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VARIANTA 1 (KEx)

ZADÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

VÝPOÈET PODOBNOSTI N-ÁRNