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4.3 Opis osiągnięcia

4.3.1 Wprowadzenie

Problem wyszukiwania wzorca w tekście należy do klasycznych problemów algorytmiki. Roz-
ważany był już w wielu różnych wariantach i znany jest szereg efektywnych algorytmów roz-
wiązujących ten problem, które zostały opisane w kilku książkach poświęconych tej tematyce
[13, 46, 55, 80, 134, 135, 136, 152]. Wyszukiwanie wzorca w tekście znajduje zastosowania
wszędzie tam, gdzie przetwarzane są duże ilości danych typu sekwencyjnego, w szczególności
w biologii obliczeniowej. Wskutek błędów transmisyjnych lub szumu, dane, z którymi mamy
do czynienia, bywają obarczone błędami, które uniemożliwiają jednoznaczne odtworzenie pew-
nych symboli wzorca lub tekstu. Wyniki wchodzące w skład osiągnięcia naukowego dotyczą
algorytmów wyszukiwania wzorca w tekście w przypadku słów zawierających symbole, które
nie są jednoznacznie określone. Do grupy takich słów, nazywanych tu słowami niepewnymi,
wlicza się w szczególności słowa częściowe, słowa niezdeterminowane i słowa ważone.

Klasyczne słowo to skończony ciąg symboli pochodzących z określonego alfabetu skoń-
czonego Σ. W słowie niezdeterminowanym (ang. indeterminate string, degenerate string)
pewne pozycje mogą zawierać, zamiast pojedynczych symboli z alfabetu Σ, podzbiory alfa-
betu, tzw. symbole niezdeterminowane. Taki symbol oznacza, że nie wiemy dokładnie, jaki
symbol znajduje się na danej pozycji słowa, ale podejrzewamy, że jest to jeden z symboli
w podzbiorze. Najprostszym typem słów niezdeterminowanych są słowa częściowe (ang. par-
tial words), w których każdy symbol niezdeterminowany zawiera pełny podzbiór alfabetu;
taki symbol nazywamy dziurą (ang. wildcard, don’t care symbol). Symbol niezdeterminowany
w słowach częściowych jest często oznaczany jako �.

W słowie ważonym (ang. weighted sequence, position-weight matrix (PWM)) dla każdej
pozycji i dla każdego symbolu alfabetu znane jest prawdopodobieństwo, z którym ten sym-
bol występuje na tej pozycji. Słowa ważone stanowią uogólnienie słów niezdeterminowanych.
Słowo ważone reprezentuje wiele słów klasycznych, przy czym dla każdego z nich prawdopo-
dobieństwo występowania jest równe iloczynowi prawdopodobieństw poszczególnych symboli
słowa na odpowiednich pozycjach w słowie ważonym. Zwykle określona jest graniczna wartość
prawdopodobieństwa 1/z > 0, od której uznajemy, że słowo pasuje do słowa ważonego.

Niepewne słowa znajdują zastosowania przede wszystkim, choć nie tylko, w biologii obli-
czeniowej. I tak słowa częściowe mogą modelować genomy zawierające polimorfizm pojedyn-
czego nukleotydu (SNP). Ponadto występują one jako możliwe zapytania np. w bazie danych
PROSITE [88]. Teksty niezdeterminowane występują np. w formacie FASTA1 służącym do
reprezentacji sekwencji nukleotydowych i białkowych. Różne zastosowania słów ważonych
w biologii obliczeniowej zostały opisane w pracy przeglądowej [75]. Powszechnie znaną, ob-
szerną bazą danych zawierającą fragmenty genomów reprezentowane w postaci słów ważonych
jest JASPAR [147].

W klasycznym problemie wyszukiwania wzorca w tekście dane są dwa słowa, wzorzec
i tekst, a naszym zadaniem jest znalezienie wszystkich wystąpień wzorca w tekście, czyli
wszystkich pozycji, na których wzorzec pasuje do tekstu. Przykładowo, wzorzec abaab ma
trzy wystąpienia w tekście abaabaabcabaaba (na pozycji pierwszej, czwartej i dziesiątej). Na
bazie tego problemu rozwinęło się wiele problemów pochodnych, które pokrótce zdefiniujemy,
w tym miejscu tylko w kontekście klasycznych słów. Zacznijmy od tego, że podsłowem słowa
nazywamy jego dowolny spójny fragment; podsłowo jest prefiksem, jeśli jego wystąpienie za-

1http://en.wikipedia.org/wiki/FASTA_format
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czyna się na pierwszej pozycji słowa, a sufiksem, jeśli jego wystąpienie kończy się na ostatniej
pozycji słowa. Podsłowo nazywamy właściwym, jeśli jest krótsze niż całe słowo. W proble-
mie indeksowania należy skonstruować strukturę danych nad danym tekstem, która będzie
pozwalała efektywnie odpowiadać na zapytania o wystąpienia wzorców w tekście, najlepiej
w złożoności czasowej zależnej tylko od długości wzorca oraz od liczby jego wystąpień. Po-
wiązany z tym problemem jest problem odpowiadania na zapytania o długość najdłuższego
wspólnego prefiksu (lcp) dowolnych dwóch sufiksów tekstu.

W algorytmach wyszukiwania wzorca w tekście istotną funkcję pełnią okresowości i po-
wtórzenia w słowach. Powiemy, że liczba całkowita dodatnia p jest okresem słowa S jeśli
dla każdego indeksu i = 1, . . . , |S| − p, symbol słowa S położony na pozycji i jest równy
symbolowi na pozycji i+ p. Z pojęciem okresu wiąże się pojęcie prefikso-sufiksu słowa, czyli
prefiksu słowa będącego jego sufiksem. Słowo o długości n ma okres p wtedy i tylko wtedy,
gdy ma prefikso-sufiks o długości n− p. Przykładowo, słowo S = abaabaabaa ma najkrótszy
okres 3 i najdłuższy właściwy prefikso-sufiks abaabaa. Ważną rolę w algorytmach wyszuki-
wania wzorca w tekście (w szczególności w algorytmie Knutha-Morrisa-Pratta [99]) odgrywa
tzw. funkcja prefiksowa, która dla każdego prefiksu słowa przechowuje długość jego najdłuż-
szego właściwego prefikso-sufiksu. Słowo U jest szablonem (quasi-okresem) słowa S, jeśli
wystąpienia słowa U w słowie S pokrywają wszystkie jego pozycje. Dla przykładu, słowo
S = aabaabaaaabaa ma szablon U = aabaa. Najprostszym typem powtórzeń w słowach są
kwadraty; podsłowo U słowa S nazywamy kwadratem, jeśli U jest sklejeniem dwóch wystą-
pień pewnego słowa V . I tak słowo S = aabaaba zawiera trzy różne kwadraty: aa, aabaab
i abaaba. Wyznaczanie okresowości i powtórzeń jest jednym z głównych zagadnień dziedziny
algorytmów tekstowych.

Osiągnięcie naukowe wnioskodawcy składa się z wyników dotyczących problemu wyszuki-
wania wzorca w tekście oraz wybranych problemów pochodnych w przypadku słów niepew-
nych. W naszych pracach przedstawialiśmy efektywne algorytmy rozwiązujące poszczególne
problemy w modelu word-RAM oraz rozpatrywaliśmy trudność poszczególnych problemów,
co dotyczy zarówno NP-trudności jak i warunkowych ograniczeń dolnych na złożoność, bazu-
jących na popularnych hipotezach informatyki teoretycznej.

4.3.2 Wyniki uzyskane dla słów ważonych

Problem wyszukiwania wzorca w tekście dla słów ważonych (w skrócie: problem WPM, od
angielskiego Weighted Pattern Matching) występuje w trzech wariantach:

I tekst jest zwykłym słowem, a wzorzec słowem ważonym

II tekst jest słowem ważonym, a wzorzec zwykłym słowem

III i tekst, i wzorzec jest słowem ważonym.

Niech dalej n oznacza długość tekstu, m długość wzorca, a σ rozmiar alfabetu. W wariancie I
szukamy wszystkich podsłów tekstu o długości m, które pasują do wzorca, tzn. wszystkich
pozycji, na których wzorzec występuje powyżej granicznej wartości prawdopodobieństwa.
W najbardziej popularnym wariancie II poszukujemy wszystkich fragmentów tekstu o długo-
ści m, do których pasuje wzorzec (znów uwzględniając graniczną wartość prawdopodobień-
stwa); patrz rys. 1. Wreszcie wariant III wymaga znalezienia wszystkich fragmentów tekstu
o długości m, dla których istnieje klasyczne słowo pasujące tak do zadanego fragmentu, jak
i do wzorca (rys. 2).
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Rysunek 1: Wariant II problemu WPM; z = 8, a alfabet to Σ = {a, b}. Wzorzec P występuje
w ważonym tekście T (tylko) na drugiej pozycji.
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Rysunek 2: Wariant III problemu WPM; znów z = 8. Słowo pasujące do wzorca oraz do
fragmentu tekstu począwszy od drugiej pozycji to baaba.

