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Pokyny pro vypracování

Nastudujte algoritmy pro vyhledávání přesných i přibližných jader v textových řetězcích [1]. Jádro je
druhem pravidelnosti textových řetězců zcela pokrývající (bez mezer mezi výskyty) nějaký nadřetězec
zadaného řetězce.
Algoritmy implementujte jako součást knihovny algoritmů FIT [2].
Implementaci v rámci knihovny vhodným způsobem otestujte.
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Abstrakt

Tato bakalářská práce se věnuje vyhledávání pravidelností v řetězcích, kon-
krétně vyhledávání jader. Obsahuje popis algoritmů vyhledávajících přesná
i přibližná jádra s určitou maximální Hammingovou vzdáleností. Algoritmy
jsou založené na konečných automatech a vychází přímo z definice jader. Práce
také obsahuje jejich implementaci do Algoritmové knihovny katedry Teoretické
informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. [1]

Klíčová slova řetězec, pravidelnosti v řetězcích, jádro, Hammingova vzdá-
lenost, Algoritmová knihovna, C++
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Abstract

This thesis deals with the problem of searching regularities in strings, speci-
fically searching seeds. It contains a description of finite automata based
solution to searching exact, restricted and approximate seeds regarding given
maximum Hamming distance. Given algorithms are implemented in Algo-
rithm library[1] of Department of Theoretical Computer Science, CTU in
Prague.

Keywords string, string regularities, seed, Hamming distance, Algorithm
library, C++
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Úvod

Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním pravidelností v řetězcích, konkrétně
vyhledáváním takzvaných jader, neboli seeds. Vyhledávání pravidelností mů-
žeme pokládat za jednu ze stěžejních metod analýzy struktury řetězce. Když
hledáme pokrytí (cover) nebo jádra, jde vlastně o nalezení nějakého kratšího
úseku, který se po celé délce řetězce opakuje. Můžeme tedy říci, že řetězec je
složen z n-krát opakujícího se úseku s možným překrýváním se. Dále jsou zde
popsány algoritmy na hledání přibližných jader. Máme-li na mysli například
Hammingovu vzdálenost, k-přibližné jádro znamená, že se v každém úseku
může skutečný řetězec lišit v maximálně k pozicích. To na problém aplikuje
větší míru abstrakce a tedy i univerzálnější využití.

Informace o existenci pokrytí a jader v daném řetězci může být stěžejní
pro lepší porozumění zkoumaným strukturám, například může mít využití
v bio-informatice při popisu složení různých molekulárních či buněčných struk-
tur, například chromozomů. Další využití má například v informatice, znalost
opakujícího se celku může být zajímavá pro kompresi určitých dat. V těchto
praktických využitích lze vidět také motivace této práce.

Tato práce se zaměřuje zejména na vyhledávání přesných a přibližných ja-
der pomocí automatových algoritmů. Nejprve budou v kapitole Teoretický
úvod představeny definice pojmů důležitých pro vyhledávání pravidelností
v řetězcích, následovat bude seznámení s již známými automatovými algo-
ritmy řešící vyhledávání jader v kapitole Algoritmy. Dále se bude pokračovat
popisem implementace zmíněných algoritmů a jejich testováním v kapitolách
Implementace a Testování.

Tato práce navazuje na bakalářskou práci Implementace automatových
algoritmů na hledání pravidelností [2] studentky Iriny Shushkové, která se za-
bývala popisem a implementací algoritmů pro hledání pokrytí řetězců. Zde
najdete analýzu a implementaci automatových algoritmů na vyhledávání ja-
der, která jsou zobecněním pokrytí.
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Kapitola 1
Cíl práce

Práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je prozkoumat a nastudovat existující
automatové algoritmy na vyhledávání jader a přibližných jader v řetězcích
a seznámit s nimi čtenáře. To znamená provést literární rešerši a popsat již
známá řešení problému.

Druhým cílem je nastudované algoritmy implementovat, a to v jazyce C++
v rámci Algoritmické knihovny [1] a řádně je otestovat. Algoritmická knihovna
je vyvíjená na Katedře teoretické informatiky na Fakultě informačních tech-
nologií Českého vysokého učení technického v Praze a obsahuje implemen-
taci různých algoritmů pro práci s automaty, gramatikami a dalšími běžnými
strukturami. Algoritmy, které obsahuje, lze spustit z rozhraní pro příkazovou
řádku, některé z nich jsou podporovány i grafickým rozhraním.

Není cílem implementovat algoritmy nejefektivnější možnou cestou, ale
spíše držet se popisu algoritmu a poskytnout kód, který vychází přímo z de-
finice jádra řetězce. Měl by tedy být srozumitelnější pro čtenáře znalého pro-
blematiky vyhledávání pravidelností v řetězcích.

Algoritmová knihovna je dostupná pro kohokoliv, kdo má o ni zájem. Al-
goritmy pro vyhledávání pravidelností tedy mohou být využity přímo v praxi,
například v odvětví bioinformatiky. Pro přímou návaznost kódu na definice
může být také využit v akademickém prostředí, a to jako učební pomůcka pro
demonstraci a lepší pochopení probíraných algoritmů.
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Kapitola 2
Teoretický úvod

V této kapitole budou představeny pojmy nezbytné k následujícímu popisu
a rozboru algoritmů na vyhledávání přesných, přibližných a přibližných ome-
zených jader. Všechny pojmy byly přebrány z [2, 3], kromě označení triviální
jádro a triviální přibližné jádro, které byly zavedeny pro potřeby této práce.

2.1 Řetězce
Definice 1. (Abeceda) Abeceda T je konečná neprázdná množina symbolů.

Definice 2. (Řetězec) Řetězec sestrojený nad abecedou T je konečná sekvence
symbolů z T.

Definice 3. (Délka řetězce) Délka řetězce w představuje počet symbolů v ře-
tězci. Značí se |w|.

Definice 4. (Prázdný řetězec) Prázdný řetězec se značí ϵ, neobsahuje žádné
znaky a jeho délka je rovna 0.

Značení. Množina všech řetězců nad abecedou T se značí T ∗ (obsahuje i ϵ),
množina všech neprázdných řetězců nad abecedou se značí T +.

Definice 5. (Efektivní abeceda) Efektivní abeceda řetězce w obsahuje pouze
symboly, které jsou obsaženy ve w.

Definice 6. (Opačný řetězec) Máme-li řetězec w = a1a2a3...a|w|, opačný ře-
tězec (reversed string) se značí wR a obsahuje a|w|a|w−1|a|w−2|...a1.

Definice 7. (Zřetězení) Zřetězení, konkatenace, dvou řetězců u, v ∈ T ∗ je
řetězec, který vznikne zapsáním za sebou nejprve všech symbolů u a poté všech
symbolů v. Zapisuje se u.v nebo uv.
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2. Teoretický úvod

Definice 8. (Superpozice) Máme-li řetězce v, w, p, u, s ∈ T ∗, v = pu,
w = us, superpozice dvou řetězců v, w je jakýkoliv řetězec, který může být
zapsán jako pus. Řetězce v a w se překrývají v u.

Definice 9. (Editační operace) Dva rozdílné řetězce nad stejnou abecedou
můžeme na sebe vzájemně převést pomocí editačních operací. Pro řetězce u
∈ T ∗; v, w ∈ T +; |v| = |w|; |u| = |w| − 1 definujeme následující editační
operace:

• záměna – řetězec v se převede na w pomocí jedné záměny pokud:

∗ v[j] 6= w[j] pro jedno 1 ≤ j ≤ |w| a
∗ ∀i, 1 ≤ i ≤ |w|, i 6= j : v[i] = w[i]

• vkládání – řetězec u se převede na w pomocí jednoho vložení pokud:

∗ w[j] ∈ T pro jedno 1 ≤ j ≤ |w| a
∗ ∀i, 1 ≤ i < j, u[i] = w[i] a
∗ ∀i, j < i ≤ |u| : u[i] = w[i + 1]

• mazání – řetězec w se převede na u pomocí jedné operace mazání pokud:

∗ w[j] ∈ T pro jedno 1 ≤ j ≤ |w| a
∗ ∀i, 1 ≤ i < j, u[i] = w[i] a
∗ ∀i, j < i ≤ |u| : u[i] = w[i + 1]

• prohození – řetězec v se převede na w pomocí jednoho prohození pokud:

∗ v[j] = w[j + 1], v[j + 1] = w[j] pro jedno 1 ≤ j ≤ |w| a
∗ ∀i, 1 ≤ i ≤ |w|, i 6= j, i 6= j + 1 : v[i] = w[i]

Definice 10. (Vzdálenost) Vzdálenost D(u, v) dvou řetězců u, v je minimální
počet editačních operací potřebných k převedení jednoho řetězce na druhý. Její
hodnota je určena vzdálenostní funkcí.

Definice 11. (Hammingova vzdálenost) Hammingova vzdálenost dvou řetězců
u, v je minimální počet editačních operací záměna potřebných k převedení
řetězce u na řetězec v. Značí se H.

Definice 12. (Prefix) Máme-li řetězce p, u, w ∈ T ∗, řetězec p je prefixem
řetězce w, pokud lze w zapsat jako w = pu.

Definice 13. (Sufix) Máme-li řetězce s, u, w ∈ T ∗, řetězec s je sufixem
řetězce w, pokud lze w zapsat jako w = us.

Definice 14. (K-přibližný prefix) Máme-li řetězce p, u, w, v ∈ T ∗ a nezá-
porné číslo k, řetězec v je k-přibližným prefixem řetězce w s určitou vzdále-
nostní funkcí D, pokud w může být zapsáno jako pu a D(p, v) ≤ k.
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2.2. Pravidelnost řetězců

Definice 15. (K-přibližný sufix) Máme-li řetězce p, u, w, v ∈ T ∗ a nezáporné
číslo k, řetězec v je k-přibližným sufixem řetězce w s danou vzdálenostní funkcí
D, pokud w může být zapsáno jako us a D(s, v) ≤ k.

Definice 16. (Faktor) Máme-li řetězce p, u, s, w ∈ T ∗, řetězec u je faktorem
řetězce w, pokud platí w = pus. Faktoru se také říká podřetězec.

