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4.3 Opis osiągnięcia
4.3.1 Plan rozprawy

W rozdziale 4.3.2 opisujemy podstawowe pojęcia i definicje dotyczące algorytmów tekstowych.
Kolejne rozdziały poświęcone są głównym wynikom rozprawy wymienionym w rozdziale 4.2:

• w rozdziale 4.3.3 opisane jest pojęcie kwadratów w drzewach oraz zawarty jest opis kombina-
torycznych wyników dotyczących liczby różnych kwadratów w drzewach (wyniki pracy [H1]),
opisujemy również efektywne algorytmy do wykrywania i raportowania różnych kwadratów
(wynik pracy [H2]),

• w rozdziale 4.3.4 rozważmy generalizację problemu, która zakłada poszukiwanie dowolnych
potęg słów w drzewach, podajemy kompletną charakteryzację górnych i dolnych granic do-
tyczących liczby słów będących potęgami w drzewach (wynik pracy [H3]),

• w rozdziale 4.3.5 zajmujemy się kombinatoryką palindromów w drzewach (praca [H4]),

• w rozdziale 4.3.6 podsumowujemy otrzymane wyniki.

Poniższy dokument zawiera przeredagowane (i przetłumaczone z języka angielskiego) fragmenty
wstępów do prac, których jestem współautorem.
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4.3.2 Wstęp

Powtórzenia w słowach to jedno z najbardziej fundamentalnych pojęć w kombinatoryce i algo-
rytmach tekstowych. Po raz pierwszy były badane ponad wiek temu przez Thue’go [Thu06] w
kontekście słów unikających kwadratów, czyli słów, które nie zawierają podsłów postaci w2 = ww
(np. w2 =aba aba). Te wyniki zostały później rozszerzone do α–wolnych słów (unikających pod-
słów będących potęgami o wykładniku α: wα) [Lot97].

Inna ścieżka badań dotyczyła słów, które są bogate w podsłowa będące potęgami. Bardzo
ciekawy jest fakt, że liczba różnych podsłów będących kwadratami w słowie długości n nie prze-
kracza wartości 2n ([FS98; Ili05]). W szczególności wynik Ilie (2005) jest bardzo zaskakujący,
gdyż dzięki bardzo eleganckiemu kombinatorycznemu argumentowi udało się znacznie uprościć
poprzedni, bardzo skomplikowany i techniczny, dowód górnego ograniczenia. Ponieważ dolna gra-
nica na liczbę różnych kwadratów wynosi n−o(n) wiele uwagi poświęcono zmniejszeniu odległości
pomiędzy tymi ograniczeniami. W [Ili07] Ilie udowodnił, że liczba różnych kwadratów nie prze-
kracza 2n−Θ(log n). Górne ograniczenie zostało niedawno poprawione do 11

6 n w pracy [DFT15].
Rozważane były również ograniczenia dla innych potęg (np. słów będących sześcianami) [Kub+13]
dla których udało się udowodnić lepsze ograniczenia.

Zmniejszenie odległości pomiędzy górną i dolną granicą dla kwadratów jest nadal uważane za
ważny otwarty problem w kombinatoryce słów [Nér18].

Bardzo podobny wyścig (lub raczej maraton) zdarzył się przy okazji analizowania liczby run’ów
w słowach. Run to maksymalne okresowe podsłowo, które nie może być rozerzone (ani w lewo,
ani w prawo) bez zwiększenia okresu. Zadziwiającą własnością runów jest fakt, że ich liczba jest
liniowo ograniczona ze względu na długość słowa n (przez ρ(n) oznaczamy maksymalną liczbę
runów, które mogą zostać znalezione w słowach długości n). Poraz pierwszy ten fakt został udo-
wodniony przez Kolpakov’a i Kucherov’a [KK99] (FOCS), w tej pracy udowodniono liniowe ogra-
niczenie (bez podania współczynnika) i zawarto hipotezę, że faktyczna wartość ρ(n) jest mniejsza
niż n. Po bardzo długiej serii prac [Ryt06; PSS08; CI08; Gir08; Gir09; CIT11] finalnie ta hipo-
teza została udowodniona przez Bannai i innych [Ban+17]. Niektóre z wcześniejszych wyników
zostały otrzymane przez bardzo szczegółowe analizowanie przypadków (nawet kilkadziesiąt), inne
korzystały w intensywny sposób z weryfikacji komputerowej. Bardzo ciekawy jest fakt, że finalny
wynik podany przez Bannai jest znacznie prostszy i bardzo elegancki. Oczywiście dolne granice
również były szeroko badane przez wielu autorów [FY08; Mat+08; Mat+09; Sim10]. Wszystkie
wspominane wyniki dotyczące runów zostały podsumowane na rysunku 1.

ρ(n) ≥ 0.927n [FY08]

ρ(n) ≥ 0.944565n [Mat+08]

ρ(n) ≥ 0.94457567n [Mat+09]

ρ(n) ≥ 0.944575712n [Sim10]

ρ(n) is linear [KK99]

ρ(n) < 5n [Ryt06]

ρ(n) < 3.48n [PSS08]

ρ(n) < 1.6n [CI08]

ρ(n) < 1.52n [Gir08]

ρ(n) < 1.29n [Gir09]

ρ(n) < 1.029n [CIT11]

ρ(n) < n [Ban+17]

Rysunek 1: Ograniczenia dotyczące run’ów ρ(n)

Powtórzenia były również badane w etykietowanych drzewach i grafach. W tym modelu,
podsłowo odpowiada sekwencji etykiet krawędzi (lub wierzchołków) na prostej ścieżce w drzewie
lub grafie. Źródło tych badań pochodzi z uogólniania słów bez-kwadratowych i α–wolnych słów i
polega na poszukiwaniu kolorowań grafów bez powtórzeń. Grytczuk w pracy przeglądowej [Gry08]
podaje wiele wyników tego typu. W szczególności konstrukcja kolorowania drzew bez powtórzeń
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została podana przez Bressar et al. [Bre+07]. Powtórzenia były również badane w grafach [AG08;
CG07], a w kontekście hypergrafów w [ALL00].

Niedawno uogólniono pojęcie runów dla przypadku drzew skierowanych [Sug+19].

4.3.3 Kwadraty w drzewach

W pracy [H1] rozważaliśmy etykietowane nieukorzenione drzewa i podsłowa będące kwadratami
odpowiadające ścieżkom w drzewie. Zakładamy, że każda krawędź drzewa T jest etykietowana
symbolami ze skończonego alfabetu Σ. Przez |T | oznaczamy rozmiar drzewa, czyli liczbę jego
węzłów.

