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Abstrakt
Tato práce se zabývá problémem přibližného vyhledávání řetězců, označovaným též jako vyhledávání 
s chybami. Nejprve bude definován problém samotný a demonstrována rozmanitost jeho využití, 
následována krátkým shrnutím rozdílných přístupů k této problematice. Zbývající část práce bude 
zaměřena na algoritmy založené na využití deterministických konečných automatů. Budou 
představeny hlavní algoritmy v této oblasti. Ty budou následně implementovány v programovacím 
jazyku Python a jejich výkonnost důkladně otestována na sérii experimentů.

Abstract
This thesis deals with the problem of approximate string matching, ie. string matching allowing 
errors. Initially, we will define the problem itself and demonstrate variety of it's applications, 
followed by short survey of different approaches to cope with this problem. The remaining part of the 
work is focused on algorithms based on the use of deterministic finite automatons. Main algorithms in 
this area will be presented. Those will be implemented in Python programming language and 
thoroughly compared in series of experiments.
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1 Úvod
„Na vyhľadávaní je úžasné to, že ho v najbližšej dobe určite nedovedieme k dokonalosti. Je tu  

toľko úskalí  a toľko nedostatkov.  Mám pocit,  že s  tým, čo je potrebné urobiť,  nebudeme nikdy  
hotoví.“

Larry Page, spoluzakladateľ spoločnosti Google

Človek od nepamäti túži po poznaní a pochopení sveta okolo seba. Už od vzniku prvých písiem sa 
pritom snažil všetky svoje vedomosti zaznamenať pre budúce generácie aj písomne. Postupom času 
tak boli založené knižnice, v ktorých sa poznatky ľudstva zbierali a následne triedili a zaraďovali.  
Azda práve preto sa objavila aj potreba jednoduchého  vyhľadávania podľa autora či názvu diela, 
takže vznikali rozličné zoznamy a kartotéky, ktoré pomáhali toto hľadanie urýchliť.

S  nástupom  moderných  technológií  začali  byť  k  tomuto  účelu  využívané  počítače.  Tie 
vyhľadávanie  nielen  mnohonásobne  urýchlili  a  rozšírili  o  ďalšie  kritériá,  ale  so  vzrastajúcou 
výpočtovou  rýchlosťou  umožnili  aj  vyhľadávanie  v  celých  textoch.  Časom tak  vznikli  mnohé 
algoritmy na  vyhľadávanie  reťazcov v texte  (tzv.  string  matching  algorithms).  Ich aplikácia  je 
pritom veľmi široká: od bežnej kancelárskej práce, cez vyhľadávanie súborov na pevných diskoch, 
až po hľadanie kníh v databázach knižníc.  V praxi  sa však väčšinou stretávame len s presným 
vyhľadávaním textu (exact string matching).

Táto  bakalárska  práca  pojednáva  o  približnom  vyhľadávaní  reťazcov  (approximate  string  
matching),  ktoré  je  generalizáciou  presného vyhľadávania  a  umožňuje  v  texte  nájsť  aj  reťazce 
určitým spôsobom podobné hľadanému. I keď je približné vyhľadávanie výpočtovo náročnejšie ako 
presné, poskytuje užívateľovi nespornú výhodu v podobe rýchlejšej a príjemnejšej práce, pretože 
mu umožňuje nájsť hľadaný reťazec aj v prípade výskytu pravopisných chýb, preklepov či iných 
poškodení.  Cieľom  tejto  práce  je  poskytnúť  ucelený  pohľad  na  problematiku  približného 
vyhľadávania reťazcov so zameraním na použitie konečných automatov v tejto oblasti.

V kapitole 2 sa zoznámime s problémom približného vyhľadávania ako takého, uvedieme jeho 
možné  aplikácie a definujeme základné pojmy.  Na konci  kapitoly potom predstavíme základný 
algoritmus na približné vyhľadávanie. V 3. kapitole nájdeme krátky prehľad rozličných prístupov 
k tejto problematike a tiež odkazy na ďalšie prehľadové zdroje v tejto oblasti.

Cieľom kapitoly  4 je predstaviť štyri  vybrané algoritmy založené na konečných automatoch 
([8],  [11],  [17] a  [19]). V chronologickom poradí bude každý z nich vysvetlený a demonštrovaný 
pomocou  pseudokódov,  taktiež  budú  určené  aj  jeho  časové  a  priestorové  nároky,  možné 
optimalizácie  a  ďalšie  špecifické  vlastnosti.  Kapitola  5 sa  venuje  konkrétnej  implementácii 
algoritmov v jazyku  Python a výsledky ich testovania sú v  6. kapitole.  Záver obsahuje celkové 
vyhodnotenie práce a návrhy na možné vylepšenia.
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2 Približné vyhľadávanie reťazcov
Problém približného  vyhľadávania  reťazcov môžeme  chápať  ako úlohu  nájsť  v  zadanom texte 
všetky pozície hľadaného reťazca, umožňujúc pritom výskyt určitého počtu chýb v každej zhode. 
Každý druh chyby môže mať svoju vlastnú váhu, ktorá určuje jej závažnosť, alebo môžu byť všetky 
chyby váhované uniformne. Miera odlišnosti  zadaného reťazca od nájdeného sa potom určí ako 
súčet váh všetkých chýb nachádzajúcich sa v zhode.

Presné  vyhľadávanie  tak  môžeme  považovať  za  špeciálny  prípad,  kedy sa  povolený počet 
chýb — a teda aj miera odlišnosti zadaného reťazca od nájdeného — rovná nule.

2.1 Aplikácia
Použitie  klasických algoritmov  pre  vyhľadávanie  reťazcov v  širšom spektre  úloh  je  limitované 
nutnosťou mať k dispozícii dáta bez akýchkoľvek poškodení či chýb. V reálnom aj digitálnom svete 
sa však prirodzene vyskytujú údaje v určitej miere poškodené alebo nepresné.

Či  už  sú  chyby  v  údajoch  spôsobené  informačným  šumom,  zlou  interpretáciou  údajov, 
nepresným prepisom, zaokrúhľovaním hodnôt alebo chybou parity, presné vyhľadávanie v týchto 
dátach nie je možné bez ich sanitácie. Tá však často vyžaduje neúmerné množstvo času alebo ju  
v zásade nie je možné zautomatizovať.

Práve umožnenie výskytu chýb pri približnom vyhľadávaní  rozširuje možnú aplikáciu takto 
upravených algoritmov na mnohé ďalšie oblasti:

• výpočtová  biológia: vyhľadávanie  DNA  sekvencií  po  možných  mutáciách, 
rozpoznávanie evolučne príbuzných sekvencií, či rekonštrukcia fylogenetického stromu 
pomocou ohodnotenia miery „rozdielnosti“ sekvencií;

• spracovanie  signálov: získavanie  originálneho  signálu  po  jeho  prenose  stratovým 
kanálom, rozpoznávanie hlasu, či detekcia slov v hlasovom prejave;

• analýza  a  spracovanie  textu: korekcia  preklepov  v  písanom  texte,  optické 
rozpoznávanie  znakov  (OCR  skenery),  porovnávanie  súborov  (*NIX utilita  diff), 
či rozpoznávanie ručne písaného textu;

• analýza sieťových tokov: popri  presnej  detekcii  vírusových sekvencií  v  routeroch 
a firewalloch je možná aj heuristická;

• … a mnohé iné, napríklad detekcia spamu v spamových filtroch alebo identifikácia 
hudobnej nahrávky na základe jej (poškodenej) časti.

Široký prehľad možných využití približného vyhľadávania aj s odkazmi na pôvodné práce je 
možné nájsť v [13].
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2.2 Definícia problému
Približné vyhľadávanie reťazcov môžeme formálne definovať nasledovne:

Nech   je konečná abeceda veľkosti ∣∣ .

Nech T ∈  *  je text dĺžky n , kde T 1n  sú jednotlivé znaky textu.

Nech P ∈  *  je  vzorka (ďalej  len  pattern)  dĺžkym ,  kde P 1m  sú  jednotlivé  znaky 
patternu.

Nech k ∈ ℝ  je maximálna povolená editačná vzdialenosť (edit distance) medzi hľadaným 
a nájdeným reťazcom. Ďalej označme  = k /m  ako pomer chyby (error ratio).

Nech   je množina editačných operácií v tvare z ,w  = t , kde t ≥ 0  je cena operácie.

Nech dx , y   je funkcia editačnej vzdialenosti (distance function).

Potom  pri  zadaných T , P , k  a d   je  úlohou  nájsť  všetky  také  podreťazce q ∈ T ,  že
dP ,q  ≤ k .

Máme teda nájsť pozície všetkých reťazcov q  v texte T , ktorých editačná vzdialenosť (ďalej 
len vzdialenosť) od zadaného patternu P  je menšia alebo rovná povolenej vzdialenosti k .

Funkcia editačnej vzdialenosti dP ,q   ohodnocuje vzdialenosť ako minimálnu cenu sekvencie 
editačných operácií (ďalej len operácií)   transformujúcich P  na q . Táto vzdialenosť je teda súčtom 
cien všetkých aplikovaných operácií, rovnajúca sa ∞  v prípade, že taká sekvencia neexistuje (inak 
povedané, daná transformácia nie je možná).

Množina operácií v   závisí od charakteru riešeného problému a chýb, ktoré je potrebné brať 
do úvahy. Cena každej operácie vyjadruje váhu daného druhu chyby. Podľa množiny povolených 
operácií potom rozlišujeme viaceré modely editačných vzdialeností.

2.2.1 Modely editačných vzdialeností
Medzi základné editačné operácie patria:

• Inzercia  , a  , teda vloženie znaku a .
• Delécia a ,  , teda vymazanie znaku a .
• Substitúcia alebo editácia a , b   pre a ≠ b , teda nahradenie znaku a  za b .
• Transpozícia ab ,ba   pre a ≠ b , teda výmena susedných znakov a  a b .

Jednotlivé  modely  sa  líšia  v  podpore  týchto  operácií.  Výber  konkrétneho  modelu  sčasti 
determinuje aj škálu použiteľných algoritmov, nakoľko väčšina z nich umožňuje implementovať len 
niektoré z modelov. Tabuľka 2.1 demonštruje rozdiely medzi modelmi na príkladoch vzdialeností 
niektorých patternov od reťazca.
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Levenshteinova vzdialenosť
Prvýkrát definovaná v [5], ďalšie definície v [20] a [21]. Umožňuje inzercie, delécie a substitúcie 
a je zároveň najčastejšie používaným modelom. V literatúre sa často označuje aj ako „vyhľadávanie  
reťazcov s k  odlišnosťami“ (string matching with k  differences) alebo len „editačná vzdialenosť“1. 
V často používanej zjednodušenej verzii má každá operácia rovnakú cenu 1.

Damerau–Levenshteinova vzdialenosť
Odlišuje  sa  od  Levenshteinovej  vzdialenosti  pridanou  podporou  transpozícií.  [1] definuje  túto 
vzdialenosť a udáva, že 80% pravopisných chýb je možné opraviť pomocou tohoto modelu jedinou 
operáciou.

Hammingova vzdialenosť
Umožňuje len substitúciu. Pôvodne definovaná v [3] pre detekciu bitových chýb („substitúcií“ 0→1 
a  1→0) pri dátových prenosoch, neskôr používaná aj pri približnom vyhľadávaní  [7]. V literatúre 
nazývaná aj „vyhľadávanie reťazcov s k  nezhodami“ (string matching with k  mismatches).

Ďalšie vzdialenosti
Medzi ďalšie používané vzdialenosti patrí „epizódna vzdialenosť“ (episode distance), povoľujúca 
len  inzercie  v  cene 1,  alebo  „vzdialenosť  najdlhšiej  spoločnej  podsekvencie“  (longest  common 
subsequence  distance).  Povoľuje  len  operácie  inzercie  a  delécie,  obe  v  cene 1.  Vzdialenosť  sa 
v tomto prípade rovná množstvu „nespárovateľných“ znakov.

Model
Pattern (vzdialenosti od reťazca „ALPHABET“)
ALPABET ALPHIBBET APLAHBET

Levenshtein 1 2 3

Damerau–Levenshtein 1 2 2

Hamming ∞ ∞ 4

Epizódna vzdialenosť 1 ∞ ∞

Spol. podsekvencia 1 3 4

Tabuľka 2.1: Porovnanie vzdialenosti niektorých patternov od reťazca v jednotlivých modeloch 
editačných vzdialeností.

V  tejto  práci  budeme  ďalej  štandardne  uvažovať  zjednodušený  Levenshteinov  model  
vzdialenosti  s  jednotnou  cenou  operácií  1.  V  prípade  použitia  iného  modelu  bude  tento  fakt 
explicitne uvedený v texte.

1 Hoci pojem editačná vzdialenosť slúži na všeobecné označenie vzdialenosti dvoch reťazcov, často je ním 
označovaný práve model Levenshteinovej vzdialenosti.
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2.3 Základný algoritmus
Prvý algoritmus na približné vyhľadávanie reťazcov v texte bol uverejnený v roku 1980  [15]. Je 
založený na použití tzv. dynamickej programovacej tabuľky (dynamic programming table), čo je 
matica veľkosti m1 × n1 , kde každá hodnota C i , j  reprezentuje vzdialenosť P 1i  odT 1j. 
Viac informácií o dynamickej matici je možné nájsť v [2], prípadne v [9] — druhý okrem popisu 
obsahuje  aj  Java applet  s voliteľnými  parametrami,  zobrazujúci  výpočet  matice  po jednotlivých 
krokoch pre ľubovoľný pattern a text.

2.3.1 Výpočet
Jednotlivé hodnoty v matici sú počítané podľa vzorca 2.1, v ktorom uvažujeme jednotnú cenu pre 
všetky operácie. Algoritmus najprv podľa prvého a druhého vzťahu inicializuje hodnoty v nultom 
stĺpci a riadku. Vďaka nulám v nultom riadku je každá pozícia v texte potenciálnym začiatkom 
zhody s patternom — inak povedané, na každej pozícií textu sa v editačnej vzdialenosti  0 vyskytne 
zhoda s prázdnym patternom  .

C i , 0 = i pre 0 ≤ i ≤m
C 0, j = 0 pre 0 ≤ j ≤ n

C i , j = if P i = T j  then C i−1, j−1

else 1  minC i−1, j , C i , j −1 , C i−1, j−1
pre 1 ≤ i ≤m , 1 ≤ j ≤ n

(2.1)

Následne sa podľa posledného vzťahu prechádza zvyšok matice. Pre výpočet každej hodnoty
C i , j  je  nutné poznať tri  susedné hodnoty (vľavo hore,  hore a  naľavo od C i , j ),  preto prebieha 

výpočet  po riadkoch vždy zľava doprava (prípadne je možné prechádzať maticu aj  po stĺpcoch 
zhora dole).

