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Ú vod
V mojej diplomovej práci sa venujem problému uchovávania
formálnych štrukt ú r v databáze. Konkrétne ide o uchovávanie množín
termov a nasledujú cu prácu s nimi. S termami sa pracuje v mnohý ch
odvetviach mat ematiky aj informatiky. Vyskytuj ú sa napríklad v logickom a
funkcionálnom programovaní, alebo dokazova čoch viet v ý rokového či
predikátového počt u . Pri práci s t ermami sa často narazí na problém
uchovávania množiny termov. Jedno z možný ch riešení tohoto problému
ponú ka moja diplomov á práca.
Okrem samot ného uchovania množín termov som riešil aj problém
rý chleho vý beru t ermov sp ĺň ajú cich určité podmienky. Ide o t ak é
podmienky, ako s ú generalizácia, unifikácia, inšt ancia, premenovanie
premenný ch alebo identit a, ktoré sa najčast ejšie vystyt ujú pri práci s
termami.
Formálnemu riešeniu problému unifikácie je venovaná kapitola teó ria
unifikácie. Spomína sa v nej niekoľko unifikačný ch algoritmov s rôznou
mierou zložitosti. V niektor ý ch prípadoch je rozvedený aj probl ém
korektnosti a ú plnost i unifikačný ch algoritmov.
K vý raznému zrý chleniu vý beru t ermov spĺňajú cich spomínané
podmienky
prispieva
indexovanie
t ermov.
Nieko ľký m
indexovacím
technik ám a ich použiteľnosti pre rôzne aplikácie sa venuje kapitola
indexovanie termov. V tejto kapitole je rozvedený aj problém vý beru
dátový ch štruktú r pre uchovanie t ermov ako aj indexo v.
Na základe popísanej teó rie som vytvoril knižnicu v jazyku php
umožň ujú cu uchovávanie a prácu s množinami termov. K t ejto knižnici je
vytvorená aj webov á aplik ácia, v kt orej sú ukázané všetky mo žnost i tejto
knižnice. V Praktickej čast i je popísaná knižnica aj jej obslu žná aplikácia.
K tejto práci je prilo žený CD-ROM, ktorom sa nachádzajú inštalačné
programy pre webov ý server Apache, datab ázový server MySQL a
programovací jazyk PHP pre Linux aj Windows, ktoré sú potrebné pre
spust enie celého systému, a pravdaže samotný program. Okrem toho
obsahuje a j všetku p oužitú lit eratú ru a e l ektronick ú verziu tejto diplomovej
práce.
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1.Teória unifikácie
Unifikácia je proces na ktorom ja založené množstvo met ó d
automatizovanej
dedukcie.
Vyu žíva
sa
napr íklad
v
logickom
a
funkcionálnom programovaní, dokazovačoch viet, deduktívnych datab ázach
a iný ch aplikáciách. Teó ria unifikácie abstrahuje od tý cht o aplik ácií a
poskytuje form álne definície, ich vlast n osti a hlavne konkrétne unifikačné
algoritmy ktor é sa m ôžu použiť vo v ý sledný ch aplikáciách.

1.1. Základné definície
Na to aby sme mohli dôjsť k prvému unifikačnému algoritmu,
musíme sa dohodnú ť na nejaký ch označeniach a vedieť sa pohybovať v
nieko ľký ch pojmoch. Začneme pojmom term:
Defin ícia 1.1. Term je štruktú ra, kt orá spĺň a jednu z nasledujú cich
podmienok:
1. ak x je premenn á, tak x je term
2. ak f je n-árny funk čný symbol pre n≥0 a t 1 ,...,t n sú termy tak
f(t 1 ,...,t n ) je term
Je potrebné poznamenať, že ak f je 0-árny funkčný symbol, tak
budeme hovoriť, že f je konštant a.
Označenie 1.1. Algebru termov označujeme T (F,V), kde F sú funkčné
symboly, ktor é ju generujú a V je spočítat eľná nekonečná množina
premenný ch.
Označenie 1.2. Množinu
označujeme Vars(t ).

premenný ch

Definícia 1.2. Substit ú cia
množiny termov.

je

vyskytujú cich

zobrazenie

z

mno žiny

sa

v

terme

premenný ch

t
do

Substitú cia je t eda množina usporiadaný ch dvojíc <premenná,term>.
Pre vä čšiu názornosť budeme substitú ciu reprezent ovať ako množinou
priradení. Ak máme nejakú substit ú ciu σ zobrazujú cu pre mennú x 1 do
termu s 1, premennú x 2 do termu s 2, ..., premennú x n do t ermu s n, tak jej
explicitn é vyjadrenie budeme p ísať: σ={x 1 →s 1 ,x 2 →s 2 ,...x n →s n }.
Definícia 1.3. Aplikácia subst itú cie σ na term t (ozn. t σ) je definovaná
nasledovne:
s
ak t ∈Var a {t→s}⊆σ
tσ = {
f(t 1 σ,...,t n σ)
ak t=f(t 1 ,...,t n )
napr. ak σ={x→f(a),y→x} tak y σ=x, g(x ,b) σ=g(x σ,b σ)=g(f(a),b), z σ=z
Je vidieť, že aplikácia substit ú cie na konštantu nespôsobuje zmenu
konštanty.
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Definícia 1.4

Dom(σ) := {x; x Var & xσ≠x}
Ran( σ) := x D o m ( σ ) {xσ}
Vran(σ) := Vars(Ran(σ))

napr. ak σ={y→y, x→f(a), z→f(x)}, kde x,y,z∈Var, a∈Const, potom
Dom( σ)={x,z}
Ran( σ)={f(a),f(x)}
Vran(σ)={x}
Defin ícia 1.5. Skladanie 2 substit ú cií (ozn. σθ) je definované
t σθ=(t σ)θ, kde t je ľubovo ľný term.

vzťahom:

Defin ícia 1.6. Zú ženie substitú cie σ na množinu premený ch X (ozn. σ| X )
je substitú cia, ktorá je indentita v šade až na X Dom(σ), kde je zhodná so
substit ú ciou σ.
napr. ak σ={x→y,z→a,u→f(a)} a X={u,y,z} tak σ/ X ={z→a,u→f(a)}
V jednotlivý ch unifikačný ch algoritmoch sa často st retávame so
skladaním substit ú cií. Na tú to operáciu existuje nasledovný jednoduchý
algoritmus.
Algoritmus 1.1. na konštrukciu kompozície σθ kde σ aj θ sú zadané
explicitne.
1. aplikuj θ na každý t e rm z Ran( σ)→získame σ 1
2. odstr áň z θ všetky zobrazenia x→t kde x Dom(σ)→získame θ 1
3. odstr áň z σ 1 všetky zobrazenia x→x → získame σ 2
4. vezmi za v ý sledok zjednot enie σ 2 θ 1
napr. majme σ={x→y,z→f(u)} a θ={y→x ,u→y,x→a}, potom
σ 1 ={x→x,z→f(y)}
θ 1 ={y→x,u→y}
σ 2 ={z→f(y)}
σθ=σ 2 θ 1 ={y→x,u→y,z→f(y)}
Nech t=f(x,g(y,z),u)
t{y→x,u→y,z→f(y)}=f(x,g(x,f(y)),y)
t σθ=(t σ)θ=f(y,g(y,f(u)),u) θ=f(x,g(x,f(y)),y)
Je prirodzenou požiadavkou aby substitú cia, ktorú nám vrát i
unifika čný algoritmus mala nejaké "rozumné" vlastnosti. Jednou z nich je
aby subst it ú cia bola idempot ent ná.
Definícia
1.7.
Substitú cia
je
Dom( σ) Vran(σ)=∅).
Substitú cia,
neidempot ent n á.

idempot ent n á
ktorá nie
je

ak
σσ=σ
(t eda
idempotent ná,
je

napr. substitú cia {x→f(y),z→g(x)} je neidempot ent ná, {x→f(y),z→g(f(y))}
už idempotentn á je.
Idempotentnos ť nám zabezpečí, že premenná, ktorá sa vyskytuje na
ľavej strane substit ú cie, sa nevyskyt ne na jej pravej strane. Keby
substit ú cia tú to vlastnosť nemala, mohli by sme sa pri jej aplikácii dostať
do nekonečného cyklu.
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Definícia 1.8.
Dom(σ)=Ran(σ).

Substit ú cia

premenovania

premenn ých

je

taká,

že

napr. {x→y, y→z, z→x} je subst. premenovania premenný ch ale {x→y,
y→z} nie je.
Defin ícia 1.9. ak p={x 1 →y 1 ,...,x n →y n } premenú va premenn é tak
p - 1 ={y 1 →x 1 ,...,y n →x n } je ku nej inverzn á.
Definícia 1.10. Dve substit ú cie σ a θ sú zhodn é (ozn. σ=θ) ak pre každý
term x platí, že xσ=x θ.
Konečne sa dostávame ku pojmu unifikátor, čiže k substitú cii, ku
ktorej smerujeme v ka ždom unifikačnom algoritme.
Definícia 1.11. Substitú cia σ je unifik átor temov s a t ak s σ=t σ.
Defin ícia 1.12. Hovoríme, že subst i tú cia σ je v š eobecnej š ia ako
substit ú cia θ (ozn. σ≤θ) ak existuje substitú cia δ taká, že θ=σδ. Takto
definovaná relácia je kvázi usporiadaním.
kde ≤ je inštancia kvázi zoraď ovania.
Defin ícia 1.13. Substit ú cia σ je najv š eobecnej š í unifik átor (mgu=most
general unifier) termov s a t, ak pre každý unifikátor θ t ermov s a t platí
σ≤θ.
Najvšeobecnejší unifikátor je ď alšou prirodzenou požiadavkou na
unifika čný algoritmus. Takto dostaneme substitú ciu, ktorá ma najmenší
počet dvojíc zobrazení a aj najmenší počet premenný ch na ľavej strane,
teda jej aplikácia je rý chla. Vyplý va to z toho, že na ľavej strane
substit ú cie sa vyskytnú iba premenné, ktoré je potrebn é zmeniť v
zú častnený ch termoch, aby bola splnená podmienka unifikátora tý chto
dvoch t ermov. Keby sa v najvšeobecnejšom unifikátore vyskytovali aj
dvojice, ktoré na ľavej strane majú premenné, ktor é nie je potrebn é
meniť,
tak
by
existoval
všeobecnejší
unifik átor.
S
problémom
najvšeobecnejšieho
unifikátora
sa
budeme
zaoberať
neskôr
pri
unifika čný ch algorit moch.
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1.2. Prvé unifika čné algoritmy
Teraz, ke ď sme už zvládli základné pojmy môžeme prist ú piť k
prvému a najjednoduchšiemu unifika čnému algoritmu. Vst u pom do tohto
algoritmu sú , podobne ako u všetký ch ostatný ch, dva termy, o ktorý ch
chceme rozhodnú ť či sú unifikovat eľné. Ak algoritmus zist í, že vstupné
termy nie sú unifikovateľné, tak skončí chybou, inak vr áti najvšeobecnejší
unifikát or vst upný ch termov.
V tomto algorit me sa za symbol považujú aj symboly "(", ")", ",",
používaný ch v zápise funk čný ch symbolov.
Algoritmus 1.2. Naivný unifikačný algoritmus
0. Nast av smerníky na začiatok oboch termov. Substitú ciú
σ
inicializujeme na prázdnu
1. Posú vaj naraz smern íky po jednom symbole pokiaľ nedôjdeš na
koniec (→OK) alebo ký m nenarazíšna rôzne symboly.
2. ak ani jeden symbol nie je premenn á (→CHYBA, koniec pre nezhodu
symbolov), inak ak x je premenn á (1. term) a t je začiatok podtermu
(2. term) tak
a) ak x Vars(t) →CHYBA, koniec
b) inak s ubstit ú ciu σ n a hraď kompozíciou σ{x→t}, zmeň k aždý vý skyt
x na t v oboch termoch a SKOK NA 1.
Otázky, ktor é sa nám môžu t eraz vynori ť, sú asi tieto:
Implement ácia
-Aké štrukt ú ry môžu byť použité pre termy a subst itú cie?
-Ako implementova ť aplikácie substit ú cií?
-V akom porad í môžu byť oper ácie vykona né?
Korekt nosť
-Skončí algoritmus st ále?
-Nájde stále najvšeobecnejší unifikátor?
-Odmietne v šetky neunifikovate ľné termy?
-Závisia odpovede n a posledn é dve ot ázky na poradí operácií?
Zložitosť
-priestorová aj časov á
Teraz si uvedieme ď alší unifika čný algoritmus, ktorý na prvý pohľad
nie je taký jednoduchý ako naivný . Využíva to, že t erm je v podstat e
stromov á štrukt ú ra, v ktorej sa venuje každému uzlu zvlášť ako
samost atn ému t ermu. Čísla na pravej st rane si zat iaľ nevšímajt e, vr átime
sa k nim neskôr.
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Algoritmus 1.3. Unifik ácia rekurzívnym vnáraním
global σ:substitúcia; //inicialozovaná na prázdnu
unifikuj ( s:term, t:term )
begin
if s je premenná then s:=sσ;
if t je premenná then t:=tσ;
if (s je premenná) and (s=t) then
//nič
else
if (s=f(s1,...,sn)) and (t=g(t1,...,tm)) and (n,m≥0) then
begin
if f=g and n=m then
for i:=1 to n do
unifikuj(si,ti);
else
ERROR; //nezhoda symbolov - unifikátor neexistuje
end;
else
if s nie je premenná then
unifikuj(t,s);
else
if t Vars(s) then
ERROR; //obsahujú sa - unifikátor neexistuje
else
σ:=σ{s→t};
end;

{6.1}
{6.2}
{1}

{2.1}
{2.2}
{2.3}
{3}

{4}

{5}
{6.3}

Je potrebné poznamenať, že ak sa už raz dvojica x→t zapíše do
substit ú cie, tak x sa už nikdy nevyskytne v žiadnom terme, ktorý prejde
algoritmom, t eda x sa vo vý slednej substit ú cii vyskytuje len raz.