Dla węzłów drzewa u i v, przez val(u, v) oznaczamy słowo otrzymane przez złączenie symboli
na ścieżce rozpoczynającej jest w u i kończącą się w v. Rozważamy jedynie proste ścieżki: takie w
których wierzchołki na ścieżce się nie powtarzają (oczywiście same etykiety na ścieżce nie muszą
być różne). Rysunek 2 przedstawia podsłowa będące kwadratami w przykładowym drzewie.

a b
c

c

bc
c

a a

c

a

Rysunek 2: W przykładowym drzewie można odnaleźć 4 kwadraty: aa, acaaca, bcbc, cc. Za-
uważmy, że kwadrat cc występuje dwa razy. Najdłuższy kwadrat acaaca i odpowiadająca mu
ścieżka jest oznaczona czerwonym kolorem.

Dla drzewa T , przez sq(T ) oznaczamy liczbę różnych podsłów będących kwadratami zawar-
tych w T . Dla przykładowego drzewa T zamieszczonego na rysunku 2, otrzymujemy sq(T ) = 4.
Analogicznie przez sq(n) oznaczamy największą możliwą wartość sq(T ) spośród wszystkich drzew
o rozmiarze n.

W [H1] udowodniliśmy, że sq(n) = Θ(n4/3), jest to dość zaskakujące biorąc pod uwagę, że
liczba różnych kwadratów w zwykłych słowach jest ograniczona przez 11

6 n.
Naszym pierwszym celem było wskazanie rodziny drzew, która posiada ponad-liniową liczbę

różnych kwadratów. Efektem tych poszukiwań była rodzina drzew Tm przedstawiona na rysunku 3.
Po dokładniejszej analizie okazało, się, że ta rodzina jest bardzo bogata w kwadraty i ich liczba
jest wyrażona dosyć nietypową funkcją Θ(n4/3). Wynik ten jest podsumowany w twierdzeniu 1.

Twierdzenie 1 ([H1]). Dla drzew Tm, liczba różnych kwadratów wynosi sq(Tm) = Ω(|Tm|4/3).

Początkowo podejmowaliśmy próby poprawienia dolnej granicy i poszukiwaliśmy rodzin drzew,
które zawierają jeszcze więcej kwadratów. Szybko zauważyliśmy, że poprawienie dolnej granicy
jest mało prawdopodobne. Jednak zrozumienie właściwości drzew Tm używanych w dolnej granicy
było kluczowym elementem do przedstawienia dowodu na górną granicę. Uogólniliśmy pomysł
wykorzystany przy rodzinie Tm i wprowadziliśmy pojęcia standardwego grzebienia (standard comb),
które oznaczało dosyć ograniczoną rodzinę drzew o stosunkowo prostej strukturze. Dla takiej
ograniczonej rodziny było możliwie podanie prostego dowodu na górne ograniczenie.

Niestety dowolne drzewa mogą mieć znacznie bardziej złożoną strukturę, więc musieliśmy po-
konać kilka trudności.

Pierwszym problemem było poradzenie sobie z niejednoznacznością podczas wyboru kierunku
ścieżki, w słowach kierunek kolejnego znaku jest jednoznaczny, w drzewie może to być dowolna
sąsiednia krawędź (poza tą którą weszliśmy do wierzchołka).

Ten problem rozwiązaliśmy przez wprowadzenie pojęcia drzew podwójnych (double tree), w
którym łączymy dwie kopie drzewa (ukorzenione w wybranym wierzchołku). Przy czym krawędzie
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Rysunek 3: Rodzina drzew Tm wykorzystywana w dowodzie dolnego ograniczenia Θ(|Tm|4/3) na
liczbę różnych kwadratów w drzewach (twierdzenie 1)

w jednej kopii kierujemy w stronę korzenia, w drugiej kopii — w odwrotnym kierunku. Tego
typu drzewa są znacznie łatwiejsze do analizy, a przy pomocy kombinatorycznych argumentów
(np. używając rozbicia przy pomocy centroidów centroid decomposition) wykazaliśmy, że dowód
górnego ograniczenia dla takiego rodzaju drzew daje to samo ograniczenie dla dowolnych drzew.

Następnym krokiem była generalizacja pojęcia grzebieni (general comb), tak by obejmowała
większą klasę drzew i w szczególności uwzględniała strukturę drzew podwójnych. Tym razem
dowód górnego ograniczenia dla tak rozszerzonej rodziny był bardziej złożony.

Końcowym skomplikowanym etapem było pokazanie dekompozycji drzew podwójnych do pra-
wie rozłącznego zbioru grzebieni. Celem było przypisanie każdego kwadratu w drzewie do jednego
z grzebieni. Wynikiem było otrzymanie twierdzenia o górnej granicy na liczbę różnych kwadratów
w drzewach podsumowanej w twierdzeniu 2.

Twierdzenie 2 ([H1]). Liczba różnych kwadratów w drzewie o n węzłach wynosi O(n4/3).

Naturalnym rozszerzeniem powyższych wyników było poszukiwanie algorytmów do znajdowa-
nia reprezentacji wszystkich różnych kwadratów w drzewie. Co ciekawe udało się nam opracować
algorytm, którego złożoność jest znacząco mniejsza niż górne ograniczenie na liczbę kwadratów.
Dzięki zwartej reprezentacji różnych kwadratów w drzewie, było możliwe otrzymanie algorytmu o
złożoności poli–logarytmicznej — O(n log2 n).

Problem wyznaczania liczby różnych kwadratów badany był dla zwykłych słów Gusfield i
Stoye [GS04] zaproponowali pierwszy liniowy algorytm, do wyznaczania zwartej reprezentacji
wszystkich różnych kwadratów w słowie, z czasem działania O(n|Σ|), co dla stałego alfabetu
daje czas liniowy. Niedawno Bannai et al. [BIK17] zaproponował liniowy algorytm dla słów nad
alfabetem liczbowym (dla liczb całkowitych rzędu nO(1)).
Struktura algorytmu opisanego w pracy [H2] jest następująca:

1. Redukujemy główny problem do podproblemu znajdowania zwartej reprezentacji kwadratów
zakotwiczonych w ustalonym wierzchołku r. Pozwala to na ukorzenienie drzewa dla wybra-
nego wierzchołka r i analizowanie drzew skierowanych. Ta część algorytmu jest oparta o
centroidy i dekompozycję drzew przy ich pomocy.

2. Dla ustalonego korzenia r obliczamy zbiór okresowych ścieżek, które nazywamy semirun’ami,
które zawierają wszystkie kwadraty zakotwiczone w r.