Ak sa znaky P i  a T i  zhodujú, algoritmus použije hodnotu z C i−1, j−1 , čo zodpovedá posunu 
vyhľadávania o jeden znak v patterne aj texte.

Ak sa však znaky nezhodujú, je nutné „opraviť“ pattern najvýhodnejšou editačnou operáciou. 
V tomto prípade sa použije najnižšia z troch susedných hodnôt a navýši sa o cenu zodpovedajúcej  
operácie podľa obrázku 2.1.

Použitie  každej  hodnoty  teda  zodpovedá  aplikácii  konkrétnej  operácie  na  pattern  v  danej  
pozícii:

• C i , j −1  inzercii T j  medzi P i−1  a P i  (posun o jeden znak v texte, ale nie v patterne),
• C i−1, j  delécii znaku P i  (posun o jeden znak v patterne, ale nie v texte),
• C i−1, j−1  substitúcii znaku P i  za T j  (posun o jeden znak v patterne aj v texte).
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2.3.2 Odlišné ceny operácií
Z obrázku 2.1 vyplýva, že v prípade odlišných cien jednotlivých operácií stačí inicializovať nultý 
stĺpec matice podľa ceny delécie. Pri počítaní matice sa potom použije tretí vzťah zo vzorca  2.1 
upravený tak, aby tieto ceny zohľadňoval. Po tejto úprave dostávame vzťah 2.2.

C i , j = if P i =T j then C i−1, j−1 else min {C i−1, j  P i , 
C i , j−1   ,T j 
C i−1, j−1  P i , T j 

(2.2)

2.3.3 Výsledná matica
Príklad matice po prebehnutí celého algoritmu (s cenou operácií 1) na konkrétnom patterne a texte 
znázorňuje  tabuľka  2.2.  V  matici  je  dôležitý  hlavne  posledný  riadok,  jeho  hodnoty  označujú 
editačnú vzdialenosť patternu od textu na danej pozícii. Každá hodnota C m , j  menšia alebo rovná 
vzdialenosti k  označuje  konečnú  pozíciu j  približnej  zhody  patternu P  v  texte T .  Povolená 
vzdialenosť bola v tomto prípade 2 a ku zhode došlo na pozíciách 6 a 14 (obe vo vzdialenosti 2).

Ci,j s a m p l e _ s t e e p l e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

s 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

t 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2

a 3 2 1 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3

p 4 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4

l 5 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3

e 6 5 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2

Tabuľka 2.2: Dynamická programovacia matica pre vyhľadávanie patternu „staple“ v texte  
„sample steeple“ s dvomi chybami. Tučným písmom sú zvýraznené cesty k nájdeným zhodám.
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2.3.4 Časová a priestorová zložitosť
Pri analýze časovej a priestorovej zložitosti algoritmov budeme vždy uvádzať horné ohraničenie,  
tzv.  worst-case. V prípade označenia inej (napr. očakávanej) zložitosti bude tento fakt explicitne 
spomenutý v texte.

Časová  zložitosť  algoritmu  je  očividne O m∗n  ,  keďže  algoritmus  počíta  maticu  týchto 
rozmerov. Priestorová zložitosť je zdanlivo rovnaká. Bližší pohľad na algoritmus však ukazuje, že 
k výpočtu stačí mať uložený vždy len jeden stĺpec matice a každý ďalší počítať priamo do neho.  
Skutočná priestorová zložitosť algoritmu je teda O m  .

2.4 Vety o dynamickej matici
Vzhľadom ku svojej štruktúre a spôsobu výpočtu má dynamická matica viaceré vlastnosti, ktorých 
objavenie nielenže umožnilo urýchliť niektoré existujúce algoritmy,  ale aj vytvoriť mnohé nové, 
založené práve na ich využití. Pre správne pochopenie ďalšieho textu uvedieme aspoň tri základné 
z nich (v prípade potreby je možné ďalšie vlastnosti nájsť v [2] alebo [16]):

Veta o neklesajúcej sekvencii diagonál
Nech C i , j  je ľubovoľná hodnota v dynamickej matici, kde 1 ≤ i ≤m , 1 ≤ j ≤ n .
Potom platí, že C i , j ∈ {C i−1, j−1 , C i−1, j−11}  (prevzatá z [16], dôkaz tamtiež).

(2.3)

Veta o stĺpcových diferenciách
Nech C i , j  je ľubovoľná hodnota v dynamickej matici, kde 1 ≤ i ≤m , 0 ≤ j ≤ n .
Potom platí, že C i , j−C i −1, j ∈ {−1,0,1}  (prevzatá z [17], dôkaz tamtiež).

(2.4)

Veta o riadkových diferenciách
Nech C i , j  je ľubovoľná hodnota v dynamickej matici, kde 0 ≤ i ≤m , 1 ≤ j ≤ n .
Potom platí, že C i , j −C i , j−1 ∈ {−1,0,1}  (prevzatá z [19], odvodenie tamtiež 
z viet 2.3, 2.4 a vzorca dynamickej matice 2.1)

(2.5)
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3 Prehľad algoritmov
Oblasť približného vyhľadávania reťazcov sa veľmi rýchlo vyvíja a jej použitie je veľmi široké. 
Aj krátky pohľad na rozmanitosť jej aplikácií (podkapitola 2.1) naznačuje, že rozličných prístupov 
k riešeniu tohoto problému bude tiež mnoho, nakoľko výkonnosť jednotlivých algoritmov sa mení  
v závislosti od parametrov a spôsobu použitia.

Cieľom tejto kapitoly je preto dopomôcť čitateľovi zorientovať sa v problematike približného 
vyhľadávania.  Vzhľadom k  obmedzenému  rozsahu  práce  je  však  možné  poskytnúť  len  krátky 
prehľad prístupov bez popisu konkrétnych algoritmov. V prípade potreby detailnejších informácii je 
však  možné  nahliadnuť  do  podkapitoly  3.2,  ktorá  obsahuje  odkazy na ďalšie  zdroje  mapujúce 
prístupy a algoritmy pre približné vyhľadávanie.

Ako už bolo uvedené, táto práca sa zameriava na algoritmy založené na použití  konečných 
automatov (ďalej len KA) pre online vyhľadávanie. Tieto budú detailne prebrané v kapitole 4, ich 
implementácia a testovanie potom v kapitolách 5 a 6.

3.1 Klasifikácia algoritmov
Algoritmy používané k približnému vyhľadávaniu môžeme rozdeliť na dve základné skupiny podľa 
toho, či je pred vyhľadávaním známy pattern alebo text.

Online  algoritmy,  používané  v  prípade  predom  neznámeho  textu,  si  pred  samotným 
vyhľadávaním väčšinou predspracujú pattern, aby bolo jeho následné vyhľadanie čo najrýchlejšie.

Na opačnej strane stoja offline algoritmy, v literatúre nazývané tiež indexovacie, pretože pred 
vyhľadávaním vytvoria nad textom určitú dátovú štruktúru (tzv. index), ktorá potom slúži na rýchle 
vyhľadanie patternu v texte.

3.1.1 Online algoritmy
Online algoritmy sú vo všeobecnosti  pomalšie ako offline, pretože — či už majú alebo nemajú  
predspracovaný  pattern  —  musia  pri  vyhľadávaní  prejsť  celú  dĺžku  textu,  čím  vzniká  časová 
zložitosť vyhľadávania O n  . Sú väčšinou používané v jednom z troch prípadov:

• text nie je pred vyhľadávaním známy, prípadne sa mení tak rýchlo, že je jeho indexácia  
neefektívna;

• objem textu je taký, že vytvorenie akéhokoľvek indexu jednoducho nie je možné;
• text ako taký nie je konečný, tj.  algoritmus neustále prijíma nové znaky,  v ktorých  

vyhľadáva výskyt patternu.
Posledný menovaný  prípad  sa  týka  napríklad  routerov  alebo firewallov,  ktoré  vyhľadávajú 

podozrivé patterny v sieťových tokoch dát. V týchto prípadoch je text prakticky nekonečný, pretože 
prichádza v rozličných intenzitách takmer bez prestania.

Všetky online  algoritmy môžeme  ďalej  rozdeliť  podľa  metód  riešenia  na  viaceré  základné 
skupiny.
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Algoritmy založené na dynamickej matici
Vôbec  najstaršia  skupina  online  algoritmov  využíva  pre  výpočet  dynamickú  maticu.  Vďaka 
viacerým vlastnostiam dynamickej matice (podkapitola  2.4) vzniklo v tejto kategórii azda najviac 
algoritmov.  Medzi  najrýchlejšie  z  nich  patria  tzv.  diagonálne  tranzitívne  algoritmy  (diagonal  
transition algorithms) využívajúce k výpočtu vetu  2.5. Medzi algoritmy založené na dynamickej 
matici patrí aj pôvodný algoritmus od Sellersa [15], ktorý bol vysvetlený v podkapitole 2.3.

Konečné automaty
Algoritmy založené na  deterministických konečných automatoch (ďalej  len DKA) sú zaujímavé 
tým,  že  pri vyhľadávaní  dosahujú  hranicu  časovej  zložitosti  online  algoritmov O n  .  Ich 
použiteľnosť je ale limitovaná kvôli vysokému počtu stavov, ktoré sa pri vytváraní automatu musia 
vygenerovať. Použitím nedeterministických konečných automatov (ďalej len NKA) je možné počet 
stavov značne znížiť, ale za cenu straty minimálnej časovej zložitosti. Ďalším riešením je použitie 
tzv. lazy automatov, ktoré priamo počas vyhľadávania generujú potrebné stavy, opäť však za cenu 
nižšej rýchlosti výpočtu.

Táto skupina algoritmov (resp. jej deterministická časť) bude detailne prebraná v nasledujúcich 
kapitolách, preto ďalšie podrobnosti momentálne vynecháme.

Bitový paralelizmus
Algoritmy z tejto kategórie využívajú fakt, že počítač je schopný pracovať s celým dátovým typom 
word naraz. Jeho veľkosť je závislá od architektúry počítača, v dnešných počítačoch má teda word 
32 alebo  64 bitov. Akákoľvek bitová operácia (and,  or,  xor,  shift a ďalšie) je vykonaná nad 
každým  bitom  wordu paralelne,  takže  pri  vhodnom  využití  týchto  operácií  je  možné  daný 
algoritmus urýchliť až 32 či 64krát. V praxi sa paralelizácia uplatňuje najmä na NKA a pri použití  
dynamickej programovacej matice (oboje napr. v [8]).

Algoritmy filtrujúce text
Špecifickou skupinou algoritmov sú filtračné algoritmy, ktoré pracujú v dvoch fázach. V prvej fáze  
najprv odfiltrujú časti  textu,  v ktorých sa hľadaný pattern nemôže nachádzať.  V druhej  fáze je  
potom  použitý  akýkoľvek  klasický  algoritmus,  ktorý  vyhľadá  približné  zhody  s  patternom 
vo zvyšnom  (neodfiltrovanom)  texte.  Filtračné  algoritmy  patria  medzi  najrýchlejšie,  pretože 
využívajú fakt, že je jednoduchšie nájsť časti textu, v ktorých sa pattern nachádzať nemôže, ako 
vyhľadať v texte jeho približné zhody.

Ich nevýhoda je naopak tá, že k vyhľadaniu približných zhôd potrebujú ďalší algoritmus, ktorý 
musí zvyšný text prejsť. Okrem toho sú veľmi závislé na pomere chyby   — pri vyšších hodnotách 
sa filtračné algoritmy stávajú neefektívnymi, pretože odfiltrujú príliš malé množstvo textu.

3.1.2 Offline algoritmy
Hlavnou výhodou offline algoritmov je fakt, že vďaka indexu nemusia pri hľadaní prechádzať celý 
text, takže vyhľadávanie máva časovú zložitosť nižšiu ako O n  . Nevýhodou je naopak potreba 
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udržovania celého (často veľmi veľkého) indexu v pamäti a tiež nutnosť (väčšinou) vytvoriť nový 
pri každej zmene textu.

Typickým príkladom použitia týchto algoritmov môže byť napríklad fulltextové vyhľadávanie 
v databáze kníh. Text databázy sa mení len vtedy, keď do nej pribudnú nové knihy, takže je použitie  
indexu nad takýmto textom veľmi výhodné.

Rovnako  ako  online  algoritmy,  aj  indexovacie  môžeme  podľa  metód  riešenia  rozdeliť 
na viacero kategórií (kategorizácia prevzatá z [14]). Ich grafické porovnanie zobrazuje obrázok 3.1.

Generácia okolia (Neighborhood generation)
Myšlienka tejto metódy je, že vygenerujeme všetky reťazce, ktoré majú od patternu P  vzdialenosť 
maximálne k .  K nájdeniu približných zhôd patternu s textom nám potom stačí vyhľadať v texte  
všetky tieto reťazce presným vyhľadávaním.

Hoci  je  táto  metóda  principiálne  veľmi  jednoduchá,  počet  vygenerovaných  reťazcov 
so zväčšujúcimi sa hodnotami m  a k  rapídne stúpa, čo limituje jej použitie len na dostatočne malé 
hodnoty týchto parametrov.

Rozklad na presné vyhľadávanie (Partitioning into exact search)
Algoritmy z tejto kategórie hľadajú časti patternu v texte presným vyhľadávaním. Tento postup je 
založený na fakte, že aj pri približnom vyhľadávaní sa vždy musia aspoň niektoré časti patternu 
vyskytnúť  v  texte  bez  chýb.  Jedná  sa  teda  o  akúsi  variantu  filtrácie,  kedy sa  po  nájdení  časti 
patternu v texte skúmajú okolité znaky, aby sa zistil prípadný výskyt približnej zhody.

Rozdelenie na stred (Intermediate partitioning)
Táto metóda je akousi kombináciou oboch vyššie uvedených metód. Tak ako v rozklade na presné 
vyhľadávanie,  aj  v  tejto  vyhľadávame  časti  patternu  v  texte.  Tieto  časti  sú  však  väčšie  ako  
v pôvodnej  metóde  a  môžu  sa  vyskytnúť  s  chybami.  Preto  ich  vyhľadávame  len  približne,  ale 
s menším počtom povolených chýb. To nám potom umožňuje použiť na približné vyhľadávanie 
metódu generácie okolia.