1.3. Unifikácia pomocou U -systému
V tejto časti budeme unifikovať termy pomocou nižšie definovaného
U-systému. Využijeme jeho form álny základ na to, aby sme dokázali jeho
korektnos ť i ú plnosť a s jeho pomocou aj korektnosť a ú plnosť už
spomínamého algorit mu rekurzívnym vnáraním. Opä ť prejdeme niekoľký mi
definíciami.
Defin ícia 1.14. Multimno ž ina je nezoradená skupina prvkov s možný m
opakovan ím prvkov.
Označenie 1.3. Počet vý skytov prvku x v multimno žine M označujeme
M(x).
Definícia 1.15. Multimnožina Q je zjednotením multimnožín M a N (ozn.
Q=M N), ak pre každé x platí : Q(x)=M(x)+N(x).
To, že chceme zisti ť unifikovate ľnos ť t ermov s a t, budeme v ď alšom
označova ť ako unifika čný probl ém t e rmov s a t, a zapíšeme s= ?t.
- 11 -

Unifika čný problém si môžeme predst aviť aj ako otázku pre unifika čný
algoritmus, teda ot ázku, či sú t ermy s a t unifikovate ľné. Riešením
unifika čného problému t ermov s a t je unifikátor tý chto t ermov ak existuje,
inak riešenie tohto u nifika čného probl ému neexistuje.
Defin ícia 1.16. U-syst é m je usporiadan á dvojica <P; σ>, kde P je
multimnožina unifikačný ch problémov a σ je substitú cia. Definovaný je
nasledujú cimi transformáciami:
1) ak s∈Var : <{s= ? s} P;σ> → <P; σ>
2) <{f(s 1 ,...,s n )= ? f(t 1 ,...,t n )} P; σ> → <{s 1 = ? t 1 ,..., s n = ? t n } P; σ>
3) ak f≠g alebo m≠n pre m,n≥0 : <{f(s 1 ,...,s n )= ? g(t 1 ,...,t m )} P; σ> → ⊥
4) ak t∉Var : <{t= ? x} P;σ> → <{x= ? t } P; σ>
5) ak x Vars(t) a x≠t : <{x= ? t } P; σ> → ⊥
6) ak x∈Var a x∉Vars(t ) : <{{x= ? t} P; σ> → <P{x →t};σ{x→t}>
kde, <P; σ>→⊥ znamená že neexistuje unifikátor, ktorý by riešil
multimnožinu unifikačný ch problémov P, a P{x→t} znamená, že substitú cia
{x→t} sa aplikuje na obe strany v šetký ch unifikačný ch probl émov v P.
Ak chceme unifikova ť s a t t ak začíname U-syst émom <{s= ? t};∅>.
Ukážeme, že unifikácia sko čí buď v ⊥ alebo v U-syst éme <∅;σ>, kde σ
najvšeobecnej ší unifikátor (mgu) termov s a t. Uk ážeme, že tieto
transformácie môžu simulovať algoritmus rekurz ívneho vn árania.
Každý krok v algoritme rekurz ívnym vnáraním sa dá simulovať
pomocou transformácií na U-systéme.
rekurzívny alg.:

s1 t1 ∅
s2 t 2 σ2
s3 t 3 σ3

transformácie:

{s 1 = ? t 1 };∅
{s 2 = ? t 2 } P 2 ; σ 2
{s 3 = ? t 3 } P 3 ; σ 3

V algoritme rekurz ívneho vnárania v riadkoch {6.1} a {6.2} sa
aplikuje substitú cia na vstupné termy s a t. T ento problém je v
transformáciách U-systému vyriešený v šiestom pravidle, vykonaním
aplikácie pridávanej dvojice do substitú cie σ na obe st r any všetký ch
unifika čný ch problémov v multimnožine P: P{x→t}. Riadok {1} v algorit me
je v transformáciách riešený prvý m pravidlom. Riadky {2.1},{2.2},{2.3} sú
riešené druhý m pravidlom. Podmienka na ľavej strane druh ého pravidla je
testovaná v riadkoch {2.1} a {2.2}. Vn áranie v riadku {2.3} je v druhom
pravidle riešené pridaním tý ch istý ch unifika čný ch problémov, ktoré majú
riešiť vyvolávané rekurzívne volania. Ľahko je vidieť, že algoritmus sa
dostane k riadkom {3},{4},{5} iba vt e dy keď sú splnené podmienky v
treťom, štvrtom, respektívne piat om pravidle transformácií U-systému. Ak
algoritmus skon čí v ERROR tak transformácia končí v ⊥ . Podmienka
šiest eho pravidla je splnená iba v riadku {6.3} a do substitú cie σ sa
dostane v oboch prípadoch tá istá dvojica {s→t}. Ak v U-systéme budeme
vyhodnocova ť stále pravidlo s unifikačný m problémom, ktorý je na ľavej
strane mult imnožiny P, tak t ransformácie na U-systéme budú presne
simulovať algoritmus rekurz ívneho vnárania. Teda t ransformácie dávajú
rovnaké vý sledky ako rekurz ívne vnáranie a môžu byť použité na dôkaz
korektnosti algoritmu.
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Lema 1.1. Pre každú konečnú multimno žinu rovnost í P každá post upnosť
transformácií v U-systéme typu: <P;∅>→<P 1 ,σ 1 >→... končí buď v ⊥ alebo
v U-systéme <∅; σ>, kde σ je subst itú cia, v ktorej premenné na ľavej
strane majú jediný v ý skyt v tejto substit ú cii.
Dô kaz:
Každé pravidlo redukuje multimnožinu unifika čný ch problémov P. Každý
unifikačný problém je j edného z typov n a ľavej st rane p ravidiel U-systému.
Teda jediné, čo nemá svoj typ pravidla, je ⊥ alebo <∅;S>. Ak sa nejaká
dvojica x →t pridá do σ, tak premenná x na ľavej strane sa už nikdy
nevystyt ne, lebo jej aplik áciou na unifikačné probl émy multimnožiny P sa
každý jej vý skyt nahrad í termom t. Jej kompozíciou so substitú ciou σ sa
premenná x odstráni aj z pravý ch st rán v substit ú cii. Z toho vyplý va, že aj
pre každú substiú ciu σ 1 ,σ 2 ,..., σ platí, že premenné na ľavý ch stranách
majú jedinečné vý skyty.
&
Dô sledok 1.1. Ak existuje postupnosť t ransformácií na U-systéme v tvare
<P;∅>→...→<∅;σ> tak σ je neidempot e ntná subst itú cia.
Základom pre korekt nos ť algoritmu je nasledujú ca ekvivalencia.
Lema 1.2. Pre ľubovoľnú transformáciu <P 1 ; σ 1 >→<P 2 ; σ 2 > platí, že
substitú cia θ je unifikátor všetký ch unifikačný ch problémov v multimnožine
P 1 práve vt edy, ke ď θ je unifikátor v šetký ch unifikačný ch problémov v
multimnožine P 2 .
Dô kaz:
Musíme preveriť všet ky prípady transformácií
1. Keď že sθ=sθ platí pre ľubovoľnú substit ú ciu, t ak to trivi álne platí.
2. Platí: f(s 1 ,...,s n )θ=f(t 1 ,...,t n )θ ⇔ f(s 1 θ,...,s n θ)=f(t 1 θ,...,t n θ) ⇔ s 1 θ=t 1 θ,
..., s n θ=t n θ čo chceme aby platilo na pravej st rane.
3. Platí t rivi álne, ke ď že neexistuje substitú cia, ktorá by vedela
premenovať funkčné symboly
4. Ak t θ=xθ tak aj x θ=t θ.
5. Ak x∈Vars(t) a x≠t tak určite neexistuje unifik átor θ taký , že xθ=tθ,
keď že x obsahuje menej symbolov ako t. Subst it ú cia, ktorá by
spôsobila, že xθ má o n symbolov viac ako x , by spôsobila, že tθ by mal
aspoň o n symbolov viac ako t.
6. vieme, že xθ=tθ, potom pre ľubovoľný term u platí uθ=(u{x→t})θ a
teda plat í aj rovnosť: P θ=P{x→t}θ.
&
Prvý m dôležitý m vý ledkom je, že odvodzovaný
vytvára unifikátor.

U-systém naozaj

Veta 1.1. (korektnosť) Ak existuje post upnosť transformácií na U-systéme
v tvare <P;∅>→...→<∅;σ>, tak σ unifikuje všetky unifikačné problémy v
multimnožine P.
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Dô kaz:
Indukciou podľa lemy 1.2. je σ unifikátor všetký ch unifikačný ch problémov
v multimnožine P.
&
Ďalší dôležitý vý sledok je, že U-systém poskytuje najvšeobecnejší
unifikát or.
Veta 1.2. (ú plnosť) Ak θ unifikuje všetky unifika čné problémy v
multimnožine P, potom ľubovoľná maximálna post upnos ť transformácií
P;∅→... musí končiť v nejakom systéme ∅;σ t akom, že σ≤θ.
Dô kaz:
Podľa lemy 1.1. a lemy 1.2. t ak áto postupnosť musí končiť v nejakom
konečnom U-syst éme ∅; σ. Keby t áto postupnosť skončila ...→<P n ,σ>→⊥ ,
tak θ nemôže unifikovať unifikačné problémy v multimno žine P n . Ale podľa
lemy 1.2. nemôže unifikovať ani problémy vo všetký ch predch ádzajú cich
P n - 1 ,P n - 2 ,...,P čo je spor.
Ešte musíme dokázať, že σ je najvšeobecnej ší unifik átor všetký ch
probl émov v multimno žine P. Pre každé priradenie x→t v substit ú cii σ
podľa lemy 1.2. plat í, xσθ=tθ=xθ. Pre každé x∉Dom( σ) platí, x σ S θ=xθ
teda θ=σ S θ.
&
Priamym dôsledkom je predch ádzajú cich viet je:
Dô sledok 1.2. Ak P nemá unifikát or potom
postupnosť transformácií z P;∅ musí končiť v ⊥ .

ľubovoľná maximálna

Teda každý unifikačný algorit mus, ktor ý vykonáva j ednotlivé akcie Usystému v ľubovoľnom poradí je korektný a ú plný a generuje i dempot ent né
najvšeobecnej šie unifikátory pre unifikovate ľné termy. Niektor é môžu
počítať dlhšie, niekt oré kratšie, môžu generovať vä čšie termy a nekon čia
vždy v pevnom najvšeobecnejšom unifikátore. Najv šeobecnej šie unifikátory
sú jednozna čné až n a premenovanie premenn ý ch.
Zložito sť algori tmu rekurz í vneho vn árania:
Pre
t ento
algoritmus
je
časová aj
priestorov á
exponenciálna. napr. pri unifikácii tý chto termov:
h(x 1 ,
...,x n ,
f(y 0 ,y 0 ),...,f(y n - 1 ,y n - 1 ),y n )
h(f(x 0 ,x 0 ),...,f(x n - 1 ,x n - 1 ),y 1 ,
...,y n ,
xn)

zložitosť

Unifikovaním tý chto dvoch t ermov vzniká najvšeobecnejší unifikátor,
v ktorom je ku každému x i a y i priradený term s 2 i + 1 -1 symbolmi.
Najvšeobecnejší unifikátor obsahuje veľké množstvo k ó pií rovnaký ch
podtermov.
napr. Pre n=3 je najvšeobecnej ší unifikát or σ={x 0→y0; x1→f(y0,y0);
x2→f(f(y0,y0),f(y0,y0)); x3→f(f(f(y0,y0),f(y0,y0)),f(f(y0,y0),f(y0,y0)));
y1→f(y0,y0); y2 →f(f(y0,y0),f(y0,y0));
y3→f(f(f(y0,y0),f(y0,y0)),f(f(y0,y0),f(y0,y0)));}
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Pri volaní funkcie unifikuj pre posledné 2 argumenty x n a y n , ktoré sú
tý mto viazané k termom s 2 n + 1 -1 symbolmi, dôjde k exponenciálnemu
počtu rekurzívnych volan í.
Riešením t ohto problému je vytvorenie šikovnejších dátový ch
štruktú r pre termy a inou metó dou na aplikovanie substit ú cií.

1.4. Unifikácia grafov termov
Pekný m príkladom šikovnej ších štrukt ú r na uchovávanie termov je
použitie grafov t ermov.
Definícia 1.19. Graf t ermu (dag) je orientovan ý acyklick ý graf, ktorého
vrcholy sú funkčné symboly alebo premenné. Hrany vychádzaj ú ce z
ľubovo ľného vrchola do jeho podtermov sú zoradené v rovnakom porad í,
ako jeho podt ermy a s rovnak ý m počtom ako jeho árnos ť.
napr. toto je pr íklad na reprezentáciu termu
plus(A,krát(1,B,A),mínus(4,mínus(B))) graf om termu (dagom) so zdie ľaný m
vý skytom premenný ch

V ď alšom predpoklad áme, že vstupom pre unifikačný algoritmus je
graf 2 termov, ktoré treba unifikovať, s jediný m zdieľan ý m vý skytom
každej premennej.

1.4.1. Rekurzia na grafoch termov
Tento unifika čný algoritmus používam v praktickej časti mojej
diplomovej pr áce.
Ozna čenie rodi čia(t) bude predstavovať množinu f unkčný ch s ymbolov
z ktorý ch ide hrana grafu t ermu do t ermu t. Substitú cia bude
reprezentovan á priamo rel áciou na vrcholoch grafu ako zoznam dvoj íc
vrcholov spojený ch orientovanou hranou.
napr. termy f(x,g(a)) a f(g(y),g(y)) a substit ú cia {x→g(y),y →a}

V tomto pr ípade rodi čia(a)={g}.
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napr. toto reprezentuje typický st av po skon čení algoritmu rekurzie na
grafoch termov. Môžeme vidie ť najvšeobecnej ší unifikátor {x →g(a),y→a}.

V tomto prípade rodičia(a)={g,g,g}, no z obrázku je jasné, že každý z
funkčný ch symbolov g je samostat n ý vrchol, t akže správnejší zápis by mal
byť rodi čia(a)={g ( 0 ) , g ( 1 ) ,g ( 2 ) }, kde v hornom indexe je ak ési ident ifikačné
číslo vrchola v grafe. Prejdime t eraz k samotn ému algoritmu.
Algoritmus 1.4. Rekurzia na grafoch t ermov
{vstup}
global ∆:termDag
global σ:zoznam hrán {inicializované na ∅}
nahraď(∆,s,t)
begin
ak rodičia(s)={p1,...,pn} potom
1, ∀pi nahradiť hranu pi→s za pi→t;
2, rodičia(t) := rodičia(s)
rodičia(t);
3, rodičia(s) := ∅;
end;
UnifyDag( s:vrchol, t:vrchol )
begin
if s=t then
//nič
else
if s=f(s1,...,sn) & t=g(t1,...tm) pre n,m≥0 then
begin
if f=g & n=m then
for i:=1 to n to
UnifyDag(si,ti);
else
Error("nezhoda symbolov");
end;
else
if s∉Var then
UnifyDag(t,s);
else
if s Vars(t) then
Error("obsahujú sa");
else
begin
Add(s,t) na koniec σ;
∆ := Nahraď(∆,s,t);
{už sú unifikované}
end;
end;
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Vý skyt premennej s v terme t je implementovaný ako štandardný prechod
grafom na vyhľadanie daného vrchola s v podterme t. Funkcia add(s,t )
pridá novú orientovanú hranu do zoznamu dvojíc substit ú cie σ. Zjavne
platí nasledujú ca lema.
Lema 1.3. Nech ∆ je graf termov obsahujú ci vrcholy x,t také, že
neexistuje cesta z t do x (teda x∉Vars(t ) ). Potom
1. Nahraď (∆,x,t) je a cyklický graf obsahuj ú ci tie ist é vrcholy ako ∆.
2. Uvažujme pevný vrchol v ∆ zodpovedajú ci termu s, nech s' je term
zodpovedajú ci tomu istému vrcholu v Nahraď (∆,x,t). Potom
a. ak s=x tak s'=x
b. inak s'=s{x →t}
Na dôkaz korekt nosti a ú plnost i môžeme opä ť ukázať, že t ento
algoritmus dok áže simulovať U-syst ém. Z logick ého hľadiska sa nič
nest alo, iba sa zm enili dátové štruktú ry v pozadí (t ermy, substitú cie).
Zložito sť
Nazna číme dôkaz zlo žitosti pre tento algoritmus. Algoritmus izoluje
vrchol po každom volaní funkcie čo je maxim álne O(n) krát. (n=počet
vrcholov v pôvodný ch termoch). Každé volanie robí rovna ké množstvo
práce až na vý skyt v podstrome (čo prejde max. n vrcholov). Udr žiavanie
rodičov stojí O(n) v každom volaní, konštrukcia grafu st ojí O(n) teda
časov á zlo žitosť je O(n 2 ) a priest orová je O(n).

1.4.2. Takmer lineárny algoritmus
Takmer lineárny algoritmus je ď alším veľmi rý chlym unifikačný m
algoritmom. Namiesto rekurz ívnych volaní pre dvojice podtermov, ktoré
majú byť unifikované, prepracujeme problém na konšt r ukciu relácie
unifikácie, ktorej t riedy s ú tvorené termami, ktoré majú byť unifikovan é.
Substit ú cia bude nahradená spojením tried ekvivalncie. Opakovan é volania
pre hľadanie vý skyt ov v podtermoch budú nahradené prechodom triedami
na overenie acyklickosti.
Definícia 1.20. Relácia ≅ na t ermoch je rel ácia unifik ácie, ak
1. je to rel ácia ekvivalencie
2. je acyklick á, teda ak t ≅s tak s nie je podt ermom t
3. je homogénna, teda ak f(t 1,..,t n)≅g(s 1,..,s m); m,n≥0, tak f=g (a teda
n=m)
4. spĺňa unifikačnú axi ó mu: Pre každý n-árny funk čný symbol f a pre
všetky termy s i ,t i , pre i=1..n, plat í:
f(s 1 ,...,s n )≅ f(t 1 ,...,t n )→s 1 ≅t 1 &...&s n ≅t n .
Definícia 1.21. Unifika čn ý uz áver t ermov s a t je najmenšia relácia
unifikácie, v ktorej s ú termy s a t ekvivalentn é.
Defin ícia 1.22. Majme nejakú reláciu unifikácie ≅. Pre ľubovoľný t erm t,
[t] označuje triedu relácie unifikácie ≅ obsahujú cu t, t eda [t]={s ∈Term:
t≅s}.
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napr. [x]={f(a,y),z,f(a,b),x } môže by ť triedou rel ácie unifikácie.
Na dôkaz základnej vety e št e budeme pot rebova ť dve definície.
Defin ícia 1.23. Majme nejakú rel áciu unifikácie ≅.
Definujme vý berov ú funkciu
z tried rel ácie unifikácie ≅ do termov takú ,
že pre ľubovoľný term t plat í:
1. ([t ])∈[t ]
2. ([t ])∈Var iba vt edy, keď [t ]⊆Var.
Term ([t ]) nazveme schéma termu pre t riedu [t ].
napr. Ak [x]={f(a,y),z,f(a,b),x} je t riedou rel ácie unifikácie, t ak ([t ])
môže byť buď f(a,y) alebo f(a,b). Premenné x a z neprichádzajú do ú vahy,
pretože sa v t riede n achádzajú funkčné symboly.
Defin ícia 1.24. Nech ≅ je ľubovoľný unifikačný uzáver a
nech je
lubovoľná
vý berov á funkcia z t ried unifik ácie ≅. Substit ú cia σ ≅ je
definovan á nasledovne:
Pre ka ždý t erm x, plat í
y
ak ([x])=y ,y ∈Var
xσ ≅ = {
f(s 1 σ ≅ ,... s n σ ≅ ) ak ([x])=f(s 1 ,...,s n ) ,n≥0
Veta 1.3. Termy s a t sú unifikovat eľné ⇔ ∃ unifikačný uzáver t ermov s a
t. Naviac ak ekvivalencia plat í, tak σ ≅ je najvšeobecnej ší unifikátor termov
s a t.
Dô kaz:
⇐:
Ukážeme, že ak ≅ je unifika čný uzáver t ermov s a t, tak σ ≅ unifikuje t ermy
s a t, teda sσ ≅ =t σ ≅ . Zrejme sta čí ukázať, že pre ľubovoľný term u platí, že
uσ ≅ = ([u]) σ ≅ . Iný mi slovami, že σ ≅ unifikuje každú dvojicu prislú chaj ú cich
podtermov v konkrét nych termoch s a t. Ideme indukciou podľa št ruktú ry
termu u:
1 o Ak u je konštant a, tak zrejme musí byť aj schémou t ermu pre triedu
[u], t eda rovnosť platí triviálne. Ak u je premenná, aj ([u]) je premenná
tak to platí triviálne. Ak u je premenná a ([u])=f(t 1 ,...,t n ), tak uσ ≅ =
f(t 1 σ ≅ ,...,t n σ ≅ ) = f(t 1 ,...,t n )σ ≅ = ([u]) σ ≅ .
2 o Predpokladajme, že u=f(s 1 ,...,s n ),
([u])=f(t 1 ,...,t n ). Keď že ≅ musí
spĺňať unifikačnú ax ió mu t ak pre každé i∈{1...n} platí: s i ≅t i . Potom podľa
indukčného predpokladu platí s i σ ≅ =t i σ ≅ . Teda môžeme písať : uσ ≅ =
f(s 1 ,...,s n )σ ≅ = f(s 1 σ ≅ ,...,s n σ ≅ ) = f(t 1 σ ≅ ,...,t n σ ≅ ) = f(t 1 ,...,t n )σ ≅ = ([u])σ ≅
⇒:
Pre ľubovoľný unifikátor θ termov s a t definujeme reláciu ≅ θ nasledovne:
ak u a v sú ľubovo ľné termy, tak u≅ θ v práve vt edy, keď uθ=vθ. Zjavne to
je relácia unifikácie. Keď že existuje nejaká relácia unifik ácie, tak určit e
existuje najmenšia relácia unifikácie ≅. T eda ak s a t s ú unifikovateľné tak
existuje unifikačný uzáver ≅ t ermov s a t.
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mgu:
Nech θ je ľubovoľný unifik átor termov s a t. Nech ≅ je ľubovoľný
unifikačný uzáver obsiahnutý v relácii ≅ θ . Vieme, že pre lubovoľné termy u
a v platí, že ak u≅v tak uθ=vθ. Ďalej, nech
je ľubovo ľná pevná vý berov á
funkcia pre substitú ciu σ ≅ . Ukážeme, že pre ľubovoľný t erm u platí, že
uσ ≅ θ=uθ. Dokážeme to indukciou podľa veľkost i u.
1 o ak trieda [u] obsahuje len konšt anty a premenn é tak platí, že
uσ ≅ = ([u])≅u, z čoho vyplý va, že uσ ≅ θ=uθ.
2 o V prípade, že ([u]) sa rovná nejakému f(s 1 ,...,s n ) a u je term typu
f(t 1 ,...,t n ), tak uσ ≅ =f(s 1 σ ≅ ,..., s n σ ≅ ) a uθ=f(s 1 ,...,s n )θ. Môžeme teda napísať:
uθ=f(s 1 θ,...,s n θ)=f(s 1 σ ≅ θ,...,s n σ ≅ θ)=f(s 1 σ ≅ ,...,s n σ ≅ )θ=uσ ≅ θ,
kde druhá rovnosť vyplý va z indukčného predpokladu.
&
V ď alšom je nevyhnutné mať prostriedok na uchov ávanie t r ied relácií
unifikácie a na použitie unifikačnej axió my na triedach. Asi najschopnejšou
štrukt ú rou reprezent ácie t ried sú stromy triedový ch vzťahov, kde koreň je
reprezentant t riedy, čiže vrchol st romu zodpovedajú ci schéme t ermu pre
danú t riedu. Na ur čenie toho, či sú dva termy v relácii unifikácie, st ačí
nájsť korene a preveri ť to na nich. Pri spájaní dvoch tried sa jedna trieda
stane podstromom druhej. Kôli zmenšeniu vý šky stromov použijeme jemné
zlepšenia:
(i) v koreni budeme uchovávať veľkost i triedy a pri spájaní napájať
menší podst rom pod vä čší. (vykonávané v procedú re Spojenie nižšie
uvádzaného algoritmu)
(ii) ak pri preverovaní toho, či sú dva termy v relácii unifikácie,
prejdeme nejakou vetvou do kore ňa, t ak všetky vrcholy na tejto
cest e napojíme priamo na koreň. (vykon ávané vo funkcii Nájdi nižšie
uvádzaného algoritmu)
napr.

Takže v ď alšom budeme potrebova ť:
− triedov é st romy (odkazy vr ámci triedy)
− počítadlo veľkosti triedy v koreni (reprezentatovi) triedového stromu
(premenn á veľkost(t ) pre vrchol t )
− odkaz z každého koreňa (reprezentant a) t riedy do sch émy termu v
triede
(premenná ([t]) pre každý kore ň (reprezent anta)
− boolean premenné "navšt ívený ()" a "acyklický ()" v každom vrchole,
inicializované na false
− koreň je vrchol, ktor ého triedový odkaz u kazuje na seba samého
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Algoritmus 1.5. Takmer lineárny algorit mus unifik ácie
Inicializ ácia:
Každá t rieda obsahuje iba 1 t erm, pre každý term odkazy schémy a triedy
ukazujú na seba samého, veľkosť je 1. Zoznam premenný ch je buď
prázdny alebo ak vrchol je premenná tak je tam iba táto premenná. Pre
každý vrchol premenné navštívený a acyklický s ú false.
global ∆: TermDag;
global σ: zoznam spojení :=nil; {riešenie}
Unifikuj ( s:vrchol; t:vrchol ) //vracia unifikátor σ
begin
UnifUzáver(s,t);
Riešenie(s);
end;
UnifUzáver( s:vrchol; t:vrchol )
begin
s:=Nájdi(s); {nájde reprezentantov}
t:=Nájdi(t);
if s=t then
//nič
else
begin
if ([s])=f(s1,...,sm) & ([t])=g(t1,...,tn) pre m,n≥0 then
begin
if f=g then
begin
Spojenie(s,t);
for i:=1 to n do
UnifUzáver(si,ti);
end;
else
Error("nezhoda symbolov");
end;
else
Spojenie(s,t);
end;
end;
Nájdi(s:vrchol) {vráti reprezentanta a redukuje cesty}
t:vrchol;
begin
if trieda(s)=s then {s je reprezentant}
return s;
else
begin
t:=nájdi(trieda(s));
trieda(s):=t;
return t;
end;
end;
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Spojenie(s:vrchol; t:vrchol) {s a t sú reprezentanti}
begin
if veľkosť(s)≥veľkosť(t) then
begin
veľkosť(s):=veľkosť(s)+veľkosť(t);
premenné(s):=premenné(s) premenné(t);
if ([s]) Var then
([s]):= ([t]);
trieda(t):=s;
end;
else
begin
veľkosť(t):=veľkosť(t)+veľkosť(s);
premenné(t):=premenné(t) premenné(s);
if ([t]) Var then
([t]):= ([s]);
trieda(s):=t;
end;
end;
Riešenie(s:vrchol) {padne ak ∃ cyklus obsahujúci s}
begin
s:= (Nájdi(s));
if acyklický(s) then
return;
if prejdený(s) then
Error("cyklus");
if s=f(s1,...,sn) pre nejaké n>0 then
begin
prejdený(y):=true;
for i:=1..n do
Riešenie(si);
prejdený(s):=true;
end;
acyklický(s):=true;
Pre každé x premenné(Nájdi(s))
if x≠s then
σ:=σ{x→s};
end;
Ak funkcia Unifikuj(s,t) nepadne, potom σ obsahuje navšeobecnejší
unifikát or t ermov s a t. P reverenie korektnosti spo číva v overení toho, že
správne
implement uje
konštrukciu
uzáveru
unifikácie.
Pri
tomto
preverovaní si treba všímať tiet o body:
− ekvivalencia je čisto homog énna
− triedy ekvivalencie sú spojené práve vtedy, keď sú vyžadované
unifikačnou axió mou, čiže relácia je minimálna
− funkcia Riešenie() padne pr áve vtedy, ke ď je v grafe cyklus
Zložito sť
Každá funkcia až na Nájdi() je volaná maxim álne n krát , pre t ermy s n
symbolmi a každá vykoná konšt ant n e dlhý vý počet. Spájanie polí
premenný ch môže trvať O(n), ak sú realizované dynamicky. Dominantnou
cenou je volanie N áj di(), ktoré pot rebuje čas O(n. α(n)).
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V tejto časti sme sa venovali problému vý beru správneho algoritmu
na unifikáciu dvoch termov. Pozreli sme sa aj na otázky korektnosti a
ú plnosti tý chto algoritmov. Nie čo sme si povedali aj o ich zložitosti. V
ď alšej kapitole sa budeme venovať problému efektívneho ukladani a
množiny termov a jej indexácii. Bude nás teda zaujímať problém unifikácie
a iný ch náv ratový ch podmienok pri vstupe viac ako dvoch termov.
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2.Indexovanie temov
2.1. Formulácia problému
Definícia 2.1. (Problém indexovania termov)
Majme mno ž inu indexovan ých termov a binárnu reláciu R nad množinou
termov (n ávratov á podmienka) a term t (dopytovac í (query) term).
Hľadáme množinu M, M ⊆L množinu všetký ch t ermov s spĺňajú cich R(s,t).
V niektor ý ch aplikáciách st ačí hľadať nadmnožinu M ktorá obsahuje
aj t ermy s ktoré nespĺňajú R(s,t), ale môžme prirodzene minimalizovať
počet nájdený ch t ermov s cieľom zvý šiť efekt ivitu indexovania. V
niektor ý ch aplik áciách je prípust né vrátiť iba nejaké R-kompatibilné t ermy
teda podmno žinu M. Ak je množina nájdený ch t ermov zaručene zhodná s
množinou R -kompatibilný ch termov tak indexovacia technika sa nazý va
perfekt n é filt rovanie inak je to nedokonal é filtrovanie.
V sú vislosti s index ovaním termov je bežný prípad, že návratová
podmienka R je splnená ak ∃ substit ú cie σ a θ také že sσ=tθ a okrem toho
tieto substitú cie spĺňajú určit é ď alšie podmienky. Napr. ak σ a θ majú
podmienku, že sú t o premenovávacie substit cie, tak R(s,t) jednoducho
vracia nejakú obmenu otázky. Podobne ak θ má byť prázdna subst itú cia
tak R(s,t ) vracia inštanciu otázky. Okrem identifikovania R -kompatibilný ch
termov, niekedy pot r ebujeme vypo čítať a j substitú cie σ a θ.
Základn é parametre prislú chajú ce t ermom sú
− n ávratov á podmienka - vyjadrená reláciou R ktorá určuje podmnožinu
indexovaný ch termov M. Najčastejší prípad návratovej podmienky je
unifikácia, sp ájanie,...
− sp ô sob n ávratu - určuje či je vrátená celá množina M alebo či sú to
prvky tejto množiny vrátené post upne. V niektor ý ch prípadoch sa
zaujímame len o neprázdnosť kandidátskej množiny.
Základné typy index ovania sú
§ Indexovanie zalo ž en é na atrib ú toch
V tomto indexovaní zachytávame niektor é črty t ermu T do
celočíseln ého at ribú tu a t . Indexovanie je potom založené na
ident ifikácii rel ácie R A na atrib ú toch t ermov t a s: R( s,t ) → R A (a s ,a t )
[R A (s,t) → R(a s ,a t )]. Napr. ak n ávratov á relácia je inšt ancia tak atrib ú t
môže byť počet funkčný ch symbolov v terme. Ak t je inštancia s tak
počet funkčný ch symbolov v t je v ä čší alebo rovný počtu v s. Budeme
uvažovať niekoľko nasleduj ú cich príkladov indexovania založeného na
atrib ú toch:
− predsk ú šanie spojenia (matching pret est) - využíva fakt, že na to
aby term t bol inštanciou s, je nutn é aby počet symbolov v t bol ≥
ako počet symbolov v s.
− indexovanie čŕt (outline indexing) - využíva fakt, že t a s sú
unifikovate ľné iba ak s ú hlasia na všetký ch miestach kde nie sú
premenné. Používa bitový
vektor na kó dovanie miest bez
premenný ch a zodpovedajú cich symbolov
− superuložené kľú čové slová (superimposed codewords) - at r ibú t sa
získava pomocou logický ch operácií or na bitový ch reprezentáciách
funkčný ch symbolov na ur čitý ch poz íciách vnú tri termu.
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Indexovanie založené na atrib ú toch je založené na predpoklade, že
relácia na číselný ch at ribú toch sa ľahšie po číta ako vykonávanie
spájania alebo unifik ácie. Môže byť použité na hrubé filtrovanie, ale aj
tak má niekoľko nevý hod. Spr ávnosť t ohoto indexovania je typicky
nízka. Ak množina indexov je ve ľká, tak hrubý filt er m ôže byť stále
rovnako neefekt ívny ako t estovanie rel ácie R A na každý term v
množine.
§

Indexovanie založené na funk čný ch symboloch
Návratov á podmienka je typicky založená na ident ifikácii unifika čnej
substit ú cie medzi dopytovac ím t ermom a indexovan ý mi t ermami s
rôznymi podmienkami pre substit ú cie. Teda otázka či návratová
podmienka medzi dopytovacím termom a indexovaný m t ermom je
určená funkčný mi symbolmi oboch t ermov. Na pozorovan í, že oba
termy sa musia zhodovať vo funkčný ch symboloch je založený ch
najviac indexovacích techník.