Algorytmy off-line W pracy [104] przedstawiliśmy algorytmy rozwiązujące problemWPM
we wszystkich trzech wariantach. Załóżmy najpierw, że alfabet ma rozmiar σ = O(1).
W przypadku wariantów I i II zaproponowaliśmy prosty i elegancki algorytm o złożoności
O(n log z). Wcześniej znane algorytmy o złożoności O(n logn) (O(nσ logn) w przypadku do-
wolnego alfabetu) – patrz [38, 145] – bazowały na szybkiej transformacie Fouriera (FFT)
i przez to rzadko były używane w praktyce.

W przypadku wariantu III wcześniej znane rozwiązanie [21] miało złożoność O(nz2 log z),
a nasz algorytm działa w czasie O(n

√
z log log z). Podaliśmy także warunkowe ograniczenia

dolne na złożoność czasową algorytmów rozwiązujących wariant III, z których wynika warun-
kowa optymalność zależności złożoności naszego rozwiązania od parametru z, z dokładnością
do czynników niższego rzędu. Niech O∗ oznacza notację O z pominięciem czynników wielo-
mianowych względem rozmiaru instancji problemu. Wykazaliśmy, że wariant III problemu
WPM jest problemem NP-trudnym oraz że nie da się go rozwiązać:

• w złożoności O∗(zε) dla wszystkich możliwych ε > 0, jeśli hipoteza Exponential Time
Hypothesis (ETH) jest prawdziwa;

• w złożoności O∗(z0.5−ε) dla jakiegokolwiek ε > 0, jeśli problemu sumy podzbioru nie da
się rozwiązać w złożoności O∗(2(0.5−ε)n).

Nieformalnie, hipoteza ETH orzeka, że nie da się rozwiązać problemu 3-CNF SAT w czasie
podwykładniczym ze względu na liczbę zmiennych [95]. Natomiast w problemie sumy pod-
zbioru mamy dany zbiór n liczb, w którym szukamy podzbioru o zadanej sumie; najszybszy
znany algorytm dla tego problemu działa w czasie O∗(2n/2) [86] i od dłuższego czasu nie udało
się go nikomu poprawić.
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W zastosowaniach biologicznych alfabet Σ w słowach ważonych składa się, odpowiednio,
z 4 i z 20 symboli w przypadku sekwencji DNA i sekwencji aminokwasowych, więc słowa
ważone mogą być reprezentowane w postaci macierzy rozmiarum×σ. Słowa ważone są jednak
również używane np. w dziedzinie pozyskiwania danych (data mining), gdzie niepewność może
być wprowadzona celowo, w celu anonimizacji danych (patrz np. [27]), lub też może wynikać
z niedokładności pomiarów (patrz [72]); w tych przypadkach rozmiar alfabetu może już być
znaczący.

Algorytmy w pracy [104] zostały sformułowane w przypadku dowolnego rozmiaru alfabetu.
Niech λ oznacza maksymalną liczbę symboli o prawdopodobieństwie nie mniejszym niż 1/z
występujących na pojedynczej pozycji w ciągu ważonym. Niech dalej R(n) oznacza rozmiar
reprezentacji słowa ważonego długości n na wejściu, przy założeniu, że jest ono przechowy-
wane jako tablica list znaków; pesymistycznie mamy R(n) = O(nλ). Wówczas algorytmy
dla wariantów I i II mają złożoność O(R(n) + n log z), a algorytm dla wariantu III złożoność
O(n
√
zλ(log log z+log λ)). Niech Õ oznacza notację O z pominięciem czynników polilogaryt-

micznych względem rozmiaru instancji problemu. Wykazaliśmy, że wówczas wariantu III nie
da się rozwiązać w złożoności Õ(R(n) + z0.5λ0.5−ε) dla jakiegokolwiek ε > 0 i n = O(1), o ile
zachodzi hipoteza 3-SUM. Przypomnijmy, że w problemie 3-SUM mamy dane trzy zbiory po
n liczb całkowitych i musimy z każdego zbioru wybrać po jednym elemencie, tak aby wy-
brane liczby sumowały się do zera, a hipoteza 3-SUM [69] stanowi, że tego problemu nie da
się rozwiązać w czasie O(n2−ε) dla żadnego ε > 0.

Zastosowane techniki. Większość wyników pracy przedstawiliśmy najpierw w przypadku
ogólniejszego problemu wyszukiwania profilu w tekście, w którym zamiast macierzy prawdopo-
dobieństw jako wzorzec wykorzystywana jest macierz złożona z dowolnych liczb rzeczywistych
(tzw. profil), a wartość wystąpienia mierzy się sumą (a nie iloczynem) wartości poszczególnych
symboli na odpowiednich pozycjach; w tym przypadku graniczna wartość Z dotyczy sumy,
a nie prawdopodobieństwa. W tym kontekście nasz algorytm dla wariantów I i II odpowiada
odpowiedniemu zastosowaniu techniki lookahead scoring znanej z algorytmów wyszukiwania
profilu; patrz np. praca przeglądowa [138]. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że wspomniana
technika w przypadku problemu wyszukiwania profilu nie posiadała dotychczas nietrywialnej
analizy złożoności w najgorszym przypadku. W pracy przedstawiliśmy taką analizę złożoności
zarówno w przypadku problemu wyszukiwania profilu (rozdział 3 pracy), w którym analiza
wykorzystuje jako parametr liczbę słów pasujących do profilu, jak i w przypadku problemu
WPM (rozdział 4), gdzie odpowiednim parametrem jest z. W szczególności za tym drugim
algorytmem kryje się prosta obserwacja kombinatoryczna, że jeśli jakieś słowo klasyczne pa-
suje do słowa ważonego, to liczba pozycji, na których w klasycznym słowie nie występuje
najbardziej prawdopodobna litera z odpowiedniej pozycji słowa ważonego, to co najwyżej
log2 z.

Wariant III problemu WPM i (analogicznie zdefiniowanego) problemu wyszukiwania pro-
filu jest silnie powiązany z uogólnionym problemem plecakowym, z ang. Multichoice Knap-
sack. W pracy przedstawiliśmy algorytm rozwiązujący problem Multichoice Knapsack oparty
na technice meet-in-the-middle, który uogólnia schemat [86], i przeprowadziliśmy analizę jego
złożoności znów w oparciu o parametr oznaczający liczbę słów pasujących do profilu (rozdział
5). To samo podejście zastosowaliśmy w algorytmie rozwiązującym wariant III problemu
WPM, które bezpośrednio prowadzi do złożoności Õ(n

√
z) dla σ = O(1) (a Õ(n

√
zλ) w ogól-

ności). Biorąc pod uwagę udowodnione przez nas warunkowe ograniczenia dolne dla problemu
(rozdział 7), zadbaliśmy także o możliwie niewielkie wartości czynników polilogarytmicznych
w złożoności rozwiązania, co wymagało ostrożnego dopracowania szczegółów algorytmu (roz-
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Wariant Czas przetwarzania Pamięć Uwagi
pozycji tekstu

I O(σ log2m) lub O(log z logm) O(R(m)) = O(mλ) Połączenie
[41, 38, 104]

I O(σ log2m) lub O(log z logm) O(m+ z) Wynik [37] przez
zastosowanie [41,
38, 104, 144]

II O(σ log2m) lub O((σ + log z) logm) O(R(m)) = O(mλ) Połączenie
[41, 38, 104]

II O(z + σ) O(m+ z) Wynik [37]
III O(z + σ) O(mz2) Wynik [37]

Tablica 1: Podsumowanie złożoności algorytmów on-line dla problemu WPM uzyskanych
w naszej pracy [37].

dział 6). Wreszcie na koniec omówiliśmy pokrótce serię algorytmów o zróżnicowanym wpływie
parametrów z i λ na złożoność czasową (rozdział 8).

Algorytmy on-line Algorytmy przedstawione w naszej pracy [104] działają w sposób off-
line, czyli muszą mieć od razu dany na wejściu cały tekst i cały wzorzec. W kolejnej pracy [37]
zaproponowaliśmy algorytmy dla problemu WPM, we wszystkich trzech wariantach, działa-
jące on-line. W modelu tym zakładamy, że tekst pojawia się pozycja po pozycji, a naszym
zadaniem jest odpowiedzieć, dla każdej kolejnej pozycji tekstu, czy na tej pozycji kończy się
wystąpienie wzorca. W szczególności, własność on-line ma większość klasycznych algorytmów
wyszukiwania wzorca w tekście, takich jak algorytm Knutha-Morrisa-Pratta [99] i algorytm
Boyera-Moore’a [28].