3.2 Ďalšie zdroje
Prehľad algoritmov zakončíme krátkym zoznamom zdrojov, ktoré detailnejšie mapujú taxonómiu 
algoritmov na približné vyhľadávanie. V prípade potreby bližších informácií  o prístupoch alebo 
konkrétnych algoritmoch je potom možné nahliadnuť do nich.
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Obrázok 3.1: Grafické porovnanie metód offline algoritmov (obrázok prevzatý z [14])



Veľmi široký a podrobný prehľad online algoritmov sa nachádza v  [13]. Prehľad niektorých 
starších algoritmov aj s implementáciou je v [4].

Krátke zhrnutie offline algoritmov sa nachádza v [14].
V  [12] sú detailne prebrané nielen online a offline algoritmy,  ale aj  niektoré algoritmy pre 

špeciálne druhy vyhľadávania (napríklad slovníkové vyhľadávanie alebo paralelné vyhľadávanie 
viacerých patternov).
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4 Algoritmy založené na konečných 
automatoch

V tejto kapitole preberieme skupinu štyroch online algoritmov, ktoré k približnému vyhľadávaniu 
využívajú  konečné  automaty.  Prvé  tri  z  nich  budú  klasické  DKA,  posledný  je  takzvaný  lazy 
automat, ktorý vytvára stavy až v momente, keď sú potrebné.

Predtým, než sa pustíme do ich výkladu, si  ale ukážeme, ako sú vlastne konečné automaty 
pri približnom  vyhľadávaní  používané.  Obrázok  4.1 znázorňuje  nedeterministický  automat 
vytvorený nad patternom „staple“ s povolenou vzdialenosťou 2.

Vidíme, že každý riadok automatu predstavuje počet chýb v zhode, v tomto prípade máme teda 
3 riadky pre 0 až 2 chyby. Z jednotlivých stavov vedú štyri prechody: jeden horizontálny pre zhodu 
znakov patternu a textu a ďalšie tri (vedúce do nižšieho riadku) pre jednotlivé editačné operácie  
(podkapitola 2.3.1). Počiatočný stav, nachádzajúci sa vľavo hore, obsahuje okrem týchto prechodov 
aj smyčku vedúcu pri prijatí akéhokoľvek znaku do neho samého. Tá zabezpečuje, aby sa zhoda 
mohla začať na ktorejkoľvek pozícii v texte.

Deterministický automat sa od vyššie uvedeného líši v tom, že pre každý stav existuje len jeden  
možný prechod aplikovateľný pre prijatý znak, takže má automat vždy práve jeden aktívny stav. 
Výhodou deterministických automatov je vysoká rýchlosť (pri každom prijatom znaku vykonávajú 
len jeden prechod z aktívneho stavu), nevýhodou naopak celkový počet ich stavov.

4.1 Ukkonen
Ukkonenov  algoritmus  [17] bol  publikovaný  v  roku  1985  a  je  zároveň  prvým  z  algoritmov 
využívajúcich k približnému vyhľadávaniu deterministický konečný automat. Definícia automatu je 
nasledovná:
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Obrázok 4.1: NFA pre približné vyhľadávanie patternu „staple“ s povolenou vzdialenosťou 2,  
šedou sú zvýraznené stavy aktívne po prečítaní textu „stee“



Nech M P = Q ,  , h ,q 0 , F   je deterministický konečný automat nad patternom P , kde:

Q  je množina všetkých stavov automatu S ∈ Q ;

  je konečná abeceda textu T ;

h S , t  = S ▮  je  tranzitívna funkcia automatu,  ktorá pre ľubovoľný  stav S  a znak textu

t ∈   vráti nový stav S ▮ , tzn. urobí prechod automatu S
t S ▮ ;

q 0  je začiatočný stav automatu;

F ⊂Q  je množina všetkých konečných stavov automatu.

Potom pri  prechode textom T  dosiahne automat  konečný stav F  po prečítaní  znaku T j  
vtedy a len vtedy, ak text obsahuje na pozícii j  podreťazec s editačnou vzdialenosťou od 
patternu maximálne k .

Algoritmus  funguje  dvojfázovo:  najprv  je  na  základe  zadaného  patternu  a  abecedy  textu 
vytvorený konečný automat. V druhej fáze potom dochádza k samotnému vyhľadávaniu patternu 
v zadanom texte T .

4.1.1 Vytvorenie automatu
Vo  fáze  predspracovania  je  potrebné  vygenerovať  všetky  stavy,  ktorých  môže  automat  pri  
vyhľadávaní dosiahnuť. Každý stav automatu pritom reprezentuje jeden možný stĺpec dynamickej 
matice S 0m . V skutočnosti je teda každý stav poľom dĺžky m1  a jeho hodnoty sú rovnaké ako 
hodnoty reprezentovaného stĺpca dynamickej matice. Začiatočným stavom automatu je intuitívne 
nultý stĺpec dynamickej matice, ktorý je vždy rovnaký. Z neho je na základe patternu a abecedy 
textu možné „rozgenerovať“ všetky ostatné stavy.

Generovanie  nových  stavov  prebieha  podobne  ako  výpočet  stĺpcov  v  dynamickej 
matici — každý nový  stĺpec  je  počítaný z  predchádzajúceho podľa  aktuálneho znaku  textu T j . 
Namiesto  konkrétneho znaku je  však  postupne  použitý  každý znak z  abecedy  ,  čím získame 
prechody zo starého stavu S  do nového stavu S ▮  pre každý možný znak textu. Každý stav S ▮  sa 

uloží do množiny Q  (ak v nej ešte nie je) a všetky prechody S
t S ▮  do tranzitívnej funkcie h .

Následne  aplikujeme  rovnaký  postup  na  každý  z  práve  vygenerovaných  stavov,  ktoré  sa 
v množine Q  ešte  nenachádzali.  Cyklus  sa  potom  opakuje  dovtedy,  kým existujú  nové  stavy, 
z ktorých ešte neboli vygenerované prechody.

Pseudokód 1 zobrazuje postup celého algoritmu. Za zmienku stojí, že v algoritme sú používané 
indexy,  ktoré označujú každý stav. Začiatočný stav má index  0 (3) a každému novému stavu je 
potom  pri  jeho  ukladaní  pridelený  vlastný,  sekvenčne  sa  zvyšujúci  index  (21).  Pri  ukladaní 
konečných  stavov  (23)  a  prechodov SS ▮  (24)  potom môže  byť  namiesto  stavov  samotných 
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použitý len ich index. Výhoda použitia indexov je zrejmá, ak vezmeme do úvahy, že každý stav je 
vlastne poľom celočíselných hodnôt dĺžky m1 . Ukladanie jednoduchých indexov je efektívnejšie 
a aj pamäťovo úspornejšie.

Pseudokód 1 Ukkonenov algoritmus: vytvorenie automatu
1 s = [0, 1, ... , m] # začiatočný stav
2 i = 0
3 index[s] = i # index začiatočného stavu
4 states = {s} # stavy automatu
5 finite = {} # konečné stavy automatu
6 new = {s} # množina nepreskúmaných stavov
7
8 while not new.empty(): # opakuj, kým existujú nepreskúmané stavy...
9   s = new.pop() # vyber stav z nepreskúmaných
10   for t in alphabet: # opakuj pre každý znak z abecedy...
11     s2 = [0] # generovanie nového stavu
12     for x = 1 to m:
13       if P[x] == t: # zhoda znaku patternu a abecedy
14         s2[x] = s[x-1]
15       else: # nezhoda znakov
16         s2[x] = 1 + min( s[x-1], s[x], s2[x-1] )
17     if not s2 in states: # je vygenerovaný stav nový?
18       new.add(s2) # označ stav ako nepreskúmaný
19       states.add(s2) # pridaj stav do množiny stavov
20       i = i + 1 # zvýš index stavov
21       index[s2] = i # ulož index stavu
22       if s2[m] ≤ k: # ak nie je posledná hodnota stavu väčšia ako
23         finite.add(index[s2]) #   povolená vzdialenosť, stav je konečný
24     h[index[s], t] = index[s2]# uloženie prechodu h(s, t) -> s'

4.1.2 Vyhľadávanie
Vyhľadávanie v texte je vďaka vytvorenému automatu veľmi jednoduché.  Pseudokód 2 obsahuje 
celý  algoritmus.  Pred  prechodom  textu  je  stav  automatu  nastavený  na  0 (1),  čo  je  index 
začiatočného  stavu q 0 .  Následne  začne  automat  prechádzať  text  znak  po  znaku  (2),  pričom 
prečítaním každého znaku sa vykoná práve jeden prechod automatu (3). Ak nový stav patrí medzi 
konečné stavy automatu (4), algoritmus oznámi približnú zhodu s patternom (5).

Pseudokód 2 Ukkonenov algoritmus: vyhľadávanie
1 s = 0
2 for j = 1 to n:
3   s = h[ s, T[j] ]
4   if s in finite:
5     print "Zhoda na pozícii " + j + ", vzdialenosť " + states[s][m]
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4.1.3 Optimalizácia: zníženie počtu stavov
Priamo  v  práci,  v  ktorej  Ukkonen  publikoval  svoj  algoritmus  [17],  navrhol  aj  jednoduchú 
optimalizáciu  výpočtu,  vedúcu  k  výraznému  obmedzeniu  počtu  stavov.  Optimalizácia  spočíva 
v pridaní hodnoty k  do minimalizačnej funkcie z pôvodného algoritmu (16). Pseudokód 3 obsahuje 
upravený riadok.

Pseudokód 3 Ukkonenov algoritmus: limitácia stavov
16 s2[x] = 1 + min( s[x-1], s[x], s2[x-1], k )

Myšlienka  tejto  úpravy je  nasledovná:  uvažujme  dva  stavy S 0m  a S 0m
▮  také,  že S x ≠ S x▮  

práve vtedy,  keď S x , S x▮  k . Inak povedané, jednotlivé hodnoty stavov sa nezhodujú len vtedy, 
keď  sú  väčšie  ako  povolená  vzdialenosť k .  Potom  sú  tieto  stavy  z  hľadiska  nášho  automatu 
identické, pretože prijímajú rovnaký text. Kedykoľvek je teda nejaká hodnota stavu S x  k , môže 
byť  považovaná za k 1 ,  pretože nezáleží  na  jej  konkrétnej  hodnote.  Tým sa dosiahne cielené 
zníženie počtu stavov, nakoľko stavy S  a S ▮  môžu byť odteraz zjednotené do jediného stavu S ▮▮ . 
Dôkaz správnosti a formálnejšie vysvetlenie sú podané v rovnakej práci [17].

4.1.4 Optimalizácia: minimalizácia výpočtov
Na konci svojej práce [17] Ukkonen navrhol ďalšiu optimalizáciu2, vedúcu tentokrát k obmedzeniu 
zbytočných výpočtov pri vytváraní nových stavov.

Majme stav S , ktorého hodnota x  je posledná hodnota menšia alebo rovná k , platí teda S y  k  
pre x  y ≤m .  Nazvime  všetky  hodnoty z ≤ x  valídnymi  hodnotami a  hodnotu x  poslednou 
valídnou hodnotou. Potom pri výpočte nového stavu S ▮  zo stavu S  musí podľa vety 2.4 platiť, že 
všetky hodnoty S y 1m

▮  k . Inak povedané, ak pre S  je posledná valídna hodnota x , potom pre S ▮  
bude táto hodnota v rozmedzí 〈x−1 ; x1〉 .

Z toho vyplýva, že stačí počítať len hodnoty S 1x1
▮ , pretože ostatné sú väčšie ako k . K tomu 

je potrebné mať pre každý stav uloženú poslednú valídnu hodnotu. Pseudokód 4 obsahuje upravené 
fragmenty pôvodného algoritmu.

Pseudokód 4 Ukkonenov algoritmus: vytvorenie optimalizovaného automatu
1 ... # inicializácia
2 lastValid[i] = k # posledná valídna hodnota začiatočného stavu
3
4 while not new.empty():
5   s = new.pop()
6   stopAt = min( m, lastValid[index[s]]+1 ) # rozsah počítaných hodnôt cyklu
7   for t in alphabet:
8     s2 = [0]
9     for x = 1 to stopAt: # výpočet hodnôt nového stavu

2 Optimalizácia bola spomenutá len v krátkosti, Ukkonen vynechal implementačné detaily.
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10       ...
11       if s2[x] <= k: # aktualizácia poslednej valídnej hodnoty
12         valid = x #   nového stavu
13     if not s2 in states: # uloženie nového stavu
14       ...
15       lastValid[s2] = valid # uloženie poslednej valídnej hodnoty
16     ...

4.1.5 Časová a priestorová zložitosť
Časová aj  priestorová zložitosť algoritmu priamo závisia na počte stavov K ,  ktoré je nutné pre 
automat vytvoriť. Intuitívne môžeme podľa vety  2.4 ich počet určiť ako K = O 3m  ,  to je však 
veľmi hrubé ohraničenie, keďže neberie do úvahy editačnú vzdialenosť a veľkosť abecedy. Reálne 
ohraničenie počtu stavov je K = O  min3m , 2k∗∣∣∗m k1  , jeho odvodenie môžeme nájsť opäť 
v Ukkonenovej  práci  [17].  Poznamenajme  len,  že  toto  ohraničenie  platí  pre  algoritmus 
po aplikovaní optimalizácie z podkapitoly 4.1.3.

Priestorová zložitosť
Vo fáze  predspracovania  potrebuje  algoritmus  priestor O m ∗K   na  uloženie  všetkých stavov, 
a tiež O ∣∣∗K   pre tranzitívnu funkciu h , spolu teda O  ∣∣m  ∗K  .

Algoritmus vyhľadávania je možné upraviť tak, aby stavy neboli potrebné, preto je konečná  
veľkosť automatu pri vyhľadávaní len O ∣∣∗K  .

Časová zložitosť
Na  vytvorenie  automatu  je  potrebný  časO m ∗∣∣∗K ,  ten  môžeme  priamo  odvodiť 
z vnútorných cyklov algoritmu: vonkajší prebehne pre každý stav ( K  ), stredný pre každý znak 
abecedy (   ) a vnútorný pre každú hodnotu stavu ( m  ). Optimalizácia z podkapitoly 4.1.4 zníži 
počet počítaných hodnôt stavu, čím sa očakávaný čas (ale nie najhorší) zníži na O k ∗∣∣∗K  .

Vyhľadávanie má v pôvodnom aj optimalizovanom algoritme časovú zložitosť O n  .