Definice 17. (K-přibližný faktor) Máme-li řetězce p, u, s, v, w ∈ T ∗ a nezá-
porné číslo k, řetězec v je k-přibližným faktorem řetězce w s danou vzdálenostní
funkcí D, pokud platí w = pus a D(u, v) ≤ k.

Definice 18. (Nadřetězec) Máme-li řetězce p, u, s, w ∈ T ∗, řetězec w =
pus je nadřetězcem u.

Definice 19. (Výskyt) Máme-li řetězce v, w ∈ T ∗, říkáme že v se vyskytuje
ve w, pokud v je faktorem w. Faktor v se vyskytuje na pozici i (která se
nazývá koncová pozice) řetězce w, pokud pro všechna j ∈ {1, 2, ...|v|} platí:
v[j] = w[i− |v|+ j].

Definice 20. (Koncová množina) Máme-li řetězce v, w ∈ T ∗, koncová mno-
žina je vzestupně seřazená množina všech i takových, že řetězec v se vyskytuje
v řetězci w na pozici i.

Definice 21. (K-přibližný výskyt) Máme-li řetězce u, v, w ∈ T ∗, říkáme že
u se k-přibližně vyskytuje ve w pod danou vzdálenostní funkcí D, pokud u je
k-přibližným faktorem w. K-přibližný faktor u se vyskytuje na pozici i (která
se nazývá k-přibližná koncová pozice) řetězce w, pokud existuje faktor v na
pozici i ve w a D(u, v) ≤ k.

Definice 22. (K-přibližná koncová množina) Máme-li řetězce u, w ∈ T ∗,
k-přibližná koncová množina je vzestupně seřazená množina všech i takových,
že řetězec u se k-přibližně vyskytuje v řetězci w na pozici i.

2.2 Pravidelnost řetězců
Definice 23. (Hranice) Máme-li řetězce v, w ∈ T ∗, řetězec v je hranicí řetězce
w, pokud je zároveň jeho prefixem i sufixem.

Definice 24. (Pokrytí) Máme-li řetězce v, w ∈ T ∗, řetězec v je pokrytím
řetězce w, pokud lze w sestrojit pouze ze superpozicí (nebo zřetězení) v. Také
se říká, že v pokrývá w, nebo že w je pokryt v. Protože každý řetězec je
pokrytím sebe sama, tento případ se nazývá triviální pokrytí. Ostatní pokrytí
jsou netriviální.

Definice 25. (K-přibližné pokrytí) Řetězec v je k-přibližným pokrytím řetězce
w pod danou vzdálenostní funkcí D, pokud existuje množina řetězců B =
{u1, u2, ...u|B|}, kde pro každé i ∈ {1, 2, ...|B|} platí: D(ui, v) ≤ k, a zároveň
řetězec w lze zkonstruovat pouze ze superpozicí kopií prvků z množiny B.
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2. Teoretický úvod

Definice 26. (K-přibližné omezené pokrytí) Řetězec v je k-přibližným ome-
zeným pokrytím řetězce w s danou vzdálenostní funkcí D, pokud je jeho k-při-
bližným pokrytím a zároveň v je faktorem w.

Definice 27. (Jádro) Mějme řetězce v, w ∈ T ∗. Řetězec v je jádrem řetězce
w, pokud v je faktorem w a v je pokrytím nějakého nadřetězce w a |v| ≤ |w|.

Značení. Každý řetězec je sám sobě jádrem. Takové jádro nazýváme triviální.
Ostatní případy označujeme jako netriviální.

Definice 28. (K-přibližné jádro) Mějme řetězce v, w ∈ T ∗. Řetězec v je
k-přibližným jádrem řetězce w s danou vzdálenostní funkcí D, pokud v je
k-přibližným pokrytím nějakého nadřetězce w a |v| ≤ |w|.

Značení. Jádra, která mají stejnou délku jako řetězec, který pokrývají, a jádra,
která jsou kratší nebo stejně dlouhá jako jejich minimální vzdálenost, se budou
v této práci nazývat triviální přibližná jádra.

Definice 29. (K-přibližné omezené jádro) Mějme řetězce v, w ∈ T ∗. Řetězec
v je k-přibližným omezeným jádrem řetězce w s danou vzdálenostní funkcí D,
pokud v je k-přibližným jádrem w a v je faktorem w.

2.3 Automaty
Definice 30. Potenční množina množiny X je taková množina, která obsahuje
všechny podmnožiny množiny X. Značí se P(X).

Definice 31. (Nedeterministický konečný automat) Nedeterministický ko-
nečný automat (NKA) je pětice M = {Q, T, δ, q0, F}, kde

• Q je neprázdná množina stavů

• T je neprázdná konečná vstupní abeceda

• δ : Q× T 7→ P(Q) je přechodová funkce

• q0 je počáteční stav

• F ⊆ Q je množina koncových stavů

Definice 32. (NKA s ϵ přechody) Nedeterministický konečný automat (NKA)
s epsilon přechody je pětice M = {Q, T, δ, q0, F}, kde

• Q je neprázdná množina stavů

• T je neprázdná konečná vstupní abeceda

• δ : Q× (T ∪ {ϵ}) 7→ P(Q) je přechodová funkce
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2.3. Automaty

• q0 je počáteční stav

• F ⊆ Q je množina koncových stavů

Definice 33. (Deterministický konečný automat) Deterministický konečný
automat (DKA) je pětice M = {Q, T, δ, q0, F}, kde

• Q je neprázdná množina stavů

• T je neprázdná konečná vstupní abeceda

• δ : Q× T 7→ Q je přechodová funkce

• q0 je počáteční stav

• F ⊆ Q je množina koncových stavů

Definice 34. (Předchůdce stavu) Máme-li DKA M = {Q, T, δ, q0, F}, a stavy
q1, q2 ∈ Q, pro které platí: δ(q1, a) = q2, tak q1 je předchůdcem stavu q2.

Definice 35. (Trie-like automat) Trie-like automat M = {Q, T, δ, q0, F} je
DKA, kde každý stav q ∈ Q \ {q0} má právě jednoho předchůdce.

Definice 36. (Rozšířená přechodová funkce) Rozšířená přechodová funkce
DKA M = {Q, T, δ, q0, F} se značí δ∗ a je definovaná pro q ∈ Q, a ∈ T ,
u ∈ T ∗ induktivně:

1. δ∗(q, ϵ) = q

2. δ∗(q, ua) = δ(δ∗(q, u), a).

Definice 37. (Acyklický DKA) DKA M = {Q, T, δ, q0, F} je acyklický, pokud
neexistuje stav q ∈ Q který by měl neprázdnou řadu přechodů do sebe sama,
tedy ∀q ∈ Q, w ∈ A+ : δ∗(q, w) 6= q.

Definice 38. (Levý jazyk stavu DKA) Máme-li DKA M = {Q, T, δ, q0, F}
a jeho stav q ∈ Q, jazyk Lq je levý jazyk stavu q definovaný jako Lq = {w :
w ∈ T ∗ ∧ δ∗(q0, w) = q}.

Definice 39. (Hloubka stavu) Máme-li acyklický DKA M = {Q, T, δ, q0, F}
a jeho stav q ∈ Q, hloubka q je délka nejdelšího řetězce z jeho levého jazyka q.
Hloubka stavu pro automat, který není acyklický, není definována.

Definice 40. (Podmnožinová konstrukce) Máme-li automat NKA MN =
{QN , T, δN , qN

0 , FN}, podmnožinová konstrukce DKA MD = {QD, T, δD, qD
0 ,

FD} ekvivalentního MN je definována následovně:

1. Definuje se množina QD = {qD
0 }, stav qD

0 = {qN
0 } bude neoznačený

2. Pokud všechny stavy v QD jsou označené, pokračujeme krokem 4
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2. Teoretický úvod

3. Vybereme libovolný neoznačený stav qD z Q a provedeme následující:

a) δD(qD, a)←
∪

δN (qN , a) pro všechny qN ∈ qD a všechny a ∈ T ,
b) QD ← Q ∪ δD(qD, a) pro všechny a ∈ T ,
c) stav qD ∈ Q označíme,
d) pokračujeme krokem 2

4. FD = {qD : qD ∈ QD, qN ∩ FN 6= ∅, qN ∈ qD}

Definice 41. (D-subset) Máme-li konečný automat M = {Q, T, δ, q0, F} vy-
tvořený podmnožinovou konstrukcí z NKA MN , každý stav q ∈ Q automatu
M je podmnožina stavů MN nazývaná d-subset. D-subset je seřazená množina
podle hloubky stavů MN .

Definice 42. (Sufixový automat) Máme-li řetězec w ∈ T ∗, konečný automat
přijímající množinu všech sufixů w se nazývá sufixový automat pro w.

Definice 43. (K-přibližný sufixový automat) Máme-li řetězec w ∈ T ∗, ne-
záporné číslo k a danou vzdálenostní funkci D, konečný automat přijímající
množinu všech k-přibližných sufixů w s funkcí D se nazývá k-přibližný sufixový
automat pro w, D, k.

Definice 44. (Hloubka a hladina nedeterministického k-přibližného sufixo-
vého automatu) Máme-li nedeterministický k-přibližný sufixový automat, po-
tom pro jeho libovolný stav ql

d z Algoritmus (8) je d hloubka stavu a l je hladina
stavu.
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Kapitola 3
Algoritmy

Tato bakalářská práce vychází zejména z disertační práce Searching Regulari-
ties in Strings using Finite Automata [3] z roku 2014 napsané Ing. Ondřejem
Guthem, Ph.D., na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení
technického v Praze. V ní jsou popsány teoretické základy týkající se vyhledá-
vání pravidelností v řetězcích a také algoritmy na bázi automatů řešící tento
problém, včetně důkazů jejich časové a paměťové složitosti.

Dalším zdrojem je bakalářská práce Implementace automatových algo-
ritmů na hledání pravidelností [2] studentky Iriny Shushkové, kde jsou popsány
algoritmy na hledání pokrytí řetězců. Také se zabývá algoritmy na tvorbu su-
fixových automatů, které jsou nutné i k vyhledávání jader.