Znany jest ogólny schemat [41], który przekształca algorytmy wyszukiwania wzorca w tek-
ście w różnych modelach z wersji off-line w wersję on-line za pomocą tzw. techniki time slicing.
W naszej pracy najpierw zbadaliśmy, w jaki sposób można zastosować ten schemat do algo-
rytmów z prac [38, 104], aby uzyskać algorytmy on-line dla wariantów I i II naszego problemu.
Złożoności uzyskane wskutek takiej transformacji algorytmów off-line zawartych, odpowied-
nio, w pracach [38] i [104], znajdują się w pierwszym i trzecim wierszu tab. 1. Złożoności
pamięciowe tych rozwiązań (O(R(m))) wynikają z konieczności przechowywania w pamięci,
odpowiednio, całego wzorca lub fragmentu tekstu o długości m. Następnie zaproponowaliśmy
inną adaptację schematu, prowadzącą do rozwiązania wariantu I w złożoności pamięciowej
O(m+ z) (wiersz drugi tablicy). Tego typu rozwiązanie może okazać się lepsze w przypadku,
gdy rozmiar alfabetu jest duży. Niestety taka adaptacja w przypadku najpopularniejszego
wariantu II nie była możliwa. Z tego względu zaproponowaliśmy inny algorytm on-line dla wa-
riantu II, również o złożoności pamięciowej O(m+z), który nie używa schematu [41] (czwarty
wiersz tablicy). Czas przetwarzania pojedynczej pozycji tekstu nie zależy w nim od długości
wzorca, jak to miało miejsce w poprzednich algorytmach. Dodatkową zaletą tego algorytmu
jest to, że unika się używania powolnych w praktyce technik FFT i tablicy sufiksowej, które
są obecne w algorytmach bazujących na ogólnym schemacie i metodach off-line [38, 104]. Na
koniec zastosowaliśmy ten algorytm do rozwiązania wariantu III problemu WPM.

Zastosowane techniki. Uzyskanie algorytmu o złożoności pamięciowej O(m+z) w warian-
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Wariant Czas przetwarzania Pamięć P-stwo
pozycji tekstu błędu

I O(log log(z +m)) O(z logm) 1/nC
I O(log z logO(1)m) O(z + log2 z logO(1)m) 1/mC

II O(z log z) O(z log1/(1−ε) z + z logm) 1/nC

II O(z log z + log z logO(1)m) O(z log1/(1−ε) z + log2 z logO(1)m) 1/mC

III O(z log z + z log log(z +m)) O(z log1/(1−ε) z + z2 logm) 1/nC

III O(z log z + z log z logO(1)m) O(z log1/(1−ε) z + z log2 z logO(1)m) 1/mC

Tablica 2: Podsumowanie złożoności algorytmów w modelu strumieniowym dla problemu
WPM uzyskanych w naszej pracy [144], przy założeniu, że σ = O(1). Algorytmy dla warian-
tów II i III stanowią (1− ε)-aproksymacje (w sensie wyjaśnionym poniżej).

cie I (rozdział 3 pracy) zostało uzyskane w dwóch krokach. Pierwszym z nich było spostrzeże-
nie, że jeśli do słowa ważonego o długości m pasuje choć jedno słowo klasyczne z prawdopodo-
bieństwem co najmniej 1/z, to liczba symboli w tym słowie ważonym o prawdopodobieństwie
co najmniej 1/z to co najwyżej O(m + z log z). Było to uogólnienie spostrzeżenia, które
oryginalnie znalazło się w pracy [7]. Dalej zastosowaliśmy spostrzeżenie zawarte w naszej
pracy [144] (patrz dalej), według którego wystarczy przechowywać prawdopodobieństwa naj-
bardziej prawdopodobnych symboli słowa ważonego oraz prawdopodobieństwa dodatkowych
co najwyżej z − 1 symboli. Algorytm o złożoności pamięciowej O(m + z) w wariancie II
(rozdział 4), zamiast utrzymywać fragment tekstu o długości m, w efektywny pamięciowo
sposób przechowuje drzewo TRIE reprezentujące wszystkie słowa pasujące do jakiegokolwiek
sufiksu tego fragmentu tekstu. Takie drzewa były wykorzystywane w naszej pracy [20] (patrz
dalej), w szczególności w odpowiadającym jej raporcie technicznym [18], jednak prace te nie
dawały algorytmu on-line ich konstrukcji. Algorytm on-line uzyskujemy poprzez utrzymywa-
nie tylko niektórych elementów reprezentacji drzewa w pamięci; jedną z cegiełek, pozwalającą
na uniknięcie sortowania symboli według prawdopodobieństw na danej pozycji, jest technika
quasi-sortowania wprowadzona w pracy [7] (jej zastosowanie omawiamy w rozdziale 5).

Algorytmy w modelu strumieniowym W pracy [144] zajmowaliśmy się natomiast algo-
rytmami rozwiązującymi problem WPM w modelu strumieniowym (ang. streaming model).
Model ten jest podobny do modelu on-line, tylko jeszcze większy nacisk kładzie na ilość wy-
korzystywanej pamięci. Naszym celem jest uzyskanie pamięci podliniowej, najlepiej poliloga-
rytmicznej, i jesteśmy gotowi przypłacić to randomizacją w algorytmie. Efektywny algorytm
w modelu strumieniowym rozwiązujący klasyczny problem wyszukiwania wzorca w tekście
zaproponowano po raz pierwszy w 2009 roku [139]; algorytm ten wykorzystuje O(logm) pa-
mięci i czas O(logm) na pozycję tekstu, przy czym wynik algorytmu jest poprawny z praw-
dopodobieństwem 1 − 1/nC dla pewnej dodatniej stałej C (w późniejszym algorytmie [30]
poprawiono złożoność czasową przetwarzania pojedynczej pozycji tekstu do stałej). W pracy
[144] przedstawiliśmy pierwsze algorytmy dla problemu WPM w modelu strumieniowym.

Złożoności pamięciowe i czasy przetwarzania pojedynczej pozycji tekstu w poszczególnych
algorytmach zostały przedstawione w tab. 2. W pracy dla uproszczenia przyjęliśmy założenie
o stałym rozmiarze alfabetu. Algorytmy dla wariantów II i III są przybliżone. Każdy z nich
przyjmuje jako parametr ε > 0 i dla każdej pozycji tekstu daje w wyniku „tak” albo „nie”.
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Jeśli na danej pozycji kończy się wystąpienie wzorca, wynikiem algorytmu (z prawdopodo-
bieństwem 1 − 1/nC) jest „tak”. Jeśli prawdopodobieństwo dopasowania wzorca kończącego
się na tej pozycji jest między (1− ε)/z a 1/z, algorytm może dać w wyniku „tak” lub „nie”.
W przeciwnym razie wynikiem algorytmu jest „nie” (z prawdopodobieństwem 1− 1/nC).

Zastosowane techniki. W pracy przedstawiliśmy dwie klasy algorytmów (obie zostały
omówione w rozdziale 2 pracy). W pierwszej z nich (wiersze pierwszy, trzeci i piąty tab. 2)
w algorytmach zastosowaliśmy rozwiązanie problemu wyszukiwania zbioru wielu słów w tek-
ście. W przypadku zbioru z słów o długości m, najlepszy znany wówczas algorytm w mo-
delu strumieniowym [42] działał w pamięci O(z logm) i przetwarzał pozycję tekstu w czasie
O(log log(z +m)), z prawdopodobieństwem błędu 1/nC .

Natomiast w drugiej klasie algorytmów (wiersze drugi, czwarty i szósty) zastosowaliśmy al-
gorytm rozwiązujący problem wyszukiwania wzorca w tekście z co najwyżej k błędami, z ang.
k-Mismatch. Algorytm rozwiązujący ten problem o złożoności pamięciowej Õ(k3) i czasowej
Õ(k2) dla każdej pozycji tekstu został przedstawiony już w oryginalnej pracy rozwiązującej
po raz pierwszy problem wyszukiwania wzorca w tekście w modelu strumieniowym [139]. Póź-
niej algorytm ten został poprawiony w pracy [43], gdzie uzyskano złożoność pamięciową Õ(k2)
i czasową Õ(

√
k log k). Algorytmy [139, 43] dla każdej pozycji tekstu z prawdopodobieństwem

1− 1/mC stwierdzają, czy na tej pozycji kończy się wystąpienie wzorca z co najwyżej k błę-
dami. W przypadku, gdy to ma miejsce, algorytmy te nie są jednak w stanie odzyskać wartości
niedopasowanych symboli wzorca i tekstu, co było potrzebne w naszym zastosowaniu. Z tego
względu, jako drugi główny wynik pracy [144], zaproponowaliśmy nowy algorytm rozwiązu-
jący problem k-Mismatch, który w przypadku znalezienia dopasowania, dla każdej pozycji
błędu wyznacza różnicę między wartościami symboli we wzorcu i w tekście (rozdział 3). Nasz
algorytm wykorzystuje pamięć Õ(k2) i czas Õ(k) na każdą pozycję tekstu, a jego prawdo-
podobieństwo błędu to również 1/mC . Podobnie jak wcześniejsze algorytmy [139, 43], nasz
algorytm sprowadza rozwiązanie problemu do przypadku k = 1; jednak sposób rozwiązania
przypadku pojedynczego błędu siłą rzeczy jest istotnie inny niż w poprzednich podejściach.