2.2. Z ákladné definície
Symboly v terme poch ádzaj ú z neprázdnej abecedy Σ a spo čítateľnej
množiny premenný ch V.
Term sa nazý va z ákladn ý (ground) ak neobsahuje žiaden vý skyt
premennej.
Každému symbolu s Σ prináleží nezáporn é číslo nazvan é árnos ť(s).
Predpokladáme že všetky t ermy s ú dobre vytvorené t eda že každý term má
rovnaký po čet atribú tov ako dan ý funk čný symbol.
Na označenie symbolov pou žívame a,b,c,f,..., na ozna čenie
premenný ch x,y,z. Budeme používať aj divoký symbol * na označenie
premenný ch, a ? na označenie ľubovoľný ch funkčný ch symbolov iný ch ako
určitá m nožina funkčný ch symbolov.
Definícia 2.2. Poz ícia je alebo pr ázdny reťazec Λ alebo p.i kde p je
pozícia a i je číslo. Predstava pozície v terme a podterme t a pozície p
(ozn. t /p) je def. nasledovne:
− Λ je poz ícia v t & t/ Λ=t
− Ak t/p=f(t 1 ,...,t n ), n>0 t ak p.1,...,p.n s ú pozície v t, t/p.i=t i
∀i {1,...,n}
Namiest o Λ.i píšeme i. Označíme P množinu všetký ch pozícií. P (t)
oznažuje všetky poz ície v terme t. P v (t) a P f (t) ozna čuje podmnožiny tý ch
pozícií, v ktorý ch má t premenn é resp. funkčné syboly. Množina P v (t ) sa
nazáva obal (fringe) termu t. t[s] p označuje t erm získaný z t
premenovaním t/p t e rmom s.
napr. t=f(a(x),b(a(y),c))
t/Λ=t t/2=b(a(y),c)
t[c] 2 =f(a(x),c)
obal(t )={1.1,2.1.1}

t/2.1=a(y)

t/2.2=c

Substit ú cia je zobrazenie z premenný ch do termov. Majme substitú ciu θ, tθ
je term ktor ý vznikol z t premenovaním x →θ(x), x Vat (t).
Defin ícia 2.3. Hovoríme, že t je in š tancia u, ak uθ=t pre nejakú
substit ú ciu θ. Ak t je in štancia u tak p íšeme u≤t a povieme u je prefix t.
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Definícia 2.4. Termy t a s nazý vame unifikovat e ľn é ak ∃ substitú cia taká,
že sθ=tθ.
Definícia 2.5. {x 1 →t 1 ,...,x n →t n } je taká substit ú cia θ, že:
t i ak x=x i
θ(x) = {
x inak.
napr.t=f(a(x),b(y,z)), θ={x→b(x',x ''), y →c} potom t θ=f(a(b(x',x'')),b(c,z))

2.3. Operácie indexovania termov
Návrat kandid átskych termov
Majme dopytovací term t a indexovanú množinu L, n ávratov á
oper ácia je proces identifikácie podmnožiny M tý ch termov z L, ktoré sú v
rel ácii R s t. Návratov á relácia R ident ifikuje tie termy l L, ktoré treba
vybra ť. Toto s ú niektoré relácie, ktoré sa t ý m zaoberaj ú :
unif(l,t) ⇔ ∃ σ: lσ=t σ
(logické programovanie, dedukt ívne dat a b ázy,...)
inst(l,t) ⇔ ∃ σ: l=t σ
(tabelovan é log. programovanie, deduktívne DB, dokazova če
viet,...)
gen(l,t) ⇔ ∃ σ: l σ=t
(funkcionálne programovanie, optimaliz ácia v constrainovom
programovan í, spä tná kontrola dôkazov viet)
var(l,t) ⇔ ∃ σ: l σ=t & σ premenuv áva premenn é
(tabelované log. programovanie, deduktívne DB,...)
Konštrukcia indexu
Konštrukcia indexu sa zaoberá počiatočnou konšt rukciou tejto
dátovej štruktú ry pre danú operáciu R a indexovanú množinu L. Po
počiat očnej konštrukcii môžme chcieť zmeniť indexovanú
množinu
pomocou vkladania a lebo mazania t ermov.
Udržiavanie indexu
Udrižiavanie indexu začína s indexom pre mno žinu L a vytv ára index
pre ď alšiu množinu L ' ktor á vznikla vlo žením alebo vymazaním termu z L.
Rôzne typy indexovacích t e chník typicky vyjadrujú rôzne "dohody"
medzi cenou vykonávania každej z 3 ú loh (návrat, konštrukcia index u,
udržiavania index u). Napr. vo funkcion álnom a logickom programovaní je
indexovaná množina v podstate n emenná a tak net reba udržiavanie indexu,
naviac index je konštruovaný počas kompilácie. Teda indexovacie t e chniky
sa zoberajú optimalizáciou návratov ého času, prípadne aj na ú kor zvý šenej
ceny konštrukcie a udržiavani a index u. V iný ch aplik áciách napr. v
tabelovanom log. programovaní je vkladanie indexu časté a mazanie sa
nevyskyt uje, inde napr. pri dokazovan í viet sa indexovaná množina mení
stále.
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2.3.1. Variácie operácií indexovania termov
Neline árnosť
Vo všeob ecnost i dopytovací term a indexované t ermy môžu byť
nelineárne, teda môžu obsahovať opakované vý skyty premenný ch.
Viacnásobné vý skyty sa môžu vyskytovať vnú tri jedného zo zú častnený ch
termov alebo jedna premenn á sa môže vyskytovať v oboch termoch. V
tomto prípade je potrebné preverovať konzist entosť medzi substit ú ciami
získaný mi viacnásobný m vý skytom t ej ist ej premennej. Zis ťovanie
konzist etnosti je typicky drahá operácia a pokiaľ sa s ňou nezaobchádza
opatrne, nast áva nelineárnos ť počas indexácie, čo sp ôsobí zníženie
vý konu. T eda, ve ľa techník ignoruje nelineárnosť pri indexovaní a ráta s
posledný m krokom ktorý odstráni nekonzist etnos ť. Iné metó dy odkladajú
odstraňovanie nekonzist etnost i za najmenej drah é operácie a prost e
konštruujú št rukt ú ru termu. V tý chto prípadoch predpokladáme, že žiadna
premenná z index ovanej množiny sa nezhoduje s premennou v
dopytovacom terme.
Teórie rovnost í (Equational theorie s )
Návratová podmienka môže byť založená na t eó r ii rovností E, v kt.
dopytovací term t je inšt anciou termu z množiny L s rešpekt ovaním E, čiže
ak existuje t erm l L a substit ú cia θ taká, že E├ lθ=t. Napr. v prípade
automatizovanej dedukcie (automated reasoning) sa zauj ímame o spájanie
a unifik áciu za prítomnost i asociatívno -komutat ívnych oper átorov. V lazy
funkcionálnom programovaní sa z aujímame o spájanie v sú vislosti s teó riou
rovnost i danou programom.
Priority
V mnohý ch prípadoch sú termy v indexovanej množine prepojené s
priorit ami, ktoré je potrebné rešpektova ť. V niektor ý ch prípadoch napr. vo
funkcionálnom programovaní sa môžme zaujímať iba o návrat prvkov s
najv ä čšou priorit ou. napr. R(l,t ) & ∀l' L (priorita (l') > priorit a(l) →
¬R(l',t ) V iný ch prípadoch (log. programovanie, dedukt ívne DB) môžmeme
požadovať
návrat
prvkov
v
neklesajú com
poradí
priority.
V
automatizovanej
dedukcii
môžme
požadovať
generovanie
najprv
"jednoduchšej", "v šeobecnejšej", "použiteľnejšej" t eó r ie.
Počítanie substit ú cií
Niekedy môžme požadovať ident ifikáciu substit ú cií ktorou dopytovací
term a kandidátsky term vyhovujú návratovaej podmienke. Teoreticky
vý počet subst itú cií môže byť vykonávaný po indexovaní ale tento príst up
zvyšuje poprocesnú cenu po nájdení kandid átskych t ermov. Preto veľa
indexovacích techník počíta substit ú cie už ako časť indexovacej operácie a
vracia ich. Tento po častiach vracaj ú ci spôsob je obzvl ášť vhodný pre
vyhľadávacie techniky.
Operácie many-to-many
Tieto indexovacie problémy vznikajú v sú vislosti s operáciami ktoré
sú vykonávané spoločne na skupinách termov. Najčastejšie príklady sú
subsumption, hyperr esolution a unit -resulting resolution.
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Návrato vé podmienky pre podtermy
Niekedy sa môžeme zaujímať o všet ky podtermy dopyt ovacieho
termu ako o samost atn é dopyt ovacie t ermy. Napr. pri prepisovaní t ermov
chceme určiť indexovaný t erm l (zodpovedaj ú ci prepisovaciemu pravidlu) a
podterm t /p daného termu t ak, že t/p je inšt anciou l. podobne môžme
chcieť oindexovať všetky podtermy danej množiny indexovaný ch t ermov.

2.4. Dátové štruktúry na reprezentáciu termov a indexov
2.4.1. Reprezent ácia termov
Najprehľadnejšia reprezent ácia termov je použitím stromov alebo
orientovaných acyklick ých grafov (DAG). Hlavný vrchol stromovej
reprezentácie t ermu t obsahuje hlavný funkčný symbol t a smerníky do
vrcholov ktoré ukazujú na priame podt ermy t. Tieto smerníky môžu byť
uložené v poli alebo ako dynamický zoznam. Obvykle je reprezentácia
univerz álna a umožň uje bežné operácie ako prechádzanie termom rôznymi
cest ami, prechádzanie podtermami,...
napr. DAG reprezent ácia termu f(g(x,h(y)),a,f(h(y),z,c))

Na porovnanie so stromovou reprezentáciou, DAG umožňuje
zdieľanie podt ermov. Takéto zdieľanie môže prispieť až k exponenciálnemu
zníženiu veľkost i t ermu. Ú žitky zdieľania s ú vý znamné v praxi. Napr. pri
prepisovaní
termu
a
funkcionálnom
programovaní
pravidlá typu
f(x)→g(x,x) s a vyskytujú bežne, čo pri st romoch môže vyžadovať zdvojenie
termu. Naprot i tomu použitie DAG reprezentácie umožň uje dosiahnuť ten
istý efekt zdvojením smerníka na substit ú ciu bez pot reby zdvojiť
substit ú ciu. Niektoré systémy používajú DAG s agresívnym zdieľaním, tiež
zvaný m perfektn é zdieľanie, kde zaistíme, že existuje len jediný vý skyt
termu bez ohľadu na počet sú vislostí v kt. sa nachádza. Agres ívne
zdieľanie sa používa v niektor ý ch dokazovačoch viet. Agresívne zdieľanie
taktiež zjednodušuje nelineárne sp ájanie, pokiaľ ú loha preverovania
sú držnosti v hromadný ch substitú ciách, je lepšia, ako zis ťovanie, či
substit ú cie sú štruktú rovo identick é. Čiastočne ú činné reprezent ácie boli
vyvinuté pre takét o agresívne zdieľanie v sú vislosti s problémom
kongruenčného uzáveru (congruence closure problem). Agres ívne zdieľanie
je typické v aplikáciách ako LP a FP aj keď v niektor ý ch prípadoch sa javí
ako užitočnejšia iná optimalizovaná reprezent ácia zn áma ako hashed cons.
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Priame termy (fl at terms) sú line árna štruktú ra ktorá zodpovedá
reprezentácii dynamického zoznamu (linked-list) vrcholov nav štívený ch pri
priamom (preorder) prechádzaní termom. Pod priamym prechádzaním
budeme rozumie ť prehľadávanie do hĺbky z ľava do prava. Na uľahčenie
prechádzania podtermammi m á vrchol n šípky do vrcholov, kt oré nasledujú
bezprost redne za v šetký mi deťmi vrchola n.
napr. reprezent ácia flatt ermu f(g(a,h(h(y)),h(y),x)

−
−
−
−

symbol je funk čný symbol v da nom vrchole
ď alší je ď alší vrchol pri priamom prechádzaní t ermom
predch je predch ádzajú ci prchol pri priamom prechádzaní termom
koniec je posledný vrchol (pri priamom prechádzaní) v podstrome,
začínajú ci v danom vrchole

Vä čšina operácií na termoch vyžaduje nejakú formu prechádzania
termom. Ak sa obmedzíme na priame prechádzanie t ak flat term ponú ka
oveľa efektívnejšiu cestu na prech ádzanie ako cez bežné štruktú ry. Naviac
každý vrchol má pevnú štrukt ú ru s rovnaký m počtom políčok. Z toho
vyplý va, že veľkost i vrcholov sú rovnak é čo uľahčuje správu pamä te
narozdiel od št rukt ú r v ktorý ch veľkosť vrchola závisí od počtu jeho detí.
Ak sa umiestnenie urobí do poľa je to naozaj malá štruktú ra z ktorej
vypadnú políčka predch a ď alší. Prechádzanie je pot om rý chlejšie.
Flattermy sú obzvl ášť užito čné ak s ú použité spolu so stromami
diskriminácie z ľava do prava. Ale nie sú vý hodn é v prípadoch kedy priame
prech ádzanie je r ôzne od stromov diskriminácie z ľava do prava. Ďalším
problémom je, že táto štruktú ra nepodporuje zdieľanie. Flattermy sa
používajú v niektorý ch dokazova čoch viet na reprezentáciu dopytovacích
termov v kt. nezáleží na štruktú re.
Termy v Prologu Prolog používa optimalizovanú
verziu obvyklej
reprezentácie termov, kde každý vrchol je označený ako konštanta, funkcia
alebo referencia s árnosťou 0, >0, resp. so smern íkmi na iné termy.
Premenné sú reprezentovan é ako odkazy na ten istý vrchol, čo umožňuje
obzvl ášť efekt ná implementácia spájania premenný ch cez nastavenie
smerníka na t erm ktorý sa má pripojiť. Treba poznamenať, že ani
premenné ani konšt anty nemaj ú deti. Preto sa prologovské implementácie
uchovávajú ako hodnoty ktor ý m zodpovedajú rodi čovsk é vrcholy. Funkčné
symboly sú reprezentovan é použitím vrcholov so všetký mi funk čný mi
symbolmi a zodpovedajú cimi deťmi ktor é sú reprezentovan é použitím iný ch
polí.
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napr. Prologovská reprezent ácia t ermu f (g(a,h(y)),h(y),x)

2.4.2. Uchovávanie premenných
Sú sit uácie keď rovnaký term môže byť použitý s rôznymi množinami
premenný ch počas t ej ist ej návratovej oper ácie. Napr term f(y,g(y)) sa
môže použiť n krát v klauzule ¬f(x 0 ,x 1 ) v ¬f(x 1 ,x 2 ) v ¬f(x n - 1 ,x n ) v h(x 0 ,x n ).
Na tú t o klauzulu pot rebujeme n kó pií f(y,g(y)) s y inicializovaný mi t ermami
x, g(x 0 ),...,g n - 1 (x 0 ). Typická realizácia pre takéto situácia je použitie bánk
premenn ých. Predpokladajme, že máme indexovaný term l s premenný mi
y 1 ,...,y n . Vytvoríme n iekoľko k ó pií y 1 ,...,y n :
y 1 1 ... y 1 n
y m 1 ... y m n
Každá kó pia sa naz ý va banka premenný ch. Pri k-tej operácii sa použije
y k 1 ,...,y k n namiesto y 1 ,...,y n . Na zvý šenie efekt ivity sa banky premenný ch
uchovávajú len raz a ko pole.

2.4.3. Reprezentácia indexov
Reprezentácia grafmi
Reprezentácia grafmi sa zaoberá ot ázkami podobný mi tý m, čo
nast ávaj ú v automat och spájania reťazcov. Asi najdôležitejšia st ránka je
reprezentácia vonkaj ších prechodov zo st avu. R ôzne d átov é št ruktú ry sú
− pole - rý chle ale s veľkou pamä ťovou náročnosťou ak počet vonkajších
prechodov je ove ľa menší ako veľkosť abecedy.
− dynamick ý zoznam - zaberá menej pamä t e ale je pomalý pri vykonávaní
prechodov
− hashovacia tabu ľka - požiadavky na pamä ť sú trochu vyššie ako
dynamický zoznam ale je vý znamne rý chlejšia, aj ke ď kolízie môžu
spôsobiť problémy
− jump t able - kombinácia reprezentácie poľa s malý mi pamä ťový mi
požiadavkami. V jump tabuľkách sa hodnota symbolu používa priamo
ako index v pr ípade reprezent ácie v poli. Na zmenšenie pamä ťový ch
požiadaviek sú tabluľky pre rôzne automaty "prekrý vané".
Problém oprimalizácie pamä ťový ch požiadaviek je NP-ú plný ale
existuje efektívna heurist ika ktor á v praxi celkom dobre funguje.
Kódové stromy
Je obvyklé v automatizovanej dedukcii kompilovať dopytovací term
do kó du ktorý je vykonávaný na index e. Ak je čas kompilácie porovnateľný
s návratový m časom tak sa kompil ácia vypláca. Je menej časté kompilovať
index samot ný do kó du ktorý sa vykoná na dopytovacom t erme.
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2.5. Bežná prácia pri indexovaní
Indexovanie podľa symbolov m ôže byť opísané nasledovne: Vybrané
kandidátske t ermy sú tie ktoré majú identické funkčné symboly na
príslušný ch m iestach dopytovacieho a i ndexovaný ch t ermov. Počas vybratia
kandidátskych t ermov potrebujeme preskú mať podmnožinu pozícií v
dopytovacom t erme v nejakom poradí. V podstate, celý proces sa dá vidieť
ako konštrukcia reťazca symbolov z dopytovacieho termu a odhalenie, či
sa tento reťazec dá spojiť s reťazcami z množiny indexovaný ch termov.
Vä čšina t echník indexovania podľa symbolov spadá pod širok ú t ému
indexovania zalo ženého na zhode reťazcov (string matching).