3. Ponieważ celem jest odnalezienie różnych kwadratów należy uniknąć podwójnego raporto-
wania i zliczania tych samych kwadratów. Ten problem jest rozwiązany przez organizację
danych dotyczących semirunów w sposób który umożliwia jednoznaczną reprezentację (je-
śli chodzi o cykliczne rotacje). Dzięki jednoznaczności reprezentacji zliczanie i wykrywanie
duplikatów jest już możliwe.
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Interesującą i stosunkowo złożoną częścią pracy jest efektywnie obliczanie kilku podstawowych
tabel:

• SHIFT, SHIFTR tabele używane do obliczania cyklicznej reprezentacji kwadratów indukowa-
nych przez rodzinę semirunów,

• PREF, SUF tabele używane do obliczania i charakteryzacji semirunów.

Główny wynik pracy [H2] podsumowany jest w twierdzeniu 3.

Twierdzenie 3 ([H2]). Liczba różnych kwadratów w (nieukorzenionym) drzewie T , o n wierz-
chołkach, może zostać obliczona w czasie O(n log2 n).

Dla specjalnej rodziny drzew (grzebieni) było możliwe podanie jeszcze efektywniejszego algo-
rytmu, w pracy pokazaliśmy algorytm o złożoności liniowej (twierdzenie 4). Ta rodzina jest o tyle
interesująca, że zawiera drzewa bardzo bogate w kwadraty. W szczególności drzewa używane w
dowodzie dolnej granicy są grzebieniami.

Twierdzenie 4 ([H2]). Jeśli drzewo T jest grzebieniem, to wartość sq(T ) (liczba różnych kwadra-
tów) może zostać wyznaczona w czasie liniowym.

Liniowy algorytm dla tej rodziny był możliwy dzięki stosunkowo prostej strukturze kwadratów
w tego typu drzewach i faktowi, że wynik może zostać wyznaczony z liniowej liczby dopuszczalnych
par (admissible pairs) wierzchołków drzewa.

4.3.4 Potęgi w drzewach

Nasza badania nad potęgami w drzewach były naturalną kontynuacją wyników z pracy [H1].
Dla zwykłych słów w pracy [Kub+13] podano lepsze (niż w przypadku kwadratów) ograni-

czenia na liczbę różnych sześcianów słów (cubes, powtórzeń postaci w3 = www). Również czę-
ściowe/ułamkowe potęgi były rozważane w kontekście α–gapped maximal repeats [KK00; Bro+99;
Gaw+16].

W pracy [H3] naszym celem było zbadanie jak wiele różnych okresowych podsłów można od-
naleźć w drzewach w zależności od ich potęgi α. Przez α–potęgę (gdzie α jest liczbą wymierną)
definiujemy słowo U z okresem (nie musi to być najkrótszy okres) |U |/α Przykładowo słowo
abababa = (ab)3.5 jest 3.5–potęgą.
Naszym celem było podanej kompletnej charakteryzacji funkcji powersα(n) która oznacza maksy-
malną liczbę różnych α–potęg (rozważając również wymierne wartości α) w drzewach rozmiaru
n:

powersα(n) = max
|T |=n

powersα(T ).

Rysunek 4 zawiera przykładowe drzewo oraz analizę jego α–potęg.

b

a

a

a
b a

a

b a

a

b

bb

ab
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Rysunek 4: Powyższe drzewo zawiera 5 różnych 3–potęg (sześcianów): a3, (ab)3, (ba)3, (aab)3,
(baa)3. Stąd, powers3(T ) = 5. Zauważmy, że sześcian (ab)3 występuje dwa razy; również a3 ma
wiele wystąpień. Słowo o maksymalnej potędze, 3.5–potęga (ab)3.5 i odpowiadająca mu ścieżka
została zaznaczona pogrubionymi krawędziami.
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Wartość powers1(n) = Θ(n2) jest oczywista (i jest osiągalna nawet dla zwykłych słów np.
an/2bn/2), z wyników [H1] wiedzieliśmy, że powers2(n) = Θ(n4/3), stosunkowo łatwo udowodnić,
że powers4(n) = Θ(n). Jednak otwarta była kwestia jakie wartości przyjmuje ta funkcja w pełnym
zakresie 1 < α < 4.

Głównym wynikiem [H3] było pokazanie przez nas tranzycji fazowej: dla wykładników 2 ≤ α <
3, drzewo o n węzłach może posiadać Θ(n4/3) różnych α–potęg, podczas gdy dla α ≥ 3 następuje
nagły skok i udowodniliśmy, że może być co najwyżej Θ(n) różnych α–potęg.

W pierwotnej wersji pracy opublikowanej na konferencji CPM 2015 pokazaliśmy słabszy wynik,
który pokazywał dla 3 ≤ α < 4 górne ograniczenie wynoszące O(n log n). Jednak w pełnej
czasopismowej wersji pracy udało nam się poprawić ten wynik i zamknąć lukę pomiędzy górnym i
dolnym ograniczeniem. Podsumowanie końcowych wyników dotyczących α–potęg zawarte jest na
rysunku 5.

α ∈ (1, 2) powersα(n) = Θ(n2)

α ∈ [2, 3) powersα(n) = Θ(n4/3)

α ≥ 3 powersα(n) = Θ(n)

Rysunek 5: Podsumowanie ograniczeń dotyczących powersα(n) przedstawionych w [H3]

Dolne ograniczenia
Dolne ograniczenia dla wartości powersα(n) dla α ∈ (1, 2) było łatwe do otrzymania, gdyż Θ(n2)
różnych α–potęg może zostać odnalezione nawet w prostej ścieżce kodującej słowo Sm = ambam

(twierdzenie 5).

Twierdzenie 5 ([H3]). Dla każdej wymiernej wartości α ∈ (1, 2), mamy powersα(Sm) = Ω(|Sm|2).
W konsekwencji, dla każdej wymiernej wartości α ∈ [1, 2), mamy powersα(n) = Ω(n2).

Dla α ∈ [2, 3) okazało się, że rodzina drzew Tm (używana w dowodzie dolnego ograniczenia
na liczbę różnych kwadratów w drzewach) ma również zastosowanie do dolnego ograniczenia dla
α–potęg (czego wynikiem jest twierdzenie 6).

Twierdzenie 6 ([H3]). Dla każdej wymiernej wartości α ∈ [2, 3), mamy powersα(Tm) = Ω(|Tm|4/3).
W konsekwencji, dla każdej wymiernej wartości α ∈ [2, 3), mamy powersα(n) = Ω(n4/3).