Już po opublikowaniu naszej pracy inni badacze zaproponowali ulepszone algorytmy w mo-
delu strumieniowym zarówno dla problemu k-Mismatch [44], jak i dla problemu wyszukiwania
zbioru słów w tekście [73, 74]. Zastosowanie tych wyników pozwala polepszyć złożoności roz-
wiązań z tab. 2. Wspominamy o tym w raporcie technicznym [143], który stanowi pełną
wersję pracy [144] zgłoszoną do czasopisma. W tym samym raporcie udało nam się udo-
wodnić ograniczenie dolne Ω(z) na złożoność pamięciową rozwiązań wszystkich wariantów
problemu WPM w modelu strumieniowym. To oznacza, że złożoności pamięciowe naszych
algorytmów są optymalne z dokładnością do czynników polilogarytmicznych.

Indeksowanie W pracy [20] zajmowaliśmy się problemem indeksowania dla wariantu II
problemu WPM. W tym problemie chcemy skonstruować strukturę danych dla tekstu, będą-
cego słowem ważonym, do efektywnego odpowiadania na pytania o wyszukiwanie wzorców
będących klasycznymi słowami. Naszym celem jest odpowiadanie na zapytania w czasie
O(m + occ), gdzie occ oznacza liczbę wystąpień wzorca w tekście. Problem ten był naj-
pierw rozważany w pracy [89], gdzie zaproponowano indeks o rozmiarze O(nσz log z). Później
w pracy [7] zaproponowano redukcję tego problemu do problemu Property Indexing (definicję
problemu pomijamy) konstruującą instancję rozmiaru O(nz2 log z), co w połączeniu z linio-
wym rozwiązaniem problemu Property Indexing [94, 97] dało w rezultacie indeks rozmiaru
O(nz2 log z). W naszej pracy [20] poprawiliśmy te wcześniejsze wyniki i przedstawiliśmy in-
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deks rozmiaru O(nz), o czasie konstrukcji O(nz). Czas odpowiedzi na zapytanie to wciąż
O(m+ occ). Nasza konstrukcja wymaga randomizacji, jeśli alfabet nie ma stałego rozmiaru.

W pracy podaliśmy także przykłady zastosowań uzyskanego indeksu. Pierwszy z nich to
struktura danych do odpowiadania na zapytania lcp dla słów ważonych. Struktura ma rozmiar
O(nz), pozwala odpowiadać na zapytania w czasie O(z) i za jej pomocą można wyznaczyć
tzw. tablicę PREF w modelu ważonym w czasie O(nz), przy czym poprzedni algorytm [21]
konstruował tę tablicę w czasie O(nz2 log z). Drugie zastosowanie to wyznaczanie reprezen-
tacji wszystkich szablonów w modelu ważonym – w szczególności wszystkich najkrótszych
szablonów – również w czasie O(nz). Problem ten jako pierwsi rozważali autorzy pracy [89].

Zastosowane techniki. Zaproponowany przez nas indeks ma strukturę drzewiastą, przy-
pominającą drzewo sufiksowe. W pierwszym kroku konstruujemy drzewo TRIE zawiera-
jące w szczególności wszystkie słowa występujące gdziekolwiek w tekście ważonym (roz-
dział 3). W drugim kroku wyznaczamy drzewo sufiksowe tego drzewa za pomocą znanego
algorytmu [149]. W trzecim kroku obcinamy wynikowe drzewo z nadmiarowych węzłów (roz-
dział 4.1). W czwartym kroku stosujemy znane algorytmy dla problemów zliczania i raporto-
wania wszystkich kolorów liści w drzewie z pokolorowanymi liśćmi [87, 133] do odpowiadania
na zapytania o liczbę wystąpień wzorca oraz do wypisywania wszystkich wystąpień (roz-
dział 4.2). Zastosowania indeksu do zapytań lcp oraz wyznaczania wszystkich szablonów
wymagają sprytnego przejścia całego drzewa (rozdział 5).

W późniejszym raporcie technicznym [19] pokazaliśmy, że indeks dla ciągów ważonych
można skonstruować w prostszy sposób, bez użycia techniki [149].

4.3.3 Wyniki uzyskane dla słów częściowych i niezdeterminowanych

Zacznijmy od zdefiniowania okresowości w słowach w przypadku ww. typów niepewnych słów.
Niech S[i] oznacza i-ty symbol słowa niezdeterminowanego S (dla 1 ≤ i ≤ |S|). Po-

wiemy, że dwa słowa niezdeterminowane S i T pasują do siebie (oznaczenie: S ≈ T ), jeśli
mają tę samą długość oraz na każdej pozycji i w zbiorach S[i] i T [i] występuje co naj-
mniej jeden wspólny symbol. Przykładowo, słowa niezdeterminowane S = {a, b} {a} {b, c}
i T = {a, c} {a, b, c} {b} o długości 3 pasują siebie. I tak np. w problemie lcp szukamy
najdłuższych pasujących do siebie prefiksów dwóch sufiksów.

W przypadku słów niezdeterminowanych rozpatruje się dwie definicje okresów. Powiemy,
że słowo niezdeterminowane S ma słaby okres p, jeśli S[i] ≈ S[i+p] dla każdego i = 1, . . . , |S|−
p. Natomiast słowo niezdeterminowane S ma silny okres p, jeśli istnieje klasyczne słowo T ,
które pasuje do S i ma okres p. Przykładowo, słowo częściowe

a b a � � � a � a a

ma sześć słabych okresów: 2, 3, 4, 6, 9, 10. Np. 2 jest słabym okresem, ponieważ

a b ≈ a � ≈ � � ≈ a � ≈ a a.

Jednakże to słowo częściowe ma tylko cztery silne okresy, 3, 6, 9, 10, odpowiadające klasycz-
nemu słowu

aba aba aba a

(przykład zaczerpnięty z pracy [93]). W podobny sposób definiuje się słabe i silne prefikso-
sufiksy; na nasze potrzeby wystarczy stwierdzenie, że słowo niezdeterminowane o długości n
ma słaby (silny) prefikso-sufiks o długości b wtedy i tylko wtedy, gdy ma słaby (odpowiednio
silny) okres n− b.
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Zapytania lcp i okresowość W pracy [93] przedstawiliśmy efektywne rozwiązania proble-
mów lcp i wyznaczania okresowości w słowach częściowych oraz słowach niezdeterminowanych
nad stałym alfabetem oraz przedstawiliśmy dowód warunkowej trudności tych problemów
w przypadku większego alfabetu.

Niech n oznacza długość tekstu będącego słowem częściowym lub niezdeterminowanym.
Zapytania lcp dla słów częściowych zostały zdefiniowane w pracy [24], w której opisano struk-
turę danych o rozmiarze i czasie konstrukcji O(n2) odpowiadającą na zapytania lcp w czasie
stałym w przypadku słów częściowych nad stałym alfabetem. Dużo prostsza struktura da-
nych, mająca takie same parametry złożoności również dla słów częściowych nad dowolnym
alfabetem, została opisana w innej naszej pracy [48]. Struktura danych przedstawiona przez
nas w pracy [93] dla słów częściowych ma rozmiar i czas konstrukcji O(n

√
n logn) i pozwala

odpowiadać na zapytania w czasie O(
√
n logn). W szczególności, dowolne O(n) zapytań

można obsłużyć w czasie O(n
√
n logn), co było niemożliwe przy poprzednich strukturach

danych. Dla słów niezdeterminowanych nad stałym alfabetem struktura danych ma rozmiar
i czas konstrukcji O(n

√
n) i pozwala odpowiadać na zapytania w czasie O(

√
n).

W przypadku słów niezdeterminowanych są dwa typy funkcji prefiksowej, odpowiadające
słabym i silnym prefikso-sufiksom. Wcześniej znane były algorytmy wyznaczające oba typy
funkcji prefiksowej dla słów niezdeterminowanych nad stałym alfabetem w pesymistycznym
czasie O(n2) (i średnim czasie O(n)); patrz [84, 90, 153]. Stosując strukturę danych dla
zapytań lcp, zaproponowaliśmy algorytmy wyznaczania tych funkcji dla słów częściowych
w czasie O(n

√
n logn) i pamięci O(n); dla słów niezdeterminowanych nad stałym alfabetem

złożoność czasowa to O(n
√
n).

Na koniec pokazaliśmy, że jeśli hipoteza Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) jest
prawdziwa, problemu wyszukiwania wzorca w tekście dla wzorca i tekstu będących słowami
niezdeterminowanymi nad alfabetem rozmiaru σ nie można rozwiązać w czasie O(n2−εσO(1)),
dla żadnego ε > 0. To samo warunkowe ograniczenie dolne zachodzi dla odpowiadania na n
zapytań lcp i wyznaczania obu typów funkcji prefiksowej. Przypomnijmy, że hipoteza SETH
orzeka, że dla każdego ε > 0 istnieje liczba k > 3 taka, że problemu k-CNF SAT nie da się
rozwiązać w czasie O(2(1−ε)n) [95].

Zastosowane techniki. Dla słów częściowych wykazaliśmy, że na zapytania lcp można od-
powiadać w czasie O(q) za pomocą struktury danych rozmiaru O(n2/q) i czasie konstrukcji
O(n2 logn/q) (rozdział 3 pracy). Główny pomysł polegał na stablicowaniu wyników wszyst-
kich zapytań, w których jeden z parametrów jest wielokrotnością bn/qc. W ten sposób, za
pomocą tablicy pomocniczej wyznaczanej w czasie O(n

√
n logn), można w dodatkowym cza-

sie O(n) wyznaczyć słabą funkcję prefiksową, a za jej pomocą, z wykorzystaniem dodatkowych
technik przetwarzania przedziałów w czasie O(n logn), silną funkcję prefiksową (rozdział 4).
W przypadku słów niezdeterminowanych nad stałym alfabetem usprawnienie złożoności tych
wyników o czynnik

√
logn wymaga odpowiedniego wykorzystania Metody Czterech Rosjan

(rozdział 5), natomiast dowód warunkowej trudności tych problemów wykorzystuje problem
prostopadłych wektorów, ang. Orthogonal Vectors Problem (też rozdział 5).

Kwadraty W pracy [36] zajmowaliśmy się algorytmiką i kombinatoryką kwadratów w sło-
wach częściowych o ograniczonej liczbie dziur. Kwadratem nazywamy słowo częściowe będące
sklejeniem dwóch pasujących do siebie słów częściowych. Powiemy, że dwa kwadraty bę-
dące słowami częściowymi są równoważne, jeśli zbiory klasycznych słów pasujących do nich
są dokładnie takie same. W przypadku klasycznych słów wiadomym jest, że liczba różnych
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kwadratów w słowie o długości n jest rzędu O(n) (dokładniej, co najwyżej 2n [66], a nawet co
najwyżej 11

6 n [59]) i wszystkie różne kwadraty można wyznaczyć w czasie O(n) w przypadku
liniowo sortowalnego alfabetu [81, 54]. W naszej pracy [36] pokazaliśmy, że liczba nierówno-
ważnych kwadratów w słowie częściowym o długości n zawierającym co najwyżej k dziur to
O(nk2) oraz że można je wszystkie wyznaczyć w czasie O(nk3) w przypadku słów częściowych
nad liniowo sortowalnym alfabetem. Są to zatem uogólnienia wyników dla słów klasycznych,
a także wcześniejszego dowodu, że liczba nierównoważnych kwadratów w słowie częściowym
o jednej dziurze nie przekracza 7

2n [26]. Wcześniej znane były też inne wyniki dotyczące kwa-
dratów w słowach częściowych, jednak dotyczyły szacowania liczby wszystkich klasycznych
kwadratów pasujących do podsłów słowa częściowego (ich liczba może być wykładnicza wzglę-
dem rozmiaru alfabetu) i algorytmów wyznaczania wszystkich podsłów będących kwadratami,
niekoniecznie nierównoważnymi (takich kwadratów może być Θ(n2)).

Zastosowane techniki. W pracy podzieliliśmy kwadraty w słowach częściowych na jedno-
znaczne i niejednoznaczne. Kwadrat nazwiemy jednoznacznym, jeśli pasuje do niego tylko
jeden klasyczny kwadrat (nad alfabetem nieunarnym). Przykładowo, do kwadratu a � � � a b
pasuje tylko kwadrat klasyczny aab aab, więc jest to kwadrat jednoznaczny, natomiast do
kwadratu a � b a � � pasują kwadraty klasyczne aab aab i abb abb, więc jest to kwadrat nie-
jednoznaczny. W pracy pokazaliśmy, że wszystkie nierównoważne kwadraty niejednoznaczne
można wyznaczyć w czasie O(nk2) za pomocą algorytmu, który w czasie liniowym znajduje
wszystkie nierównoważne kwadraty zadanej długości (rozdział 3 pracy). Pokazaliśmy także,
że maksymalna liczba nierównoważnych kwadratów niejednoznacznych w słowie częściowym
długości n z k dziurami to Θ(nk2), przy czym oszacowanie dolne otrzymaliśmy za pomocą
tzw. difference covers (rozdział 5). W przypadku kwadratów jednoznacznych uzyskaliśmy
algorytm O(nk3), stosując istotnie uogólnione podejście z naszej wcześniejszej pracy dotyczą-
cej kwadratów w klasycznych słowach [54] (rozdział 4). Pokazaliśmy także, że maksymalna
liczba nierównoważnych kwadratów jednoznacznych w słowie częściowym długości n z k dziu-
rami to Θ(nk), co wymagało rozszerzenia technik z dowodu dla kwadratów klasycznych [66]
o metody przybliżonej okresowości dopuszczającej O(k) błędów (rozdział 6). Część pracy do-
tycząca kwadratów jednoznacznych okazała się bardziej złożona niż w przypadku kwadratów
niejednoznacznych.

Szablony W pracy [53] zajmowaliśmy się problemem wyznaczania najkrótszych szablo-
nów w słowach niezdeterminowanych. W tym przypadku jako szablon rozumiemy słowo
klasyczne, którego wystąpienia pokrywają dane słowo niezdeterminowane. Wykazaliśmy, że
ten problem, który w przypadku klasycznych słów ma rozwiązanie liniowe [29], już w przy-
padku słów częściowych jest NP-zupełny. Podaliśmy także serię efektywnych algorytmów dla
problemu najkrótszego szablonu, których złożoność zależy wykładniczo tylko od liczby sym-
boli niezdeterminowanych k. Dla słów niezdeterminowanych uzyskaliśmy złożoność czasową
O(nk2 + 2kk3), natomiast dla słów częściowych złożoność czasową O(nk2 + 2O(

√
k log k)). Po-

nadto pokazaliśmy, że jeśli zachodzi hipoteza ETH, rozważanego problemu nie da się rozwiązać
w czasie 2o(

√
k)nO(1), co pokazuje efektywność naszego algorytmu w przypadku słów częścio-

wych. Wprowadziliśmy także algorytm o złożoności parametryzowanej liczbą k oraz rozmia-
rem alfabetu, który jest dodatkowo prosty w implementacji. Wcześniejsze wyniki dotyczące
tego problemu [2, 12, 17, 90] pokazywały jedynie wyniki częściowe, zazwyczaj w przypadku
σ = O(1) i k = O(1), oraz dopuszczały możliwość, że szablon jest słowem niezdeterminowa-
nym.
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Zastosowane techniki. Opis wyników pracy rozpoczęliśmy od najprostszego algorytmu
o złożoności O(n2kσbk/2c) (rozdział 3), który następnie dopracowaliśmy za pomocą serii trans-
formacji algorytmicznych, uzyskując złożoność O(nk+ kσbk/2c) (rozdział 4). W algorytmach
parametryzowanych jedynie za pomocą k (rozdział 5) zbiór kandydatów na szablon, czyli słów
klasycznych pasujących do prefiksu słowa niezdeterminowanego, podzieliliśmy na dwie grupy;
w przypadku pierwszej z nich otrzymaliśmy algorytm o złożoności O(nk2), natomiast w przy-
padku drugiej potrzebny był algorytm wykładniczy ze względu na k. Dowód NP-zupełności
problemu najkrótszego szablonu oraz jego warunkowej trudności ze względu na k opiera się na
redukcji z minimalnie przerobionego problemu CNF SAT za pomocą odpowiedniego doboru
gadżetów (rozdział 6).

Nurt badań wnioskodawcy nad słowami niepewnymi został zainspirowany pobytem w King’s
College London wWielkiej Brytanii na stypendium Newton International Fellowship. Badania
były kontynuowane w projekcie HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego wniosko-
dawca był kierownikiem. Wyniki dotyczące problemu WPM wnioskodawca miał także okazję
zaprezentować na zaproszonym wykładzie na konferencji Workshop on Advanced Algorithms
on Strings (AXA 2016).