Posledním zdrojem je dokumentace [4] k Algoritmové knihovně, kam al-
goritmy na vyhledávání pravidelností v řetězcích byly implementovány.

V následujících podkapitolách budou představeny teoretické principy a exis-
tující algoritmy na vyhledávání pravidelností. Algoritmy byly převzaty z výše
uvedených zdrojů.

3.1 Přesná jádra
V této kapitole budou představeny algoritmy řešící problémy vyhledávání přes-
ných jader. Před představením samotných principů a algoritmů potřebných na
jejich vyhledávání si připomeneme definici přesného jádra, protože z ní budeme
vycházet.

Definice. Mějme řetězce v, w ∈ T ∗. Řetězec v je jádrem řetězce w, pokud v
je faktorem w a v je pokrytím nějakého nadřetězce w a |v| ≤ |w|. [3, str. 14]

Dále je třeba zmínit, že se v algoritmech na hledání přesných jader budeme
zabývat hledáním pouze netriviálních jader, tedy takových, které jsou menší,
než je celý řetězec.
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3. Algoritmy

Jak je vidět z definice, dá se říci, že jádro je zobecněním pokrytí. Proto při
jejich vyhledávání použijeme některých stejných prvků, například sufixového
automatu. V některých krocích ale musíme postupovat odlišně.

Při hledání pokrytí se využívalo faktu, že každé pokrytí musí být zároveň
hranicí daného řetězce [2, str. 11–12]. Nejprve se tedy našly všechny hranice,
pro které se poté otestovalo, zda pokryjí i prostřední část řetězce. Vzhledem
k tomu, že jádro nemusí být hranicí, tohoto postupu nemůžeme využít.

Na hledání jader tedy musíme jít jinak, a to přesně opačným způsobem.
Nejprve najdeme kandidáta na jádro, který dokáže pokrýt prostřední část ře-
tězce. Poté se podíváme, zda tento kandidát pokryje i zbývající části – začátek
a konec řetězce – s možným přesahem ven.

Teď si tento úsporný popis rozvedeme do větších podrobností. Zároveň
pro lepší pochopení bude provedena demonstrace hledání jádra na několika
řetězcích, a to w1 = bcabcabcab, w2 = aabab, w3 = abxab.

Víme, že každé přesné jádro musí být zároveň faktorem daného řetězce.
Můžeme tedy využít této znalosti a najít všechny faktory, které dokáží po-
krýt prostřední část řetězce. V našem příkladu si zvolíme faktor v1 = abca.
Najdeme všechny jeho výskyty v řetězci.

w1 = b c a b c a b c a b
Vidíme, že mezi jednotlivými výskyty není žádný nepokrytý symbol, můžeme
tedy říci, že faktor v1 = abca pokrývá prostřední část řetězce. Je tedy možné,
že je také jádrem řetězce w1.

Stejný postup zkusíme pro ostatní příklady, faktory si zvolíme v2 = ab
a v3 = ab. Druhý příklad vyhovuje, u třetího vidíme nepokryté x, proto v3 =
ab nemůže být pokrytím prostřední části řetězce w3.

w2 = a a b a b
w3 = a b x a b

Musíme ještě vyřešit začáteční a koncovou nepokrytou část řetězce. Hledáme
nějaké nadřetězce s, pro které jsou faktory pokrytím.

w1 = b c a b c a b c a b
s1 = a b c a b c a b c a b c a

w2 = a a b a b
Vidíme, že nepokryté bc spolu s a, které po něm bezprostředně následuje,
jsou sufixem zkoumaného faktoru v1 = abca, začátek řetězce tedy lze pokrýt.
Nepokryté b na konci je naopak součástí prefixu ab v1. Našli jsme nadřetě-
zec s1 = abcabcabcabca, pro který je faktor v1 = abca pokrytím. Pro náš
původní řetězec w1 = bcabcabcab je v1 jedním z hledaných jader.

Naopak pro w2 = aabab nenajdeme žádný nadřetězec, pro který by faktor
v2 = ab byl pokrytím. Proto v2 nemůže být jádrem řetězce w2.
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3.1. Přesná jádra

3.1.1 Algoritmy na vyhledávání přesných jader

Nyní přejdeme od vysvětlování principů přímo k popisu algoritmů. Jak bylo
zmíněno, musíme nejprve pro všechny faktory řetězce vyzkoušet, zda pokryjí
prostřední část řetězce. K tomu nám dobře poslouží, když si zkonstruujeme
deterministický sufixový automat.

K jeho konstrukci budeme potřebovat vytvořit nedeterministický sufixový
automat pro daný řetězec. Takový automat pro řetězec w1 = bcabcabcab mů-
žeme vidět na obrázku 3.1. Přímá konstrukce takového automatu je popsána
v práci pseudokódem, viz Algoritmus (1). Nedeterministický sufixový automat
přijímá všechny sufixy daného řetězce. Navíc lze říci, že v něm existují pře-
chody pouze pro všechny faktory řetězce.

Proč pouze faktory? Sufixový automat přijímá všechny sufixy řetězce. Při-
jímá je koncovými stavy. Z každého nekoncového stavu existuje řada přechodů
a stavů, jimiž je možné se dostat do koncového stavu, z něj žádné přechody
nevedou. Proto každý stav představuje prefix nějakého sufixu řetězce. Prefixy
a sufixy řetězce jsou vždy faktory tohoto řetězce. Dále platí, že pokud máme
řetězce w, v, u, kdy v je faktorem w a u je faktorem v, tak v je faktorem i w.
Proto musí platit, že prefix sufixu řetězce je faktorem řetězce.

Obrázek 3.1: Nedeterministický sufixový automat pro w1 = bcabcabcab

Tento automat je třeba zdeterminizovat pomocí podmnožinové konstrukce,
viz Algoritmus (2). Zdeterminizovaný automat pro w1 = bcabcabcab je na ob-
rázku 3.2. Každý stav takového automatu vznikne jako podmnožina určitých
stavů původního, nedeterministického, automatu, takzvaný d-subset. Každý
prvek d-subset představuje jeden výskyt faktoru v řetězci. Například máme-li
faktor v = bc, náleží mu stav q = {2, 5, 8}. To nám říká, že faktor v, který má
délku 2, se v řetězci w1 vyskytuje třikrát, a to na pozicích 1–2, 4–5 a 7–8.

Obrázek 3.2: Deterministický sufixový automat pro w1 = bcabcabcab
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3. Algoritmy

Algoritmus 1: Konstrukce přesného sufixového automatu
1 function CreateExactSuffixAutomaton (w)

Input : řetězec w, pro který chceme vytvořit přesný sufixový
automat // w = "bcabcacbab"

Output: Přesný sufixový automat MSN (w) = (Q, T, δ, q0, F )
2 do T přidej všechny znaky existující ve w // T = {a, b, c}
3 q0 ← nový stav // q0 = {0}
4 do Q přidej q0

// i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
5 for i = 1, 2, ... |w| do
6 qi ← nový stav // q2 = {2}
7 do Q přidej qi

8 δ(qi−1, w[i]) = {qi} // δ(q1, c) = {q2}
9 δ(q0, w[i]) = {qi} // δ(q0, c) = {q2}

10 end
11 do F přidej q|w| // F = {q10}

Zde je třeba zmínit odchylku od algoritmu uvedeného v disertační práci
Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D. V ní je uveden postup, kdy přímo během kon-
strukce deterministického sufixového automatu probíhá výpočet jader. Šetří
se tím čas i paměť. V této práci se nejprve vytvoří kompletní deterministický
automat, který se následně prochází a až zde probíhá vyhledávání jader. Je
to tedy časově i paměťově náročnější, ale bylo tak rozhodnuto z následujících
důvodů. Tato práce je určena k výuce, proto za účelem vyšší srozumitelnosti
algoritmu byla determinizace oddělena od samotného výpočtu jader. Tento
přístup je také více modulární. Může se stát, že někdo bude potřebovat im-
plementovat tento algoritmus v rámci většího celku, kde už bude mít deter-
ministický sufixový automat dostupný na začátku algoritmu. Deterministické
sufixové automaty nejsou strukturou používanou pouze při vyhledávání jader,
ale například i u vyhledávání pokrytí [2] nebo vyhledávání vzoru v řetězcích
[5].

Nyní potřebujeme pro všechny faktory řetězce vyzkoušet, zda jsou nebo
nejsou jádry. Kromě všech faktorů potřebujeme získat i informaci o jejich
výskytech v řetězci, kterou nám dávají jednotlivé stavy deterministického au-
tomatu. Z jednotlivých stavů deterministického automatu se ale těžce zpětně
získává řetězec, o jehož výskytu stav nese informaci. To proto, že se do jednoho
stavu můžeme dostat na vícero faktorů. Nám by se hodilo mít faktor náležící
stavu jednoznačně určený, tím by každý jeden stav automatu odpovídal jed-
nomu faktoru řetězce. Průchod všemi stavy takového automatu by nám zajistil
projití všech faktorů řetězce spolu s informací o jeho výskytu v řetězci. Se-
stavením trie-like automatu chtěné struktury dosáhneme. Pro zmenšení času
výpočtu a šetření prostoru lze použít následující trik.
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3.1. Přesná jádra

Algoritmus 2: Determinizace automatu podmnožinovou konstrukcí
1 function Determinize (MH,k

SN (w))
Input : Nedeterministický automat

MH,k
SN (w) = (QN , T, δN , q0N , FN ), který chceme

zdeterminizovat
// deterministický sufixový automat pro w = "bxababx"(výstup

z Algoritmus (8))

Output: Zdeterminizovaný automat MH,k
SD (w) = (QD, T, δD, q0D, FD)

2 q0D ← q0N // q0D ← {0}
3 do stack přidej q0D // q0D = {0}
4 while stack not empty do
5 node← stack.pop // node← {0}
6 do QD přidej node // QD ← {0}

// {0} /∈ FN

7 if any of d-subset(node) ∈ FN then
8 do FD přidej node
9 end

// symbol ∈ {a, b, x}
10 for symbol ∈ T do

// symbol = a

11 q ← nový stav
// n = {0}

12 for n ∈ d-subset(node) do
// nextNode ∈ {{1′}, {2′}, {3}, {4′}, {5}, {6′}, {7′}}

13 for nextNode ∈ δN (n, symbol) do
// nextNode = {1}

14 do d-subset(q) přidej nextNode // d-subset(q) ← {1}
15 end
16 end
17 do stack přidej q // q = {1′, 2′, 3, 4′, 5, 6′, 7′}
18 δD(node, symbol) = q // δD({0}, a) = q

19 end
20 end
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Stavy deterministického sufixového automatu se budou procházet pomocí
upraveného prohledávání do hloubky. Změna oproti klasickému bude ta, že
nebude probíhat označování stavů, které zamezuje opětovný vstup do stej-
ného stavu. To způsobí, že do každého stavu se vstoupí právě tolikrát, na
kolik různých faktorů se do něj dá dostat. Tímto při procházení simulujeme
procházení trie-like automatu.