Wreszcie dla α ≥ 3 dolne ograniczenia dla powersα(n) jest trywialnie osiągnięte przez słowo an
(konsekwencja 7)

Konsekwencja 7 ([H3]). Dla każdego α ≥ 3, mamy powersα(n) = Ω(n).

Górne ograniczenia
Pierwszym spostrzeżeniem jest obserwacja, że dla górnego ograniczenia, wystarczy udowodnić
asymptotyczne zachowanie funkcji powersα dla α = 1, α = 2, i α = 3. Faktycznie, liczba α–
potęg dla każdej wartości α ∈ [1, 2), α ∈ [2, 3), i α ∈ [3,∞), wartości powersα nie przekraczają
(odpowiednio) liczby 1–potęg, 2–potęg, i 3–potęg.

Pierwszy wynik jest oczywisty (drzewo zawiera jedynie O(n2) ścieżek), drugi był już udowod-
niony w [H1].

Najtrudniejszy jest przypadek α = 3 i właśnie dowodowi powers3(n) = O(n) poświęcone jest
większość pracy.

Aby przeanalizować liczbę sześcianów w drzewie, zakładamy, że drzewo jest ukorzenione w
dowolnym wierzchołku i w ten sposób każdy wierzchołek drzewa może zostać utożsamiony z jego
wartością (sekwencją znaków na ścieżce prowadzącej z wierzchołka do korzenia). Dla szczególnej
klasy sześcianów było stosunkowo łatwo udowodnić górne ograniczenie, w tym celu korzystali-
śmy z lokalizacji lub struktury jego wartości. Sześciany, które nie spełniały założonych kryteriów
(nazwaliśmy je kluczowymi sześcianami — essential cubes), były znacznie trudniejsze do analizy.
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Zaproponowaliśmy sposób nadania każdemu kluczowemu sześcianowi zbioru kilku kandydatów, w
taki sposób, żeby całkowita liczba wykorzystywanych kandydatów była liniowa. To podejście było
możliwe dzięki użyciu pojęcia słów d–regularnych (słów z wysoko okresowym prefiksem, który
występuje również jako sufiks słowa). W dowodzie używaliśmy do ograniczenia liczby kandyda-
tów własności synchronizacji struktur okresowych. Niestety to podejście pozwalało jedynie na
udowodnienie górnej granicy na poziomie O(n log n). Aby poprawić wynik i otrzymać liniowe
ograniczenie konieczne było przeanalizowanie zależności pomiędzy kandydatami otrzymanymi w
różnych warstwach dowodu oraz nieznacznie wzmocnienie definicji kandydata.
Końcowy wynik został podsumowany w twierdzeniu 8.

Twierdzenie 8 ([H3]). Dla każdej wymiernej wartości α ≥ 3, mamy powersα(n) = Θ(n).

4.3.5 Palindromy w drzewach

W pracy [H4] rozważaliśmy inny podstawowy typ powtórzeń — palindromy, czyli słowa które mają
tą samą wartość niezależnie od kierunku czytania.

Przez złożoność palindromiczną słowa definiujemy liczbę różnych podsłów słowa, które są pa-
lindromami. Używając bardzo eleganckiego argumentu kombinatorycznego w pracy [DJP01] po-
kazano, że złożoność palindromiczna słów o długości n nie przekracza n + 1 i ta górna granica
jest już osiągnięta dla słowa unarnego an. Również średnia złożoność palindromiczna była ba-
dana w [AAK10]. Stąd problem złożoności palindromicznej jest całkowicie rozwiązany dla słów i
naturalnym krokiem jest rozszerzeniem tego pojęcia dla drzew.

W pracy [Man75] Manacher pokazał liniowy algorytm na obliczania maksymalnych palindro-
mów w słowie. Groult [GPR10] zaprezentował natomiast liniowy algorytm do zliczania różnych
palindromów w słowie.

Badania nad złożonością palindromiczną drzew zostały zapoczątkowane w 2015 przez Brlek et
al. [BLP15], praca ta zawiera również rodzinę drzew o n krawędziach zawierającą Θ(n1.5) różnych
podsłów palindromicznych. Autorzy postawili również hipotezę, że jest to również górna granica
dla dowolnych drzew oraz podali dowód górnego ograniczenia dla bardzo szczególnej rodziny drzew
(takich w których wszystkie ścieżki drzewa składają się z co najwyżej 4 bloków tego samego znaku).

W pracy [H4] rozważaliśmy złożoność palindromiczną dla nieskierowanych drzew, których kra-
wędzie etykietowane są pojedynczymi literami z ustalonego alfabetu Σ. Rysunek 6 pokazuje pod-
słowa palindromiczne dla przykładowego drzewa.

c

a b

b

c a

c

a

c

a

b c

Rysunek 6: Przykładowe drzewo z 9 różnymi palindromami o długości co najmniej 2: aa, aca,
acaaca, bcb, bccb, caac, cbc, cbcbc, cc. Wystąpienie palindromu aca zostało zaznaczone czerwo-
nym kolorem, natomiast wystąpienie palindromu cbcbc zaznaczone jest pogrubieniem i zielonym
kolorem.

Naszym głównym osiągnięciem było zamknięcie luki pomiędzy dolnym i górnym ograniczeniem
na liczbę różnych palindromów w drzewach (twierdzenie 9) oraz tym samym udowodnienie hipotezy
postawionej przez Brlek’a w [BLP15].

Twierdzenie 9 ([H4]). Drzewo o n krawędziach zawiera O(n1.5) różnych podsłów palindromicz-
nych.
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Aby udowodnić powyższe twierdzenie potrzebowaliśmy kilku narzędzi kombinatorycznych, ta-
kich jak: spine trees — rodzina drzew o okresowym kręgosłupie, oraz deterministic double trees
— skompresowana wersja drzew ze scalonymi krawędziami o tej samej etykiecie. Dla spine trees
udowodnienie górnego ograniczenia było możliwe dzięki wykorzystaniu właściwości okresowości.
Zidentyfikowaliśmy również zbiór kluczowych palindromów, które nazwaliśmy palindromami środ-
kowymi (liczba pozostałych palindromów była z definicji ograniczona przez O(n1.5)). Wreszcie
pokazaliśmy, że dla dowolnego drzewa deterministycznego, każdy środkowy palindrom może zo-
stać przypisany do zbioru spine trees o sumarycznym liniowym rozmiarze.