2.5.1. Reťazce pozícií
Prvé, čo t reba urobiť, je vytvoriť t extovú reprezentáciu termu. Jedou
cest ou je napísať symboly vyskytuj ú ce sa v terme v ist ej sekvencii a t ak
dôjsť k reťazcu. T ý m sa môžu st ratiť niektor é informácie zo štrukú ry
termu. Na zachovanie tejto informácie môžeme spoji ť každý symbol t ermu
s jeho pozíciou.
napr. term f(a,g(b,c)) môžeme reprezent ova ť ako reťazec:
<Λ;f><1;a><2;g><2.1;b><2.2; c>
(2.1)
Alebo ak nechceme generovať
generovanie viacerý ch re ťazcov:

jeden

reťazec

môžeme

<Λ;f><1;a> , <Λ;f><2;g><2.1;b> , <Λ;f><2;g><2.2;c>

zvoliť

(2.2)

Reťazce (2.1), (2.2) naz ý vame reťazce pozícií alebo skr átene p-stringy.
Defin ícia 2.6. (p-sting) Reťazec pozícií S nad abecedou
je neprázdny
reťazec tvaru <p 1 ,s 1 ><p 2 ,s 2 >...<p n ,s n > kde p i P, s i
V t aký že:
1. ∀ 1≤ i,j ≤n ak p i je prefix p j taj i<j
2. ∃ term t, zvan ý charakteristick ý term pre S tak ý že
a. ∀ i [1..n], root(t /p i )=s i
b. p 1 ,...,p n je presne m nožina poz ícií v t .
Intuitívne môžme vidieť pozície p 1 ,...,p n v p-stringu ako vyjadrenie
cesty na prechod t e rmom so symbolmi s 1 ,..,s n po ktorý ch na tejt o cest e
prech ádzame. Ak je poradie prech ádzania dané pevne ( prehľadávať
môžme do hĺbky alebo do šírky), tak informácia o pozícii je nepot rebná. Ak
sa nechceme obmedziť žiadnou pevnou cestou prehľadávania tak
informácia o pozícii je dôležit á. V štruktú re termu je možné a-alebo
nezmyseln é navštíviť vrchol pred navštívením všetký ch jeho rodi čov.
Naviac ak chceme mať p-st ring na reprezent áciu charakt erist ického t ermu,
ktor ý je jedinečný až na 1 alebo viac premenný ch. Napr. p -string
<Λ;f><1;*><2;g><2.1 ;*><2.2;c> reťazcom <Λ;f><2;g><2.2;c>.
Na ozna čenie charakterist ického termu použijeme ct (S).
napr. ct(<Λ;f><2;g><2.2;c>)=f(*,g(*,c)).
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2.5.2. Zlúčiteľnosť p-stringov a indexovanie
Pristupujeme k popísaniu toho, ako môžu byť p-st ringy, vyt vorené z
indexovaný ch t ermov, použité ako z áklad ident ifik ácie tý ch termov, ktoré
sú zlú čiteľné s dan ý m dopytovacím t ermom. Na tento ú čel potrebujeme
rozšíriť predstavu R-zlú čiteľnost i na posobenie medzi p -stringami a
termami.
Defin ícia 2.7. (zl ú čite ľnos ť p -stringov )
Majme term t a p-st ring S, definujme S-prefix termu t (ozn. t\S) ako t erm
t' získaný nahradením každej pozície v t neobsiahnut ej v S nejakou novou
premennou. S nazveme R -zlú čit eľná (R-compatible) s t ermom t ak
R(ct (S),t').
Rozšírime označenie R(S,t ) na označenie R-zlú čit eľnosti medzi
reťazcom
S
a
t.
Napr.
p -string
<Λ;f><2;g><2.2;c>
ktorého
charakt eristický term je f(*,g(*,c)) je zlú čit eľný s dopytovacím termom
f(a,g(b,x)) s rešpekt ovaním návrarovej podmienky "unif". Na druhej strane
p-string <Λ;f><1; c><2;g><2.2;c> nie je unif-zlú čit eľný s t ý mto termom.
Naviac <Λ;f><2;g><2.2;c> nie je zl ú čiteľná s tý mto termom s
rešpektovan ím relácie "gen". Jednoduch ý spôsob na určenie či je R(l,t)
splnená je vygenerovanie 1 alebo viac p-stringov z l a potom zist enie či je
každý z tý cht o p-stringov R-zlú čit eľný s t. Na zaist enie toho, aby
indexovanie založené na tomto pr ístupe bolo korektné (nájde všetky t ermy,
ktoré môžu byť R-kompatibilné s t) pot rebujeme aby t ieto p -stringy boli
charakt eristické reťazce l:
Definícia 2.8 . (charakteristick á mno ž ina termov)
Množina {S 1 ,...,S k } p-stringov sa nazý va charakt eristick á množina t ermu l
ak ∀ t erm t : R(l,t ) → Λ 1 ≤ i ≤ k R(S i ,t)
Táto podmienka zaručuje, že každý pot enciálny term je zechyt ený
filtrom. Pre dan ý t e rm t označíme tú to množinu S t . Ak je táto množina
jednoprvkov á tak S t je označenie charakt erist ick ého reťazca. Ozna číme S L
zjednot enie charakt erist ick ý ch množín všetký ch termov t množiny L :
l LSl.
Indexovania založené na symboloch sú založené na vytváraní
charakt eristickej množiny S L reťazcov z indexovanej mno žiny termov L a na
vytv áraní automat u (alebo stromu) všetký ch tý chto reťazcov. Automat
môže byť použitý na rý chle nájdenie zlú čiteľný ch p -stringov s dopytovacím
termom. Táto informácia musí byť rozšírená o nájdenie potenciálnych
termov. Uvažujme každý indexovaný term l a zist íme, či je dopytovací term
zlú čiteľný s jeho charakt eristickou mno žinou, V najhor šom prípade
prezretie všetký ch kombinácií zaberie čas O( l L |S l | ). V praxi sa za
prechod kôli vytvoreniu charakteristický ch reťazcov pridaj ú nejaké ď alšie
obmedzenia, čo zrý chli indexovanie.
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Na ilust ráciu uvažujem indexovanú množinu
L={f(*,a,b),f(b,a,a),f(b,a,*)}
s návratovou podmienkou "gen". Dajme tomu,
charakt eristický reťazec z každého t ermu, potom
S L ={ <Λ;f><2,a><3;b>,
<Λ;f><2;a><3;a><1;b>,
<Λ;f><2;a><3;*><1;b>}
Automat pre tiet o 3 re ťazce vyzer á t akto:

že

vytvárame

1

Na koncový ch vrcholoch sú
čísla termov, ktorý m p-stringy
zodpovedajú . Majme dopytovací t erm t =f(b,a,c) a návrat o vú podmienku
"gen", potom môžeme použiť tento automat na indexovanie nasledovne:
Najprv nájdeme Λ pozíciu v t. Keď že symbol pri prechode 2 →3 je identický
prejdeme do 3. Potom nájdeme p ozíciu 2 v terme t. Zhodou s o symbolom a
sa dostaneme do stavu 5. Potom preveríme 3. pozíciu v terme a so
zistením, že je zlú čiteľná s * sa dost aneme do 8. Nakoniec preverením 1.
pozície v koncovom vrchole zistíme {3}. Pokiaľ je dopytovací term
zlú čiteľný len s i ndexovaný m t ermom f(b,a,*), môžeme priamo prehlásiť že
dopytovací t erm je asi zlú čiteľný s tý mto jediný m t ermom. Po čas
vykonávania náv ratovej operácie môže b yť potrebný backtrack ak je mo žné
prejs ť viacerý mi vet vami.
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Teraz uvažujme tú istú množinu L ale s rôznymi množinami pstringov a n ávratovou po dmienkou "unif". Nech p -st ringy s ú :
S f ( * , a , b ) ={<Λ;f><1;*> , <Λ;f><2;a> , < Λ;f><3;b>}
S f ( b , a , a ) ={<Λ;f><1;b> , <Λ;f><2;a> , <Λ;f><3;a>}
S f ( b , a , * ) ={<Λ;f><1;b> , <Λ;f><2;a> , <Λ;f><3;*>}
V tejto štruktú re je vždy 1 p-st ring pre každú cestu z koreň a do
listu. Automat vyzer á takto:

Teraz vysk ú šame vrátenie t ermov pre dopytovací term t=f(b,*,b) s
návratovou podmienkou "unif". Potrebujeme vr át iť tie indexované termy, z
ktorý ch všetky p -stringy s ú zlú čiteľné s t . Keď že ú spešné vet vy končia vo
vrcholoch 7,8,9,11,12 tak prehlásime že potenciálne zlú čit eľné termy sú 1
a 3. Tent o príklad zodpovedá t echnike ktorú využíva indexovanie ciest
(path indexing).

2.6. Indexovanie ciest (path indexing)
Pri indexovaní ciest vytvárame niekoľko p-stringov z ka ždého
indexovan ého t ermu, z ktorý ch každý zodpovedá prechodu z koreň a do
listu termu. Potom vytvoríme st rom tý chto p -stringov ktor ý použijeme na
vykonanie n ávratovej operácie.Keď že sa uchováva st ále iba 1 cesta nie je
potrebné uchov ávať v indexe pre každý term celú cestu. Napr. pri t erme
f(b,g(f(x ),a)) použijeme miesto p-stringu <Λ;f><2;g><2.1;f><2.1.1,*>
jednoduchšiu reprezentáciu f.2.g.1.f.1.*.
Druhou opt imaliz áciou je kombinovanie vý sledkov sp ájaním pstringov. Napríklad p re množinu indexovaný ch termov:
1, f(g(a,*),c) 2, f(g(*,b),*) 3, f(g(a,b),c) 4, f(g(*,c),b) 5, f(*,*)
získame tieto p -stringy:
f.1.*
f.1.g.1.*
f.1.g.1.a
f.1.g.2.*
f.1.g.2.b
f.1.g.2.c

{5}
{2,4}
{1,3}
{1}
{2,3}
{4}
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f.2.*
f.2.c
f.2.b

{2,5}
{1,3}
{4}

strom pre tieto p -stringy vyzer á takto:

Konštrukcia indexu
Konštrukcia indexu sa deje post upný m vkladaním p-stringov z
každého indexovaného termu do stromu. Ak už daný p-string bol vložený ,
jednoducho sa zvä čší množina asociovaná s jeho koncový m stavom o tento
term. Ak je t o nový p-st ring, tak sa napojí nov á vetva s jednoprvkovou
asociovanou mno žinou s jej koncový m stavom. Obr ázok ukazuje strom po
vložení f(g(b,c),*) (ozn. 6).
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Mazanie t ermov
Najprv vytvoríme p-stringy z mazaného termu. Každý p-string
nájdeme v strome a odstr ánime t erm z asociovanej mno žiny s jeho
koncový m stavom. Ak po vymazaní termu je množine prázdna zmažeme aj
koncový stav. Zmažeme aj všetký ch predchodcov tohoto stavu pokiaľ
nemajú
det i. Obrázok ukazuje vymazanie f(g(*,c),b)
(ozn. 4)z
predchádzaj ú ceho obrázka.

Návrat generalizácií
function retrievegen(stav_v_strome s, term u) //vracia množinu termov M
begin
M:=∅;
if u∉Var & ∃ hrana zo stavu s do stavu s' označená root(u) then
if s' je koncový stav then
M:=Ms';
else
nech I je množina číciel i takých že ∃ hrana z s' do si označená i;
M:= i Iretrievegen(si,u/i)
if ∃ hrana zo stavu s do stavu s * označená * then
M:=M Ms*;
return M;
end;

V tomto algorit me je s stav v strome p -stringov a u je podterm
dopytovaného t ermu t. Na začiatku sa spý tame ret rievegen(s 0 ,t), kde s 0 je
kore ň stromu. Pužívame označenie M s pre množinu kandidát skych t ermov
asociovaný ch s koncový m stavom s. Môžeme spraviť jedno zlepšenie na
vyhnut ie sa zjednocovaniu množín nasledovne: Nech s je stav v st rome
ktorý má hranu označenú * do st avu s '. Vytvor íme kó piu indexovaný ch
termov v Ms * do kandidátskych množín asociovaný ch so všetký mi
potomkami st avu s. To spôsobí m enšiu cenu n ávratov ale môže zvý šiť cenu
vkladania a mazania. Keď sa vkladá (maže) nový p-string končiaci ,
nemôžeme iba obnoviť množinu kandidátskych termov asociovaný ch so
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stavom s * , ale aj kandidátske množiny asociované so ∀ potomkami s. E št e
horšie j e m azanie t z o stromu. Mus íme zisťovať, či iné t ermy, ktoré majú *
na tý ch pozíciách, kde term t nemá premenné, môžu byť vymazané z
vetiev kt oré patrili t ermu t.
Návrat inštancií
function retrieveinst (stav_v_strome s, term u) //vracia množinu termov M
begin
if u=* then
nech F je množina ∀ koncových stavov potomkov s;
M:= s' F Ms';
else
if ∃ hrana z s do s' označená root(u) then
if s' je koncový stav then
M:=Ms';
else
nech I je množina čísiel i takých že ∃ hrana z s' do si ozn. i;
M:= i Iretrieveinst(s i,u/i)
return M;
end;

Všimnime si, že premenné v indexovanom terme nehrajú rolu, lebo
ignorujeme neline árnosť počas indexovania. Napr.ak v dopyt ovacom t erme
máme p-st ring s 1 .p 2 .s 2 .p 3 ...p k - 1 .s k - 1 .p k .* t ak tento p-st ring je zlú čiteľný so
V p-stringami indexu tvaru s 1 .p 2 .s 2 .p 3 ...p k - 1 .s k - 1 ... . Takže vezmeme
zjednot enie všetký ch kandidát skych množín zodpovedaj ú cim všetký m
taký m p-st ringom. Treba pripomenú ť, že množina F môže byť dosť veľká a
zjednot enie
množín
časovo
náročné.
Tú to
cenu
môžeme
znížiť
predpočítaním zjednotení a ich uchovávaním v každom st ave. Narozdiel od
generaliz ácie, tento proces nezvý ši cenu vkladania alebo maz ania, môže
zvý šiť akurát pam ä ťovú náročnosť.
Návrat unifikovat eľný ch t ermov
Návratov ý algoritmus je v tomto prípade získaný kombináciou
generalizácie a inšt ancie. Kombin ácia je v istom zmysle ako zjednot enie,
kde získané kandid át ske množiny sú v ä čšie.
function retrieveunif(stav_v_strome s, term t) //vráti množinu termov M
begin
if u=* then
nech F je množina ∀ koncových stavov potomkov s;
M:= s' F Ms';
else
M:=∅;
if ∃ hrana z s do s' označená root(u) then
if s' je koncový stav then
M:=Ms';
else
nech I je množina čísiel i takých že ∃ hrana z s' do si ozn. i;
M:= i Iretrieveunif(s i,u/i);
if ∃ hrana zo stavu s do stavu s * označená * then
M:=M Ms*;
return M;
end;
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Aj tu môžeme urobi ť rovnak ú optimaliz áciu s rovnaký m ú činkom ako
pri gen a inst.
Návrat variantov(premenovanie premenn ý ch)
Aj táto operácia je symetrická vzhľadom na dopytovací a indexované
termy. Na rozdiel od unifik ácie sa zaoberáme s premenný mi tak ako s
funkčný mi symbolmi.
function retrievevar (stav_v_strome s, term u) //vráti množinu termov M
begin
if ∃ hrana z s do s' označená root(u) then
if s' je koncový stav then
M:=Ms';
else
nech I je množina čísiel i takých že ∃ hrana z s' do si ozn. i;
M:= i Iretrievevar(si,u/i);
return M;
end;

