukiwany jest najdluZszy prefiks jednego podslo-

wa, kt6ry wystgpuje w innym podstowie.

W rozdziale si6dmym Doktorant przedstawia zastosowania wewnqtrzne1o wyszukiwania

wzorcaw problemie kompresji tekst6w. Podane jest tu wykorzystanie opracowanej struktury



do ulepszenia algorytmu kompresji opartego na faktoryzacji metod4 L277. Wyniki podsumo-

wane sq odpowiednim twierdzeniem.

Rozdzial6smy przedstawia now4 strukturg danych jak4 jest falkowe drzewo sufiksowe. Po

jej zdefiniowaniu pokazane jest jak mozna jej uLy( do realizacji zapytafi, kompresji podsl6w

metod4 BWT+RLE. Poparte jest to stosownym twierdzeniem.
W rozdziale dziewi4tym Doktorant skupia siq na zaproponowaniu optymalnej struktury

danych dla realizacji zapytania o najmniejszy sufiks i najmniejsza rotacjq cykliczn4. Gl6wne

zastosowrnia tych zapytaf dotycz4wyznaczania faktoryzacji Lyndona dla wybranego pod-

slowa oraz klasyfikacji podsl6w ze wzglgdu na cyklicznq r6wnowa2no6i. ]ak w poprzednich

rczdzialach, uzyskane wyniki podsumowane s4 za Pomoc4 twierdzerl.

Ostani rozdzial stanowi zwigzle podsumowanie uzyskanych wynik6w.
Rozprawa koriczy sig bogatym spisem cytowanej literatury licz4cym 1'46 pozygi

2. Naiwa2niejsze wyniki przedstawione w rozPrawie

Doktorant zawart. w pracy wiele nowych wynik6w dotycz4cych realizacji zapytaf wewnqtrz-

nych w tekstach, Rozwa2ane problemy z pewnoSci4 nie naleZE do trywialnych a uzyskane re-

n;Jtaty s4 bardzo wartoSciowe. Godna pochwaly jest dbalo6i o precyzyjne formulowanie pro-

blem6w i analizq zlozono6ci opracowanych przez siebie struktur danych i algorytmdw. Spo-

6r6d tych licznych wynik6w za najbardziej wartoSciowe i interesuj4ce (przynajmniej z mojego

punktu widzenia) uwaZam :

. now4 strukturg danych realizuj4c4 zapytNia onaidlulszy wsp6lny prefiks,

. now4 strukturg danych realizuj4c4 zapytania o prefikso-sufiksy,

o nowq strukturg danych realizuj4c4 zapytrria wewnqtrznego wyszukiwania wzorcal

o nowE strukturq danych realizuj4c4 rangowanie i selekcjq sufiks6w podsl6w.

Pozostale rezultaty takZe s4 interesujqce, am61wyb6r podyktowany jest zaPewne tym,2ewy-
mienione wyhejwyniki s1bLi2sze tematyce, kt6rej dotycz4 moie zainteresowania naukowe.

3. Uwagi merytoryczne

Praca jest napisana bardzo starannie, z dt14dbalo6ci4 o precyzlq. Robi to bardzo dobre wtahe-

nie i dobrze Swiadczy o dojrzalo6ci Doktoranta. Z pewnoSci4 imponuj4ca jest liczba twierdzeri

i ich dowod6w, a takZe swoboda, ziak4Autor rozwala kwestie zlozono6ci czasowej i pamig-

ciowej. Tym niemniej w kaZdej wigkszej pracy nietrudno o jakie6 przeoczenia czy teL niekon-

sekwencje. PoniZejwymienig kilka z nich, kt6re zwr6cily moj4 uwagg:

1. W polskiej wersji autoreferatu wystqpuje Twierdzenie 5, kt6rego nie znalazlem w rozpra-

wie. Prawdopodobnie w tym miejscu powinno sigznalelC TWierdzenie 1.1.5 ztozPtawy,

kt6re nie jest wspomniane w autoreferacie.

2. Na stronie 8. rozprawy znajduje sig Twierdzenie 1.1.6 (bez dowodu). MoZna sig domy5la6,

2eiego sformulowanie stanowi pewnA kombinacjg TWierdzeri 8.4.4 oraz 8.5.1 (str. 80, roz-

prawy). Tym niemniej lepiejby bylo, aby we wstgpie zawieraj4cym bardzo ladny ,,Prze-

wodnik" po wynikach opisanych w rozprawie sformulowanie byio takie samo iak w dal-

szej czqSci.