4.3.6 Podsumowanie

Chciałbym teraz podsumować wyniki rozprawy habilitacyjnej:

1. Podaliśmy ścisłe ograniczenie na liczbę różnych kwadratów w drzewach (praca [H1]). Wynik
jest o tyle ciekawy, że to ograniczenie ma dosyć nieoczekiwaną wartość: nie jest liniowe jak
w przypadku słów, nie jest kwadratowe co wynikałoby z liczby różnych ścieżek w drzewie,
również wartość Θ(n4/3) jest dosyć rzadko spotykana.

2. Podaliśmy algorytm dla zliczania liczby różnych kwadratów w drzewach (praca [H2]). Z na-
szego punktu widzenia ten wynik jest interesujący gdyż przełamuję barierę górnego ograni-
czenia na liczbę kwadratów Θ(n4/3) dając algorytm o złożoności czasowej O(n log2 n). Było
to możliwe dzięki wydajnej, zwartej reprezentacji kwadratów i opracowaniu oryginalnego
zbioru narzędzi algorytmicznych.

3. Podaliśmy kompletną charakterystykę potęg w drzewach dla wykładników α ≥ 1 (praca
[H3]). Ciekawy jest fakt, że funkcja powersα(n) może zostać opisana dzięki dwóm przejściom
fazowym. Dodatkowo ten wynik wymagał dosyć złożonej aparatury kombinatorycznej, w
szczególności dowód ścisłego ograniczenia dla α = 3 był dużym wyzwaniem.

4. W pracy [H4] zamknęliśmy lukę pomiędzy górnym i dolnym ograniczeniem na liczbę różnych
palindromów otrzymując nietrywialne ograniczenie Θ(n1.5).

Pomysły i podejście do dowodów otrzymane podczas prac nad drzewami, dały nam bardzo dużo
doświadczeń badawczych przy wykorzystywaniu okresowości w kombinatoryce słów. Używaliśmy
również na dużą skalę eksperymentów komputerowych, zarówno do znajdowania ciekawych przy-
kładów (np. dla dolnych granic), kontrprzykładów (np. dla roboczych hipotez) jak i szybkiej
eksploracji możliwych podejść do dowodów. Te doświadczenia z sukcesem wykorzystywaliśmy w
kolejnych publikacjach.
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5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo–badawczych
Wpozostałej części dokumentu krótko opisujemy wybrane prace opublikowane od momentu obrony
doktoratu przez habilitanta w roku 2010. Wyniki zostały podzielone według kategorii, jednak nie-
które prace łączą wiele z nich, stąd do pewnego stopnia podział jest arbitralny. Najważniejsze
publikacje z konferencji o randze A+/A oraz wybranych czasopism zostały oznaczone (na margi-
nesie) szarym zaznaczeniem.

5.1 Model order–preserving
Poniżej omawiamy wyniki otrzymane dla algorytmów tekstowych w modelu order–preserving. W
tym modelu dwa słowa X i Y uznajemy za równoważne jeśli mają ten sam “kształt” (rysunek 7),
to znaczy:

• muszą być tej samej długości: |X| = |Y | = m, oraz

• X[i] ≤ X[j] wtedy i tylko wtedy, gdy Y [i] ≤ Y [j] dla dowolnych i, j ∈ [1,m].

Ten model ma na celu porównywanie podobnych trendów i jest użyteczny w analizie danych z
szeregów czasowych (np. notowania akcji na giełdzie, lub sekwencje muzyczne).
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Rysunek 7: Przykład dwóch równoważnych (w modelu order–preserving) napisów X i Y .

1. W pracy [Kub+13a] podaliśmy pierwszy liniowy algorytm (o złożoności O(n+m)) dla pro-
blemu wyszukiwania wzorca w modelu order–preserving (znajdowaniu wszystkich wystąpień
wzorca Y o długości m w tekście T o długości n). Algorytm wymaga dosyć naturalnego za-
łożenia, że alfabet wzorca musi być sortowalny w czasie O(m). Otrzymany algorytm został
otrzymany przez adaptację algorytmu KMP do modelu order–preserving.

2. W pracy [Cro+16a] (wersja konferencyjna [Cro+13b]) opracowaliśmy strukturę danych do
indeksowania tekstów w modelu order–preserving. W tym problemie, dla zadanego tekstu
T należy obliczyć strukturę danych, która umożliwia późniejsze odpowiadania na zapyta-
nia o wyszukiwanie wzorca w tekście T . Otrzymaliśmy strukturę danych, która może zostać
skonstruowana w oczekiwanym czasie O(n log log n) lub O(n log2 log n/ log log log n) w wersji
deterministycznej, która umożliwia odpowiadanie na zapytania wyszukiwania wzorca długo-
ści m w czasie O(m).

3. W pracy [Gou+18] analizowaliśmy różne typy okresowości w modelu order preserving. Przed-
stawiliśmy serię algorytmów do obliczania okresów o złożonościach O(n), O(n log log n),
O(n log2 log n/ log log log n), O(n log n) (w zależności od wybranego rodzaju okresowości).
W najbardziej ogólnym wariancie okresowości, liczba różnych okresów może wynosić nawet
Ω(n2) stąd nasze algorytmy wymagały opracowania zwartej reprezentacji wszystkich okresów
do otrzymania czasu o(n2).

5.2 Runy i inne powtórzenia w słowach

1. W pracy [Cro+12a] (JCSS) (wersja konferencyjna: [Cro+10c]) badaliśmy cubic runs
(runy w których okres powtarza się co najmniej trzy razy). Pokazaliśmy, że
cubic-runs(n) < 0.5n, używając w dowodzie własności słów Lyndona. Nowy do-
wód jest znacząco prostszy niż analogiczny dowody dla standardowych runów (do-
stępne w tym czasie). Dla słów binarnych podaliśmy lepsze ograniczenie wynoszące
cubic-runs(n) < 0.48n wykorzystujące weryfikację komputerową dla dużej liczby przy-
padków. Praca zawiera również przykład konstrukcji słów nad alfabetem binarnym
dających dolne ograniczenie dla cubic-runs wynoszące 0.41n.

2. W pracy [Kub+13b] (wersja konferencyjna: [Kub+09] – ten wynik nie był używany w roz-
prawie doktorskiej, jednak został opublikowany przed obroną doktoratu) badaliśmy problem
zliczania dla zadanego słowa różnych podsłów będących sześcianami (cubes, słów postaci
www). Wynikiem pracy jest pokazanie że maksymalna liczba sześcianów w słowie o długości
n jest ograniczona wartościami 1

2n− 2
√
n i 4

5n.