5 Inne prace naukowe
W pozostałej części dokumentu pokrótce omawiamy wyniki, które nie zostały włączone ani
do rozprawy doktorskiej wnioskodawcy, ani do opisanego powyżej osiągnięcia naukowego.

5.1 Inne wyniki dotyczące niepewnych tekstów

W pracy [57] rozważaliśmy problem najdłuższego wspólnego podciągu dla słów ważonych.
Wcześniejsze wyniki dla tego problemu [8] pokazywały, iż w przypadku, gdy rozmiar alfabetu
jest nieograniczony, jest to problem NP-trudny; ponadto podano algorytm σ-aproksymacyjny.
W naszej pracy [57] wykazaliśmy, iż problem ten jest NP-trudny już dla alfabetu binarnego.
Ponadto zaprojektowaliśmy wielomianowy schemat aproksymacyjny (tzw. PTAS) i algorytm
2-aproksymacyjny dla tego problemu. Wersja konferencyjna [56] tej pracy została opubliko-
wana jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora przez wnioskodawcę.

Nasza czysto kombinatoryczna praca [119] dotyczyła natomiast uogólnienia lematu o okre-
sowości Fine’a i Wilfa [65] na przypadek słów częściowych. Rozważaliśmy w niej funkcję
L(h, p, q), taką że L(h, p, q) jest minimalną długością słowa częściowego, dla której zachodzi
lemat o okresowości dla słów częściowych zawierających h dziur i mających silne okresy p i q.
We wcześniejszych pracach podano wzory na tę funkcję dla h ≤ 7 [22, 23, 151] oraz algorytm
wyznaczający wartość tej funkcji dla dowolnego h w czasie O(p + q) [25, 150]. W naszej
pracy podaliśmy pełną charakteryzację tej funkcji oraz algorytm wyznaczania jej wartości
o złożoności O(log p+ log q).

5.2 Wyszukiwanie wzorca z błędami

W tej sekcji opisujemy wyniki uzyskane dla wariantów problemu wyszukiwania wzorca w tek-
ście dla klasycznych słów, w których dopuszczamy błędy w wystąpieniach. Dokładniej, po-
wiemy, że wzorzec występuje w tekście na danej pozycji, jeśli tekst zawiera na tej pozycji
podsłowo, którego odległość od wzorca jest odpowiednio mała. Odległość rozumiemy zazwy-
czaj jako liczbę różniących się pozycji (tzw. odległość Hamminga) lub odległość edycyjną.
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pozycja 1 2 3 4 5
podsłowo aab aba bab abb bba

(1, 3)-mapowalność 2 2 1 2 1
(2, 3)-mapowalność 3 3 3 4 3

Tablica 3: Tablice stanowiące rozwiązania problemu (k,m)-mapowalności dla tekstu T =
aababba z parametrami m = 3 oraz k = 1 i k = 2.

Pierwszy problem, którym się zajmowaliśmy, to uogólnienie problemu najdłuższego wspól-
nego podsłowa (w skrócie LCF, od ang. Longest Common Factor) dwóch tekstów, w którym
dopuszczamy, by znaleziona para podsłów była w odległości Hamminga co najwyżej k. Jest to
tzw. problem LCF z k błędami. Został on wprowadzony w pracy [126], gdzie znalazł się algo-
rytm rozwiązujący ten problem w czasie i pamięci kwadratowej. Problem ten można rozwiązać
dla stałego k w czasie O(n logk n) i pamięci liniowej [155]. W pracy [35] pokazaliśmy, że jeśli
odpowiedź ` jest odpowiednio duża – w tym wypadku ` = Ω(log2k+2 n) – to problem można
rozwiązać w czasie liniowym. Problem LCF (także w wariancie z dopuszczeniem błędów) mo-
tywuje się zazwyczaj jako miarę podobieństwa dwóch słów; w tym przypadku sytuacja, gdy
wartość LCF jest mała, jest dużo mniej interesująca niż gdy wartość jest duża. W kolejnej
pracy [120] pokazaliśmy, że problemu LCF z k błędami nie da się rozwiązać w czasie O(n2−ε)
dla ε > 0, o ile zachodzi hipoteza SETH. W związku z tym zajmowaliśmy się przybliżonymi
rozwiązaniami tego problemu. W szczególności, za pomocą problemu pomocniczego, zapropo-
nowaliśmy algorytm 2-aproksymacyjny dla problemu LCF z k błędami o złożoności czasowej
O(n
√
n log2 n) i pamięciowej O(n

√
n) i udowodniliśmy warunkowe ograniczenie dolne, z któ-

rego wynika, że problemu nie da się lepiej aproksymować w złożoności O(n2−ε) dla ε > 0,
o ile zachodzi hipoteza SETH. Pokazaliśmy także algorytm rozwiązujący problem LCF z k
błędami dla wszystkich możliwych k w czasie silnie podsześciennym, bazując na wynikach
z pracy [33].

W problemie (k,m)-mapowalności (ang. mappability) dany jest tekst o długości n, a na-
szym zadaniem jest obliczyć, dla każdego podsłowa tego tekstu o długości m, ile jest podsłów
tej samej długości będących w odległości Hamminga co najwyżej k; patrz tab. 3. Zacznijmy od
przypadku k = 1. We wcześniejszej pracy [128] znalazł się algorytm rozwiązujący ten problem
dla k = 1 w złożoności O(mn logn/ log logn) i liniowej pamięci. W pracy [4] poprawiliśmy
ten wynik, pokazując dwa nowe algorytmy, o złożonościach O(mn) i O(n logn log logn), dzia-
łające również w liniowej pamięci. W przypadku dowolnego k wcześniej znany był jedynie
algorytm heurystyczny [58], wyznaczający tylko pewne przybliżenie rozwiązania problemu.
W kolejnej naszej pracy [3] przedstawiliśmy algorytm rozwiązujący ten problem w sposób do-
kładny w czasie O(n logk+1 n) i pamięci liniowej. Pokazaliśmy także, że problemu tego nie da
się rozwiązać w czasie O(n2−ε) dla ε > 0 oraz k,m = Θ(logn), o ile zachodzi hipoteza SETH.
Zaprezentowaliśmy też inne algorytmy, np. rozwiązujące problem (k,m)-mapowalności dla
zadanego m oraz wszystkich k i odwrotnie. Dodatkowo, w naszej wcześniejszej pracy [4] za-
warliśmy algorytm o dobrej średniej złożoności, który w praktyce działa porównywalnie bądź
szybciej od algorytmu z pracy [58].

W pracy [1] zajmowaliśmy się problemem podziału tekstu na palindromy (czyli słowa
czytane tak samo normalnie i wspak) z dopuszczeniem błędów w palindromach oraz dziur
w rozkładzie i zaproponowaliśmy efektywne algorytmy go rozwiązujące. Motywacja dla tych
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a a a a a a a ab b b b b bc c

a a a a a a a ab b b b b bc c a c

a a a a a a a ab b b b b bc cb bc c

Rysunek 3: Typy okresów w modelu abelowym: pełny (góra), standardowy (środek), słaby
(dół).

rozważań bierze się z powiązania palindromów w sekwencji DNA z wirusem HIV.
Wreszcie w pracy [112] podaliśmy algorytm wyznaczający przybliżone okresy słowa z do-

puszczeniem niewielkiego błędu w odległości edycyjnej, według definicji z pracy [5]. Poprzedni
wynik [5] dawał algorytm o złożoności O(n4/3). Nasz algorytm działa w czasie O(n logn).

Badania te zostały wykonane w ramach projektu HOMING Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, którego wnioskodawca był kierownikiem.

5.3 Model abelowy

W modelu abelowym (przemiennym) dwa słowa uważamy za jednakowe, jeśli istnieje permu-
tacja liter w jednym z nich dająca drugie z nich. Przykładowo, słowa abbcccb i cbcbcba są
równoważne abelowo. Model ten ma silne motywacje matematyczne (począwszy od problemu
znajdowania słów unikających kwadratów abelowych postawionego w roku 1961 przez Erdősa)
oraz pewne zastosowania w spektrometrii masowej. Badania wnioskodawcy nad tym mode-
lem oraz modelem opisanym w kolejnej sekcji częściowo odbywały się w ramach wykonywania
projektu badawczego Iuventus Plus MNiSW.