Je třeba zmínit, proč DFS skončí, přestože povolujeme opětovný vstup do
stavů. Nedeterministické i deterministické sufixové automaty totiž neobsahují
cykly. Jsou vytvářeny vždy pro určitý řetězec, přijímají pouze všechny jeho
sufixy. Přijímají tedy konečný jazyk. Pokud by sufixový automat obsahoval
cyklus, přijímal by nekonečné množství řetězců. Přijímal by nekonečný jazyk,
což je v rozporu s výše uvedeným faktem.

Použitím DFS se tato práce také odchyluje od disertační práce Ing. On-
dřeje Gutha, Ph.D., kde je navrženo prohledávání do šířky. Při použití obou
těchto dvou algoritmů za podmínky povolení vícenásobného vstupu do stavů
simulujeme procházení trie-like automatu sestaveného pro zkoumaný řetězec.
Každý stav trie-like automatu má maximálně jednoho předchůdce, proto je
řada stavů a přechodů z počátečního stavu do každého stavu jednoznačná.
Můžeme tedy lehce extrahovat řetězec, který danému stavu náleží.

Tedy použitím druhého algoritmu na procházení automatu nedosáhneme
rozdílného výsledku. Důvod k použití DFS je implementační. U každého na-
vštíveného stavu nás zajímá, na jaký faktor jsme se do něj dostali. Při použití
prohledávání do šířky by bylo třeba mít ve frontě kromě stavů k navštívení
i faktory, které stavům náleží. Algoritmus DFS nabízí možnost rekurzivní im-
plementace, proto jde si informaci o faktoru posílat jako argument funkce.

Procházením stavů automatu postupně projdeme i všechny možné faktory
zkoumaného řetězce. Pro každý faktor vyzkoušíme, zda je či není jádrem ře-
tězce, viz Algoritmus (6).

Abychom zjistili, jestli faktor dokáže pokrýt prostřední část řetězce, stačí
zjistit, zda ve stavu, který danému faktoru náleží, jsou vzdálenosti po sobě
jdoucích prvků v d-subset menší nebo rovné velikosti faktoru. Pro připome-
nutí, hloubka každého prvku v d-subset představuje poslední symbol výskytu
daného faktoru v řetězci. U naší ukázky s řetězcem w1 = bcabcabcab máme
například pro faktor v4 = bca stav q3 = {3, 6, 9}. Protože 9−6 ≤ |bca| a záro-
veň 6−3 ≤ |bca|, faktor v4 pokrývá prostřední část řetězce w1. Algoritmus (3)
popisuje tento postup.

Nyní je třeba vyřešit nepokryté začáteční a koncové části řetězce. Když
nás zajímá nepokrytý začátek, řešíme vlastně, zda ho některý ze všech sufixů
zkoumaného faktoru dokáže pokrýt, viz Algoritmus (4). Je možný přesah sufixu
i do již pokryté části, důležité je pouze, že celkově žádný symbol nezůstane
nepokryt. Pokud podmínku splňuje, můžeme pokračovat, protože přidáním
i zbytku faktoru před řetězec nám dá začátek nadřetězce, pro který je daný
faktor pokrytím.

Už zbývá pouze zjistit, zda některý z prefixů zkoumaného faktoru dokáže
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3.1. Přesná jádra

Algoritmus 3: Dokáže faktor řetězce přesně pokrýt prostřední část
řetězce?
1 function CoversExactMiddle (factor, d-subset)

Input : factor, pro který zkoumáme, zda dokáže pokrýt začátek
řetězce, d-subset deterministického sufixového automatu pro řetězec
// factor = "bca"; d-subset = {3, 6, 9}

Output: Rozhodnutí zda factor dokáže pokrýt prostředek řetězce
s Hammingovou vzdáleností = 0.

// i ∈ {2, 3}
2 if for all i = 2, 3, ...|d-subset|, ri ∈ d-subset : ri − ri−1 ≤ |factor| then

// 6− 3 ≤ 3 ∧ 9− 6 ≤ 3
3 return true
4 else
5 return false
6 end

Algoritmus 4: Dokáže faktor řetězce přesně pokrýt začáteční část
řetězce?
1 function ExistsExactSuffix

(factor, d-subset, deterministic suffix automaton for reversed string)
Input : factor, pro který zkoumáme, zda dokáže pokrýt začátek

řetězce, d-subset deterministického sufixového automatu pro
řetězec, deterministický sufixový automat pro obrácený
řetězec MSD (wR) = (QR, T, δR, qR

0 , F R)
// factor = "abca"; d-subset = {6, 9}; MSD (wR) = (QR, T, δR, qR

0 , F R) pro
"bcabcabcab"R = bacbacbacb

Output: Rozhodnutí zda factor dokáže pokrýt začátek řetězce
s Hammingovou vzdáleností = 0.

2 firstDepth ← hloubka prvního stavu v d-subset // firstDepth = 6
// 6 6= 4

3 if firstDepth = |factor| then
4 return true
5 end

// s ∈ {a, ca, bca, abca}
6 if ∃s ∈ sufix z factor : |s| ≥ firstDepth− |factor|
∧qs ← δR∗(qR

0 , s), qs ∈ F R then
// s = "bca"
// 3 ≥ (6− 4)∧ na "acb"se dostaneme do konečného stavu automatu

7 return true
8 else
9 return false

10 end
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3. Algoritmy

pokrýt celou nepokrytou koncovou část, viz Algoritmus (5). Pokud ano, je
tento faktor jedním z hledaných jader řetězce.

Algoritmus 5: Dokáže faktor řetězce přesně pokrýt koncovou část
řetězce?
1 function ExistsExactPrefix

(factor, d-subset, deterministic suffix automaton for string)
Input : řetězec w, pro který hledáme jádra, factor, pro který

zkoumáme, zda dokáže pokrýt konec řetězce w, d-subset
deterministického sufixového automatu pro řetězec,
deterministický sufixový automat pro řetězec
MSD (w) = (Q, T, δ, q0, F )

// factor = "abca"; w = "bcabcabcab"; d-subset = {6, 9};
MSD (w) = (Q, T, δ, q0, F ) pro "bcabcabcab"

Output: Rozhodnutí zda factor dokáže pokrýt konec řetězce
s Hammingovou vzdáleností = 0.

// {6, 9} /∈ F

2 if d-subset ∈ F then
3 return true
4 end
5 lastDepth ← hloubka posledního stavu v d-subset // lastDepth ← 9

// p ∈ {a, ab, abc, abca}
6 if ∃p ∈ prefix z factor : |p| ≥ |w| − lastDepth ∧ qp ← δ∗(q0, p), qp ∈ F

then
// p = "ab"
// 2 ≥ (10− 9)∧ na "ab"se dostaneme do konečného stavu automatu

7 return true
8 end
9 return false

Tímto jsme prošli všechny části algoritmu potřebné k vyhledávání přes-
ných jader. Celý algoritmus na hledání přesných netriviálních jader shrnuje
Algoritmus (7). Podmínka na netriviální jádra, která v tomto případě zna-
mená nezahrnout do výsledků jádro o velikosti celého řetězce, je uvedena jako
první na řádku 2 v algoritmu na prohledávání automatu, viz Algoritmus (6).

3.2 Přibližná jádra
V této bakalářské práci se zabýváme přibližnými jádry, kde vzdálenostní funkcí
je Hammingova vzdálenost. Pro k-přibližná jádra platí, že v každém výskytu
jádra se může řetězec lišit v maximálně k pozicích. Lze tedy říci, že jakýkoliv
řetězec o délce 1 je přibližným jádrem jakéhokoliv řetězce s Hammingovou
vzdáleností 1. Nebo obecněji: Každý řetězec o délce l je přibližným jádrem

18



3.2. Přibližná jádra

Algoritmus 6: Procházení deterministického sufixového automatu
a zjišťování, zda faktory jsou jádry řetězce
1 function ExactDFS

(state, factor, dSuffix, dSuffixReversed, result, w)
Input : state stav, ve kterém se právě nacházíme, factor, který

náleží tomuto stavu, dSuffix je deterministický sufixový
automat MSD (w) = {Q, T, δ, q0, F}, dSuffixReversed je
deterministický sufixový automat pro obrácený řetězec
MSD (wR) = {QR, T, δR, qR

0 , F R}, result je množina
výsledků, w je řetězec pro který vyhledáváme jádra

// state = {1, 4, 7, 10}; factor = "b"; dSuffix =
MSD (w) = {Q, T, δ, q0, F}; dSuffixReversed =
MSD (wR) = {QR, T, δR, qR

0 , F R}; result = θ; w = "bcabcabcab"
Output: nemá návratovou hodnotu
// true ∧ false ∧...