Variácie indexovania ciest
Operácie zjednotenia a prieniku množín môžu byť efektívnejšie pri
použití vekt orov bitov (bitvector reprezentation) na mno žiny. Môžu
vzniknú ť probl ému ak množiny obsahujú veľa termov ( >20 000). Použitie
vektorov ciest je ú činné pri malom počt e termov (niekoľko 100). Tak isto
sa dá t estova ť iba prvý ch k p -st ringov v dopytovacom terme a pri k+1 p stringubrať ohľad aj na už nájdené kandidátske t ermy v množine D a
testova ť či sa už hľadaná vetva v nej nenáchádza a tak neprech ádzať
nepot rebné vetvy. Variáciou indexovania ciest môže byť aj obmedzenie
dĺžky p-stringov, dlh šie sa odseknú . Takt o môžeme kont rolovať maximálnu
veľkosť
stromu.
Tieto
obmedzenia
nespôsobia
st ratu
možný ch
kandid átskych termov. Ďalšie zlepšenie môže vracať nájdené termy po
jednom. Na to treba vytvoriť tzv. query-tree (strom dopytu) ktorý
uchováva zjednot enia a prieniky čiže je to st rom operácií ktoré sa majú
vykonať.
Vý hody a nev ý hody indexovania ciest
Vý hodou je mal ý nárok na pa mä ť ak sa kandidát ske termy
uchovávajú len pri koncový ch stavoch, takisto sa pamä ť dá zmenšiť
obmedzeniami na veľkost i p-stringov. Druhou v ý hodou je, že sa tu
nevyskyt uje žiaden backt rack. Vkladanie a mazanie index ov je taktiež
veľmi ú činné.
Nevý hodou je cena kombinácie medzivý sledkov, čo spôsobuje
zníženie vý kovu. Oproti ostat ný m t echnikám môže byť indexovanie ciest
ú činné pre n ávrat in štancií, nevý hodn á je pri unifik ácii a generalizácii.

2.7. Rozli šovacie stromy (discrimination trees)
Pri indexovaní rozlišovacími stromami vytvárame z každého
indexovaného t ermu jediný p-st ring. P -string sa získava prechodom v
terme do hĺbky (preorder traversal). Vytvárame strom práve z tý chto pstringov. Lepšiu reprezent áciu p-stringov m ôžeme získať využitím
vlastností prehľadávania do hĺbky, keď si uvedomíme, že je jednoznačná
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korešpondencia medzi reťazcom vzniknutý m prehľadávaním do hĺbky a
zápisom termu, t eda informácia o pozícii nie je dôležitá. Majme takú to
množinu t ermov a k nim prislú chaj ú cich p-stringov:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

f(g(a,*),c)
f(g(*,b),*)
f(g(a,b),a)
f(g(*,c),b)
f(*,*)

f.g.a.*.c
f.g.*.b.*
f.g.a.b.a
f.g.*.c.b
f.*.*

{1}
{2}
{3}
{4}
{5}

Index a prechod ním pre návratovú
term f(g(a,c)b) vyzerá takto:

podmienku gen a dopytovací

P-string pre dopytovací term je f.g.a.c.b. Nám treba porovnávať
symboly tohto p-stringu s vrcholmi na cest e z koreň a po vrchol 5. Na
tomto mieste nem ôžeme pokračovať ľavou vetvou lebo b≠c. Aj keď je *
prijat eľný symbol, zo stavu 9 sa pokračovať nedá a musíme sa rekurzívne
vrátiť do stavu 3. Odtiaľ môžeme post u povať až do stavu 15 a ozna čiť 4.
kandidátsky t erm. Ak chceme n ájsť všetky generalizácie pokračujeme aj
cez vrcholy 2,4,7. Ak by sme chceli za n ávratovú podmienku inštanciu
alebo unifik áciu, musíme sa zaoberať prípadmi, keď dopytovací t erm má
premenné na miest e , kde má indexovaný term funkčný symbol. V tomto
prípade potrebujeme mechanizmus na efekt ívne sk ákanie na pr íslušné
podtermy v indexovaný ch termoch. Na to budeme používať "jump listy".
Konštrukcia indexu
Konštrukcia rozlišovacieho st romu je priama. Začíname s prázdnym
stromom a postupne vkladáme jednotlivé indexovan é termy. T eda
vytvoríme p-st ring a ten vložíme podobne ako pri indexovaní ciest. Na
obrázku je vloženie t ermu f(g(b,c),*) do predchádzaj ú ceho pr íkladu:
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Operácie prechodu t ermom
Na t echnické ú čely roz šírime P(t ) (všet ky pozície v terme t) o 1
špeciálny znak ε, kt orý nazveme posledná pozícia v t . Množinu P (t)
{ε}
+
ozna číme P (t). Budeme používať aj lexikografick é zoradenie pozícií.
∀u P (t): u<ε. Na prechod t ermom pou žijeme 2 operácie next t a after t
definované nasledovne: Nech Λ=p 1 <p 2 <...<p n <p n + 1 =ε sú všetky poz ície v
t. Potom next t (p i )=p i + 1 pre ∀i≤n, after t (p i )=p j kde j je najmenšie t aké
číslo, že j>i a ∀k: i<k<j je pozícia p i prefixom p k . Na ď alšom obrázku sú
next t znázornené plnou a aft er t perušovanou čiarou na pozíciách v
t=f(f(a,a),a).

Návrat generalizácií
function retrievegen(stav indexu V, term t, pozícia p)
//vracia množinu termov C
begin
C:=∅;
if ∃ hrana z V do V' označená znakom root(t/p) then
if V' je koncový stav then
C:=CV'
else
C:=retrievegen(V',t,next t(p));
if ∃ hrana z V do V* označená * then
C:=C
retrienegen(V*,t,after t(p))
end;
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Môžeme si všimnú ť, že algoritmus sa dosť podobá aglgorimu
používaného pri indexovaní ciest. In é tu je to, že nie je potrebné počítať
prienik a nasledujú ca pozícia je implicitne daná sú časnou pozíciou. V* bol
pri indexovaní c iest konečný st av, zat iaľ čo v rozlišovacom st rome t reba vo
všeobecnosti ď alšie vnáranie. Tento algoritmus umožňuje nevraca ť naraz
celú množinu vý sledkov, ale jeden po druhom. Teda miesto zjednot enia na
konci funkcie sa m ôže generovať vý sledok a p rípadne vložiť otázku o
ď alšom pokra čovaní.
Návrat unifikovat eľný ch t ermov
function retrieveunif(stav indexu V, term t, poz ícia p)
begin
if t/p='*' then
C:= V' JumpList(V)retrieveunif(V',t,next t(p))
else
begin
C:=∅;
if ∃ hrana z V do V' označená znakom root(t/p) then
if V' je koncový stav then
C:=CV'
else
C:=retrieveunif(V',t,next t(p));
if ∃ hrana z V do V* označená * then
C:=C
retrieneunif(V*,t,after t(p))
end;
end;

Aj tento algoritmus je podobný tomu z indexovania ciest. Funkcia
JumpList(V) v podstate zodpovedá operácii after t , ktorá zabezpečí pri
nájdení premennej v dopytovacom terme presko čenie zodpovedajú cej čast i
v indexovanom t erme. V nasledujú com obrázku je znázornen ý vý počet pre
dopytovací term f(g(b,*),a). Čiarkovane je naznačený JumpList rôzny od
prechodu k priamemu n ásledníkovi.
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Vý hody a nev ý hody rozlišovacích stromov
Rozlišovacie stromy vylepšujú indexovanie ciest tak, že odstraňujú
drahé množinové operácie. Jednou nevý hodou je, že vyžadujú viac miest a,
pretože nepodporuj ú zdieľanie st avov pre jednot liv é pozície pokiaľ nemali
na všetký ch predch ádzajú cich pozíciách zhodné symboly. Vý skyt jump
listov sp ôsobuje drahšie vkladanie a mazanie. Pre návratov é operácie je
potrebný backtrack vyžadujú ci preskú šavanie symbolov. T ieto spomalenia
sú ale oby čajne menšie ako množinové operácie v indexovan í ciest.
Rozli šovacie st romy sú vhodné pre aplikácie pri ktorý ch je dôležit á
rý chlosť náv ratovej oper ácie a nie oper ácie spr ávy indexu.

Okrem posledný ch dvoch indexovacích techník je vymyslený ch ešte
veľa ď alších , využiteľný ch pri rôznych iný ch programoch. V praktickej
čast i tejto práce je využitá práve technika rozlišovacích stromov. Po
prešt udovaní aj rôznych iný ch indexovac ích techník ktoré sa nachádzajú v
použit ej lit eratú re, sa mi zdala najvhodnejšia pre vybranú štruktú ru
uloženia termov a pre požadovan é návrat ové podmienky.
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3. Praktická časť
3.1. Vlastnosti programu
Datab ázový systém, ktorý som vytvoril v softwarovej časti tejt o
diplomovej práce, umožnuje bežnú prácu s množinami t ermov. Niektor é
algoritmy, ako napr íklad unifikácia dvoch t ermov alebo indexovanie
množiny termov, som prebral z literat ú ry. Mojou prínosom je hlavne
uloženie množín termov v dat abáze a následná práca s nimi. Program som
písal v jazyku PHP . Za dat abázový server som zvolil MySQL. Tento
databázový syst ém umožnuje nasledovné operácie:
1. Ú schova t ermov a mno žín t ermov. Sem patria tak éto oper ácie:
− vkladanie termu alebo množiny t ermov do databázy priamym
zadaním t extovej reprezentácie t ermov alebo zo zdojov ého sú boru
− vymazanie termov alebo celý ch množín z databázy
− operácie zjednot enia, prieniku a rozrielu množín termov
2. Substit ú cie.
− vkladanie sub stitú cií do databázy priamym zadaním t extovej
reprezentácie dvoj íc v substitú cii alebo zo zdojového sú boru
− pri vkladaní je možné zadať požiadavku zachovania idempot e ntnost i
v subtitú cii
− vytvorenie nový ch t e rmov aplikovan ím substitú cie na iné termy
3. Vý bery t ermov.
− nájdenie ident ický ch termov s dopytovac ím termom v dat ab áze
− nájdenie k dopyt ovaciemu termu t ermy ktoré sú
s ním
unifikovate ľné, alebo sú jeho generalizáciou, inšt anciou resp.
totožné až na premenovanie premenný ch
− uloženie takejto skupiny t ermov ako ď alšej množiny termov v
databáze
4. Hromadná unifikácia.
− Nájdenie unifikát ora pre zadanú množinu termov
Všetky tiet o vyhľadávacie operácie využívajú indexovaciu techniku
rozlišovacích stromov (discrimanation trees), ktorej štrukú ra je takt iež
uložená v databáze.

3.2. Opis programu z hľadiska užívateľa.
Keď že program je
pomocou int ernetového
kde bude t ento program
napojení sa nám zobrazí

robený v jazyku PHP, je prirodzené, že sa spú šťa
prehliadača zadaním URL adresy. Keď že neviem
zavesený , neuvádzam tu žiadnu určitú adresu. Po
hlavná st ránka:
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Po zobrazení stránky môžeme vidieť hlavné menu. Po kliknutí na
"Zápis jedného termu" sa nám zobrazí formulár do ktorého treba vpísať
vkladaný t erm v št a ndart nom prefixovom tvare (napr. f(g(c,"b",1),ke), kde
f je binárny t erm, g je 3-árny term, c a ke sú premenn é a "b" a 1 sú
konštanty. Vo všeobecnosti sú čísla a ľubuvoľné znaky v ú vodzovkách
považované za konšt anty, post upnos ť znakov je považovaná za premennú
alebo za názov n-árneho t ermu ak za ním nasleduje otv árajú ca zátvorka) a
vybra ť množinu, do ktorej má byť t ento term vložený . Máme aj možnosť
zadať názov novej množiny. Po odoslan í formulára sa nám zobrazí stránka
potvrdzuj ú ca zapísanie termu do dat ab ázy.
Ak nechceme vkladať iba jeden ale veľa t ermov, je jednoduchšie
tieto t ermy vkladať cez k liknutie n a " Záp is sú boru t ermov". Zobrazí sa nám
podobn á obrazovka ako pri vkladaní jedného t ermu akurát že miesto
zadávania termu sa zadá názov sú boru, v ktorom sú t ermy napísané pod
sebou. Po odoslaní formul ára sa znovu zobrazí stránka ktorá potvrdzuje
vloženie každého t ermu.
Program pravdaže v obidvoch prípadoch pred vložením termu do
databázy overí jeho syntaktickú správnos ť. Ak zistí nejakú chybu (napr. zlé
uzátvorkovanie) tak vypíše že tento term sa ulo žiť nepodarilo.
Prehľad termov vložený ch do množín je možný po kliknutí na "Vý pis
a mazanie t ermov". Ako už názov napovedá, v t ejto sekcii je mo žné mazať
termy z množín. Sta čí len označiť termy, ktoré chceme vymazať a st lačiť
tlačidlo "ozna čené vymaž".
Po kliknut í na "Zápis subst itú cie" sa nám zobrazí formulár do ktor ého
môžeme vpisovať dvojice "premenná -> term" kt oré budú zaradené do
substit ú cie. Samozrejem ur číme aj to, do ktorej substitú cie sa bude
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vkladať. Okrem t oho máme možnosť zvoliť, aby sa zachovala
idempot ent nos ť, pri ktorej sú premenné na ľavej st rane jedine čné a
nevyskyt uj ú sa na pravej strane. Pokiaľ to vkladané dvojice nesp ĺň ajú a
nedajú sa ani modifikovať t ak aby to sp ĺňali tak sa nevloží tá dvojica v
poradí, ktorá to nespĺň a. Ak nemáme odškrt nut é zachovávanie
idempot ent nosti t ak sa nevlo žia len tie dvojice ktoré zopakovali premennú
na ľavej strane.
Ako pri vkladaní t e rmov aj subst itú cia sa dá vložiť zo sú boru. V
sú bore sú dvojice písané pod sebou a dvojica má premenn ú a term na
ľavej strane oddelené medzerou.
Prehľad subst itú cií a mazanie dvojíc z nich je možné po kliknutí na
"vý pis a mazanie substitú cií".
Klik na "Vytvorenie termu subst itú ciou" umožní vytvorenie nov ý ch
termov aplikovaním vybranej subst itú cie na vybran é termy z datab ázy a ich
vloženie t ermov do ľubovoľnej množiny.
Klik na "Oper ácie nad množinami t ermov a substit ú ciami" umožňuje
zjednot enie, prienik a rozdiel vložený ch množín ktorý môže byť vložený do
vybranej aj novej množiny. Ďalej je možné tu vymazať ľubovo ľnú z
množín, rovnako ako je mo žné vymazať ľubovo ľnú substit ú ciu.
Po kliknutí na "Vý bery termov" si vyberáme množinu z ktorej má byť
vybratý dopytovací (query) t erm. Tent o vý ber nie je podmienkou. Po
odoslaní požiadavky sa nám zobrazí formulár, kde si vyberieme návratov ú
podmienku
(unifik ácia,
generalizácia,
inštancia,
premenovanie
prememnný ch, ident ita). V časti dopytovací t erm vyberieme dopytovací
term z jednej z množín, alebo sa zad á ručne t extovou reprezentáciou v
štandartnom prefixovom tvare. Potom si vyberieme množinu (množiny) v
ktorej sa majú hľadať termy, spĺňajú ce návratovú podmienku vzhľadom na
dopytovací term. Nakoniec vyberieme množinu do ktorej sa majú zapísať
termy sp ĺňajú ce návratovú podmienku. Pokiaľ nevyberieme žiadnu tak sa
vý sledok iba vypíše na obrazovku. Ak si za návrat ovú podmienku
vyberieme identit u tak sa vý sledok hľadania nezapisuje nikde, iba sa
vypíše, že v ktorej z prehľadávaný ch množín sa našiel t erm identick ý s
dopytovacím termom. Pokiaľ vyberieme za návrat ovú podmienku napr.
generalizáciu tak návratom budú
termu ktoré sú
generalizáciou
dopytovacieho termu. Po vyplnení požiadaviek formul ár odošleme a zobrazí
sa nám stránka informujú ca o tom ktoré termy boli vybraté za kandidátov,
ktorí by mohli spĺň ať návratovú podmienku. Títo kandid át i boli vybratí
pomocou indexovacej techniky pre t ermy zvanej rozlišovacie stromy. Ved ľa
každého kandid áta je bu ď uvedená informácia o t om že t e rm nevyhovel
návratovej podmienke, alebo substit ú cia v idempotentnom tvare. Pokiaľ je
políčko vedľa termu prázdne tak term je totožný s dopytovacím a t eda
substit ú cia je pr ázdna čiže je to identit a.
Pri "Hromadnej unifikácii" si vyberieme množiny pre ktoré sa má
testovať, či sú v nich len t ermy ktoré majú spoločný unifikátor, teda
substit ú ciu, ktorú keď aplikujeme na v šetky termy v množine vznikne nám
ten istý term. Ak t aký to unifik átor existuje t ak sa vypíše. V opačnom
prípade sa vyp íše inform ácia o tom, že daná množina sa ned á zunifikovať.
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Po kliknutí na "Vý pis tabuliek v dat abáze" sa n ám zobraz í obsah
všetký ch tabuliek v datab áze.
Tý mto máme zabezpečené všetky po žiadavky zo zadania. Cel á štrukt ú ra
termov aj s indexmi a substit ú ciami je uložená v databáze a program
umožň uje
všetky
z ákaladné
operácie
nad
množinami
termov
a
substit ú ciami. Po niekoľký ch ú pravách by sa dal využiť aj v praxi t ak, aby
mohol slú žiť ako dat abáza t ermov pre niektor é ď alšie programy pracujú ce
s termami ako je napr. PROLOG. To však už nie je obsahom môjho
zadania.