Okres abelowy słowa odpowiada podziałowi słowa na równej długości fragmenty równo-
ważne w sensie abelowym. W zależności od tego, czy dopuszczamy, aby skrajne fragmenty
podziału były krótsze, otrzymuje się trzy warianty tego problemu, określane jako pełne okresy
(brak skrajnych fragmentów), standardowe okresy (jeden skrajny fragment) i słabe okresy
(dwa skrajne fragmenty); patrz rys. 3. Dla wszystkich wymienionych typów okresów poda-
liśmy najszybsze znane obecnie algorytmy, o złożonościach odpowiednio: O(n) (poprawiając
wcześniejszy algorytm O(n log logn) [63]) w pracy [111] (wcześniejsza wersja tej pracy, [108],
została opublikowana na konferencji STACS 2013), O(n log logn) (poprawiając wcześniejszy
algorytm kwadratowy [63]) również w pracy [111] oraz O(n2) i odrobinę szybszy O(n2/

√
logn)

(poprawiając wcześniejszy algorytm sześcienny [62]) w pracach, odpowiednio, [49] i [121].
Zajmowaliśmy się też problemem indeksowania w modelu abelowym. Pierwsze wyniki

dotyczące indeksowania abelowego działały jedynie w przypadku tekstów binarnych. W tym
przypadku można skonstruować indeks rozmiaru O(n), odpowiadający na zapytania o wzorzec
(podany w postaci tzw. wektora Parikha określającego liczbę wystąpień każdego symbolu)
w czasie stałym, jednak bezpośredni algorytm konstrukcji tego indeksu ma czas kwadra-
towy [40]. W późniejszych pracach [31, 131, 132, 83] różni autorzy poprawiali nieznacznie
złożoność czasową konstrukcji, o czynniki polilogarytmiczne i o czynnik podwielomianowy
względem n. W pracy [110] (opublikowanej najpierw na konferencji ESA 2013 [107]) zapro-
ponowaliśmy pierwsze efektywne indeksy abelowe dla słów nad dowolnym stałym alfabetem.
Nasz pierwszy indeks wykorzystuje pamięć O(n2−δ) i oferuje czas zapytania O(m(2σ−1)δ) dla
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Rysunek 4: Wystąpienie wzorca w tekście w modelu równoważności kształtów. Wysokości
słupków odpowiadają wartościom symboli wzorca i tekstu.

dowolnego 0 < δ < 1, a nasz drugi indeks ma złożoność pamięciową O
(n2(log logn)2

logn
)
, ale poli-

logarytmiczny czas odpowiedzi na zapytania: o(log2σ−1m). Czas konstrukcji indeksu w obu
przypadkach jest podkwadratowy: O

(n2(log logn)2

logn
)
.

Udało nam się także uzyskać istotne wyniki kombinatoryczne związane ze zliczaniem nie-
równoważnych kwadratów abelowych w słowach. W pracy [117] pokazaliśmy, że maksymalna
liczba takich nierównoważnych kwadratów w słowie długości n asymptotycznie znajduje się
między Ω(n1,5) a O(n11/6).

W późniejszym czasie opublikowaliśmy także pracę dotyczącą problemu LCF w sensie
abelowym [78]. Przedstawiliśmy w niej pierwszy algorytm o złożoności podkwadratowej,
O(n2/ log1+1/σ n), (i liniowej pamięci) w przypadku σ = O(1). Rozważaliśmy także wariant
tego problemu, w którym słowa na wejściu dane są w postaci skompresowanej RLE (ang. Run-
Length Encoding) o długości co najwyżej m. Dla tego wariantu podaliśmy dwa algorytmy:
o złożoności czasowej O(m2σ2 log3m) i pamięciowej O(m(σ2 + log2m)) oraz o złożoności
czasowej O(m3) i pamięciowej O(m). Drugi z tych algorytmów stanowił usprawnienie wo-
bec algorytmów o złożonościach czasowych O(nm2) i O(m4) przedstawionych, odpowiednio,
w pracach [154] i [77].

5.4 Model równoważności kształtów

Model równoważności kształtów (ang. order-preserving matching), podobnie jak opisany po-
wyżej model abelowy, należy do dziedziny tekstów nieklasycznych, w której równość słów
definiuje się w sposób niestandardowy – w tym przypadku dwa słowa uznajemy za równe,
jeśli istnieje rosnąca bijekcja przekształcająca litery jednego słowa w litery drugiego. Przykła-
dowo, słowa 5 2 7 5 1 3 10 3 5 oraz 6 4 7 6 3 5 9 5 6 (w tym przypadku nad alfabetem {1, . . . , 10})
są równoważne w tym modelu. Model ten został wprowadzony do opisu wyszukiwania tren-
dów w ciągach liczbowych.

Nasze prace zainicjowały badania nad modelem równoważności kształtów. Zaproponowa-
liśmy pierwszy liniowy algorytm wyszukiwania wzorca w tekście w tym modelu nad liniowo
sortowalnym alfabetem (praca [125]); patrz rys. 4. Zaprojektowaliśmy także indeks o li-
niowym rozmiarze, odpowiadający na zapytania w optymalnym czasie i wymagający czasu
konstrukcji O(n log logn) w wariancie randomizowanym i O(n log2 logn/ log log logn) w wa-
riancie pesymistycznym (praca [47]). Te prace należą do najczęściej cytowanych publikacji
wnioskodawcy.

W pracy [76] (STACS 2018) przedstawiliśmy natomiast pierwsze, efektywne algorytmy
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wyznaczające pełne, standardowe i słabe okresy w modelu równoważności kształtów, o zło-
żonościach odpowiednio O(n), O(n log logn) i O(n logn). Przedstawiliśmy także algorytm
o złożoności O(n log logn) wyznaczający tzw. okresy przesuwne w tym modelu, które to
okresy zostały zdefiniowane wcześniej w kombinatorycznej pracy [130]. W pracy udowod-
niliśmy także wariant lematu o okresowości Fine’a i Wilfa [65] w tym modelu w przypadku
względnie pierwszych okresów, tym samym rozszerzając wyniki pracy [130], która rozważała
jedynie nie względnie pierwsze okresy.

5.5 Quasi-okresowość

Przypomnijmy, że szablonem (quasi-okresem) słowa nazywamy jego podsłowo, którego wystą-
pieniami możemy pokryć całe słowo. Natomiast quasi-szablon to szablon, którego dwa skrajne
wystąpienia mogą wystawać poza obręb słowa. Przygotowaliśmy kilka publikacji w dziedzinie
quasi-okresowości, wśród których najważniejszym wynikiem jest liniowy algorytm wyszuki-
wania wszystkich quasi-szablonów w słowie, opublikowany na konferencji SODA 2012 (praca
[100]). Poprzedni algorytm rozwiązujący ten problem [91], pochodzący jeszcze z roku 1996,
działał w czasie O(n logn). Wspomniana praca [100] nie mogłaby powstać, gdyby nie narzę-
dzia, które wprowadziliśmy we wcześniejszej pracy [39].

W kolejnych pracach wprowadziliśmy ogólniejsze pojęcia częściowych szablonów i czę-
ściowych quasi-szablonów słowa – są to takie szablony (względnie quasi-szablony), którymi
chcemy pokryć niekoniecznie całe słowo, ale co najmniej zadany procent pozycji w słowie. Po-
daliśmy algorytmy o złożoności czasowej O(n logn) wyznaczające częściowe szablony i quasi-
szablony; opisaliśmy je odpowiednio w pracach [105] oraz [106].

Wreszcie w pracy [9] udowodniliśmy elegancki fakt, że jeśli w słowie mającym właściwy
szablon zmienimy symbol na dokładnie jednej pozycji, to uzyskamy słowo, które już nie ma
właściwego szablonu. W ten sposób częściowo odpowiedzieliśmy na pytanie otwarte motywo-
wane algorytmem wyznaczania przybliżonych szablonów według innej definicji, wprowadzonej
w pracy [10].

5.6 Powtórzenia w słowach

Kombinatoryka i algorytmika klasycznych powtórzeń w słowach stanowiły główne kierunki
badań w rozprawie doktorskiej wnioskodawcy. Poniżej znajduje się skrócony opis innych
publikacji z tej dziedziny, których wnioskodawca jest współautorem, a które powstały po
uzyskaniu przez niego stopnia doktora. Żadna z wymienionych tutaj prac nie weszła w skład
rozprawy doktorskiej wnioskodawcy.

Słowo nazwiemy okresowym, jeśli jego najkrótszy okres mieści się w nim co najmniej
dwukrotnie. Maksymalnym powtórzeniem (ang. run) w słowie nazywamy maksymalny okre-
sowy fragment słowa. Maksymalne powtórzenia dostarczają zwartą reprezentację struktury
wszystkich powtórzeń w słowie.