4.2 Melichar
Melicharova práca  [8], publikovaná v roku 1996, sa venuje najmä nedeterministickým konečným 
automatom a ich simulácii pomocou algoritmu dynamického programovania a Shift-And algoritmu 
pre približné vyhľadávanie (publikovaného v [18]). Na konci práce ale Melichar navrhol vylepšenie 
Ukkonenovho algoritmu z podkapitoly 4.1, založené na nasledujúcom pozorovaní:

Uvažujme Ukkonenov deterministický konečný automat M P .

Nech X  je množina všetkých znakov x  takých, že x ∈  , x ≠ p i  pre 1 ≤ i ≤m .
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Potom pre každý stav S ∈ Q  existuje stav S ▮  taký, že h S , x  = S ▮  pre všetky x ∈ X .

Ako môžeme vidieť z definície, Melichar používa Ukkonenov konečný automat, nejde teda 
o plne samostatný algoritmus, ale len o úpravu pôvodného algoritmu.

Neformálne povedané, množina X  obsahuje všetky znaky, ktoré sa nachádzajú v abecede, ale 
nie v patterne. Potom každý prechod (z daného stavu S), vykonaný pri prijatí ľubovoľného znaku 
z tejto množiny,  vedie do rovnakého stavu S ▮ ,  pretože na žiadnej pozícii patternu nemôže dôjsť 
ku zhode s takýmto znakom.

Všetky  znaky abecedy,  ktoré  sa  nenachádzajú  v  patterne,  teda  môžeme  nahradiť  za  jeden 
špeciálny znak x ,  zastupujúci  celú množinu X .  Abeceda používaná pri  vytváraní  Ukkonenovho 
automatu (Pseudokód 1,  premenná  alphabet)  bude mať  potom o  1 väčšiu veľkosť,  ako počet 
odlišných znakov v patterne. V najhoršom prípade — ak bude každý znak patternu jedinečný — sa 
teda bude rovnať m1 .

4.2.1 Vytvorenie automatu
Samotné  vytváranie  automatu  prebieha  po  zmene  abecedy  už  rovnakým  spôsobom  ako 
pri Ukkonenovom  algoritme  v  podkapitole  4.1.1.  Takisto  je  možné  na  algoritmus  aplikovať 
optimalizácie z podkapitol 4.1.3 a 4.1.4.

4.2.2 Vyhľadávanie
K  správnej  funkčnosti  celého  algoritmu  je  potrebné  mierne  upraviť  aj  postup  vyhľadávania.  
Pseudokód 5 zobrazuje kód programu po aplikovaní zmien. V prípade, že sa v texte vyskytne znak  
z množiny X , pridaná podmienka (4-5) zaistí jeho nahradenie zástupným znakom x .

Pseudokód 5 Melicharov algoritmus: vyhľadávanie
1 s = 0
2 for j = 1 to n:
3   t = T[j]
4   if t not in patternAlphabet: # nahradenie znaku z množiny X
5     t = alternateChar #   špeciálnym (zástupným) znakom
6   s = h[s, t]
7   if s in finite:
8     print "Zhoda na pozícii " + j + ", vzdialenosť " + states[s][m]

Tieto zmeny výrazne zredukujú veľkosť tranzitívnej funkcie h  najmä pri krátkych patternoch 
alebo patternoch zložených len  z  niekoľkých odlišných znakov.  Taktiež  je  možné  lepšie  určiť 
ohraničenie počtu stavov K .
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4.2.3 Časová a priestorová zložitosť
Po aplikovaní vyššie uvedených úprav v algoritme získavame nové ohraničenie pre počet stavov
K = O  min3m , 2k∗∣▮∣∗m k1  ,  kde  ∣▮∣= min∣∣, m1 .  Časová zložitosť algoritmu  sa 

nemení ( O m ∗∣▮∣∗K   ), i keď reálny čas fázy predspracovania bude vo väčšine prípadov nižší, 
nakoľko  dochádza  k  zníženiu  veľkosti  abecedy.  Rovnaká  ostáva  aj  priestorová  zložitosť 
(predspracovanie O  ∣▮∣m  ∗K  , vyhľadávanie O ∣▮∣∗K   ), opäť ale platí, že reálne hodnoty 
budú vďaka menšej abecede nižšie.

4.3 Wu, Manber a Myers
V roku 1996 publikovali Wu, Manber a Myers prácu [19], v ktorej navrhli nové riešenie veľkého 
počtu stavov deterministických automatov.

Vo  všetkých  predchádzajúcich  algoritmoch  bol  za  stav  považovaný  konkrétny  stĺpec 
dynamickej  matice.  Základný problém tohoto poňatia je,  že počet  možných stĺpcov dynamickej 
matice môže byť podľa vety 2.4 až 3m . Veľkosť abecedy ∣∣  a povolená vzdialenosť k  síce znižujú 
hranicu maximálneho počtu stavov (ako bolo vysvetlené v podkapitole 4.1.5), ale pri ich vysokých 
hodnotách môže počet stavov skutočne dosiahnuť pôvodný horný limit 3m . Práve preto je ich počet 
pri väčších dĺžkach patternu hlavným faktorom limitujúcim použitie deterministických automatov.

Wu,  Manber  a  Myers  vytvorili  algoritmus  (ďalej  len  „algoritmus  WMM“),  ktorý  toto 
obmedzenie  eliminuje.  Využili  v  ňom  tzv.  techniku  „Four  Russians“,  pomenovanú  podľa  jej 
ruských autorov. Tá je založená na tom, že výpočet dynamickej matice neprebieha po jednotlivých 
hodnotách,  ale  po  celých  blokoch.  I  keď  táto  technika  nie  je  nová,  v  algoritme  WMM  bola 
po prvýkrát  efektívne3 použitá  pre  približné  vyhľadávanie  reťazcov.  Bližšie  informácie  o nej  je 
možné nájsť napríklad v  [2],  [10] obsahuje okrem popisu aj Java applet, umožňujúci po zvolení 
patternu a textu zobraziť priebeh výpočtu po jednotlivých krokoch.

V  algoritme  WMM  je  každý  stĺpec  dynamickej  matice  rozdelený  na  viac 
častí — tzv. regiónov — a tieto sú potom považované za jednotlivé stavy automatu. Pre automat sa 
teda vo fáze predspracovania nevytvárajú stavy z celých stĺpcov, ale len z jednotlivých regiónov,  
čím sa značne znížia pamäťové nároky algoritmu. Ich veľkosť je naviac voliteľná, takže je možné 
algoritmus prispôsobiť konkrétneho systému a jeho pamäťovým možnostiam.

Obrázok  4.2 zobrazuje  rozdiel  medzi  stavmi  Ukkonenovho  algoritmu  a  algoritmu  WMM 
na modelovej situácii. Ako je z obrázku viditeľné, v tomto prípade bola zvolená veľkosť regiónov 
2, pôvodný maximálny počet stavov 36 sa teda znížil na 32.

3 Pred publikovaním algoritmu WMM bola technika použitá na približné vyhľadávanie aj v algoritme [6], 
ukázalo sa ale, že je pomalší ako klasický algoritmus na výpočet dynamickej matice.
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Transformácia  však  so  sebou  prináša  aj  komplikáciu  celého  algoritmu:  kým v  pôvodnom 
Ukkonenovom  výpočte  sa  nový  stav  počítal  len  pomocou  aktuálneho  stavu  a  znaku  textu,  
v algoritme  WMM  závisí  nový  stav  na  troch  predchádzajúcich  regiónoch.  Postup  vytvárania  
automatu preberieme v jednej z nasledujúcich podkapitol, predtým ale musíme objasniť použitie 
tzv. diferencií, ktoré budú v algoritme neskôr potrebné.

4.3.1 Výpočet pomocou diferencií
Pripomeňme si Ukkonenov automat (podkapitola 4.1) a výpočet jeho stavov. Každý stav bol vlastne 
poľom hodnôt  jedného  stĺpca  dynamickej  matice.  Výpočet  nového  stavu  prebiehal  presne  ako 
v dynamickej matici — aktuálny stav obsahoval starý stĺpec hodnôt a do nového stavu sa postupne 
ukladali hodnoty nového stĺpca dynamickej matice.

Podľa vety  2.4 vieme,  že dve hodnoty,  ktoré sa nachádzajú v rovnakom stĺpci  dynamickej 
matice priamo nad sebou, sa môžu líšiť maximálne o hodnotu ±1. Využitím tohoto faktu môžeme 
upraviť algoritmus tak, aby jednotlivé stavy obsahovali namiesto reálnych hodnôt len  diferencie, 
teda rozdiely medzi hodnotami nachádzajúcimi sa nad sebou. Obrázok 4.3 znázorňuje rozdiel medzi 
pôvodnými a novými stavmi, vyjadrenými pomocou diferencií.
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Obrázok 4.2: Transformácia stavov pôvodného Ukkonenovho algoritmu (vľavo) na regióny 
algoritmu WMM (vpravo)

Obrázok 4.3: Porovnanie stĺpcov dynamickej matice vyjadrených pomocou pôvodných hodnôt  
(vľavo) a pomocou diferencií (vpravo)



Táto úprava samozrejme počet  stavov automatu neznižuje,  nakoľko v podstate meníme  len 
značenie hodnôt vnútri stavu. Bude však potrebná neskôr pri delení stavov na regióny. Definujme si 
teraz niektoré nové pojmy potrebné pre ďalšiu prácu:

Nech D [i , j ]  označuje diferenciu D [i , j ] = C i , j − C i−1, j  pre 1 ≤ i ≤m , 0≤ j ≤ n .

Nech cin i , j  označuje tzv. carry-in hodnotu C i , j −C i , j−1 . Z definície diferencie môžeme 
ľubovoľnú  carry-in hodnotu  vypočítať  aj  ako cin i , j = cin i−1, j  D j [i ] − D j−1[i ]  
(odvodenie sa nachádza v [19]).

Ďalej označme s [i , t ] = {0 ak P [ i ]= t
1 inak  pre 1 ≤ i ≤m  a pre všetky t ∈  .

Carry-in  hodnoty  sú  potrebné  vo  výpočte  k  uloženiu  rozdielu  medzi  hodnotou  aktuálneho 
a starého  stĺpca  dynamickej  matice  a s [i , t ]  slúži  k  porovnaniu  daného  znaku  patternu 
s ľubovoľným znakom t  v abecede  .

Výpočet dynamickej matice pomocou diferencií sa potom riadi vzťahom 4.1. Ten je odvodený 
z  pôvodného  vzorca  pre  výpočet  dynamickej  matice  2.1,  odvodenie  a  dôkaz  správnosti  sa 
nachádzajú v pôvodnom článku [19].

D [ i ,0] = 1 pre 0 ≤ i ≤m
D [0 , j ] = 0 pre 0 ≤ j ≤ n

D [ i , j ] = min {1s [i ,T [ j ]] − cin i−1, j

D [ i , j−1] − cin i−1, j  1
pre 1 ≤ i ≤m , 1 ≤ j ≤ n

(4.1)

Môžeme teda povedať, že k výpočtu novej diferencie potrebujeme poznať tri hodnoty:
• s [i , T [ j ]] , teda či je znak patternu P i  zhodný so znakom textu T j ;
• diferenciu predchádzajúceho stĺpca D [i , j−1] ;
• a cin i −1, j , čiže carry-in hodnotu získanú pri výpočte predchádzajúcej diferencie.

Poznamenajme, že k výpočtu postačuje mať uložený vždy len jeden stĺpec diferencií a nový  
počítať  vždy do  neho (tak  ako pri  pôvodnom algoritme  v  podkapitole  2.3).  Rovnako  môžeme 
pristupovať aj ku carry-in hodnote, na ktorej uloženie stačí jednoduchá skalárna premenná (napr.  
integer). Pseudokód 6 demonštruje takto realizovaný algoritmus.

Ďalším zaujímavým faktom je, že kým v pôvodnej dynamickej matici bol každý stĺpec tvorený
m1  hodnotami, pri použití diferencií nultý riadok potrebný nie je. Dôvod je prostý: pre výpočet
D [1 , j ]  nie  je  potrebná  predchádzajúca  diferencia D [0 , j ] ,  pretože  je  vo  vzťahu  zastúpená 

carry-in hodnotou cin0 , j . Nultá carry-in hodnota má pre ľubovoľný stĺpec hodnotu 0 (vychádzajúc 
z toho, že všetky hodnoty dynamickej matice v nultom riadku sa rovnajú nule), takže môže byť  
nastavená ešte pred samotným cyklom na výpočet nového stĺpca (4).
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Pseudokód 6 Výpočet dynamickej matice pomocou diferencií
1 for i = 1 to m: # inicializácia nultého stĺpca
2   D[i] = 1
3 for j = 1 to n: # pre každý znak textu...
4   cin = 0 # carry-in hodnota je na začiatku 0
5   t = T[j] # prečítanie aktuálneho znaku textu
6   for i = 1 to m: # výpočet nového stĺpca...
7     oldD = D[i] # uloženie D[i, j-1]
8     D[i] = min(1, s[i, t] - cin, D[i] - cin + 1)
9     cin += D[i] - oldD # aktualizácia carry-in hodnoty

4.3.2 Vytvorenie automatu
Po definovaní diferencií môžeme pokračovať popisom postupu vytvárania automatu. Ako už bolo 
spomenuté,  po  rozdelení  pôvodných  stavov  (tvorených  stĺpcami  dynamickej  matice)  na  viac 
regiónov bude výpočet každého stavu závislý od troch predchádzajúcich regiónov (ako to už bolo 
zobrazené  na obrázku  4.2).  Túto  závislosť teraz  bližšie  preskúmame,  najprv  si  však definujme 
niektoré nové pojmy:

Nech p  je  index  regiónu veľkosti r ,  kde 1 ≤ p ≤m /r .  Pre  jednoduchosť  zatiaľ 
predpokladajme,  že r  delí m  bezo  zvyšku,  opačná  situácia  bude  vysvetlená  neskôr 
v podkapitole 4.3.5.

Nech CV [ p ,t ]  je  charakteristickým  vektorom dĺžky r ,  ktorý  je  tvorený  hodnotami
s [ p−1∗r1, t ] , s [p−1∗r2,t ] ,  s [ p∗r ,t ] .

Nech D j  je vektor diferenčných hodnôt D [1m , j ]  pre 0 ≤ j ≤ n .

Potom  región R [ j , p ] 4 je  pre  každý  index p  podvektor  vektoru  diferenčných  hodnôt
D j [ p−1∗r  1, , p∗r ]  a  od  tohoto  miesta  ďalej  budeme  za  stav  automatu 

považovať každý možný región veľkosti r .