3.3. Realizácia programu
Rozpis tabuliek v databáze a ich vzájomné prepojenie je uvedené na
nasledujú com obr ázku:

Jednotliv é tabuľky majú nasledujú ce atrib ú ty:
1. Tabuľka VLOŽENÉ bude v sebe uchovávať množinu všetký ch vložený ch
termov a zároveň aj ich príslušnosť k nejakej teó rii. Má nasledovn é
atrib ú ty:
a. ID
index vloženého termu
b. ID_TERM odkaz na index hlavného t ermu v tabuľke TERM
c. MNOŽINA číslo množiny do ktorej vlo žený term pat r í
d. CAS
čas vloženia tohto t e rmu
2. Tabuľka TERM bude uchov áva ť názov termu a jeho árnosť. Má tieto
atribú ty
a. ID
index hlavného termu resp. subt ermov
b. NÁ ZOV
názov tohoto termu
c. Á RNOS Ť
árnosť tohoto termu (v prípade nulovej árnost i to je
konštanta (ár nosť= 0) alebo premenná (árnosť= -1)
3. Tabuľka ATRIBÚ T bude spravovať samotn ú štrukt ú ru termu teda
pozíciu každého atribú tu v hlavnom i vnorený ch t ermoch. Jej atrib ú ty s ú
a. ID_OTEC index t ermu ktor ého podtermy sú v stĺpci ID_SYN
b. ID_SYN
index podt ermu termu s indexom ID_OTEC
c. PORADIE umiestnenie podt ermu s indexom ID_SYN vrámci árností
v terme ID_OTEC.
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4. Tabuľka MNOŽINA uchováva názvy jednotlivý ch množín
a. ID
index mno žiny
b. MENO
názov skupiny
c. STAV
číslo začiatočného stavu indexu termov patriaceho t ejto
množine
5. Tabuľka STAVY obsahuje čísla st avov indexu termov pre každú množinu
a. STAV
číslo stavu
b. NAZOV
názov termu na ktorý sa má prejsť do stavu uvedeného
v atrib ú te DALSI. P okiaľ je hodnot a NULL tak je názov považovaný
za premennú , ak je hodnota "" (pr ázdny reťazec) t ak hodnota
atrib ú tu DALSI je id t ermu prisl ú chaj ú ce k tomut o listu v
indexovacom strome.
c. DALSI
číslo ď alšieho stavu, do ktorého sa má prejsť pri zhode s
atribú tom NAZOV, resp. id termu prisl ú chajú ceho k listu
6. Tabuľka JUMPY obsahuje dojice čísiel st avov v tabuľke st avy v sú lade
s indexovaním rozlišovacími stromami a jeho št rukt ú rou jump_table.
a. STAV
číslo stavu z ktor ého sa skáče pri narazení na premennú
b. JUMP
číslo stavu do ktorého sa skáče pri narazení na
premennú
7. Tabuľka DVOJICE bude v sebe uchovávať dvojice premenná -> term
ktoré tvoria jednotlivé substitú cie
a. ID
index dvojice
b. ID_SUB
odkaz na index substitú cie, do kt orej t áto dvojica patrí
c. PREMENNA odkaz na index do tabulky term ktorý zodpovedá
premennej na ľavej dvojice
d. TERM
odkaz na index do t abulky t erm ktor ý zodpovedá t ermu
na pravej dvojice
e. CAS
čas vloženia dvojice
8. Tabuľka SUBSTITUCIA bude v sebe uchov ávať dvojice premenná ->
term ktoré tvoria jednotliv é substit ú cie
a. ID
index substit ú cie
b. MENO
názov substit ú cie

3.4. Vkladanie do datab ázy
V tejto časti si opíšeme spôsob ukladania termu a ď alších štrukt ú r
do databázy a funkcie ktor é sa p ri tom pou žívajú .
Všetky funkcie potrebné na uloženie t remu do databázy, ako aj
všetky ostatn é obslužné funkcie sú obsiahnuté v sú bore t erm_kniznica.php.
Po jeho importovan í tak získame knižnicu pomocou ktorej, by bolo možné
ukladať množinu t ermov do databázy aj pomocou iného obslužného
programu, ako toho, čo som vytvoril v tejto diplomovej práci. Dovoľujem si
pripomen ú ť, že aj spomínanú knižnicu som vytváral vrámci t ejto
diplomovej práce. Všetky funkcie som vyv ý jal sám, okrem t ý ch, ktoré boli
spomínané v teoret i ckej časti mojej diplomovej práce. Tie som musel iba
upraviť tak, aby fungovali nad mojou d át ovou štruktú rou.
Vstupom pri vkladan í t ermu do datab ázy je t extová reprezentácia
termu a číslo množiny, do ktorej sa má t ento t erm zap ísať. T erm je
definovaný ako konštanta, p remenn á alebo n-árny funkčný symbol, ktor ého
atrib ú tmi sú termy. Term sa tý m pádom dá interpretovať ako ak ási
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stromov á štruktú ra, kde koreň om je názov najvrchnej šieho (koreňového)
termu a listami s ú konštanty alebo premenné. Napr íklad term s textovou
reprezentáciou plus(A,kr át(1,m ínus(B),A),m ínus(4,m ínus(B))) by vyzeral
takto (predpokladajme že množina, do ktorej sa má term vložiť má číslo
1.):

Tento t erm by sa ulo žil nasledovne:
Vložené
id id_term
1
1

množina
1

Term
id
1
2
3
4
5
6
7
8

názov
plus
A
krát
mínus
1
mínus
B
4

Atribút

árnosť
3
-1
3
2
0
1
-1
0

id_otec
1
1
1
3
3
3
4
4
6

id_syn
2
3
4
5
6
2
8
6
7

poradie
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Toto však už nie je stromová štrukt ú ra, pretože každý t erm sa tu
vyskytuje len raz. Sit uácia t eda vyzer á nasledovne:

Podobne ako termy A a m ínus(B), by sa mohli opakovať aj vä čšie
podtermy a v dat a báze by sa ich implementácia vyskytovala iba raz.
Zdôrazňujem, že v databáze, pretože to neplatí iba vrámci jedného termu,
ale keby iný term obsahoval nejakú totožnú časť (prípadne aj celý obsah
termu) s už existujú cou v databáze, t ak sa na ňu jednoducho odvolá.
Takéto riešenie tý m, že zaberie menej miesta, spôsobí rý chlejšie
vyhľadanie t ermu v databáze a neskôr nám toto zdieľanie podt ermov
pomôže pri unifik ácii a iný ch návratový ch podmienkach.
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Takže teraz, keď vieme, čo by sme chceli dosiahnuť, pozrime sa na
to, ako to spraviť. V šetky funkcie, ktor é tu budem uvádzať sa nachádzajú
v sú bore term_kniznica.php.
Pokia ľ nemáme vytvorenú
využijeme funkciu:

množinu,

do

ktorej

chceme

term

vložiť,

int vytvor_mno žinu (string text)
− Vytvorí množinu s názvom text a vráti číslo t ejto mno žiny v databáze.
Ak mno žina s tý mto názvom už existuje t ak len vr áti jej id.
Vď alšom majme t ex tovú reprezent áciu t ermu v premennej $vstup a číslo
množiny v premennej $mnozina. Zavol áme funkciu nast av_t erm ($vst up).
array nastav_ term ( string text)
− Vykon á overenie správnosti zápisu text ovej reprezentácie termu. Ak
text
nie je term vráti false. Inak vráti pole $pole = array
($term,$atribut ), kde $term = a rray([1] => $id, [2] => $nazov, [3] =>
$arnost) a $atribut = array([1] => $id_otec, [2] => $id_syn, [3] =>
$poradie). $id, $nazov a $arnost s ú polia predstavujú ce st ĺpce tabuľky
term. $id_ot e c,$id_syn a $poradie sú polia predstavujú ce stĺpce
tabuľky at ribut. V poli $pole je tak uchovaná celá štrukt ú ra termu ale
ešte s opakovaním podtermov z textovej reprezent acie termu. Nie sú
ešte nastavené árnosti premenný ch na -1.
− napr. zavoláme funkciu nastav_term("f(g(a,b),b)"). V ý stupom bude
pole $pole, kt oré by sa dalo znázorniť tabuľkou:

$id
1
2
3
4
5

$pole
$term
$nazov $arnost $id_ot ec
1
2
f
2
2
g
2
0
a
1
0
b
0
b

reálne ide o pole:
Array( [0] => Array (

[1] => Array(

[2] => Array(

[3] => Array(
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$atribut
$id_syn $poradie
2
1
3
1
4
2
5
2

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

1
2
3
4
5)
f
g
a
b
b)
2
2
0
0
0))

[1] => Array(

[1] => Array(

[2] => Array(

[3] => Array(

[0]
[1]
[2]
[3]
[0]
[1]
[2]
[3]
[0]
[1]
[2]
[3]

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

1
2
2
1)
2
3
4
5)
1
1
2
2)))

Pokiaľ nebolo vr átené false, tak vý sledné pole uložíme do pomocnej
premennej. Nech je to premenná $p1. V tomto poli, ako bolo uvedené,
ešte nie sú podtermy jedinečné a nie je ani vyznačené, ktoré t ermy s ú
premenné. T eraz zavol áme funkciu rovnake_prec($p1).
array rovnake_prec ( array pole)
− vstupom aj vý stupom tejt o funkcie je $pole = array ($t erm,$atribut).
Jeho bližší popis je uvedený pri funkcii nast av_t erm($vst up). T áto
funkcia odst ráni zo štruktú ry t ermu, danej poľom na vstupe, všetky
duplicitn é podtermy a nast aví príslušné odvolávky v poli atribú t. Ak
niečo zlyh á, funkcia vráti false.
− napr. zavol áme funkciu rovnake_prec($p1). $p1 je pole kt oré vrátila
funkcia
nast av_term("f(g(a,b),b)")
z
predchádzajú ceho
príkladu.Vý st upom bude pole $pole, ktor é by sa dal o znázorniť
tabuľkou:
$pole
$id
1
2
3
4

$term
$nazov
f
g
a
b

$arnost
2
2
0
0

$id_ot ec
1
2
2
1

$atribut
$id_syn
2
3
4
4

$poradie
1
1
2
2

Ak je vý sledok pole, tak ho uložíme do pomocného poľa. Nech je to
premenná $p2. V tomto poli je už každý term jedinečný . St ačí nám už len
nast aviť
pre
premenn é
árnosť=-1.
Zavoláme
funkciu
nast av_premenne($p2).
array nastav_prem enne ( array pole)
− vstupom aj vý stupom tejt o funkcie je $pole = array ($t erm,$atribut).
Jeho bližší popis je uvedený pri funkcii nast av_t erm($v st up). T áto
funkcia určí, ktorý podterm s dot erajšou arnostou rovnou nule, bude
premennou a teda mu nastaví árnosť -1. Za premennú je považovan é
každé slovo ktor é nie je v ú vodzovk ách a nieje to číslo.
− napr.
zavoláme
funkciu
nast av_premenne($p2).
$p2=rovnake_prec(nastav_term("f(g(a,b),b)"))
z
predch ádzaj ú ceho
príkladu.V ý st upom bude pole $pole, ktor é by sa dalo znázorniť
tabuľkou:
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$pole
$id
1
2
3
4

$term
$nazov
f
g
a
b

$arnost
2
2
-1
-1

$id_ot ec
1
2
2
1

$atribut
$id_syn
2
3
4
4

$poradie
1
1
2
2

Vý sledok uložíme do pomocnej premennej $p3 . Teraz už máme štrukt ú ru,
ktorá by mohla byť vložená priamo do databázy. My však chceme, aby v
celej databáze bol každý podterm jedine čný , bez dvojníka. O vkladanie do
databázy
s
rešpektovan ím
tejto
podmienky
sa
st ará
funkcia
vloz_term_do_DB().
My
však
zavoláme
funkciu
vloz_term_do_mnoziny($t 3,$mnozina), kt or á ukrem t oho, že zavolá funkciu
vloz_term_do_DB($t 3), priradí tento term k množine s číslom $mnozina a
zavol á funkciu na vloženie tohoto t ermu do indexu množiny, ktorý sa
naplno vyu žije pri v ý beroch t ermov.
vloz_term_do_mnoziny ( array pole, int mnozina)
− pole je $pole = array ($term,$atribut). Jeho bli žší popis je uvedený pri
funkcii n ast av_term($vstup). Mno zina j e číslo m nožiny do kt orej sa má
tento term vložiť. Funkcia vloží term daný poľom pole do databázy,
zaradí ho k množine s číslom mnozina a rozšíri index tejto množiny o
tento t erm. Ak sa vkladanie nepodar í, funkcia vr áti false.
int vlo z_term_do_DB ( array pole)
− pole je $pole = array ($term,$atribut). Jeho bli žší popis je uvedený pri
funkcii nastav_term($vstup). Funkcia vloží term daný poľom pole do
databázy. Pri tom kontroluje, aby žiaden podterm nebol v databáz e
duplicitný . Ak sa vkladanie nepodarí, funkcia vrát i false. Ak sa to
podarí, funkcia vr áti id vlo ženého termu v tabuľke TERM.
vloz_index ( int id_ vlozene)
− id_vlozene je číslo záznamu v tabuľke VLOZENE. Funkcia vloží novú
vetvu do indexu pr íslušnej mno žiny (s riadkom v t abuľke VLOZENE
dostaneme aj číslo množiny aj číslo termu, ktorý treba vložiť do
index u).
Indexovanie je v mojej diplomovej práci realizovan é cez metó du
rozli šovacích st romov (discrimination trees). Spôsob práce t e jto metó dy je
bližšie opísaný v t eoretickej čast i mojej diplomovej práce. Jej základom je
vytvorenie p-stringov a jump listov z do pytovacieho aj indexovaný ch
(vložený ch v niektorej mno žine) termov. O ich tvorbu sa st arajú funkcie
pstring a pstring_DB.
array pstring ( int id, array vstup)
− vstupom tejto funkcie je $vst up = array ($term,$atribut). Jej bli žší
popis je uvedený pri funkcii nastav_term($vst up). id je číslo termu z
poľa vstup, z ktorého sa má vytvori ť p-string. Funkcia vráti pole
$pole=>($pole[0]=$next,$pole[1]=$jump) obsahuj ú ce názvy termov (v
$next ), ktor é tvoria pstring t ermu s id-ckom $id v poli $vstup, názvy
premenný ch sú nahradené hodnotou "", ktorá zodpovedá ľubovo ľnej
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−

premennej (lebo v index e nez áleží na názvoch premenný ch), $jump
obsahuje čísla políčok v poli $next a predst avuje jump list tohto p stringu.
napr. majme na vst upe pole, ktoré je vý stupom z príkladu uvedeného
pri funkcii $t3=nast av_premenne($t2). V ý sledkom bude pole ktoré by
sa dalo znázorniť tabuľkou:
$next
g
""
""
""
" "