2 if |factor| < |w| ∧ CoversExactMiddle(factor, state) ∧
ExistsExactSuffix(factor, state, dSuffixReversed) ∧
ExistsExactPrefix(factor, state, dSuffix) then

3 do result přidej factor
4 end

// symb ∈ {"c"}; newState ∈ {{2, 5, 8}}
5 for all symb, nextState : δ(state, symb) = newState do
6 newFactor ← factor append symb // newFactor ← "bc"

// ExactDFS({2, 5, 8}, "bc", MSD (w), MSD (wR), θ, "bcabcabcab")
7 ExactDFS(nextState, newFactor, dSuffix, dSuffixReversed,

result, w)
8 end

Algoritmus 7: Hledání všech přesných netriviálních jader řetězce
1 function FindExactSeeds (w)

Input : řetězec w, pro který najít všechna přesná jádra
Output: všechna netriviální přesná jádra řetězce w

2 result← θ
3 MSN (w)←CreateExactSuffixAutomaton(w)
4 MSD (w) = {Q, T, δ, q0, F} ←Determinize(MSN (w))
5 MSN (wR)←CreateExactSuffixAutomaton(wR)
6 MSD (wR) = {QR, T, δR, qR

0 , F R} ←Determinize(MSN (wR))
7 ExactDFS(q0, ϵ, MSD (w), MSD (wR), result, w)
8 return result
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3. Algoritmy

jakéhokoliv řetězce s Hammingovou vzdáleností l. Tyto případy jsou ale pova-
žovány za triviální jádra, proto v následujících algoritmech nebudou zahrnuty
do výsledné množiny jader. Stejně tak nebudou zahrnuta jádra, která mají
stejnou délku jako zkoumaný řetězec.

Pro vyhledávání přibližných jader použijeme skoro stejnou strategii jako
při vyhledávání přesných. Prvním rozdílem je, že kandidáti na jádro nemusí
být přesným faktorem řetězce, stačí aby byli k-přibližným. Hledáme všechny
k-přibližné faktory, které dokáží pokrýt celou vnitřní část řetězce. Aby byl
opět uveden příklad, vyzkoušíme, zda v1 = aa je přibližným jádrem s Ham-
mingovou vzdáleností 1 řetězce w1 = bxababxx. Najdeme všechny 1-přibližné
výskyty potenciálního jádra v řetězci.

w1 = b x a b a b x
Mezi jednotlivými výskyty není žádný nepokrytý symbol, proto má smysl tes-
tovat, zda v1 pokryje i začáteční a koncovou část.

w1 = b x a b a b x
s1 = a b x a b a b x a

Je vidět, že najdeme nadřetězec s1 řetězce w1, pro který je v1 přibližným po-
krytím s Hammingovou vzdáleností 1. Řetězec v1 je tedy 1-přibližným jádrem
řetězce w1.

3.3 Omezená jádra
Omezená jádra, anglicky restricted seeds, jsou zobecněním přesných a zúžením
přibližných jader. Můžeme říci, že to jsou ta jádra z přibližných, která jsou
zároveň přesným faktorem zkoumaného řetězce. Proto se budou vyhledávat
téměř totožně, pouze stačí přidat do kódu pár podmínek.

Aby ani u této sekce nechyběl příklad, bude jen ve zkratce ukázáno, že
přesný faktor v2 = bab je omezeným jádrem řetězce w1 = bxababx. Opět
vidíme, že faktor dokáže pokrýt prostřední část řetězce a zároveň jsme našli
nadřetězec s2, pro který je v2 pokrytím s Hammingovou vzdáleností 1.

w1 = b x a b a b x
s2 = b a b x a b a b x b

3.3.1 Algoritmy na vyhledávání přibližných a omezených
jader

V této sekci bude představeno rozšíření předchozích algoritmů potřebných
k vyhledávání přesných jader, aby počítaly i přibližná a omezená jádra s ur-
čitou maximální Hammingovou vzdáleností.

Bude třeba vytvoření k-přibližného nedeterministického sufixového auto-
matu bez epsilon přechodů. K-přibližný nedeterministický sufixový automat
pro w1 = bxababx je zobrazen na obrázku 3.3 Lze konstruovat nejprve s ep-
silon přechody, které se následně odstraní, jak je uvedeno v bakalářské práci
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3.3. Omezená jádra

Implementace automatových algoritmů na hledání pravidelností [2] studentky
Iriny Shushkové. Druhým možným způsobem je ho zkonstruovat přímo, jak
uvádí Algoritmus (8).

Obrázek 3.3: Nedeterministický přibližný sufixový automat pro w1 = bxababx
s Hammingovou vzdáleností 1

Dále platí, že je třeba tento automat zdeterminizovat. Zde není potřebná
žádná úprava algoritmu používaného pro přesná jádra, je uveden zde: Algo-
ritmus (2). V algoritmu na procházení deterministického sufixového automatu
pomocí prohledávání do hloubky je uvedena jedna optimalizační podmínka
pro omezená jádra. Omezená jádra musí být přesným faktorem řetězce. Proto
pokud zjistíme, že některý stav náleží pouze přibližnému, a ne přesnému fak-
toru řetězce, můžeme tento stav a všechny stavy po něm následující odříznout
a v DFS tímto směrem nepokračovat [3, str. 79]. Takový stav poznáme tak,
že žádný prvek v jemu odpovídajícímu d-subset nemá hladinu 0. Tedy žádný
výskyt v řetězci není s Hammingovou vzdáleností 0.

Část trie-like automatu pro námi zvolený příklad řetězce w1, jehož pro-
cházení simulujeme povolením vícenásobného vstupu DFS do stavů, je vyob-
razena na obrázku 3.4. Červeně jsou naznačeny optimalizační řezy v případě,
že bychom procházeli automat pro omezená jádra. Stavy za těmito řezy před-
stavují přibližné faktory.

Pro zjišťování, zda dokáže námi zvolený k-přibližný faktor pokrýt středo-
vou část řetězce, postupujeme stejně jako v případě přesných jader. Zkoumáme
stav deterministického automatu, který náleží danému kandidátovi na jádro.
Hladina každého prvku v d-subset takového stavu ukazuje vlastně míru vzdá-
lenosti daného výskytu potenciálního jádra v řetězci.

V případě přibližných jader hladiny ignorujeme, aplikujeme pouze pod-
mínku, zda pro každé dva po sobě jdoucí prvky v d-subset platí, že rozdíl
jejich hloubek je menší nebo roven délce kandidáta na jádro. U našeho pří-
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3. Algoritmy

Algoritmus 8: Konstrukce přibližného sufixového automatu
1 function CreateApproximateSuffixAutomaton (w, k)

Input : řetězec w, pro který chceme vytvořit přesný sufixový automat,
nezáporné číslo k, které značí maximální Hammingovu vzdálenost

// w = "bxababx"; k = 1
Output: k-přibližný sufixový automat MH,k

SN (w) = (Q, T, δ, q0
0 , F )

2 do T přidej všechny znaky existující ve w // {a, b, x}
// level ∈ {0, 1}

3 for level = 0, 1, ... k do
// level = 0

4 qlevel
level ← nový stav // q0

0

5 do Q přidej qlevel
level // Q← q0

0

// depth ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
6 for depth = level + 1, ...|w| do

// depth = 1
7 qlevel

depth ← nový stav // q0
1

8 do Q přidej qlevel
depth // do Q přidej q0

1

9 δ(qlevel
depth−1, w[depth]) = {qlevel

depth} // δ(q0
0 , b) = {q0

1}
10 end
11 // koncove stavy
12 do F přidej qlevel

|w| // do F přidej q0
7

13 end
// level ∈ {0}

14 for level = 0, 1, ... k − 1 do
// depth ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

15 for depth = level, level + 1, ...|w| − 1 do
// depth = 0
// letter ∈ {a, x}

16 for letter = T \ {w[depth + 1]} do
// letter = a

17 δ(qlevel
depth, letter) = {qlevel+1

depth+1} // δ(q0
0 , a) = {q1

1}
18 end
19 end
20 end

// depth ∈ {2, 3, 4, 5, 6, 7}
21 for depth = 2, 3...|w| do

// depth = 2
22 δ(q0

0 , w[depth]) = {q0
depth} // δ(q0

0 , x) = {q0
2}

// 1 > 0
23 if k > 0 then

// letter ∈ {a, b}
24 for letter = T \ {w[depth]} do

// letter = a
25 δ(q0

0 , letter) = {q1
depth} // δ(q0

0 , a) = {q1
2}

26 end
27 end
28 end
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3.3. Omezená jádra

Obrázek 3.4: Trie-like automat pro w1 = bxababx s Hammingovou vzdále-
ností 1

kladu 1-přibližného jádra v1 = aa řetězce w1 = bxababx je d-subset stavu
náležícího v1 množina q1 = {3′, 4′, 5′, 6′}. Platí zároveň následující: 6 − 5 ≤
|aa|, 5− 4 ≤ |aa|, 4− 3 ≤ |aa|, a tak prostřední část řetězce je pokryta.

V případě omezených jader nás navíc zajímá, zda kandidát na jádro je
také přesným faktorem řetězce. To lze jednoduše zjistit právě z hladin prvků
v d-subset. Pokud aspoň jeden z prvků v d-subset má hladinu 0, znamená to, že
se zkoumaný kandidát na jádro vyskytuje v řetězci aspoň jednou s přibližností
0, tedy, jinými slovy, přesně. Proto u našeho příkladu v1 = aa nemůže být
omezeným jádrem řetězce w1. V jeho d-subset q1 = {3′, 4′, 5′, 6′} se nevysky-
tuje žádný prvek s hladinou = 0. Naopak u faktoru v2 = bab máme d-subset
q2 = {4′, 6}. Pro něj platí, že 6−4 ≤ |bab| a také obsahuje prvek s hladinou 0.
Proto v2 může být omezeným jádrem w1. Algoritmus se neliší od toho, který
je uveden v části věnující se vyhledávání přesných jader Algoritmus (3). Pod-
mínku pro omezená jádra jsme vyřešili odseknutím nevhodných stavů v DFS.
Pokud bychom pracovali s neoptimalizovaným DFS, museli bychom na řádek
2 do podmínky přidat ∧∃r ∈ d-subset : hladina r = 0

Dále, jak již víme, je třeba ošetřit počáteční část řetězce. Hledáme, zda
některý ze všech k-přibližných sufixů kandidáta na jádro dokáže pokrýt ne-
pokrytý začátek. Úprava algoritmu pro přibližná jádra je popsána viz Al-
goritmus (9). Algoritmus (10) popisuje postup zjištění, zda některý z prefixů
kandidáta na jádro dokáže pokrýt nepokrytý konec řetězce.
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Na rozdíl od přesných jader se při vyhledávání přibližných a omezených
musíme vypořádat ještě s jedním problémem. Máme seznam k-přibližných
jader. V tomto seznamu ale mohou být i jádra (k−1)-přibližná, nebo s jakou-
koliv menší vzdáleností. Budeme-li například hledat všechna jádra řetězce w1
= bxababx s maximální Hammingovou vzdáleností 2, jedním z výsledků bude
jádro v1 = bab. Řetězec v1 je také 1-přibližným jádrem, ale přesným jádrem
už není. Hammingova vzdálenost 1 je skutečná hodnota jeho vzdálenosti. Tu
chceme přirozeně najít, protože nám poskytuje nejvíce informací. Strategie
hledání je jednoduchá – stačí postupně zmenšovat Hammingovu vzdálenost
a testovat, zda při této vzdálenosti jádro ještě jádrem je. Algoritmus (11) je
na zjištění, zda řetězec je jádrem s určitou Hammingovou vzdáleností, Algo-
ritmus (12) je na zjištění minimální vzdálenosti.