Výpočet  stavov  bude  prebiehať  veľmi  podobne  ako  pri  dynamickej  matici  vyjadrenej 
diferenciami,  len  s  tým rozdielom,  že  jeden krok algoritmu  vypočíta  celý  región,  nielen jednu 
hodnotu. Situáciu znázorňuje obrázok 4.4.

4 V pôvodnej práci je región označovaný ako D j 〈p 〉 , pre jasnejšie odlíšenie od diferencií D [ i , j ]  bolo však 
zvolené toto označenie.
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Podľa obrázku teda každý nový stav R [ j , p ]  závisí od troch premenných:
• regiónu predchádzajúceho stĺpca R [ j −1, p ] ;
• vstupnej carry-in hodnote cin p−1∗r , j , získanej po výpočte regiónu R [ j , p−1] ;
• a charakteristického vektoru CV [ p ,T [ j ]] .

Použitie  diferencií  nám slúži  k  tomu,  aby stavy nemuseli  obsahovať  hodnoty  v  rozmedzí
〈0 ; k1〉 , ale len v rozsahu 〈−1 ; 1〉 . Keďže každý stav je tvorený r  diferenciami, celkový počet 

stavov v automate bude 3r . Vďaka tejto úprave môžeme každý stav zakódovať do rozsahu 〈0 ; 3 r   
a uložiť  ako  bežný  integer5.  Podobne  môžeme  postupovať  aj  pri  charakteristických 
vektoroch — s tým  rozdielom,  že  obsahujú  len  hodnoty  0 a  1,  môžeme  ich  teda  prekódovať 
do celých čísel v rozsahu 〈0 ; 2 r  . V prípade carry-in hodnoty nie je takéto prispôsobenie potrebné, 
keďže je to len skalárna celočíselná hodnota v rozsahu 〈−1 ; 1〉 .

Po týchto úpravách môžeme tranzitívnu funkciu automatu definovať takto:

Nech R  je  stav automatu, CV  charakteristický vektor (obe v podobe celých čísel) a cin  
carry-in hodnota.

Potom h [R ,CV , cin ] = R ▮ , cin▮   je  tranzítívna  funkcia automatu,  ktorá  pre  každú 
kombináciu R , CV  a cin  vráti nový stav R ▮  a novú hodnotu cin▮ .

5 Diferencie majú tri možné hodnoty (-1, 0 a 1), po posunutí do intervalu <0…2> je možné každú z nich 
považovať za jednu cifru čísla v trojkovej sústave. Po prevode celého stavu do desiatkovej sústavy tak 
získame výsledné zakódovanie (index) stavu.
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Poslednou  otázkou  zostáva,  ako  vygenerovať  charakteristické  vektory  a  samotnú  tabuľku 
tranzitívnej funkcie. Pseudokód 7 zobrazuje postup vytvorenia tranzitívnej tabuľky h .

Pseudokód 7 WMM algoritmus: vytváranie automatu
1 maxR = 3^r - 1 # počet rozličných regiónov
2 maxCV = 2^r - 1 # počet charakteristických vektorov
3 h = []
4 for R = 0 to maxR: # pre každý rozličný región...
5   decodedR = decode(R)
6   for CV = 0 to maxCV: # pre každý charakteristický vektor...
7     decodedCV = decode(CV)
8     for cin = -1 to 1: # pre každú carry-in hodnotu...
9       R2 = []
10       cin2 = cin
11       for i = 1 to r: # výpočet nového regiónu
12         R2[i] = min(1, decodedCV[i] - cin2, decodedR[i] - cin2 + 1)
13         cin2 += R2[i] - decodedR[i]
14       h[R, CV, cin] = [encode(R2), cin2] # uloženie prechodu

Algoritmus generuje tabuľku presne tak, ako to naznačuje jej definícia: vypočíta tranzíciu pre  
každú možnú kombináciu R , CV  a cin . Vonkajší cyklus (4) postupne prebieha pre každý možný 
stav  ( R  ).  Funkcia  decode (5)  následne  z  celočíselného  vyjadrenia  stavu  získa  pôvodný  stav 
vo forme diferencií, tie totiž budú potrebné pri počítaní nového stavu (12). V strednom cykle (6) 
prechádza algoritmus každé možné číslo charakteristického vektoru ( CV  )  a  rovnako aj  z neho 
dekóduje pôvodný vektor (7). Vnútorný cyklus (8) je nakoniec vykonaný trikrát pre každú carry-in 
hodnotu  -1,  0 a  1. Výpočet nového stavu prebieha až v najvnútornejšom cykle (11-13). Po ňom 
algoritmus uloží prechod do tranzitívnej tabuľky h  (14), pričom je nový stav R2  pred uložením 
prekódovaný do celočíselného vyjadrenia funkciou encode.

Nakoniec ostáva už len vygenerovať tabuľku charakteristických vektorov CV .  Jej úlohou je 
pre každý prijatý znak textu T [ j ]  v závislosti od aktuálneho indexu regiónu p  vrátiť prislúchajúci 
charakteristický  vektor  (dĺžky r )  prekódovaný  do  celého  čísla.  Pseudokód  8 zobrazuje  celý 
algoritmus, prekódovanie vektoru opäť zabezpečuje funkcia encode (9).

Pseudokód 8 WMM algoritmus: vytváranie charakteristických vektorov
1 for t in alphabet: # pre každý znak v abecede textu...
2   for p = 1 to m/r: # pre každý región...
3     vector = []
4     for j = 1 to r: # výpočet charakteristického vektoru
5       if t == P[(p-1)*r + j]
6         vector[j] = 0
7       else
8         vector[j] = 1
9     CV[p, t] = encode(vector) # uloženie vektoru
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4.3.3 Vyhľadávanie
Samotné  vyhľadávanie  prebieha  po  vytvorení  automatu  a  charakteristických  vektorov  pomerne 
jednoducho (Pseudokód 9).  Algoritmus  najprv  inicializuje  všetky regióny tak,  aby zodpovedali 
diferenciám nultého stĺpca dynamickej matice, teda samým 1 (1-2). Taktiež nastaví premennú sum 
na súčet diferencií nultého stĺpca (3)6. Následne prebieha algoritmus pre každý znak textu (4), kde 
sa vždy najprv nastaví premenná cin na 0 (6, vysvetlenie v závere podkapitoly 4.3.1). Po prechode 
do nových regiónov (7-8) je podľa poslednej carry-in hodnoty aktualizovaný aj súčet diferencií (9). 
V závere už zostáva len overiť, či tento súčet nepresiahol povolenú vzdialenosť k  (10-11).

Pseudokód 9 WMM algoritmus: vyhľadávanie
1 for p = 1 to m/r: # inicializácia regiónov na nultý
2   R[p] = 3^r - 1 #   stĺpec (stavy zo samých jednotiek)
3 sum = m # začiatočný súčet diferencií stĺpca
4 for j = 1 to n: # pre každý znak textu...
5   t = T[j]
6   cin = 0 # carry-in hodnota je na začiatku 0
7   for p = 1 to m/r: # pre každý región... (prechod)
8     R[p], cin = h[ R[p], CV[p, t], cin ]
9   sum = sum + cin # aktualizácia súčtu
10   if sum ≤ k: # našla sa zhoda?
11     print "Zhoda na pozícii " + j + ", vzdialenosť " + sum

4.3.4 Univerzálny automat
Dôležitou vlastnosťou automatu, ktorú bolo možné vypozorovať už z algoritmu pre jeho vytvorenie  
(Pseudokód 7), je jeho nezávislosť od konkrétneho patternu, textu či abecedy. Pri každom prechode 
je síce potrebný charakteristický vektor CV [ p ,T [ j ]]  (14), ale jeho hodnoty vyjadrujú len to, či sa 
znaky  patternu  v  danom rozsahu  (podľa  indexu  regiónu p )  zhodujú  s  určitým  znakom textu. 
Neobsahujú však žiadnu informáciu o tom, o aké znaky sa jedná. Túto informáciu obsahuje tabuľka  
charakteristických vektorov, ktorá je vytvorená vždy pre daný pattern a abecedu textu.

Z tohoto pozorovania vychádza dôležitý záver: celý automat je potrebné vytvoriť len raz, hneď 
po určení požadovanej veľkosti regiónov, pretože nie je závislý na žiadnom inom údaji. Po zadaní 
abecedy  a  patternu  už  stačí  vytvoriť  len  tabuľku  charakteristických  vektorov.  Pri  potrebe 
vyhľadávania iného patternu (alebo zmeny abecedy textu) je potrebné prepočítať znovu len tabuľku, 
nie celý automat. Vzhľadom k jej malej veľkosti je dokonca (po menších úpravách) možné vytvoriť 
tabuľky pre viaceré patterny a vyhľadávať ich podľa potreby vždy pomocou rovnakého automatu.

6 Hoci to z definícií vyplýva, poznamenajme, že súčet diferencií stĺpca vždy zodpovedá poslednej hodnote 
v pôvodnej dynamickej matici, teda D [m , j ] . Z toho taktiež môžeme ľahko vyvodiť, že súčet diferencií 
všetkých regiónov jedného stĺpca sa tiež rovná tejto hodnote.
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4.3.5 Nedeliteľnosť patternu veľkosťou regiónov
V definícii indexu regiónu (podkapitola  4.3.2) sme spomenuli, že nedeliteľnosť dĺžky patternu m  
veľkosťou regiónu r  zatiaľ nebudeme uvažovať. V tejto podkapitole preberieme úpravy potrebné 
k správnemu  fungovaniu  algoritmu  aj  v  takýchto  prípadoch.  Zmeny  sa  týkajú  tabuľky 
charakteristických vektorov a samotného vyhľadávania.

Charakteristické vektory musíme vytvárať tak, akoby bola dĺžka patternu o toľko väčšia, aby 
bola  bezo  zvyšku  deliteľná  veľkosťou  regiónov.  Označme  si  počet  znakov,  o  ktoré  takto 
„predĺžime“ pattern, ako  padding. K výpočtu posledných hodnôt tých vektorov, ktoré prislúchajú 
koncu  patternu,  nám  potom  v  patterne  bude  chýbať  práve  padding znakov.  Nakoľko  však 
na chýbajúcich  znakoch  nezáleží,  nastavíme  posledné  hodnoty  týchto  vektorov  na  0,  čo  bude 
zodpovedať zhodnosti  s  akýmkoľvek znakom textu.  Tým zaistíme,  že  tieto znaky nebudú mať 
na výpočet  žiadny  vplyv.  Pseudokód  10 obsahuje  upravenú  podmienku  pôvodného  riadku  (5) 
vo výpočte tabuľky charakteristických vektorov (Pseudokód 8).

Pseudokód 10 WMM algoritmus: padding patternu
5 if (p-1)*r + j > m  or  t == P[(p-1)*r + j]

Uvedený postup má už len niekoľko posledných chýb, ktoré musíme vyriešiť. Prvou je, že sme  
virtuálne predĺžili  pattern,  a tak sa teraz pri  vyhľadávaní  budú všetky približné zhody patternu 
s textom objavovať padding znakov za ich reálnou pozíciou. To vyriešime tak, že pri inicializácii  
túto hodnotu pripočítame k premennej  sum (3) a pri vyhľadávaní ju naopak odčítame od pozície 
každej približnej zhody j . Ďalším problémom je, že kvôli predĺženiu patternu nie sú pri konci textu 
(posledných padding znakov) detekované zhody s patternom. K oprave tejto chyby stačí predĺžiť 
o padding znakov (môžu byť ľubovoľné) aj samotný text T .

4.3.6 Optimalizácia: transformácia tabuľky prechodov
V  pôvodnom  algoritme  (Pseudokód  7)  má  tabuľka  prechodov h  tri  dimenzie.  Jednoduchým 

preskúmaním ich  rozsahov ( cin ∈ 〈−1 ; 1〉 ,  CV ∈ 〈0 ; 2r   a  R ∈ 〈0 ; 3r   )  však zistíme,  že  ak 
upravíme  celočíselnú  reprezentáciu  každého  charakteristického  vektoru CV  na 3∗CV  1  
a každého  regiónu R  na 3∗2r∗R ,  môžeme  pretransformovať  tabuľku  do  jedinej  dimenzie,  čím 
docielime  rýchlejšiu  indexáciu  jej  hodnôt.  Po  tejto  úprave  bude  mať  potom akýkoľvek prístup 
k tabuľke (či už pri vytváraní jej prechodov, alebo vo fáze vyhľadávania) tvar h [R CV  cin ]  
a tabuľka samotná tak bude mať rozsah 〈0 ; 3∗6 r  .

4.3.7 Optimalizácia: minimalizácia výpočtov pri vyhľadávaní
V druhej časti  pôvodnej práce  [19] autori použili na svoj algoritmus Ukkonenovu optimalizáciu 
na vynechanie  zbytočných  výpočtov  (podkapitola  4.1.4).  Vzhľadom  k  tomu,  že  pracujeme 
s regiónmi, označme si ako valídne regióny tie, ktoré obsahujú valídnu hodnotu, a posledný z nich 
označme ako posledný valídny región (ten obsahuje poslednú valídnu hodnotu). Myšlienka je taká, 
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že po prijatí  znaku vo fáze vyhľadávania môžeme ukončiť výpočet  jeden región za posledným 
valídnym regiónom z predchádzajúceho stĺpca, pretože ďalšie regióny nemôžu byť valídne (podľa 
vety 2.4).

K  aplikácii  optimalizácie  je  potrebná  relatívne  komplexná  zmena  algoritmu,  preto  si  ho 
vysvetlíme priamo na zdrojovom kóde (Pseudokód 11). Na začiatku je potrebné určiť celkový počet 
regiónov (1), posledný valídny z nich (2) a všetky inicializovať (3-4). Súčet diferencií určíme len 
pre valídne regióny (5).

V hlavnom cykle  budeme  najprv počítať  regióny po  posledný valídny z  predchádzajúceho 
stĺpca (10). Len ak bude ich súčet rovný povolenej vzdialenosti k  (a ich počet menší ako celkový 
počet), budeme pre istotu počítať jeden ďalší región (12-15)7. Ak táto podmienka nie je splnená, 
algoritmus hľadá posledný valídny región v aktuálnom stĺpci (18-20). Keďže je však presné určenie 
výpočetne  príliš  náročné8,  región  je  hľadaný len  približne:  overí  sa,  či  aktuálny súčet  je  vyšší 
od povolenej vzdialenosti aspoň o r , v takom prípade totiž región nemôže obsahovať žiadnu valídnu 
hodnotu. Na záver ostáva opäť už len overiť, či sa nenašla približná zhoda (21-22).

