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A dolgozatomban ismertettem a mintaillesztési feladatot, és annak szerepét
a bioinformatikában. Bemutattam a megoldás naiv megközelítését, amely az m
hosszú mintát az n hosszú szövegben O(n ·m) összehasonlítással találja meg, ez
nem a leggyorsabb módszer.

A mintaillesztés megoldására hatékony algoritmusok közül el®ször a Knutt �
Morris �Pratt algoritmust néztük meg. Ez el®re feldolgozza a mintát, minden
a hosszú pre�xéhez hozzárendeli f(a)-t, a megfelel® pre�x maximális lábfejét.
Ezután a szövegben balról jobbra keresi a mintát, és ha valahol a minta els® a
bet¶jére egyezést talál, de az a + 1-dik bet¶ már nem egyezik, akkor a mintát
a−f(a)-val jobbra tolja. Mivel ez az algoritmus nem egyesével tologatja jobbra
a mintát, gyorsabban megoldja a feladatot, mint a naiv algoritmus, O(n + m)
id®ben. Azt is megvizsgáltuk, mennyire hatékony ez az eljárás, amikor több
szövegben keresünk egy mintát, illetve amikor több mintát keresünk ugyanabban
a szövegben. Ez utóbbi gyakori feladat a bioinformatikában, viszont ebben az
esetben a Knutt �Morris �Pratt algoritmus nem igazán hatékony.

Ezután a szu�x�fákat ismertettem. Az egyszer¶ szu�x�fa az adott szöveg
szu�xeit rendezi egy gyökeres, irányított fába olyan módon, hogy a gyökérb®l
bármelyik levélbe vezet® úton a szó egy adott szu�xe található az élek címké-
iként, ennek a szu�xnek a kezd®pozícióját a levél indexe jelöli. Ezenkívül egy
csúcsból kiinduló élek páronként különböz® bet¶kkel vannak címkézve. Mivel
ez nem minden szóra m¶ködik tökéletesen, a szöveg mögé f¶zünk egy $ szim-
bólumot, amely nem eleme a használt ábécének, és erre a kiegészített szövegre
építjük fel a szu�x�fát. Ezután a gyökérb®l kiindulva keresünk egy olyan utat,
amely a keresett mintával van címkézve. Ha a minta megtalálható a szövegben,
akkor létezik ilyen út.

A minta összes el®fordulásának megkeresésére azonban az egyszer¶ szu�x�fa
nem feltétlenül hatékony, mert el®fordulhat, hogy a részfa, amiben a megfelel®
indexeket keressük, túl nagy. Ezért összehúzzuk az olyan éleket, amelyek apjá-
nak csak egy �a van, az így kapott hosszú élcímkéket tömörítjük, ezáltal kapjuk
meg a kompakt szu�x�fát. Kompakt szu�x�fával a minta összes el®fordulása
megtalálható a megadott szövegben O(n·log n+m·|Σ|+k) id®ben, ha a keresett
minta hossza m, a szöveg hossza n, az ábécé, amib®l a minta és a szöveg felépül,
Σ, és a minta k-szor fordul el® a szövegben.

A dolgozat utolsó részében a szu�x�fák további alkalmazásairól van szó. De-
�niáltam az általánosított szu�x�fát, amely több különböz® szöveg szu�xeib®l
épül fel. Itt minden szöveg végéhez hozzáteszünk egy elválasztó szimbólumot,
amely nem eleme az ábécének (minden szöveghez különböz® szimbólumot), a
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kib®vített szövegeket összef¶zzük, és ebb®l építjük fel a szu�x�fát. Ezután
minden élcímkéb®l töröljük azokat a szimbólumokat, amelyek a címkében meg-
található els® elválasztó szimbólum után jelennek meg a címkében. Ezenkívül
az leveleket az (i, j) indexpárral címkézzük, ha az adott levél az i-dik szöveg
j-dik bet¶jénél kezd®d® szu�xe.

Általánosított szu�x�fákkal megoldható a részszó�probléma, ahol N da-
rab szövegben keresünk egy mintát. Ennek megoldása hasonló, mint egy szö-
vegben egy minta keresése kompakt szu�x�fákkal. Az ehhez szükséges id®
O(n · log n + m · |Σ|+ k), ahol n az adott szövegek összhossza (Knutt �Morris �
Pratt algoritmussal ehhez O(n) id® kellett, ha m kisebb az egyes szövegek
hosszainál, és ha a szövegek összhosszát ott is n-el jelöljük.)

A leghosszabb közös részszó�probléma megoldására is használhatóak az ál-
talánosított szu�x-fák. Itt az a feladat, hogy megtaláljuk a leghosszabb olyan
szót, amely részszava mind az N darab megadott szövegnek. Itt a szu�x�fában
olyan x csúcsot keresünk, amire minden adott szövegre létezik legalább egy, az
x gyöker¶ részfában végz®d® szu�x. Ezen x csúcsok közül is azokat keressük,
amelynek a legnagyobb a mélysége. A leghosszabb közös részszó megtalálása
O(n · (N + N · (N + |Σ|))) lépésben lehetséges.

Ezután megnéztük, hogyan kereshetjük meg szavak egy N nagyságrend¶
halmazára az átfedéseket általánosított szu�x�fák segítségével. Ha a ti szöveg
maximális átfedését szeretnénk megtalálni a tj szöveggel, akkor a szu�x�fában
a tj-vel címkézett úton haladunk a gyökért®l, és ha találunk egy olyan x csúcsot,
amib®l egy $i címkéj¶ él vezet ki (ahol $i az i-dik szöveg elválasztó szimbólu-
ma), akkor az átfedés hosszát az x csúcs mélységére változtatjuk. A probléma
megoldásához szükséges id® O(n · (log n + |Σ|+ N)).

Végül megnéztük, hogyan lehet megtalálni egy szövegben azokat a leghosszabb
részszavakat, amelyek többször is el®fordulnak a szövegben. Ehhez kompakt
szu�x�fákat használtunk. A megoldáshoz szükségünk volt a bal�szimbólum
és a bal�különböz®ség fogalmára. Ha a kompakt szu�x�fából töröljük a bal�
különböz® csúcsokat, akkor az így kapott részfában az útcímkék megadják a
maximális ismétléseket.

Tehát ha egy vagy több szövegben szeretnénk egy mintát keresni, érdemes
a Knutt �Morris �Pratt algoritmust használni, ez a szövegek lineáris idejében
megtalálja a keresett mintát. Ha egy adott szövegben szeretnénk néhány mintát
megtalálni, ezt leghatékonyabban a kompakt szu�x�fákkal tehetjük meg. Az
általánosított szu�x�fáknak pedig többféle felhasználása is lehetséges.
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