3. PodobnieTWierdzeniaL.I.7,L,L.10orazStwierdzenie1.1.8takZezawartes4tylkowewstg-
pie.Zpewno6ciq umieszczenie ichw odpowiednich miejscachrczdzial6w B i 9 Pozytyw-
nie wplynqloby na sp6jno66 wywodu i latwo56 jego Sledzenia.

4. Uwagi redakcyine

Od strony redakcyjnej rozprawa zostala napisana precyzyjnym jgzykiem, z du24 dbalo6ciE

o szczeg6ly. Rysunki ilustruj4ce proponowane struktury danych zostaly przygotowane staran-

nie. Sktad dokumentu tak2e nie budzi powa2niejszych zasftze2eri. Tym niemniei, jak w kaidej

wigkszej pracyt mo2na znale11 Pewne niedoci4gnigcia, np.;

o W spisie treSci nalezy umie6cii teZ bibliografig (str. vii).

o W sformulowaniu TWierdzeri 1.1.2 orcz 1.1.7 wystgpuje symbol ,,r" , kt6tego znaczenie

jest wprawdzie wyja6nione wcze6niej, ale dla czytelnika z pewno6ciE bytoby korzystniej

gdyby znaczenie tego symbolu byto zawarte tak2e w sformulowaniu samego twierdzenia'

r Indeksy,,opisowe"takiejaknp.,,rsucc"powinnybyiskiadanefontemprostym(np.str.5).
W czgsci przypadk6w tak Autor robi, ale nie zawsze.

o MoZna sig zastanowi( czy do algorytmu RLE nie dai odwolania do pozycji literaturowej

(str. 19).

r Sformutowanie ,,non-overlapping periodic progressions" (str. 61) wydaie sig by6 nieco

myl4ce (chodzi o sam4 nazwg). Zgodnie z definicj4 ,,the last term of p", kt6rym jest p6-1

musi byi mniejszy niL plo (w jednym zprzypadk6w), co ozrtacza,2e symbol tekstu o in-

deksie p6-1 nie mo2e nale2e( ani do fragmentu p ani teZ do fragmentu p'. W potocznym

rozumieniu znaczenianaktadania siq fragment6w moZna dopu6ci6, aby p i p'byty ,,bli-

Zej siebie" i jeszcze sig nie nakladaty. Domy6lam sig, 2e wybrana definicja ma zwiEzek

z faktoryzaq4LZ77, ale dla przejrzysto€;ci wywodu wydaje sig celowe zwr6cenie uwagi

czytelnika w tym miejscu Pracy na tg kwestig.

5. Podsumowanie

Przedstawiona do oceny rozprawa zawierawiele bardzo wartoSciowych wynik6w, co staratem

sig podkre6lii we wcze6niejszej czgsci recenzji. Prace te zostaly zaptezentowane na znacz4cych

konferencjach naukowych takich jak SODA (2 prace), CPM (1 praca). Co wiqcej, Doktorant uzy-

skal na konferencji CPM nagrodg dla najlepszego artykutu'
Rozprawa zawiera drobne niedoci4gniqcia, co wskazalem w niniejszej recenzji. Tym nie-

mniejnie umniejszaj4 one mojejbardzo wysokiej oceny. Zyczylbymsobie, aby wszystkie recen-

zowane ptzeze mnie rozprawy doktorskie staty na tak wysokim poziomie.

Na zakoriczenie dodam, 2e choi nie uwazam, aby wskaZniki bibliometryczne byly kluczowe

na tak wczesnym etapie kariery naukowej, to jednak wobec faktu, 2e sq one imponuj4ce, to je

przytoczq.Baza Scopus zawiera Tl prac,kt6rych wsp6lautorem jest Doktorant. Tylko te 3 prace,

kt6rych wyniki stanowiE sedno recenzowanej rozprawy byty wedlug niej cytowane juZ 27 nzy'
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stwierdzenia zawarte w mojej recenzii,bezw4tpienia mogq stwierdztt,2e zgad-

o $topniach naukowych... " recenzowana rozpra$/a mgra Tomasza Kociumaki

struktury danych dla qapytaf wewnqtrznych w tekstach (Efficient data structu-
queries in texts)" stanpwi oryginalne rozwi4znnie problernu naukowegp oraz

wiedzg teoretycznq kandydata w dyscyplinie informatyka oraz urnieiqftro6d

pracy naukowei. Zawade w recenzji nieliczne uwagi krytyczne w 2adnej rnierze

na moi4 bardzo wysok4 ocenq rozprawy. Wnoszg zatem o dopuszcze$e wspo-
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