Pseudokód 11 WMM algoritmus: optimalizované vyhľadávanie
1 regions = (m + padding)/r # získanie počtu regiónov
2 last = k / r # posledný valídny región
3 for p = 1 to last: # inicializácia regiónov na nultý
4   R[p] = 3^r - 1 #   stĺpec (stavy zo samých jednotiek)
5 sum = last * r # začiatočný súčet diferencií stĺpca
6
7 for j = 1 to n: # pre každý znak textu...
8   t = T[j]
9   cin = 0 # carry-in hodnota je na začiatku 0
10   for p = 1 to last: # pre každý valídny región...
11     R[p], cin = h[ R[p] + CV[p, t] + cin ] # prechod
12   if sum == k and last < regions: # treba počítať jeden ďalší región?
13     last += 1 # zvýšenie počtu stavov
14     R[last], cin = h[ (3^r-1) + CV[(last, t)] + cin ] # prechod
15     sum += r + cin # aktualizácia súčtu (s novým stavom)
16   else:
17     sum += cin # aktualizácia súčtu
18     while sum > k + r: # hľadanie posledného valídneho regiónu
19       sum -= columnSum[last] # znižovanie súčtu o nevalídne regióny
20       last -= 1
21   if last == regions and sum ≤ k: # našla sa zhoda?
22     print "Zhoda na pozícii " + (j - padding) + ", vzdialenosť " + sum

7 Podmienka sa môže zdať nedostatočná, pretože súčet môže byť na prvý pohľad aj menší ako k . V takom 
prípade by však bol v predchádzajúcom stĺpci vygenerovaný ďalší región a premenná last by bola 
o 1 vyššia.

8 V pôvodnej práci [19] je uvedený aj presný výpočet, po testoch však autori zistili, že približné určenie je 
efektívnejšie.
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4.3.8 Časová a priestorová zložitosť
Určiť časovú a priestorovú zložitosť algoritmu nie je zložité, keďže počty stavov, charakteristických 
vektorov aj tranzícií automatu poznáme dopredu.

Časová zložitosť
Časová  zložitosť  výpočtu  charakteristických  vektorov  je O ∣∣∗m  ,  pretože  pre  každý  znak 
z abecedy musí algoritmus vypočítať m  hodnôt. Ďalej vieme, že počet tranzícií je po transformácii 
tabuľky prechodov (podkapitola  4.3.6)  vždy 3∗6r  a  výpočet  jednej  trvá O r  .  Dostávame  teda 
celkovú časovú zložitosť9 fázy predspracovania O r ∗ 6r  .

Vo fáze vyhľadávania trvá prijatie jedného znaku textu O m /r  ,  pretože stĺpec dĺžky m  je 
počítaný po jednotlivých regiónoch. Celkový čas vyhľadávania je potom O n ∗m /r  .

Priestorová zložitosť
Tabuľka  charakteristických  vektorov  potrebuje  miesto O ∣∣∗m /r  ,  pretože  na  každý  znak 
pripadá O m /r   charakteristických vektorov zakódovaných do celého čísla.

Tabuľka prechodov potrebuje mať uložené dve celé čísla (nový región a carry-in hodnotu) pre 
každú vstupnú kombináciu regiónu, charakteristického vektoru a carry-in hodnoty.  Keďže týchto 
kombinácií je spolu 3∗6r , jej celková priestorová zložitosť9 je O 2∗3∗6r  =O 6r  .

4.4 Navarro
Posledný  algoritmus,  ktorému  sa  v  tejto  kapitole  budeme  venovať,  je  Navarrov  čiastočný 
deterministický konečný automat,  publikovaný roku 1997 v  [11]. Od všetkých predchádzajúcich 
algoritmov  sa  zásadne  odlišuje  tým,  že  predom negeneruje  všetky  stavy,  preto  je  v  literatúre 
nazývaný aj ako  lazy automat. Počas vyhľadávania sa dynamicky generujú len tie stavy, ktoré sú 
skutočne  potrebné  k ďalšiemu  prechodu,  takže  automat  nemusí  byť  vygenerovaný  celý.  Tento 
prístup sa úplne odlišuje od ostatných algoritmov, v ktorých sú rozličné optimalizácie aplikované 
k tomu, aby počet stavov úplne vygenerovaného deterministického automatu bol čo najnižší.

Napriek  týmto  odlišnostiam  je  definícia  automatu  prakticky  totožná  s  Ukkonenovým, 
nebudeme  ju  preto  uvádzať  znovu.  Stavom teda  opäť  chápeme  stĺpec  dynamickej  matice 
s jednotlivými  jej  hodnotami.  Optimalizácia  obmedzujúca  tieto  hodnoty  na  maximálne k 1  
(podkapitola  4.1.3)  je  už  štandardne  súčasťou  algoritmu,  taktiež  Melicharova  optimalizácia 
na zníženie veľkosti abecedy z podkapitoly 4.2. Tá je však tentokrát riešená samostatnou tabuľkou, 
ktorá sa ako jediná počíta vo fáze predspracovania. Pseudokód 12 ukazuje algoritmus jej vytvárania.

9 V pôvodnej práci [19] bola dosiahnutá nižšia časová aj priestorová zložitosť pre tabuľku prechodov, tá 
však využívala pointery a ďalšie špecifické vlastnosti jazyka C, ktorých implementácia v Pythone by 
bola neefektívna.
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Pseudokód 12 Navarrov algoritmus: vytvorenie tabuľky znakov
1 charToIndex = []
2 x = 1
3 for t in alphabet: # pre každý znak z abecedy textu...
4   if t in patternAlphabet: # ak sa nachádza aj v patterne,
5     charToIndex[t] = x #   priraď mu jedinečný index
6     x+= 1
7   else: # inak mu priraď index
8     charToIndex[t] = 0 #   zástupného znaku

Ako vidíme, každému znaku z abecedy je priradený číselný index. Tie znaky, ktoré sa zároveň 
vyskytujú aj v patterne, majú tento index jedinečný. Ostatným je priradený vždy rovnaký index 0, 
čím  sú  efektívne  zastúpené  jediným  znakom.  Je  zrejmé,  že  tento  postup  je  ekvivalentný 
s Melicharovou  úpravou,  ktorá  pre  celú  množinu X  znakov  nenachádzajúcich  sa  v  patterne 
definovala zástupný znak x .

4.4.1 Vyhľadávanie
Keďže vo fáze vyhľadávania dochádza ku generovaniu potrebných stavov, prebieha vyhľadávanie 
trochu  inak  ako  pri  predchádzajúcich  algoritmoch.  Pseudokód  13 obsahuje  celý  postup 
vyhľadávania.  To sa  začína inicializáciou začiatočného stavu (1),  kde  vidíme  obmedzenie  jeho 
hodnôt na maximalne k 1 . Algoritmus ďalej pokračuje inicializáciou tabuliek prechodov, stavov 
a indexov (4-6).

Hlavný cyklus (8-18) pre každý prijatý znak textu overí, či existuje prechod z aktuálneho stavu 
na nový (9). Ak áno, preskočí sa celý blok programu a vykoná sa prechod (16), v opačnom prípade 
musí  byť  prechod vytvorený.  Funkcia  createState (10)  najprv  na  základe  aktuálneho  stavu, 
prijatého  znaku  a patternu  vypočíta  nový,  ktorý  sa  uloží  do  tabuľky  stavov  (ak  sa  v  nej  ešte 
nenachádzal). Postup je identický s Ukkonenovým algoritmom pre tvorbu stavov (Pseudokód 1), 
preto ho nebudeme uvádzať. Následne algoritmus uloží nový prechod do tabuľky (15), prechod sa 
vykoná (16) a záverečná podmienka (17) už len overí, či sa na aktuálnej pozícii nenachádza zhoda.

Pseudokód 13 Navarrov algoritmus: vyhľadávanie
1 state = [0, ... , k] + [k+1]*(m-k) # inicializácia začiatočného stavu
2 s = 0 # index aktuálneho stavu
3 i = 0 # index posledného vygenerovaného stavu
4 h = []
5 states[s] = state # tabuľka všetkých stavov automatu
6 index[state] = s # index všetkých stavov automatu
7
8 for j = 1 to n: # pre každý znak textu...
9   if not (s, charToIndex[t]) in h: # existuje potrebný prechod?
10     newState = createState(states[s], P, T[j]) # výpočet nového stavu
11     if not newState in index: # ak je stav nový, bude uložený
12       i += 1
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13       index[newState] = i
14       states[i] = newState
15     h[(s, charToIndex[t])] = index[newState] # uloženie prechodu
16   s = h[(s, charToIndex[t])] # prechod na nový stav
17   if states[s][m] <= k: # našla sa zhoda?
18     print "Zhoda na pozícii " + j + ", vzdialenosť " + states[s][m]

4.4.2 Časová a priestorová zložitosť
Určiť časovú a najmä priestorovú zložitosť algoritmu je vzhľadom k dynamickému generovaniu 
stavov zložité.  Tak,  ako aj  pri  ostatných algoritmoch,  závisí  počet  stavov od abecedy  ,  dĺžky 
patternu n  a povolenej  editačnej  vzdialenosti k .  Novým  parametrom  je  však  dĺžka  textu m . 
Intuitívne totiž  môžeme  predpokladať,  že  s  narastajúcou dĺžkou bude rozmanitosť textu stúpať, 
a preto bude potrebné vygenerovať viaceré stavy.

V  pôvodnej  práci  [11] Navarro  uvádza,  že  časová  zložitosť  algoritmu  bude
O n m ∗ min , n   ,  kde  =O K ∗ minm , ∣∣   označuje  hornú hranicu počtu prechodov 

v kompletnom  deterministickom  automate.  Priestorová  zložitosť  algoritmu  bola  určená  ako
O minK , n  ∗ minm , ∣∣  .  Ako  však  Navarro  upozornil,  nejde  o  presné  ohraničenie,  ale 

o najnižšiu  dokázanú hranicu  (presné  ohraničenie  sa  podľa  našich  informácií  ešte  stále  hľadá).  
Odvodenie  týchto  zložitostí  môžeme  opäť  nájsť  v  rovnakej  práci  [11].  Vzhľadom k  tomu,  že 
vyžaduje hlbšiu znalosť problematiky a nie je ani zďaleka triviálne, nebudeme ho uvádzať.
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5 Implementácia
Prvým krokom pred implementáciou algoritmov z kapitoly 4 bol výber vhodného programovacieho 
jazyka. Hlavnými kritériami pri jeho voľbe boli:

• jednoduchá syntax
• podpora objektovo orientovaného programovania
• natívna podpora abstraktných dátových typov
• široká základňa implementovaných funkcií
• možnosť jednoduchým spôsobom merať pamäť alokovanú jednotlivými algoritmami

Najlepšími  kandidátmi  sa  stali  jazyky  C a  Python.  Hoci  v  jazyku  C chýba  možnosť 
programovať objektovo a poskytuje len základné dátové štruktúry, jeho obrovskou výhodou je, že 
programátor má absolútnu kontrolu nad akoukoľvek alokáciou údajov. Meranie pamäte použitej  
algoritmom by vďaka tomu bolo v tomto jazyku úplne jednoduché. Na druhej strane,  Python si 
alokuje potrebnú pamäť automaticky, bez nutnosti akejkoľvek intervencie zo strany programátora. 
Vďaka  tomu  je  síce  programovanie  v  ňom  veľmi  jednoduché,  meranie  veľkosti  jednotlivých 
štruktúr  sa  však  stáva  problémom,  keďže  v  Pythone neexistuje  pre  tento  účel  žiadna  natívna 
knižnica.

Po zvážení všetkých kritérií bol nakoniec ako vhodnejší programovací jazyk zvolený Python 
a pre meranie alokovanej pamäte bola použitá externá knižnica asizeof.py10. Implementácia bola 
testovaná na 32bitových verziách operačných systémov Windows 7 a Ubuntu 10.04.2 s použitím 
interpretu  Python vo  verzii  2.6.5 alebo  2.7.  Program  samotný  bol  rozdelený  do  viacerých 
modulov, ktoré si teraz popíšeme.

5.1 Hlavný modul
Hlavný  modul  amatch.py zjednocuje  všetky  ostatné  moduly,  obsahuje  parser  pre  kontrolu 
zadaných parametrov a volá ďalšie potrebné funkcie.

Po zadaní parametrov je najprv zavolaná funkcia parseArgs, ktorá overí správnosť všetkých 
prepínačov  a  vráti  nastavenia  programu  uložené  v  zozname.  Podľa  požadovaného  algoritmu, 
ktorým  má  byť  približné  vyhľadávanie  uskutočnené,  je  vytvorený  nový  objekt  jedného 
z implementovaných  modulov  algoritmov.  Hlavný modul  predá  objektu  v  parametroch  zvolený 
pattern, text a vzdialenosť a zavolá jeho metódu search, ktorá vráti pozície približných zhôd. Tieto 
sú potom metódou printMatches vypísané na obrazovku. Ak bol parametrami vyžiadaný aj výpis 
štatistík, je naviac zavolaná aj metóda printStats. Príloha A obsahuje návod k použitiu hlavného 
modulu a tiež popis všetkých jeho parametrov.

10 Modul bol vytvorený spoločnosťou ProphICy Semiconductor, Inc a získaný zo stránky 
<http://aspn.activestate.com/ASPN/Cookbook/Python/Recipe/544288>.
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5.2 Pomocné moduly
Pre zjednodušenie štruktúry hlavného modulu boli  viaceré pomocné  funkcie presunuté do troch 
samostatných modulov.

5.2.1 Vstupno-výstupný modul
Modul io.py je súbor jednoduchých funkcií zastrešujúcich vstupno-výstupné operácie so súbormi, 
ďalej  vypisovanie  chýb a  štandardného  výstupu.  Obsahuje  funkcie  openStream,  readStream, 
writeStream a  closeStream,  ktoré  umožňujú  prácu  so  súbormi.  Funkcia  error vypíše 
požadovanú chybovú hlášku a v prípade fatálnej chyby korektne ukončí beh programu.