Celý algoritmus na hledání přibližných, omezených a vlastně i přesných
jader (stačí uvést Hammingovu vzdálenost rovnu 0) shrnuje Algoritmus (14).
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3.3. Omezená jádra

Algoritmus 9: Dokáže faktor řetězce přibližně pokrýt začáteční část
řetězce?
1 function ExistsApproximateSuffix

(factor, d-subset, deterministic suffix automaton for reversed string, k)

Input : factor, pro který zkoumáme, zda dokáže pokrýt začátek
řetězce, d-subset deterministického sufixového automatu pro
řetězec, deterministický sufixový automat pro obrácený
řetězec MH,k

S (wR) = (QR, T, δR, qR
0 , F R), k udávající

maximální povolenou Hammingovu vzdálenost
// factor = "bab"; d-subset = {4', 6}; MH,k

S (wR) = (QR, T, δR, qR
0 , F R)

pro "bxababx"R = "xbabaxb"; k = 1
Output: Rozhodnutí zda factor dokáže pokrýt začátek řetězce

s Hammingovou vzdáleností = k.
2 firstOccurence ← první prvek z d-subset // firstOccurence = 4'

// 4 6= 3 ∧ 1 ≤ 1
3 if hloubka firstOccurence = |factor|∧ hladina firstOccurence ≤ k then
4 return true
5 end

// s ∈ {b, ab, bab}
6 if ∃s ∈ sufix z factor : |s| ≥ hloubka firstOccurence− |factor|
∧qs ← δR∗(q0,R

0 , s), qs ∈ F R ∧ hladina posledního prvku z qs ≤ k then
// s = "b"
// 1 ≥ (4− 3)∧ na "b"se dostaneme do konečného stavu automatu ∧

level posledního prvku d-subsetu tohoto stavu ≤ 1
7 return true
8 else
9 return false

10 end
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Algoritmus 10: Dokáže faktor řetězce přibližně pokrýt koncovou
část řetězce?
1 function ExistsApproximatePrefix

(factor, d-subset, deterministic suffix automaton for string, k)
Input : řetězec w, pro který hledáme jádra, factor, pro který

zkoumáme, zda dokáže pokrýt konec řetězce w, d-subset
deterministického sufixového automatu, deterministický
sufixový automat pro řetězec MH,k

S (w) = (Q, T, δ, q0, F ), k
představující maximální povolenou Hammingovu vzdálenost

// factor = "abca"; w = "bxababx"; d-subset = {4', 6};
MH,k

S (w) = (Q, T, δ, q0, F ) pro "bxababx"; k = 1
Output: Rozhodnutí zda factor dokáže pokrýt konec řetězce

s Hammingovou vzdáleností = k.
2 lastOccurence← poslední prvek z d-subset // lastOccurence← 6

// {4′, 6} /∈ F ∧ 0 ≤ 1
3 if d-subset ∈ F ∧ hladina lastOccurence ≤ k then
4 return true
5 end

// p ∈ {b, ba, bab}
6 if ∃p ∈ prefix z factor : |p| ≥ |w| − hloubka lastOccurence
∧qp ← δ∗(q0, p), qp ∈ F ∧hladina posledního prvku z qp ≤ k then

// p = "ba"
// 2 ≥ (7− 6)∧ na "ba"se dostaneme do konečného stavu automatu
∧1 ≤ 1

7 return true
8 end
9 return false
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Algoritmus 11: Zjištění, zda faktor je jádrem řetězce s Hammingo-
vou vzdáleností k, nebo menší
1 function isSeed (factor, d-subset, k)

Input : factor, pro který zkoumáme, zda je jádrem řetězce, d-subset
deterministického sufixového automatu pro řetězec, k udávající
maximální povolenou Hammingovu vzdálenost // factor = "bab";
d-subset = {4', 6}; k = 1

Output: Rozhodnutí, zda factor je jádrem řetězce s Hammingovou
vzdáleností k, nebo menší

// true ∧ true ∧ true ∧ true
2 if factor není prázdný ∧coversMiddle(factor, d-subset, k)
∧existsApproximateSufix(factor, d-subset, k)
∧existsApproximatePrefix(factor, d-subset, k) then

3 return true // return true
4 end
5 return false

Algoritmus 12: Zjištění nejmenší Hammingovy vzdálenosti, při
které je faktor ještě jádrem
1 function smallestDistanceSeed (factor, d-subset, k)

Input : factor, pro který zkoumáme, nejmenší Hammingovu
vzdálenost, při které je stále jádrem řetězce, d-subset
deterministického sufixového automatu pro řetězec, k udávající
Hammingovu vzdálenost, při které jádrem je // factor = "bab";
d-subset = {4', 6}; k = 1

Output: nejmenší Hammingova vzdálenost, kdy factor je jádrem
2 distance← k − 1 // distance← 0
3 state← r ∈ d-subset : hladina r ≤ distance // state← {6}

// true ∧ false
4 while state není prázdný ∧ isSeed(factor, state, distance) do
5 distance← distance− 1
6 state← r ∈ d-subset : hladina r ≤ distance

7 end
8 return distance + 1 // return 1
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Algoritmus 13: Procházení deterministického sufixového automatu
a zjišťování, zda faktory jsou jádry řetězce
1 function ApproximateDFS

(state, factor, dSuffix, dSuffixReversed, result, k, restricted, w)
Input : state stav, ve kterém se právě nacházíme, factor, který

náleží tomuto stavu, dSuffix je deterministický sufixový
automat MSD (w) = {Q, T, δ, q0, F}, dSuffixReversed je
deterministický sufixový automat pro obrácený řetězec
MSD (wR) = {QR, T, δR, qR

0 , F R}, result je množina
výsledků, k je maximální povolená Hammingova vzdálenost,
restricted je boolean hodnota značící, zda nás zajímají
pouze omezená jádra, w je řetězec pro který vyhledáváme
jádra

// state = {1', 2', 3, 4', 5, 6', 7'}; factor = "a"; MH,k
S (w);

MH,k
S (wR); result = θ; k = 1; restricted = true; w = "bxababx"

Output: nemá návratovou hodnotu
// false || true

2 if ! restricted ||∃r ∈ d-subset(state): level of r = 0 then
// 1 < 7 ∧ false

3 if |factor| < |w| ∧ isSeed(factor, state, k) then
4 d← smallestDistanceSeed(factor, state, k)
5 if |factor| > d then
6 do result přidej factor, d
7 end
8 end

// symb ∈ {"x", "b", "a"}; nextState ∈ {{2', 4', 6', 7'}, {4, 6},
{3', 4', 5', 6'}}

9 for all symb, nextState : δ(state, symb) = newState do
// symb ← "x"; nextState ← {2', 4', 6', 7'}
// newFactor ← "ax"

10 newFactor ← factor append symb
// ApproximateDFS({2', 4', 6', 7'}, "ax", MH,k

S (w), MH,k
S (wR),

θ, 1, "bxababx")
11 ApproximateDFS(nextState, newFactor, dSuffix,

dSuffixReversed, result, k, restricted, w)
12 end
13 end
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Algoritmus 14: Hledání všech přibližných nebo omezených netrivi-
álních jader řetězce
1 function FindApproximateSeeds (w, k, restricted)

Input : řetězec w, pro který najít všechna přesná jádra, k udávající
maximální povolenou Hammingovu vzdálenost, restricted
značící, zda nás zajímají pouze omezená jádra

Output: všechna netriviální přibližná či omezená jádra řetězce w
2 result← θ

3 MH,k
SN (w)←CreateApproximateSuffixAutomaton(w, k)

4 MH,k
SD (w)←Determinize(MH,k

SN (w))
5 MH,k

SN (wR)←CreateApproximateSuffixAutomaton(wR, k)
6 MH,k

SD (wR)←Determinize(Mk
SN (wR))

7 ApproximateDFS(q0, ϵ, MH,k
SD (w), MH,k

SD (wR), result, k, restricted, w)
8 return result
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Kapitola 4
Implementace

Zde bude představena Algoritmová knihovna [1], do které byly dříve popsané
algoritmy implementovány. Dále bude popsána implementace algoritmů na
hledání jader do projektu. Příklad použití algoritmů v rámci knihovny se na-
chází v příloze B.

4.1 Algoritmová knihovna
Algoritmová knihovna (Algorithm Library Toolkit, ALT) je rozsáhlý projekt
vyvíjený na katedře Teoretické informatiky Fakulty informačních technologií
ČVUT. Vznikla na podnět Ing. Jana Trávníčka, Ph.D. z katedry Teoretické
informatiky, jako soubor nástrojů na práci s prvky zejména z oblasti stringolo-
gie, tedy gramatikami, automaty a regulárními výrazy. Později byla rozšířena
o další datové struktury, například z oblasti teorie grafů. ALT navíc imple-
mentuje sadu rozmanitých algoritmů nad těmito prvky. [6] [2, str. 23]

Algoritmová knihovna lze používat několika způsoby. Prvním je uživatel-
ské rozhraní z příkazové řádky nazvané aql2, kde aql představuje algorithm
query language, tedy algoritmový dotazovací jazyk. Syntax je podobný Ba-
shi, jednotlivé příkazy lze řetězit pomocí pipelines. Umožňuje také načítání
ze souborů a naopak zápis výsledků do souboru ve formátu xml. [4, Query
language]

Obsahuje také prototyp grafického uživatelského rozhraní nazvaný agui2.
K vyzdvihnutí je ale třetí způsob, jak využívat ALT, kterým je webové grafické
rozhraní [7]. Není nutno tedy knihovnu instalovat na svém zařízení.