3. W pracy [Cro+14c] (wersja konferencyjna: [Cro+10b]) badaliśmy zastosowania runów w
słowach do innych klasycznych problemów tekstowych. W pracy przedstawiliśmy liniowy
algorytmy dla wyznaczania różnych k–potęg dla zadanego k (w szczególności pozwalający
wyznaczać różne kwadraty dla k = 2) oraz dla znajdowania wszystkich lokalnych okresów
zadanego słowa.
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4. W pracy [Koc+16] (wersja konferencyjna: [Koc+14c]) badaliśmy rozszerzenia pojęcia kwa-
dratów do innych modeli równoważności słów. Rozważaliśmy kwadraty Abelowe, kwadraty
parametryzowane (parametrized squares) oraz kwadraty w modelu order–preserving. Poda-
liśmy kilka wyników dotyczących maksymalnej liczby różnych kwadratów dla niestandardo-
wych modeli równoważności. Dla σ ≥ 2 udowodniliśmy, że SQAbel(n, σ) = O(n2) (gdzie
pojęcie bycia różnym kwadratem definiujemy jako różne słowa), SQ′Abel(n, σ) = Ω(n3/2),
SQ′Abel(n, σ) = O(n11/6) (gdzie pojęcia bycia różnym kwadratem definiujemy jako nierówno-
ważne w sensie Abelowym). Podaliśmy również liniowe ograniczenia dla kwadratów parame-
tryzowanych i w modelu order–preserving dla stałych alfabetów: SQparam(n,O(1)) = Θ(n),
SQop(n,O(1)) = Θ(n).

5. W pracy [Cro+14b] (wersja konferencyjna: [Cro+10a]) pokazaliśmy prosty algorytm do
obliczania runów działający w czasie O(n log n). Algorytm ten może być zaimplementowany
przy użyciu prostych struktur danych (np. słowanika podsłów bazowych - DBF).

6. W pracy [Gaw+16] zajmowaliśmy się problemem Najdłuższego wspólnego prefiksu (LCE –
Longest common extension/prefix queries) dla przypadku nieograniczonego alfabetu (gene-
ralized alphabet, tzn. takiego w którym nie jest możliwe posortowanie znaków z alfabetu w
czasie liniowym). Pokazaliśmy, że ciąg q zapytań LCE dla napisy o długości n może zostać
wykonany w czasie O(q log log n+n log∗ n) używają jedynie O(q+n) porównań symboli. W
związku z tym wszystkie runy słowa nad nieograniczonym uporządkowanym alfabetem mogą
zostać wyznaczone w czasie O(n log log n) używając jedynie O(n) symboli. Nasze rozwiąza-
nie poprawiało poprzedni algorytm podany przez Kosolobov’a [Kos16], który podał algorytm
o złożoności czasowej O(n log2/3 n).

7. W pracy [Cro+16b] poprawiliśmy nasz poprzedni wynik (z [Gaw+16]) dla problemu naj-
dłuższego wspólnego prefiksu w przypadku nieograniczonego alfabetu. Pokazaliśmy w jaki
sposób odpowiedzieć na n nie przecinających się zapytań LCE w czasie O(nα(n)) (gdzie
α(n) to odwrotność funkcji Ackermann’a), co umożliwiło podane algorytmu o złożoności
O(nα(n)) dla obliczania runów w przypadku nieograniczonego alfabetu.

5.3 Quasi-okresowość – szablony i seed’y
Szablon (ang. cover) słowa w, definiujemy jako podsłowo u słowa w, jeśli wszystkie pozycje z
w należą w obrębie pewnych wystąpień u w w. Na przykład słowo u = abaa jest najkrótszym
szablonem w = abaabaa. Pojęcie szablonu uogólnia okresowość, w tym sensie, że dopuszczane
są pewne nieregularności, natomiast w przypadku okresowości wymagamy aby w był złożony z
dokładnych kopii u. Pojęcie szablonu wprowadził Apostolico i Ehrenfeucht w [AE93]. Rozszerze-
niem pojęcia szablonu jest seed – jest to szablon, w którym dopuszczamy częściowe wystąpienia
sięgające poza słowo w. Na przykład słowo u = aba jest najkrótszym seedem w = abaabaa. Seed’y
zostały wprowadzone przez w pracy [IMP96] w której podane algorytm na wyszukiwanie seedów
działający w czasie O(n log n).

1. W pracy [Koc+12a] (SODA 2012) pokazaliśmy liniowy algorytm wyznaczający zwartą
reprezentację wszystkich seedów w słowie, w szczególności umożliwiający znalezienie
najkrótszego seeda. Stanowiło to poprawienie poprzedniego algorytmu o złożoności
O(n log n) podanego przez Iliopoulos’a, Moore’a i Park [IMP96] prawie 15 lat wcze-
śniej. Jednym z kluczowych elementów wykorzystanych przy opracowywaniu algorytmu
była LZ-faktoryzacja.

2. W pracy [Koc+15a] (wersja konferencyjna: [Koc+13a]) zdefiniowaliśmy pojęcie α–częściowych
szablonów które stanowi rozluźnienie pojęcia szablonów. W nowej wersji problemu wyma-
gamy pokrycia co najmniej α < n znaków w wejściowym tekście w. Opracowaliśmy strukturę
danych o rozmiarze O(n) (gdzie n = |w|) i czasie konstrukcji O(n log n) której jednym z zasto-
sowań jest znajdowanie wszystkich najkrótszych α–częściowych szablonów (dla zadanego α).
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Struktura ta umożliwia również w czasie O(n log n) obliczanie najkrótszych α–częściowych
szablonów dla α = 1, 2, . . . , n.

3. W pracy [Koc+18b] (wersja konferencyjna: [Koc+14b]) Wprowadziliśmy z kolei rozszerzenie
pojęcia seedów do α–częściowych seedów. Analogicznie w tym przypadku szukamy seeda,
który pokrywa co najmniej α < n pozycji w danym słowie w. Praca była rozszerzeniem
naszego wcześniejszego wyniku z [Koc+13a] i używała struktury (Cover Suffix Tree) tam
zdefiniowanej. Wynikiem był algorytm na obliczanie najkrótszych α–częściowych seedów
działający w czasie liniowym O(n) — przy założeniu że Cover Suffix Tree jest już dane.