W pracy [70] przedstawiliśmy liniowy algorytm odtwarzania słowa na podstawie np. struk-
tury jego maksymalnych powtórzeń, poprawiając wcześniejszy algorytm kwadratowy [129].
W pracy [51] pokazaliśmy algorytm o złożoności O(nα(n)), gdzie α(n) to odwrotna funkcja
Ackermanna, wyznaczający wszystkie maksymalne powtórzenia w tekście przy dopuszczeniu
dowolnie dużego alfabetu. Wcześniejsze algorytmy z prac [124] i [71] miały, odpowiednio, zło-
żoność O(n(logn)2/3) i O(n log logn). W przypadku liniowo sortowalnego alfabetu wszystkie
maksymalne powtórzenia można wyznaczyć w czasie liniowym [122].
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5.7 Algorytmy na klasycznych tekstach w innych modelach

W pracy [115], opublikowanej na konferencji SODA 2015, rozpatrujemy klasyczny problem
wyszukiwania wzorca w tekście w modelu zapytań wewnętrznych (ang. internal pattern mat-
ching queries). W modelu tym zarówno wzorzec, jak i tekst stanowią podsłowa jednego,
zadanego na początku słowa. W pracy zaproponowaliśmy optymalny algorytm rozwiązujący
ten problem, co pozwoliło poprawić wyniki naszej wcześniejszej pracy [114], w której opi-
saliśmy algorytm obliczający najkrótszy okres dla dowolnego podsłowa, oraz pewne wyniki
związane z dziedziną kompresji tekstów [98].

Natomiast w pracy [6] poczyniliśmy pierwszy krok w kierunku algorytmu dynamicznego
dla problemu LCF. Dokładniej, rozwiązaliśmy jego szczególny wariant, w którym dane są dwa
słowa i możemy na nich wykonywać dowolne operacje edycyjne, tyle że po każdej operacji
słowa wracają z powrotem do postaci początkowej. Zaproponowaliśmy strukturę danych
odpowiadającą na takie zapytania w czasie O(log3 n), która ma rozmiar O(n log3 n) i którą
można skonstruować w oczekiwanym czasie O(n log4 n). Badania te zachęciły innych badaczy
do rozpatrywania innych problemów w takim szczególnym wariancie dynamicznym [67, 156].

5.8 Powtórzenia w drzewach

Innym kierunkiem badań było wyszukiwanie potęg w etykietowanych drzewach nieukorzenio-
nych, czyli wyszukiwanie ścieżek prostych o etykiecie tworzącej potęgę o określonym wykład-
niku. Nasze wyniki pokazały, że własności potęg w drzewach są zaskakująco odmienne od
własności potęg w zwykłych słowach [66, 59]. W szczególności, w pracy [50] udało nam się
wykazać ściśle ponadliniowe i ściśle podkwadratowe, dokładne oszacowanie asymptotyczne
Θ(n4/3) na maksymalną liczbę różnych kwadratów w drzewie o n wierzchołkach, natomiast w
pracy [118] podaliśmy dokładne oszacowanie asymptotyczne Θ(n) dla sześcianów oraz wyż-
szych potęg. Przedstawiliśmy także algorytm o złożoności O(n log2 n) wyznaczania zwartej
reprezentacji wszystkich kwadratów w drzewie (praca [101]). Wyniki te wnioskodawca miał
okazję przedstawić podczas wykładu zaproszonego na konferencji Forum Informatyki Teore-
tycznej (FIT 2015).

5.9 Szczególne rodziny słów

Wśród wyników, jakie uzyskaliśmy, znalazły się także prace algorytmiczne dotyczące pew-
nych szczególnych klas słów. Słowa z takich rodzin służą często jako dobre przykłady testowe
w różnych algorytmach tekstowych. Mają także zastosowania w kombinatoryce słów i alge-
brze.

Najważniejszy z tych wyników [109] zawiera pierwszy wielomianowy algorytm pozwala-
jący zliczać słowa Lyndona o ustalonej długości nie większe od danego słowa oraz podać k-te
leksykograficznie słowo Lyndona zadanej długości. Wynik ten ma zastosowania w kryptografii
(indeksowanie wielomianów nierozkładalnych) oraz w kombinatoryce słów, do indeksowania
tzw. naszyjników. Podobny wynik, zawierający nieco mniej efektywne algorytmy, choć osa-
dzone w szerszym kontekście, został niezależnie zaproponowany w pracy [123]. W naszej
pracy zawarliśmy także pierwszy wielomianowy algorytm pozwalający dekodować minimalny
leksykograficznie ciąg de Bruijna.

W pracach [116] oraz [140] zajmowaliśmy się słowami o ważnych własnościach algebraicz-
nych. W pierwszej z nich podaliśmy liniową implementację algorytmu sprawdzającego, czy
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dane słowo jest punktem stałym jakiegoś morfizmu (wcześniej znany algorytm dla tego pro-
blemu [85] działał w czasie O((|Σ|+logn) ·n), przy czym Σ oznacza alfabet słowa). W drugiej
z prac przedstawiliśmy algorytm o złożoności O(n · |Σ|) pozwalający stwierdzić, czy dane dwa
słowa są równoważne w sensie relacji idempotentności (tj. x2 ≈ x dla dowolnego podsłowa
x). Wcześniej wiadomo było jedynie, że ten problem ma rozwiązanie wielomianowe, którego
złożoność można było oszacować przez O(n5). W pracy [142] opisaliśmy strukturę grafu pod-
słów dla słów Thuego-Morse’a (wcześniej znane były struktury grafów podsłów dla różnych
innych klas słów, patrz np. [146]) i wskazaliśmy jego zastosowania algorytmiczne oraz doty-
czące kombinatorycznych własności tej rodziny słów. W pracy [16] zajmowaliśmy się tzw.
słowami zamkniętymi, czyli słowami, których najdłuższy właściwy prefikso-sufiks nie wystę-
puje nigdzie w środku słowa. Słowa te zostały wprowadzone w pracy kombinatorycznej [60].
Nasze główne wyniki dotyczyły wyznaczania tzw. tablicy najdłuższych podsłów zamkniętych,
która dla każdego sufiksu słowa przechowuje długość najdłuższego prefiksu będącego słowem
zamkniętym. W pracy poprawiliśmy algorytm konstrukcji tej tablicy [14], który działał w cza-
sie O(n logn/ log logn), podając algorytm o złożoności O(n

√
logn). Zaproponowaliśmy także

efektywny algorytm rekonstrukcji słowa na podstawie tej tablicy.
W najnowszej z prac [113] zajmowaliśmy się natomiast k-antypotęgami, czyli podsłowami

zadanego tekstu, które dzielą się na k jednakowej długości parami różnych słów. Pojęcie to zo-
stało wprowadzone niedawno w kontekście czysto kombinatorycznym [64]. W pracy [15] zna-
lazł się algorytm o złożoności O(n2/k) wypisujący wszystkie k-antypotęgi w tekście. W naszej
pracy [113] uzyskaliśmy algorytm o złożoności O(nk log k+C), gdzie C to liczba k-antypotęg.
Udało nam się także usprawnić strukturę danych [15] pozwalającą odpowiadać na pytania,
czy dane podsłowo jest k-antypotęgą.

5.10 Problemy NP-trudne na słowach

W dwóch pracach zajmowaliśmy się wariantami problemu najkrótszego wspólnego nadsłowa
zadanego zbioru słów (problem SCS, Shortest Common Superstring), który jest znanym przy-
kładem problemu NP-zupełnego. W pierwszej pracy [61] rozpatrywaliśmy wariant, w którym
dopuszczamy, aby wynik zawierał niekoniecznie słowo z wejścia, lecz słowo odwrócone. Wa-
riant ten wprowadzono w pracy [96], gdzie podano algorytm 4-aproksymacyjny. W naszej
pracy podaliśmy algorytm liniowy o współczynniku kompresji 1

2 . W drugiej z prac [45] roz-
ważaliśmy wariant problemu SCS z krotnościami, oznaczającymi minimalne liczby wystąpień
słów w wynikowym tekście. Wykazaliśmy, że tak sformułowany problem w przypadku stałej
liczby słów ma rozwiązanie wielomianowe względem sumy długości słów.

W pracy [102] zajmowaliśmy się problemem konsensusu słów (ang. String Consensus),
w którym dane jest k słów tej samej długości, a naszym zadaniem jest znaleźć słowo minima-
lizujące maksymalną odległość Hamminga od zadanych słów. W pracy podaliśmy praktyczny,
liniowy algorytm w przypadku binarnym dla k = 5, poprawiając wcześniejszy algorytm kwa-
dratowy z pracy [11]. Przy okazji wprowadziliśmy problem konsensusu słów w metryce Man-
hattan i podaliśmy jego efektywne rozwiązania.

5.11 Inne

Wpracy [141] podaliśmy kombinatoryczną charakteryzację drzew, których kwadrat ma ścieżkę
Hamiltona, a także liniowe algorytmy pozwalające stwierdzać istnienie ścieżek Hamiltona i wy-
szukiwać ścieżki Hamiltona w takich grafach. Wcześniej znana była (prosta) charakteryzacja
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drzew, których kwadrat ma cykl Hamiltona [82]; wiadomo było także, że sześcian dowolnego
drzewa ma cykl (a więc także ścieżkę) Hamiltona; patrz [127, 148].
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