Základ ALT byl položen v bakalářské práci Martina Žáka [8]. Na ni na-
vázaly práce studentů a zaměstnanců fakulty, například Ing. Tomáše Pecky,
Ing. Štěpána Plachého a Ing. Jana Veselého, Ph.D. Algoritmová knihovna se
nadále rozšiřuje o další algoritmy a struktury.

Knihovna je open source projekt implementovaný v jazyce C++. Instalovat
lze na unixových systémech, na Windows subsystem for Linux lze nainstalovat
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také. Jednotlivé příkazy v rámci knihovny lze řetězit pomocí výše zmíněných
pipelines.

Hlavním praktickým využitím ALT je demonstrace datových struktur a al-
goritmů probíraných v některých předmětech na Fakultě informačních techno-
logií ČVUT, hlavně bakalářského předmětu BI-AAG (Automaty a gramatiky).
Algoritmy implementované v rámci této práce jsou vyučovány v magisterských
předmětech MI-EVY (Efektivní vyhledávání v textech) a MI-AVY (Automaty
ve vyhledávání v textech).

Před uvedením této práce ALT již obsahovala množství algoritmů a struk-
tur z oblasti stringologie. Samozřejmě je třeba zmínit práci Iriny Shushkové
[2], která zde implementovala algoritmy na vyhledávání pokrytí v řetězcích.

4.2 Licence
Algoritmická knihovna [1] je pod Obecnou veřejnou licencí GNU. ALT je tedy
dostupná pro všechny a všichni její uživatelé mají právo ji modifikovat a dále
distribuovat ji nebo jakoukoliv odvozenou verzi. Tato licence je copyleft, což
znamená, že jakákoliv odvozená díla musí být pod toutéž licencí.

Bakalářská práce používá kód pouze z ALT a zároveň je také její součástí,
proto používá kód pouze licencovaný Obecnou veřejnou licencí GNU a také je
dostupná pod stejnou licencí.

4.3 Obecné informace k implementaci
Algoritmy popsané v této práci byly implementovány do Algoritmové knihovny
v jazyce C++. Jelikož se ALT používá k výuce, je zde dbáno na to, aby kódy
co nejvíce odpovídaly pseudokódům popsaným v teoretické části této práce.
Ty zase vychází přímo z definic pro přesná a přibližná jádra řetězců, proto
by měly být snadné pro pochopení nejen pro čtenáře této práce, ale také
pro jakékoliv čtenáře orientující se v problematice vyhledávání pravidelností
v řetězcích.

Bylo provedeno prozkoumání ALT kvůli seznámení se s obecnými způ-
soby implementace jednotlivých součástí a formátováním kódu. V přidaných
algoritmech byly tyto způsoby ctěny.

ALT před touto prací již obsahovala množství potřebných algoritmů a da-
tových struktur. K implementaci algoritmů na vyhledávání jader byly použity
zejména deterministické konečné automaty, které jsou reprezentovány třídou
automaton::DFA z modulu alib2data.

Všechny algoritmy napsané v rámci této bakalářské práce se nachází v na-
mespacu stringology::seed. Zdrojové kódy algoritmů jsou k nalezení jsou ve
složce alib2algo_experimental/src/stringology/seed, testovací soubory se nachází
v alib2algo_experimental/test-src/stringology/seed.
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4.4 Deterministický k-přibližný sufixový automat
Pro účely vyhledávání jader v řetězcích bylo potřeba konstruovat determinis-
tický k-přibližný sufixový automat. Konstrukce vychází z již v knihovně imple-
mentovaného algoritmu NondeterministicApproximateSuffixAutomatonForHam-
mingDistance::constuct, který je dostupný v namespacu stringology::indexing
a nachází se v modulu alib2algo. Slouží na konstrukci nedeterministického
k-přibližného sufixového automatu. Zmiňuje ho Algoritmus (8). Tento auto-
mat byl zdeterminizován podmnožinovou konstrukcí, viz Algoritmus (2).

Konstrukce deterministického k-přibližného sufixového automatu se na-
chází v namespacu stringology::seed pod DeterministicApproximateSuffixAuto-
matonForHammingDistanceFactory::construct.

4.5 Nalezení všech přesných jader řetězce
Implementace algoritmu na nalezení všech přesných jader řetězce se nachází
v třídě ExactSeedComputation, která má statickou metodu compute. Na vstupu
přijímá řetězec a jako výstup má množinu všech jader řetězce a jejich Ham-
mingovu vzdálenost, která je nulová.

Protože vyhledávání přesných jader je to samé jako vyhledávání přibližných
jader s maximální Hammingovou vzdáleností 0, je kvůli omezení duplicitního
kódu pouze volána metoda na vyhledávání přibližných jader Algoritmus (14)
s následujícími parametry: řetězec k analýze, Hammingova vzdálenost = 0,
omezenost = true. Z definice omezenosti jader bylo zvoleno spíše to, že přesná
jádra jsou zároveň omezená, i když z hlediska správnosti výsledků algoritmu
by mohl být parametr omezenosti nastaven i na false. Přesné jádro musí být
přesným faktorem daného řetězce, proto není nutné explicitně sledovat, zda
Hammingova vzdálenost faktoru je rovna 0.

4.6 Nalezení všech přibližných jader řetězce
K nalezení všech maximálně k-přibližných jader řetězce stačí zavolat static-
kou metodu compute třídy ApproximateSeedComputation. Přijímá následující
argumenty: řetězec k analýze a maximální povolenou Hammigovu vzdálenost.
Metoda je přetížená, existuje i podoba s třetím argumentem restricted, který
značí, zda nás zajímají pouze omezená jádra, nebo ne. Tato metoda je stvořena
pro vnitřní účely, aby byla multifunkční a zvládla vyhledávat kromě přibliž-
ných i přibližná omezená jádra. Metoda compute s dvěma argumenty je zde
pro uživatele a je také registrována do aplikace aql2. Právě kvůli této regis-
traci musely být tyto metody vytvořeny explicitně, a ne pomocí nepovinného
argumentu se zadanou výchozí hodnotou. Jako výstup této přetížené metody
dostaneme množinu všech maximálně k-přibližných jader řetězce a pro každé
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jádro i jeho minimální Hammingovu vzdálenost. Pro prohlédnutí pseudokódu
viz Algoritmus (14).

Třída ApproximateSeedComputation obsahuje také pomocné statické funkce
existsPrefix Algoritmus (10), existsSuffix Algoritmus (9), coversMiddle Algorit-
mus (3), isSeed Algoritmus (11), smallestDistanceSeed Algoritmus (12) a DFS
Algoritmus (13). UML diagram je na na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: UML diagram pro třídu ApproximateSeedComputation

4.7 Nalezení všech omezených jader řetězce
Vyhledávání všech omezených jader s danou maximální Hammingovou vzdá-
leností se nachází v RestrictedApproximateSeedComputation::compute. Přijímá
dva parametry, zkoumaný řetězec a maximální povolenou Hammingovu vzdá-
lenost. Stějně jako v případě předchozích algoritmů je výstupem množina všech
netriviálních k-přibližných jader a jejich minimální Hammingovy vzdálenosti.

Kvůli zamezení duplicitám kódu se pouze volá metoda ApproximateSeed-
Computation::compute na hledání přibližných jader s parametrem restricted
nastaveným na true.

UML diagram tříd zobrazující strukturu prvků využívaných v této práci
je na obrázku 4.2. Modře vyznačené jsou ty třídy, které byly implementovány
v rámci této bakalářské práce.
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Obrázek 4.2: UML diagram tříd, modré jsou třídy implementované v rámci
této práce

Všechny výše popsané algoritmy používají šablonu pro datový typ abe-
cedy zkoumaného řetězce. Můžeme tedy analyzovat nejen ”klasické“ řetězce
se symboly typu char. Například bychom mohli analyzovat také řady čísel
nebo vyhledávat opakování slov ve větách.

Algoritmy na vyhledávání přesných, přibližných i omezených jader byly za-
registrovány do aql2, který poskytuje uživatelské rozhraní z příkazové řádky.
To bylo zařízeno pomocí třídy registration::AbstractRegister, která je imple-
mentovaná v alib2abstraction.
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Kapitola 5
Testování

V této kapitole budou popsány použité způsoby testování správnosti imple-
mentace popsaných algoritmů.

5.1 Jednotkové testy

Pro každý implementovaný algoritmus byla vytvořena sada jednotkových testů
pomocí frameworku Catch2 [9] a to nejen kvůli otestování algoritmů, ale také
kvůli vnitřním konvencím Algoritmické knihovny.

U každého algoritmu bylo dbáno na to, aby se otestovaly krajní hodnoty,
tedy zejména konstrukci automatů a vyhledávání jader pro prázdný řetězec.
Dále samozřejmě několik případů neprázdných řetězců s různou maximální
Hammingovou vzdáleností. Porovnává se vždy výsledek daného algoritmu
a ručně sestavený referenční výsledek. Seznam všech jednotkových testů je
v příloze C.

Jednotkové testy k algoritmům na vyhledávání jader se v Algoritmové
knihovně nachází v adresáři alib2algo_experimental/test-src/stringology/seed.