4. W pracy [Chr+13] (wersja konferencyjna: [Chr+11]) podaliśmy liniowe algorytmy dla kilku
wariantów problemów dotyczących seedów (zdefiniowaliśmy pojęcie lewego/prawego seeda
które stanowi częściowe połączenie warunków szablonu i seedów). W pracy podaliśmy al-
gorytmy do obliczania tablic z najkrótszymi/najdłuższymi lewymi-seedami oraz weryfikację
istnienia seeda o danej długości. Algorytm dla ostatniego problemu jest używany do wyzna-
czenia w czasie O(n2) tablicy seedów zawierającej najkrótsze seedy dla wszystkich prefiksów
słowa. Podaliśmy również prosty alternatywny algorytm dla wyznaczania najkrótszych se-
edów oraz algorytm o złożoności O(n log(n/m)) do sprawdzanie czy najkrótszy seed ma
długość co najmniej m.

5.4 Słowa niedeterministyczne
W zwykłych słowach każda pozycja tekstu zawiera dokładnie jeden symbol (takie pozycje nazy-
wamy solid), natomiast w słowach niedeterministycznych (indeterminate strings) każda pozycja
może zawierać zbiór dopuszczalnych symboli (takie pozycje nazywamy non-solid).

Najważniejszą podklasą słów niedeterministycznych są słowa częściowej (partial words), gdzie
każda pozycja non-solid zawiera cały alfabet (zazwyczaj oznaczany jako �).

1. W pracy [Cro+17] (wersja konferencyjna: [Cro+14a] ISAAC 2014) rozważaliśmy pro-
blem znajdowania najkrótszych szablonów dla słów niedeterministycznych. Pokazali-
śmy, że problem jest NP-zupełny nawet dla słów częściowych (partial words). Dla pro-
blemu najkrótszego szablonu, dla słów niedeterministycznych otrzymaliśmy algorytm
FPT wymagający czasu O(nk2+2kk3), (gdzie k jest liczba pozycji non-solid), natomiast
dla słów częściowych otrzymaliśmy bardziej efektywne rozwiązanie wymagające czasu
O(nk2 + 2O(

√
k log k)). Dodatkowo, udowodniliśmy że zakładając prawdziwość Exponen-

tial Time Hypothesis, nie istnieje rozwiązanie problemu najkrótszego szablonu działające
w czasie O(2o(

√
k)nO(1)), co sugeruje, że nasze algorytmy są bliskie optymalnym.

2. W pracy [Cro+15] rozwiązywaliśmy problem najdłuższego wspólnego kompatybilnego pre-
fiksu dla słów częściowych (oznaczanego lccp(i, j)). Pokazaliśmy algorytm, który po przy-
gotowaniu tekstu w czasie O(n(µ+ 1)) (gdzie µ jest liczba znaków � w wejściowym słowie),
umożliwia odpowiadanie na zapytania lccp(i, j) w czasie O(1).

3. W pracy [Cha+19] (JCO) (wersja konferencyjna: [Cha+17]) badaliśmy problem kwa-
dratów w słowach częściowych. Pokazaliśmy asymptotycznie ścisłe granice na liczbę
różnych kwadratów w słowach częściowych długości n zawierających k pozycji non-solid
(�): PSQUARESk(n) = Θ(min(nk2, n2)), USQUARESk(n) = Θ(nk). (w zależności od
przyjętej definicji różnych kwadratów). Pokazaliśmy również algorytm, który wykrywa
wszystkie nierównoważne kwadraty w czasie O(nk3) jak również liniowy algorytm znaj-
dujący wszystkie nierównoważne kwadraty zadanej długości

4. W pracy [Koc+18d] podaliśmy rozszerzenie znanego lematu o okresowości (periodicity lemma)
dla słów częściowych. Dokładnie przeanalizowaliśmy funkcję L(h, p, q), która jest zdefinio-
wana jako minimalna długość graniczna dla której rozszerzenie lematu o okresowości jest
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spełnione dla słów częściowych z h symbolami non–solid i (silnymi) okresami p i q. Poka-
zaliśmy w jaki sposób obliczać wartość funkcji L w czasie O(log p + log q), co poprawiało
wcześniejsze wyniki wymagające czasu O(p+ q).

5. W pracy [Cyg+16] (wersja konferencyjna: [Cyg+11]) rozważaliśmy warianty klasycznego
problemu najdłuższego wspólnego podciągu (Longest Common Subsequence — LCS) dla
sekwencji ważonych. W sekwencjach ważonych na każdej pozycji nie tylko mamy zbiór do-
puszczalnych symboli ale również prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W pracy udowodni-
liśmy, że jeden z wariantów problemu jest NP–trudny (nawet dla alfabetu o rozmiarze 2) oraz
zaproponowaliśmy algorytm aproksymacyjny. Dla drugiego wariantu problemu pokazaliśmy
wielomianowy schemat aproksymacji (PTAS) używający pamięci rzędu O(n5).

5.5 Biologia molekularna

1. W pracy [Wal+14] opracowaliśmy nową metodę do klasyfikacji kontaktów w przestrzen-
nych strukturach RNA (ClaRNA). Unikalną wartością programu jest możliwość identy-
fikacji niedoskonałych kontaktów i możliwość obsługi modeli z brakami. ClaRNA jest
również dostępna jako serwis internetowy i zawiera szeroki zbiór narzędzi do obróbki i
wizualizacji informacji strukturalnej cząsteczek RNA.

2. W pracy [CWB14] prezentujemy bazę RNA Bricks, która przechowuje informacje o prze-
strzennych motywach RNA i ich interakcjach. Baza jest wyposażona w algorytm pozwalający
na wyszukiwanie motywów 3D i ich porównywanie. Algorytm oparty jest na porównywaniu
pozycji atomów szkieletowych oraz nie wymaga informacji o sekwencji RNA lub strukturze
drugorzędowej.

3. W pracy [Pią+17] opracowaliśmy narzędzie SupeRNAlign, nową metodę do elastycznego
nakładania trójwymiarowych struktur RNA, oraz proces SupeRNAlign–Coffee który łączy
SupeRNAlign z T–Coffee w celu przewidywania struktury na podstawie uliniowienia sekwen-
cji.

4. W pracy [Cho+15] opracowaliśmy Brickworx program komputerowy który modeluje struk-
turę krystaliczną cząsteczek kwasów nukleinowych używając bazy motywów.

5.6 Pozostałe publikacje

1. W pracy [Koc+15b] (SODA 2015) (rozszerzona wersja jest również dostępna na ArXiv
[Koc+13c]) badaliśmy kilka typów zapytań wewnętrznych, tzn. zapytań w których argu-
mentami są fragmenty ustalonego tekstu. Podaliśmy optymalną strukturę danych, która
umożliwia odpowiedzi w czasie stałym, na pytania o występowanie jednego podsłowa x
w drugim podsłowie y ustalonego tekstu (przy założeniu, że |y| = O(|x|)). Tak zdefi-
niowany problem jest naturalnym rozszerzeniem standardowego problemu wyszukiwania
wzorca.