5.2.2 Základný modul pre približné vyhľadávanie
Modul  common.py definuje  rodičovskú  triedu  automaton,  z  ktorej  dedia  všetky  moduly 
algoritmov. Trieda implementuje pre algoritmy základné metódy na meranie času (startClock 
a saveClock), metódu printMatches na výpis nájdených zhôd a ďalšie pomocné metódy (napr. 
checkSearch pre overenie, či je algoritmus pripravený na vyhľadávanie, ďalej privátnu metódu 
_checkDistance pre overenie, či vzdialenosť k  je menšia ako dĺžka patternu m , alebo funkcie 
pre prevody medzi číselnými sústavami _toBase a _fromBase).

5.2.3 Modul pre kalkuláciu alokovanej pamäte
Program pre výpočet pamäťových nárokov jednotlivých algoritmov používa voľne šíriteľný modul  
asizeof.py.  Ten  poskytuje  množstvo  funkcií  pre  získanie  skutočnej  veľkosti  objektov 
a premenných v Pythone, pre potreby tejto práce však postačila rovnomenná funkcia asizeof.

5.3 Moduly algoritmov
Všetky  moduly  implementovaných  algoritmov  sú  umiestnené  v  podadresári  ./algorithms. 
Napriek tomu, že v kapitole 4 boli prebrané len štyri algoritmy, implementovaných metód je viac. 
Pre každú prácu bolo totiž vytvorených viac verzií programu — tak, aby odpovedali jednotlivým 
optimalizáciám, ktoré autori navrhli v pôvodných prácach. Takto bude možné v kapitole 6 otestovať 
nielen  efektívnosť  každého  algoritmu  ako  takého,  ale  aj  význam  a  prínos  jeho  jednotlivých 
optimalizácií zvlášť.

Medzi  implementované  metódy  bol  zaradený  aj  pôvodný  algoritmus  od  Sellersa  [15], 
vysvetlený v podkapitole 2.3. Ten bude pri testovaní slúžiť ako referenčný bod, s ktorým budeme 
môcť ostatné metódy porovnávať.

Implementácia prebiehala väčšinou presne podľa pseudokódov v kapitole  4, prípadné menšie 
zmeny boli vykonané len pre urýchlenie výpočtu. Každý modul algoritmu obsahuje jednu triedu 
s rovnomenným názvom.  Tá  vždy obsahuje  tri  hlavné  metódy  __init__,  prepare a  search, 
slúžiace k vytvoreniu automatu a vyhľadávaniu, a pomocnú metódu printStats, ktorá v prípade 
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potreby vypíše podstatné informácie o automate. Hlavné metódy sú vždy volané postupne, čím je  
možné celý algoritmus „odkrokovať“.

Inicializačná fáza (metóda __init__) obsahuje časti algoritmu, ktoré sa môžu vykonať hneď 
po spustení  programu,  tj.  v dobe,  keď ešte nie je známy pattern,  text  ani  editačná vzdialenosť. 
Niektoré  algoritmy  (napr.  algoritmus  WMM)  sú  takto  schopné  vytvoriť  si  určité  univerzálne 
štruktúry ešte predtým, než budú vôbec použité.

Fáza  predspracovania v  metóde  prepare je  zavolaná  vtedy,  keď je  známy  vyhľadávaný 
pattern, požadovaná vzdialenosť a abeceda textu, ale text samotný ešte nie. Počas nej dochádza  
k vytvoreniu celého automatu, takže väčšinou aj najdlhšie trvá.

Posledná  metóda  search zahajuje  fázu  vyhľadávania v  danom  texte.  Keďže  boli  všetky 
štruktúry vytvorené v predchádzajúcich dvoch fázach, väčšinou už nie sú potrebné žiadne rozsiahle 
prípravy a vyhľadávanie tak môže začať prakticky okamžite.

5.3.1 Sellersov algoritmus
Hoci tento algoritmus nevyužíva k výpočtu automat, bol z vyššie uvedených dôvodov zaradený 
do práce a dedí z triedy automaton. Pred vyhľadávaním si nevytvára žiadne ďalšie štruktúry, preto 
sa takmer celý algoritmus nachádza v metóde search.

Modul je nazvaný dyn.py (z anglického názvu „basic DYNamic matrix algorithm“).

5.3.2 Ukkonenov algoritmus
Ukkonenov  algoritmus  nevyužíva  fázu  inicializácie,  celý  automat  je  predpočítaný až  v  metóde 
prepare. Implementované boli tri rozličné moduly:

• ukk85a.py: základná  verzia  algoritmu,  implementácia  je  prakticky  totožná 
s pseudokódmi (Pseudokód 1 a Pseudokód 2)

• ukk85b.py: základný algoritmus po aplikovaní optimalizácie na zníženie počtu stavov 
z podkapitoly 4.1.3

• ukk85c.py: algoritmus  ukk85b.py s  minimalizovaným  počtom  výpočtov 
(optimalizácia z podkapitoly 4.1.4)

5.3.3 Melicharov algoritmus
Ako už bolo spomenuté, Melicharov algoritmus je takmer totožný s Ukkonenovým a tiež nevyužíva 
metódu __init__. Implementované boli dva moduly:

• mel96a.py: základný algoritmus s aplikovanou optimalizáciou z ukk85b.py
• mel96b.py: Melicharov algoritmus vytvorený z ukk85c.py

5.3.4 WMM algoritmus
Algoritmus  aktívne  využíva  všetky  tri  metódy:  vytvorenie  univerzálneho  automatu  prebieha 
v metóde  __init__ (Pseudokód 7) a charakteristické vektory sú vytvorené  v metóde  prepare 
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(Pseudokód 8). Oba implementované moduly už v sebe zahŕňajú optimalizáciu na transformáciu 
tabuľky prechodov z podkapitoly 4.3.6:

• wmm96a.py: základná verzia algoritmu, vyhľadávanie prebieha klasicky (Pseudokód 9)
• wmm96b.py: algoritmus s optimalizovaným vyhľadávaním z podkapitoly 4.3.7

5.3.5 Navarrov algoritmus
Navarrov  algoritmus  vytvára  nové  stavy až  pri  vyhľadávaní.  V metóde  prepare je  vytvorená 
tabuľka znakov (charToIndex). Implementované boli opäť dva moduly:

• nav97a.py: základný algoritmus, výpočet nových stavov výchádza z ukk85b.py
• nav97b.py: rovnaký algoritmus, ale výpočet stavov vychádza z ukk85c.py
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6 Testovanie
Cieľom tejto kapitoly je otestovať výkonnosť a použiteľnosť algoritmov pri rozličných vstupoch 
a zvolených parametroch. Predtým sa ale v krátkosti zmienime o spôsobe, akým bola overovaná  
správnosť implementovaných algoritmov.

6.1 Verifikácia algoritmov
Hoci boli všetky algoritmy naprogramované podľa pôvodných prác, v ktorých boli uverejnené, pred 
ich použitím je nutné otestovať správnosť implementácie.

Verifikácia  všetkých  algoritmov  bola  vykonaná  experimentálne.  Boli  vybrané  viaceré 
testovacie scenáre, v ktorých sa overila správnosť algoritmu v rozličných situáciách:

• správne detekovanie zhody na začiatku alebo konci textu;
• schopnosť algoritmu nájsť zhody, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko pri sebe;
• správne výstupy pri  nastavení  povolenej  vzdialenosti  na  0,  tzn.  prepnutie programu 

na exact string matching — algoritmus musí detekovať presné zhody (a žiadne iné);
• vyhľadávanie patternu dĺžky 2 s povolenou vzdialenosťou 1.

Ako najjednoduchší spôsob sa ponúka porovnanie výstupov jednotlivých algoritmov navzájom. 
Môžeme predpokladať, že v prípade chybne implementovaného algoritmu by sa táto chyba prejavila 
výstupom odlišným od ostatných algoritmov.

V prípade algoritmu WMM boli samostatne testované aj situácie, kedy bol kvôli nedeliteľnosti  
patternu veľkosťou regiónu použitý padding (vysvetlený v podkapitole  4.3.5). Pri tomto testovaní 
bola zistená chyba vo vzorci, ktorý určoval jeho veľkosť, chyba však bola v pôvodnom článku, kde 
bol  algoritmus  publikovaný  [19].  Veľkosť paddingu tam je  určená vzorcom R = r−m mod r  . 
V prípade  deliteľnosti  patternu  regiónom  (napr. m=10, r=5)  dáva  ale  vzorec  zlý  výsledok
R = 5−0= 5 . Po úprave vzorca na R = r−m mod r  mod r  už dostávame správnu hodnotu 0.

Po týchto kontrolách boli nájdené zhody skontrolované aj priamo v texte. Pre tieto účely bol 
do programu pridaný prepínač –d, ktorý zapne priebežné vypisovanie textu pri vyhľadávaní a každú 
nájdenú zhodu zvýrazní, takže je možné si vizuálne overiť správnosť algoritmu (ďalšie informácie 
o prepínačoch a ovládaní programu obsahuje Príloha A).

6.2 Testovanie výkonnosti
V tejto kapitole porovnáme výkonnosť implementovaných algoritmov pri rozličných podmienkach. 
Tieto testy sú z viacerých dôvodov potrebné aj napriek tomu, že väčšina algoritmov bola testovaná 
priamo v prácach, v ktorých boli publikované. Prvým dôvodom je, že tieto práce sú pomerne staré  
(od najstaršieho Ukkonena,  publikovaného v roku 1985,  po Navarrov algoritmus  z  roku 1997). 
Algoritmy sa môžu na dnešných počítačoch správať úplne inak. Niektoré kombinácie parametrov 
nemohli  byť  v pôvodných prácach vôbec otestované, pretože nebola prístupná dostatočne veľká 
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operačná  pamäť  alebo  pamäť  cache  (napr.  problémy  s  nízkou  pamäťou  cache  pri  testovaní 
algoritmu  WMM  v  [19]).  Pôvodné  testy  naviac  nie  sú  opakovateľné,  pretože  v  prácach  často 
chýbajú hodnoty niektorých parametrov. Posledným dôvodom pre vykonanie nových testov je tiež 
ten,  že  žiadny  z  algoritmov  nebol  implementovaný  a testovaný  v  Pythone.  Ich  výkonnosť 
v prostredí tohoto skriptovacieho jazyka preto ostáva otázna.

6.2.1 Metodika testovania
Medzi  základné  parametre,  ktoré  výrazne  ovplyvňujú  správanie  algoritmov  na  približné 
vyhľadávanie, patria:

• dĺžka patternu m ,
• povolená editačná vzdialenosť k ,
• a veľkosť abecedy textu  .

Ako bude z testov viditeľné,  použiteľnosť algoritmov sa v rozličných kombináciách týchto 
parametrov veľmi líši. Algoritmy budeme hodnotiť najmä z hľadiska:

• počtu stavov, resp. veľkosti tabuľky prechodov h ,
• času potrebného na vytvorenie automatu,
• rýchlosti následného vyhľadávania,
• a pamäťových nárokov.

Vyhľadávanie prebiehalo vo všetkých testovaniach nad textom dĺžky milión znakov. Použitím 
prepínača  –Sm=10 bolo každé vyhľadávanie automaticky desaťkrát zopakované a program vrátil  
priemerné časové hodnoty. Pri testovaní algoritmu WMM bola veľkosť regiónu r  vždy zvolená 6, 
jeho  prechodová  tabuľka  obsahovala  teda  139  968 ( 3∗6r  )  kombinácií.  Pri  tejto  veľkosti 
prebiehalo vyhľadávanie algoritmom WMM najrýchlejšie — podrobnejšie to zobrazuje graf  6.1, 
v ktorom sú porovnané časy tvorby automatu a vyhľadávania v závislosti od veľkosti regiónu.
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Graf 6.1: Časová závislosť algoritmu WMM na veľkosti regiónu r
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6.2.2 Veľkosť tabuľky prechodov
Pre otestovanie závislosti veľkosti prechodovej tabuľky od jednotlivých parametrov boli vykonané 
tri testy. V testoch nebudeme uvažovať moduly  dyn (nevytvára tabuľku prechodov) a  wmm96a/b 
(tabuľka  prechodov  závisí  len  od  veľkosti  regiónu).  V  grafoch  spojíme  dohromady  moduly 
ukk85b+c,  mel96a+b a  nav97a+b,  pretože  ich  počet  stavov je  rovnaký (vždy sa  odlišujú  len 
v použití optimalizácie z podkapitoly 4.1.4, vďaka ktorej nepočítajú zbytočné hodnoty v stavoch).

Graf  6.2 zobrazuje  veľkosť  tabuľky  (v  logaritmickom  merítku)  v  závislosti  od  editačnej 
vzdialenosti.  Pri  teste bol  použitý náhodne vygenerovaný text  z  27 znakovej  anglickej  abecedy 
(26 písmen + medzera). Z rovnakej abecedy bol vygenerovaný aj pattern dĺžky 15. Z grafu môžeme 
vidieť, že počet stavov modulu ukk85a je konštantný — je to preto, že algoritmus vygeneruje vždy 
celý automat. Ďalšie moduly využívajú optimalizáciu počtu stavov z podkapitoly 4.1.3, preto počet 
ich stavov rastie pozvoľna. Vidíme, že  ukk85b/c pri vyšších hodnotách k  vygenerujú prakticky 
rovnaký automat ako ukk85a. Melicharov algoritmus sa drží v grafe nižšie vďaka tomu, že využíva 
abecedu patternu, nie celého textu. Navarrov algoritmus nav97a/b má hodnoty rádovo nižšie oproti 
všetkým ostatným algoritmom, pretože generuje len potrebné stavy.

V grafe  6.3 vidíme závislosť tabuľky prechodov od dĺžky patternu v rozmedzí  5 až  50, opäť 
v logaritmickom merítku.  Abeceda  aj  text  boli  zvolené  rovnako ako v  predchádzajúcom grafe,  
editačná vzdialenosť k  je 3. Modul ukk85a sa už pri dĺžke patternu 15 dostáva mimo graf. Ostatné 
algoritmy si držia pomerne malý počet stavov, pretože je zvolená nízka vzdialenosť k .
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Graf 6.2: Závislosť tabuľky h  od k
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Graf 6.3: Závislosť tabuľky h  od m
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Vplyv veľkosti abecedy na tabuľku prechodov zobrazuje graf 6.4. Test bol urobený pre pattern 
dĺžky 15 a editačnú vzdialenosť 3. Vidíme, že počet stavov modulov mel96a/b na začiatku stúpa 
rovnako  ako  pri  Ukkonenovi  (ukk85b/c),  ale  pri  dosiahnutí  anglickej  abecedy sa  rast  takmer 
zastaví. To je opäť spôsobené využívaním abecedy patternu — keď veľkosť abecedy textu prekročí 
dĺžku m , nemôže už pattern obsahovať všetky jej znaky.