Všechny testy v knihovně lze spustit v příkazové řádce ve složce build nebo
debug pomocí příkazu

$ make test

Jde také spustit konkrétní test. Zadáním příkazu

$ ./alib2algo_experimental/test-alib2algo_experimental -l

se vypíší všechny dostupné testy v modulu alib2algo_experimental. Zvolený
test se spustí například pomocí
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$ ./alib2algo_experimental/test-alib2algo_experimental ”Approximate seed com-
putation test”

5.2 Testování na náhodných datech
Druhým testováním, kterým prošel kód pro vyhledávání všech přibližných
a přibližných omezených jader řetězce s maximální Hammingovou vzdáleností
k, je testování na náhodných datech. Algoritmus se opakovaně spouštěl s ná-
hodně vybranými řetězci z přiloženého souboru a výsledky se porovnávaly
s referenčním řešením. Test zvlášť pro přesná jádra implementován nebyl,
protože ta jsou otestována v rámci jader přibližných i omezených. Stačí aby
byla náhodně zvolena maximální vzdálenost 0.

Jako referenční řešení byla použita implementace stejného algoritmu v pro-
gramovacím jazyce Scala, která je upravena tak, aby vypisovala výsledky ve
stejném formátu jako aql2. Použití stejného algoritmu pro referenční řešení
se může považovat za dostatečné, protože se netestuje správnost algoritmu,
ale pouze jeho implementace. U referenčního řešení nebylo dbáno na rychlost
výpočtu.

Pro účely automatického testování byly vytvořeny dva skripty v jazyce
Bash. Jeden je pro testování přibližných a druhý přibližných omezených jader.
Ve skriptech lze nastavit maximální velikost zkoumaných řetězců, maximální
volenou Hammingovu vzdálenost a počet testů. Přednastavené hodnoty jsou:
řetězce maximálně o velikosti 9, Hammingova vzdálenost maximálně 2 a 100
provedených testů. Pro tyto hodnoty testy netrvají příliš dlouho. Pro otes-
tování vyšších vzdáleností nebo delších řetězců je lepší kvůli vysoké časové
náročnosti referenčního řešení výrazně snížit počet provedených testů.

Referenční implementace, testovací skripty a soubor s daty se nachází na
přiloženém médiu. Pro spuštění testu je potřeba mít instalovanou Algoritmic-
kou knihovnu a Scalu.

5.3 Experimentální měření času výpočtů
S implementovanými algoritmy byly provedeny jednoduché pokusy s měřením
času výpočtu. Pomocí vytvořeného Jupyter notebooku se nasbírala data o času
potřebnému k výpočtu jader v závislosti na různých parametrech a byly pro
ně vykresleny grafy. Jupyter notebook se nachází na přiloženém médiu.

Nutno podotknout, že naměřený čas výpočtu nezávisí pouze na paramet-
rech vstupů, ale samozřejmě i na stroji, na kterém byly časy měřeny. Nás ale
více zajímá porovnání naměřených hodnot. Protože všechny časy byly nasbí-
rány na jednom stroji, můžeme si dovolit takové porovnání provést.

Prvním pokusem bylo měření času výpočtu v závislosti na délce řetězce.
Všechny tři algoritmy na vyhledávání jader byly spouštěny s řetězci s veli-
kostmi mezi 10 a 100 znaky náhodně vygenerovanými z abecedy o třech zna-
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5.3. Experimentální měření času výpočtů

Obrázek 5.1: Graf závislosti času výpočtu na délce řetězce

Obrázek 5.2: Graf závislost času výpočtu na maximální povolené Hammingově
vzdálenosti

cích. U přibližných a omezených jader byla maximální povolená Hammingova
vzdálenost nastavena na 1. Závislost času výpočtu na délce řetězce je vykres-
lena v grafu 5.1. U přibližných a omezených jader lze odhadnout nelineární
závislost.

Druhým pokusem bylo měření času výpočtu v závislosti na povolené Ham-
mingově vzdálenosti. Náhodně vygenerovaný řetězec o velikosti 15 s velikostí
abecedy 3 byl analyzován algoritmy na vyhledávání přibližných a omezených
jader s různými hodnotami maximální povolené Hammingovy vzdálenosti.
Graf můžeme najít na obrázku 5.2. Zdá se, že závislost není čistě lineární,
ale vzhledem k relativně krátkému řetězci a malému rozpětí vzdáleností line-
ární závislost nemůžeme vyloučit.

Posledním pokusem bylo sledování doby výpočtu jader v závislosti na
velikosti abecedy analyzovaného řetězce. Pro náhodně vygenerované řetězce
z různě velké abecedy byla počítána přesná, přibližná a omezená jádra s maxi-
mální Hammingovou vzdáleností 1. Závislost je vidět na grafu 5.3. Tento graf
vypadá, že je nejvíce závislý na struktuře náhodně vygenerovaného řetězce,
protože můžeme pozorovat lokální nárůsty a poklesy výpočetního času. Až na
poslední skok se závislost zdá být lineární, ale k přesnější analýze by určitě
bylo vhodné nasbírat více dat.
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5. Testování

Obrázek 5.3: Graf závislosti času výpočtu na velikosti abecedy řetězce

U pokusů byly řetězce vždy náhodně generovány, proto při každém spuš-
tění dostaneme více či méně rozdílné grafy. Náhoda také vysvětluje některé
lokální poklesy potřebného času. Mohlo se stát, že vygenerovanému delšímu
řetězci odpovídal sufixový automat s méně stavy a přechody.

V disertační práci Searching Regularities in Strings using Finite Automata
jsou dokázány odhady časové složitosti algoritmů na vyhledávání přibližných
a omezených jader. Časová složitost popsaných algoritmů na vyhledávání při-
bližných jader [3, str. 94] je

O(|w|2 · k ·
(
|w|
k

)
· |Aw|k)

Časová složitost popsaných algoritmů na vyhledávání omezených jader [3, str.
90] je

O(k · |Aw| · |w|3)

kde |w| je délka řetězce, pro který hledáme jádra, |Aw| je velikost abecedy jejíž
symboly obsahuje w, a k je maximální povolená Hammingova vzdálenost.
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Závěr

Práce měla dva hlavní cíle. Prvním bylo prozkoumání a popsání automato-
vých algoritmů na vyhledávání přesných a přibližných jader. Algoritmy byly
důkladně popsány a analyzovány v kapitole 3.

Druhým cílem bylo implementovat tyto algoritmy do Algoritmové knihovny
[1] a vhodně je otestovat. Do Algoritmové knihovny byl přidán namespace
stringology::seeds, kde se nachází algoritmy pro vyhledávání jader. Vyhledá-
vání lze spustit z rozhraní příkazové řádky Algoritmové knihovny. V knihovně
se také nachází jednotkové testy. Na přiloženém médiu se také nachází druhá
implementace problému, a to v jazyce Scala, pomocí níž jde v připojených
bash skriptech testovat na náhodných datech.

Možným rozšířením této práce by mohl být popis a implementace algo-
ritmů na vyhledávání přibližných pokrytí a jader, ale za použití jiných vzdále-
ností, než je Hammingova. Dále by také mohlo být zajímavé navrhnout algo-
ritmus, který najde nejdelší podřetězec, který lze pokrýt nejvýše k-přibližným
jádrem, nebo pokrytím.
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Příloha A
Slovník

ALT Algoritmová knihovna, [1]. 31, 32

aql algorithm query language. 31, 48

DFS depth-first search, prohledávání do hloubky. 16, 21, 23

DKA Deterministický konečný automat. 9

NKA Nedeterministický konečný automat. 8, 9, 10

UML Unified Modeling Language. xi, 34, 35

xml Extensible Markup Language. 31
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Příloha B
Příklad použití algoritmů

Algoritmy na vyhledávání všech přesných, přibližných a omezených jader s ma-
ximální zadanou Hammingovou vzdáleností lze spustit pomocí uživatelského
rozhraní v příkazové řádce, aql2. Je potřeba mít instalovanou Algoritmovou
knihovnu. Rozhraní příkazové řádky lze spustit pomocí příkazu

$ aql2

Všechny dostupné algoritmy v namespacu stringology lze zobrazit pomocí pří-
kazu

> introspect algorithms stringology::

Pokud chceme spustit například algoritmus na vyhledávání všech přesných
jader a vstupním řetězcem ”abcabc“, stačí zadat příkaz

> execute stringology::seed::ExactSeedComputation ”abcabc”

Výpočet proběhne a lze přesměrovat pomocí pipelines. Pro výpis je třeba
použít

> print stringology::seed::ExactSeedComputation ”abcabc”

Pokud nás zajímají omezená či přibližná jádra, musíme navíc zadat maxi-
mální povolenou Hammingovu vzdálenost.

> execute stringology::seed::RestrictedApproximateSeedComputation ”abcabc”1
> execute stringology::seed::ApproximateSeedComputation ”abcabc”1

Pro ukončení aql2 je použit příkaz
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B. Příklad použití algoritmů

> quit

Podrobnější popis aql s příklady je k nalezení na webové stránce Algoritmové
knihovny. [4, Query language]

48



Příloha C
Seznam jednotkových testů

• Deterministický k-přibližný sufixový automat

∗ Konstrukce deterministického 2-přibližného sufixového automatu
pro prázdný řetězec
∗ Konstrukce deterministického přesného sufixového automatu pro

řetězec ”abab”

• Přesná jádra

∗ Výpočet přesných jader pro prázdný řetězec
∗ Výpočet přesných jader pro řetězec ”abab”
∗ Výpočet přesných jader pro řetězec ”abcabc”
∗ Výpočet přesných jader pro řetězec ”abcd”
∗ Výpočet přesných jader pro řetězec ”abba”

• Přibližná jádra

∗ Výpočet 1-přibližných jader pro prázdný řetězec
∗ Výpočet 1-přibližných jader pro řetězec ”abab”
∗ Výpočet 1-přibližných jader pro řetězec ”aa”
∗ Výpočet 1-přibližných jader pro řetězec ”ab”

• Přibližná omezená jádra

∗ Výpočet 2-přibližných omezených jader pro prázdný řetězec
∗ Výpočet 0-přibližných omezených jader pro řetězec ”abcabc”
∗ Výpočet 1-přibližných omezených jader pro řetězec abxabcab
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Příloha D
Obsah přiloženého média

ref..............................................referenční implementace
src

automata-library...Algoritmová knihovna se zdrojovými kódy práce
thesis........................zdrojová forma práce ve formátu LATEX

test....................................testovací skripty a náhodná data
test-time......................soubor s experimentálním měřením času
text

thesis.pdf...............................text práce ve formátu PDF
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