2. W pracy [Koc+12b] podaliśmy kilka algorytmów dla problemu zapytań o okres podsłów
(zadanych jako fragmenty ustalonego tekstu). W pracy podaliśmy kilka rozwiązań które
balansują zużycie pamięci (w zakresie od O(n) do O(n log n)) oraz czas obsługi zapytań (w
zakresie od O(log1+ε n) do O(log n)).

3. W pracy [Koc+18a] (wersja konferencyjna: [Koc+14a]) badaliśmy problem Manhattan Se-
quence Consensus Problem (MSC) w którym dla danych k ciągów liczbowych (każdy o
długości l), celem jest znalezienie ciągu x (nazywanego sekwencją konsensusu) który mini-
malizuje maksymalną odległość (w metryce Manhattan) pomiędzy x i każdym z wejściowych
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ciągów. Opracowaliśmy efektywny i praktyczny algorytm dla problemu MSC o złożoności
czasowej O(l) dla k ≤ 5. Stanowi to poprawę w stosunku do poprzednio znanego algorytmu
o złożoności kwadratowej [APR16]. Pokazaliśmy również, że dla dowolnego parametru k
dowolna instancja problemu może zostać zredukowana do jądra (kernel) o rozmiarze k! więc
problem należy do klasy FPT.

4. W pracy [Koc+15c] (wersja konferencyjna: [Koc+13b]) analizowaliśmy problem decyzyjny
czy dane słowo jest nietrywialnym punktem stałym morfizmu. Pierwszy wielomianowy al-
gorytm dla tego problemu został zaproponowany przez Holub’a w [Hol09] i wymagał czasu
kwadratowego. Wynikiem pracy było podanie implementacji algorytmu o liniowej złożoności
czasowej.

5. W pracy [Cro+13c] badaliśmy problem okresów Abelowych. Wynikiem pracy jest prosty
algorytm o złożoności czasowej O(n2) który na podstawie wszystkich kwadratów Abelowych
oblicza okresy Abelowe. Efektywny algorytm dla kwadratów Abelowych został już wcześniej
podany przez Cummings’a i Smyth’a w [CS97]. Otrzymaliśmy również liniowy algorytm dla
znajdowania długich okresów Abelowych.

6. W pracy [Fic+16] badaliśmy wariant klasycznego problemu Najkrótszego Wspólnego Nad-
słowa (Shortest Common Superstring — SCS), w analizowanym wariancie poszukiwaliśmy
najkrótszego nadsłowa które zawiera każde słowo z zadanego zbioru lub jego odwrócenie.
Problem został zaproponowany przez Jiang et al. [JLD92], który podał algorytm o współ-
czynniku aproksymacji 4. W tej pracy zaproponowaliśmy adaptację klasycznego algorytmu
zachłannego dla problemu SCS i pokazaliśmy, że ma on optymalną wartość compression ratio
wynoszącą 1

2 .

7. W pracy [Gaw+15] rozważaliśmy problem rekonstrukcji słowa z układu równości podsłów.
Dzięki temu otrzymaliśmy ogólne narzędzie pozwalające na rekonstrukcję słów z układu
różnego rodzaju powtórzeń czy symetrii. W szczególności algorytm pozwala na rekonstrukcję
słów z informacji o runach czy maksymalnych palindromach. Podany algorytm ma liniową
złożoność czasową.

8. W pracy [Cha+18] badamy problem Najdłuższego Wspólnego Podsłowa z k błędami (LCFk).
W tym problemie dla danych słów X i Y o sumarycznej długości n, należy znaleźć parę
podsłów (jedno z X, drugie z Y ) o maksymalnej długości, takich, że odległość Hamming’a
pomiędzy nimi nie przekracza k. Nasz algorytm oblicza LCF o długości co najmniej l w czasie
O(n+ n logk+1 n/

√
l), co daje algorytm o liniowym czasie działania dla l = Ω(log2k+2 n).

9. W pracy [Koc+18c] badamy problem obliczania przybliżonych okresów (Approximate Period
Recovery Problem) uwzględniający błędy edycyjne. Podaliśmy nowy algorytm o złożoności
O(n log n), który poprawia poprzednio znany algorytm podany przez Amir et al. [Ami+18]
o złożoności O(n4/3).

10. W pracy [Ban+15] rozważamy rodzinę słów zamkniętych (closed strings) oraz tablicę naj-
dłuższych podsłów zamkniętych (Longest Closed Factors – LCF). W pracy podajemy ulep-
szony algorytm do konstrukcji i weryfikacji tablicy LCF, poprawiając czas działania z wcze-
śniej znanego O(n log n/ log log n) do O(n

√
log n).

11. W pracy [Cro+13a] (wersja konferencyjna: [Cro+09] – ten wynik nie był używany w rozpra-
wie doktorskiej, jednak został opublikowany przed obroną doktoratu) podajemy algorytmy
do obliczania tablicy LPF (Longest Previous Factor) (która zawiera dla każdej pozycji i w
wejściowym słowie y, długość najdłuższego podsłowa y, które występuje zarówno na pozycji
i oraz na pozycji wcześniejszej). Praca zawiera również liniowy algorytm do rekonstrukcji
słów na podstawie ich tablic LPF.
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12. W pracy [Cro+12b] (wersja konferencyjna: [Cro+08] – ten wynik nie był używany w
rozprawie doktorskiej, jednak został opublikowany przed obroną doktoratu) podajemy
efektywne struktury danych dla problemu Range Next Value (RNV), który jest wariantem
problemu wyszukiwania w zakresie. Mając daną tablicę liczbową, zapytanie polega na
znalezieniu dla danego przedziału I i wartości x najmniejszego elementu z przedziału
tablicy I o wartości większej bądź równej x. W pracy podajemy strukturę danych
używającą O(n1+ε) pamięci, która pozwala ma odpowiadania na zapytania RNV w czasie
O(1).

13. W pracy [Koc+19] badamy właściwości k–antipowers, (k–antipowers, dla k ≥ 2, jest złącze-
niem k parami różnych słów o tej samej długości). W pracy zaproponowaliśmy algorytm
do zliczania k–antipowers, który wymaga czasu działania O(nk log k), oraz algorytm do wy-
znaczania wszystkich k–antipowers działający w czasie O(nk log k + C) (gdzie C to liczba
wyznaczonych podsłów). Dla k = o(

√
n/ log n) nowy algorytm poprawia poprzednio znane

rozwiązanie o złożoności O(n2/k) [BFP18].
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