6.2.3 Časové nároky
Druhým dôležitým faktorom je množstvo času, ktorý algoritmus potrebuje na vytvorenie svojich 
štruktúr vo fáze predspracovania, a dĺžka vyhľadávania samotného. V testoch bola opäť použitá 
anglická abeceda, z ktorej bol vygenerovaný náhodný text.

Graf 6.5 zobrazuje časové nároky všetkých algoritmov pre tri rozlične zvolené hodnoty dĺžky 
patternu m  a vzdialenosti k : 6 a 2 (A), 12 a 3 (B), 18 a 4 (C). Prvé tri stĺpce pri každom module 
zobrazujú čas  potrebný na vytvorenie  automatu,  ďalšie  tri  na  vyhľadávanie.  Vidíme,  že  všetky 
verzie Ukkonenovho a Melicharovho algoritmu majú približne rovnaký čas vyhľadávania, najmenší  
spomedzi  ostatných algoritmov. To je spôsobené tým,  že využívajú rovnakú tabuľku prechodov 
a spôsob vyhľadávania. Za nimi nasledujú moduly nav97a/b s podobnými časmi, potom algoritmy 
wmm96a/b, a nakoniec klasický algoritmus dyn. Algoritmy wmm96a/b majú horšie časy, pretože pre 
prechod každého regiónu sú potrebné tri prístupy do tabuliek a pri prijatí každého znaku textu je  
počítaných viac regiónov (v tomto prípade 1, 2 a 3 regióny).

Čo sa týka vytvárania automatu, Ukkonenov a Melicharov algoritmus dosahujú vysoké hodnoty 
najmä pri patterne dĺžky 18 (ukk85a už pri dĺžke 14). Moduly dyn a nav97a/b si predom automat 
nevytvárajú,  takže  majú  tieto  časy  nulové  (dĺžka  vytvárania  tabuľky znakov pre  nav97a/b sa 
pohybovala v rozsahu stotisíciny sekundy, takže je zanedbateľná). Algoritmy wmm96a/b dosahovali 
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Graf 6.4: Závislosť tabuľky h  od veľkosti abecedy 
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čas približne 1.5 sekundy, ale používajú univerzálny automat, takže pri ďalších vyhľadávaniach by 
tento čas už bol nulový.

Celkový  čas  vyhľadávania  majú  pre m=6  najlepší  algoritmy  Ukkonena  a  Melichara,  pre 
vyššie hodnoty sú najlepšie Navarrove algoritmy, nasledované modulmi algoritmu WMM.

Príloha  B obsahuje  ďalšie  grafy,  v  ktorých  je  testovaná  dĺžka  vyhľadávania  pri  extrémne  
dlhých patternoch ( m = 1000  ).

6.2.4 Pamäťové nároky
Pamäť potrebná pre jednotlivé moduly je priamo úmerná od počtu stavov,  ktoré musia  byť  pre 
automat  vygenerované.  Dajú sa  preto odvodiť z  grafov v podkapitole  6.2.2.  Ako sa  na testoch 
ukázalo,  pamäťové  nároky  abstraktných  dátových  typov  v  Pythone sú  vysoké.  Oproti 
implementácii  v jazyku  C majú  algoritmy mnohonásobne vyššiu spotrebu pamäte  (porovnávané 
na základe výsledkov testu algoritmu WMM z [19]).

Graf  6.6 zobrazuje  závislosť  alokovanej  pamäte  od  dĺžky  patternu.  Použité  boli  rovnaké 
podmienky ako v teste pre graf  6.3, tzn. editačná vzdialenosť  3 a abeceda veľkosti  27.  Aj tu si 
Navarrov  algoritmus  udržuje  najnižšie  hodnoty.  Pamäťové  nároky  modulov  ukk85b/c stúpajú 
pomerne pomaly, pri vyšších hodnotách k  by bola krivka podstatne strmšia. Napriek tomu, že sú 
algoritmy ukk85b+c, mel96a+b a nav97a+b v grafe spojené, alokovaná pamäť modulov ukk85c, 
mel96b a  nav97b bola  o  niečo  menšia  než  pri  prvých  verziách.  Je  to  spôsobené  už  viackrát 
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Graf 6.5: Časové nároky algoritmov pre tri vybrané situácie: m=6 , k =2(A),
m=12 , k=3(B) a m=18 , k=4 (C)
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spomínanou optimalizáciou výpočtu stavov z podkapitoly 4.1.4 — pri jej použití sa totiž v tabuľke 
stavov ukladajú len tie časti, ktoré obsahujú valídne hodnoty.

V grafe 6.7 prebehlo vyhľadávanie na skutočnom anglickom texte a zvolený bol pattern dĺžky 
1000 znakov náhodne vybraný z textu. Pri tejto dĺžke patternu je rozdiel medzi optimalizovaným 
(nav97b)  a neoptimalizovaným (nav97a)  výpočtom stavov skutočne markantný.  Z testu taktiež 
vyplýva, že pri použití reálneho textu vytvorí Navarrov algoritmus omnoho väčší počet stavov, ako 
pri  texte  náhodne  vygenerovanom.  Pre  porovnanie  sú  v  grafe  uvedené  aj  pamäťové  nároky 
algoritmu WMM pre rozlične zvolené veľkosti regiónov (6, 7 a 8). Ukazuje sa tiež hlavná výhoda 
algoritmu WMM: konštantná veľkosť alokovanej pamäte pre danú veľkosť regiónu.
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Graf 6.7: Závislosť pamäťových nárokov a k
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Graf 6.6: Závislosť pamäťových nárokov  
od dĺžky patternu m
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7 Záver

7.1 Zhodnotenie práce
Cieľom práce  bolo  zoznámiť  sa  s  rozličnými  prístupmi  k  problému  približného  vyhľadávania, 
naštudovať niekoľko vybraných algoritmov, implementovať ich a otestovať.

Počas  štúdia  tejto  problematiky  som prečítal  mnoho  článkov  a  príspevkov,  z  ktorých  ma  
najviac  zaujalo  využitie  konečných  automatov,  ktoré  umožňujú  dosiahnuť  lineárnu  dĺžku 
vyhľadávania.  Pochopenie  niektorých  prác  bolo  zo  začiatku  ťažké,  pretože  väčšina  z  nich 
predpokladala  u  čitateľa  všeobecnú  znalosť  problematiky.  Preto  bolo  jedným z  mojich  cieľov 
aj napísanie  práce,  pomocou  ktorej  môže  získať  všeobecný prehľad  aj  človek,  ktorý  sa  v  tejto 
oblasti ešte neorientuje.

Štyri  vybrané  algoritmy patria  medzi  najdôležitejšie  v  oblasti  deterministických konečných 
automatov (napr. podľa  [13]), napriek tomu som žiadnu ich implementáciu nevedel na internete 
nájsť.  Preto  je  prínos  tejto  práce  určite  v  tom,  že  tieto  algoritmy  voľne  sprístupňuje  v  ľahko 
čitateľnom jazyku  Python.  Základný  Sellersov  algoritmus  [15] je  všeobecne  známy  a  s  jeho 
použitím som sa stretol v mnohých prípadoch, kedy by bolo vhodnejšie využiť iný algoritmus. To je 
určite  chyba  a spôsobená  je  (podľa  môjho  názoru)  malým povedomím  o  tom,  že  na  približné 
vyhľadávanie existujú aj  iné algoritmy. Dúfam, že moja práca pomôže prekonať túto informačnú 
bariéru  práve  tým,  že  nepredpokladá  u  čitateľa  hlboké  znalosti  problematiky  a  podáva  nové 
informácie jednoduchým spôsobom.

Ďalší význam práce vidím v tom, že boli vykonané nové testy týchto algoritmov (kapitola 6). 
Experimenty,  ktoré boli uvedené v pôvodných prácach, sú v dnešnej dobe neaktuálne. Naviac sú 
testy  v  tejto  práci  plne  zdokumentované  a  je  možné  ich  (vďaka  skriptom na  priloženom CD) 
kedykoľvek zopakovať.

V  neposlednom  rade  je  táto  práca  jednou  z  mála,  ktoré  sumarizujú  použitie  konečných 
automatov (resp. ich deterministickej časti) v oblasti približného vyhľadávania.

7.2 Závery testovania
Testovanie algoritmov volo vykonané na širokom spektre hodnôt všetkých dôležitých parametrov. 
Získali sme pomocou neho viaceré hodnotné poznatky, ktoré môžu byť využité v budúcnosti.

Rozličné algoritmy je vhodné využiť v rozličných situáciách. Ukkonenov algoritmus dosahuje 
najvyššiu rýchlosť vyhľadávania za cenu počtu vygenerovaných stavov. V prípade veľmi krátkeho 
patternu (alebo nemenného patternu strednej dĺžky) je jeho použitie veľmi výhodné. Melicharov 
algoritmus  výborne  funguje  pri  ľubovoľne  veľkých  abecedách,  pokiaľ  zostáva  dĺžka  patternu 
relatívne nízka. Navarrov algoritmus dosahuje najnižšie pamäťové nároky kombinované s veľkou 
rýchlosťou vyhľadávania, naviac je použiteľný aj pri dlhých patternoch. Nevýhodou ale ostáva , že  
v  určitých  kombináciách  parametrov  môže  byť  počet  vygenerovaných  stavov  veľmi  vysoký 
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(a odhadnúť tieto kombinácie je netriviálna úloha). WMM algoritmus je so svojím univerzálnym 
automatom veľmi vhodný na časté zmeny patternu a ako jediný má konštantné pamäťové nároky,  
preto nehrozí alokácia celej pamäte pri použití akéhokoľvek patternu či textu. V pôvodnej práci [19] 
bol naviac rozšírený pre podporu limitovaných regulárnych výrazov.

7.3 Možné vylepšenia a rozšírenia
Pri písaní práce som narazil na viaceré možné rozšírenia a úpravy, ktoré nemohli byť z časových 
a rozsahových dôvodov vykonané.

Za  najväčší  nedostatok  modulov  algoritmov  vnímam to,  že  detekujú  pozície  konca každej 
zhody, ale nie zhodu samotnú. Toto rozšírenie by vo veľkej miere prispelo k použiteľnosti celého 
programu. Vyžaduje však použitie tzv.  backtrackingu („spätného vyhľadávania“), ktoré umožňuje 
vracať sa v jednotlivých stavoch (resp. stĺpcoch dynamickej matice) späť až k pôvodnému zdroju 
zhody.

Ďalším zaujímavým rozšírením celého modulu by mohli byť aj algoritmy založené na NKA, 
keďže v práci som sa zameral len na deterministické automaty.

Mojim osobným cieľom je preskúmať možnosti konečných automatov pri indexovaní celých 
textov. V ďalšej práci by som potom rád vyskúšal ich použitie pri vyhľadávaní v databázach.
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knižnicou asizeof.py, potrebnou k správnemu behu)

• zdrojový text generátoru náhodných textov strgen.py
• testovací skript tests.bat
• sadu testovacích patternov a textov v zložke strings
• inštalačný súbor interpretu Python 2.7
• technickú správu vo formáte *.pdf a *.odt
• súbory a obrázky použité v technickej správe
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Príloha A

Návod na použitie programu
Pred použitím programu je  potrebné  mať  nainštalovaný  Python vo  verzii  2.6.5 alebo vyššej. 
Testovanie prebehlo na 32bitových verziách operačných systémov Windows 7 a Ubuntu 10.04.2 
s použitím interpretu Python vo verzii 2.6.5 a 2.7.

Program sa spúšťa zadaním príkazu python amatch.py <parametre> v príkazovom riadku. 
Parametre definované pre aplikáciu sú:

amatch.py -h[elp]
amatch.py -m=<metóda> -p=<pattern> -t=<text> [-k=<vzdialenosť>]
          [-r=<veľkosť_regiónu>] [-n] [-(s|S)[m][=<počet>]] [-q] [-d]

Nasleduje popis jednotlivých parametrov:

-h[elp] Vypíše nápovedu k programu
-m=? Vyberie metódu, ktorou sa bude vyhľadávať pattern v texte
-p=? Cesta k súboru s patternom
-t=? Cesta k súboru s textom
-k=? Povolená editačná vzdialenosť, defaultne 2
-r=? Vyberie veľkosť regiónu (potrebná pri metódach wmm96a/b)
-n Pozície zhôd sa budú vracať v „prirodzenom“ formáte (tj. 1…n) namiesto

defaultného „počítačového“ formátu (0…n-1)
-(s|S)[m][=<počet>]

Zapne základný (s) alebo rozšírený (S) výpis štatistík o vyhľadávaní.
Použitie hodnoty <počet> je nepovinné. V prípade nastavenia na hodnotu
inú ako 1 bude vytvorenie automatu aj vyhľadávanie vykonané <počet>krát
a v štatistikách budú vypísané priemerné časové hodnoty.
Pridanie prepínača m zapne aj výpis pamäte alokovanej metódou.

-q Zapne tichý režim (nájdené zhody sa nebudú vypisovať)
-d Zapne testovací výpis. Počas vyhľadávania bude text vypisovaný priamo

na obrazovku a všetky zhody budú zvýraznené

Program po spustení  so  správnymi  parametrami  začne  vyhľadávať  zvolený pattern  v  texte 
a všetky  približné  zhody  vypíše  (medzerami  oddelené)  na  obrazovku  vo  formáte 
pozícia:vzdialenosť.
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Príloha B

Doplňujúce grafy z testovania
Grafy ukazujú časy vyhľadávania  algoritmov  nav97a/b a  wmm96a/b pri  rozličných editačných 
vzdialenostiach a patterne dĺžky 1000 znakov (ostatné algoritmy sa pri tejto dĺžke patternu nedali 
použiť).  V  grafe  naľavo  bol  použitý  reálny  anglický  text  s  veľkosťou  abecedy  27,  napravo 
slovenský s veľkosťou abecedy 85.

Rozdiely v rýchlosti vyhľadávania medzi verziami  a a  b pri oboch algoritmoch sú spôsobené 
tým, že b-algoritmy používajú optimalizované vytváranie stavov z podkapitoly 4.1.4. Pri tejto dĺžke 
patternu sa optimalizácia veľmi dobre prejavuje. Modul nav97a počíta každý nový stav až do jeho 
poslednej hodnoty,  kým  nav97b počíta len tie,  ktoré sú valídne.  V prípade algoritmu WMM je 
vo wmm96a vykonaný prechod všetkých regiónov stĺpca, zatiaľ čo vo wmm96b len tých valídnych.
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