$jump
0
4
3
4
0

Možno viac napovie reprezent ácia automatom:

Z obrázku je zjavné, že vo vý sledku nie je zahrnutý hlavný
(kore ňový ) t erm f, pretože pri ňom je vždy za ď alší považovaný jeho
prvý syn a v pr ípade volania jumpt able je vždy odkaz na koniec pstringu. P rerušovanou čiarou je vyznačený jump list p-stringu, plnou
čiarou next.
array pstring_DB ( int id)
− id je číslo termu v tabuľke TERM, z kt orého sa má vytvoriť p-st ring.
Funkcia vráti pole s rovnaký mi vlastnos ťami ako funkcia pstring()
Okrem vkladania t ermov a indexov množín, umožňuje tát o knižnica aj
vkladanie substitú cií. Substit ú cia je ch ápaná ako množina dvojíc premenná
=> term. Na vytvorenie novej substitú cie sa používa funkcia
vytvor_substit uciu($t ext)
int vytvor_substi tuciu (string text)
− Vytvorí subst itú ciu s názvom text a vráti jej číslo v tabuľke
SUBSTITUCIA. Ak substit ú cia s tý mto názvom už existuje t a k len vráti
jej id.
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Vkladanie dvojíc do substitú cie sa robí postupne dvojica za dvojicou.
Využijeme funkciu dvojica_do_subst itú cie().
dvojica_do_substi tucie ($prem,$t erm,$sub,[$idempot ])
− Vloží do substit ú cie s id-čkom $sub v tabuľke SUBSTITUCIA, dvojicu
$prem=>$t erm zadaný ch textovo, ak je $idempot=true, tak
sa
v
substit ú cii zachová idempot ent nosť. Ak sa niečo nepodarilo, teda ak
textové reprezent ácie na vstupe nie sú korektné, alebo pri požiadavk e
idempot ent nosti nie je mo žné idempot e ntnos ť zachovať, tak sa vráti
false.

3.5. Mazanie z databázy
V tejto časti si opíšeme funkcie, ktor é sa používajú pri mazaní t ermu a
ostatn ý ch štrukt ú r z databázy.
Na vymazanie termu sa vyu žíva funkcia vymaz_t erm_z_vlozenych()
vymaz_term_z_vl o zenych( int id)
− Vymaže t erm s id -čkom id v tabuľke VLOZENE. Pokiaľ sa term s
taký mto id -čkom nenájde tak vráti false. Okrem toho vymaže vetvu z
index u príslušnej mno žiny.
vymaz_index ( int i d_vlozene)
− id_vlozene je číslo záznamu v tabuľke VLOZENE. Funkcia vymaže
vetvu z indexu pr íslušnej množiny (s riadkom v tabuľke VLOZENE
dostaneme aj číslo množiny aj číslo termu, ktorý treba vyhodiť z
index u).
Na mazanie celej mno žiny je funkcia vymaz_mnozinu()
vymaz_mnozinu( int id)
− Vymaže množinu s číslom id v tabuľke MNOZINA. Zároveň odstráni aj
všetky termy, ktor é v nej boli zapísané. Odstráni aj celý svoj index.
Na mazanie substitú cií je funkcia vymaz_substit uciu()
vymaz_substi tuciu( int id)
− Vymaže substit ú ciu s číslom id v tabuľke SUBSTITUCIA. Zároveň
odstráni aj všetky dvojice premenná=>term, ktor é v nej boli zap ísané.
vymaz_dvo jicu(int id)
− Vymaže t erm s id -čkom id v tabuľke DVOJICE. Pokiaľ sa dvojica s
taký mto id -čkom nenájde t ak vrát i false.

- 52 -

3.6. Výbery termov
Tu si opíšeme ako dostať z dat abázy z termy, ktoré splň ujú rôzne
podmienky.
Najjednoduchšou návratovou podmienkou je identit a. Na nájdenie
termu zhoduj ú ceho sa s dopytovac ím termom použijeme funkciu
najdi_term_v_DB()
int najdi_term_v_DB( string text)
− Vráti index v t abu ľke TERM, ktorý zodpovedá textovej reprezentácii
termu v premennej text. Pokiaľ taký to term v databáze nie je alebo
text nie je synt akticky správne zadaný t erm t ak vr áti false.
Pre n ávratov ú podmienku in št ancia budeme potrebova ť tieto funkcie:
array kandidati_instancie( int dopyt,int mnozina)
− Vráti pole id -čiek z tabuľky t ermy, kt oré sú kandidátmi návratovej
podmienky inštancie pre dopytovací term zadaný indexom z tabuľky
TERM, mnozina je index z tabuľky MNOZINA a určuje množinu, v
ktorej sa majú hľadať kandidáti. Kandidáti sa hľadajú v indexe t ejto
množiny met ó dou opísanou pri index ovacej technike rozlišovacích
stromov spomínanou v teoretickej časti mojej diplomovej práce.
array instancia_v_DB(& array pole, int id1, int id2)
− ak t erm s id-ckom i d1 v tabuľke TERM nie je inštanciou t e rmu id2 v
tabulke TERM tak funkcia vráti false. Inak vr áti pole $subst =
array($prem,$t erm), kde $prem[i]=>$t e rm[i] je i -ta dvojica vý slednej
substit ú cie, ktorá je idempotentn á a po jej aplikovaní na t erm s id čkom id2 vznikne t erm s id -čkom id1 . Premenné $prem a $term sú
polia id-čiek t ermov z vr át eného poľa po le = array ($t erm_,$atribut_).
Bližší popis tohto po ľa je uveden ý pri funkcii nast av_t erm($vstup).
array instancia(& array pole, int id1, int id2)
− pole je pole = array ($term_,$atribut_), ktoré má štruktú ru uvedenú
pri funkcii nastav_t e rm($vstup), predpoklad á sa však, že v ň om sú oba
vstupné termy so zdieľaný mi podtermami. ak term s id -ckom id1 v poli
pole nie je inštanciou termu id2 v poli pole tak funkcia vráti false.
Inak vráti pole $subst = array($prem,$t erm), kde $prem[i]=>$term[i]
je i-ta dvojica v ý slednej subst itú cie, kt orá je idempotentn á a po jej
aplikovan í na term s id -čkom id2 vznikne t erm s id-čkom id1.
Premenné $prem a $ term sú polia id-čiek termov z vrát eného poľa pole
= array ($term_,$at ribut _), ktoré nie je zhodné so vst upný m poľom.
Pole pole bolo modifikovan é upravený m unifikačný m algoritmo m
"Rekurzia na grafoch termov" uvedenom v teoret ickej čast i mojej DP.
Tú to ú pravu som spravil s ám.
string textova_r( int id,array pole)
− Funkcia vrát i t extovú reprezent áciu termu s id-čkom id v poli pole =
array ($term,$atribut). Bližší popis toht o poľa je uvedený pri funkcii
nast av_t erm($vst up).
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Na vrátenie kandid átov inštancie dopytovacieho t ermu s id-čkom
$dopyt v tabuľke TE RM z množiny s indexom $mnozina z tabuľky MNOZINA
teda najprv zavol áme funkciu kandidati_inst ancie($dopyt,$mnozina).
Vý sledok uložíme napríklad do premennej $kandidat i. Vcykle zavol áme
funkciu instancia_v_DB($pole,$dopyt,$kandidati[$i]), kde premennou $i
prechádzame všetky indexy po ľa $kandidati. Vý sledok funkcie zakaždý m
uložíme napr. do premennej $subst. Pokiaľ to je pole tak v ňom máme
dvojice v ý slednej substitú cie. Textovú reprezent áciu tý chto dvojíc získame
zavolaním nasledovný ch funkcií:
textova_r($subst[0][$j],$pole)."=>".textova_r($subst[1][$j],$pole),
kde $j je premenná prechádzajú ca cez všetky dvojice po ľa $subst. Pokiaľ
je pole $subst prázdne, t ak dopytovací term je identický s kandidátskym
termom. Ak $subst nie je pole t ak dopytovac í term nie je inšt anciou
kandid átskeho t ermu .
Pre ost atné návratov é podmienky funguj ú nasleduj ú ce funkcie:
pre unifikáciu sú t o :
array kandid áti_unifikacie(int dopyt,int mnozina)
array unifi kuj_v_D B(&array pole, int id1,int id2)
array unifi kuj(& array pole, int id1, int i d2)
pre generalizáciu s ú to :
array kandid áti_generalizacie (int dopyt, int mnozina)
array generalizacia_v_DB(& array pole, int id1,int id2)
array generalizacia(& array pole, int id1, int i d2)
pre variáciu sú to :
array kandidáti_variacie(int dopyt,int mnozina)
array vari acia_v_DB(& array pole, int id1,int id2)
array vari acia(& array pole, int id1, int i d2)
Vo funkciách generalizacia() a variácia() som takisto upravil
algoritmus "Rekurzia na grafoch termov". Takmer bez zmeny ost al vo
funkcii unifikuj().
Pre ú plnosť uvediem ešt e funkciu na návrat t extovej reprezentácie
termu z dat ab ázy
string textova_r_D B( int id,array pole)
− Funkcia vráti textovú reprezent áciu t e rmu s id-čkom id v tabuľke
TERM.

3.7. Ostatné funkcie
Tu uvediem funkcie, ktoré podľa mňa už nie sú nevyhnut né pre ú plnú
prácu s množinami termov a vý bermi t ermov z množín. S ú to však funkcie,
ktoré sa prirodzene žiadaj ú a uľahčujú prácu.
Ako prvé uvediem funkcie, ktor é robia základné množinov é operácie s
množinami termov.
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zjednotenie_mnozi n( int prva,int druha,int ciel)
− Funkcia urobí zjednotenie množín s id-čkami prva a druha v tabuľke
MNOZINA a vý sledok vloží do množiny s id -čkom ciel v tabuľke
MNOZINA.
prienik_mnozin(int prva,int druha,int ciel)
− Funkcia urobí prienik mno žín s id-čkami prva a druha v tabuľke
MNOZINA a vý sledok vloží do množiny s id -čkom ciel v tabuľke
MNOZINA.
odcitanie_mnozin( int prva,int druha,int ciel)
− Funkcia urobí rozdiel množín s id-čkami prva a druha v tabuľke
MNOZINA a vý sledok vloží do množiny s id -čkom ciel v tabuľke
MNOZINA.
Ďalšími funkciami je možné aplikovať substitú cie na t ermy.
array substi tuuj( int id, string z, array do )
− Funkcia vráti pole $pole = array ($t erm,$atribut), ktoré má štruktú ru
uvedenú pri funkcii nast av_t erm($vst up), ktor é je vý sledkom aplik ácie
substit ú cie z =>do na term s id-čkom id v tabuľke TERM. Vo
vý slednom poli sa ešte opakujú rovnaké podtermy. z je premenná
zadaná reťazcom a do je pole $pole_ = a rray ($t erm_,$atribut_)
int substi tuuj_ v_DB( int id, int z,int do)
− Funkcia vráti id-čko termu v t abuľke TERM, ktorý je vý sledkom
aplikácie substit ú cie z =>do na term s id-čkom id v tabuľke TERM. z a
do sú tiež id-čka v tabu ľke TERM. St ar ý term sa neodst raňuje.
int substi tucia_termu_v_DB( int id,int sub)
− Funkcia vráti id-čko termu v t abuľke TERM, ktorý je vý sledkom
aplikácie substit ú cie s id-čkom sub v t a buľke SUBSTIT UCIA na term s
id-čkom id v tabuľke TERM. Starý t erm s a neodstraň uje.
Poslednou funkciou je funkcia pou žívaná pri hromadnej unifikácii.
Po jej zavolaní sú premenné pripravené na t est unifikovate ľnosti s ď alším
termom v množine.
nastav_pre_unifikaciu( array pole ,int id,array subst,int kandidat)
− Funkcia nastav í argumenty potrebné pre hromadn ú unifikáciu. Vstupnový stupné $pole = array ($t erm,$at ribut) bude obsahovať iba term
začínajú ci id -čkom id a substit ú ciu subst = array($prem,$term_),
zároveň sa nastavia nov é id-čka, ktoré budú zodpovedať aktuálnej
databáze. Nakoniec sa do poľa $pole = array ($t erm,$atribut) prid á
ď alší kandidát z dat abázy určený premennou kandidat určujú cou id čko v tabuľke TERM.
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Záver
V tejto práci som sa zameral na problém uchovania množín t ermov v
databáze.
V časti o teó rii unifikácie som sa venoval niekoľký m unifikikačný m
algoritmom, dôkazom ich korektnosti a ú plnosti a odhadom zložitosti. V
čast i o indexovan í t ermov som previedol anal ý zu niekoľký ch štrukt ú r na
uchovávanie t ermov a indexov termov. Podrobne som rozpracoval 2
indexovacie techniky indexovania ciest (path indexing) a rozlišovacích
stromov (discrimination trees).
Praktick á časť využíva z teoret ickej časti algoritmus unifikácie na
grafoch termov, ktorý som po menších ú pravách použil aj na hromadn ú
unifikáciu, generalizáciu, inštanciu aj varianty. Na indexovanie som vyu žil
indexovaciu t echniku rozlišovacích stromov.
Všetky funkcie potrebné na prácu s množinami termov pri
uchovávaní a vý bere z datab ázy som zahrnul do samostatnej knižnice.
Tý mto sa t áto knižnica dá využiť aj pre i né aplikácie ako je t á, ktor ú som k
tejto knižnici vytvoril.
Keď že som program programoval v jazyku PHP je ho možné spú šťať
cez int ernet ový prehliadač z ľubovoľného miesta pripojen ého na int ernet .
Jazyk PHP spolu s databázový m serverom MySQL a webov ý m serverom
Apache sú pod GNU licenciou a t eda nie je žiaden problém si tieto
programy st iahnuť z int ernet u a spust iť spolu s mojim programom na
ľubovo ľnom po čít ači.
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Abstrakt
Táto pr áca opisuje p roblém uchovávania množiny t ermov v d a tabáze.
Je tu predstavený ch nieko ľko unifikačný ch algoritmov a zlo žitosť ich
vý počtov. Porovnáva sa tu niekoľko štrukt ú r na ukladanie t ermov a
indexov t ermov. Spracov áva aj 2 indexovacie t echniky index ovania ciest a
rozlišovacích stromov. Sú časťou t ejto pr áce je aj popis knižnice vytvorenej
v jazyku PHP, pomocou ktorej je možné vkladať t ermy do databázy a
vybera ť ich v sú lade s podmienkou unifikácie, generalizácie, inšt ancie
alebo varianty s vyu žitím indexovania termov.

Abstract
This paper describes the problem of storing a set of terms in a
database. Some unification algorit hms and t he complexity of their
calculation is presented. Some st ructures for keeping t erms and for t erm
indices are compared. It also compares two path indexing methods, pat h
indexing and discrimination trees. A component of this work is the
description of a library creat ed in PHP which allows t he storage and
retrieval of terms in the database and with respect to the condit ions of
unification, gen eralization, inst ant ation and variat ion with t he use of t erm
indexing.
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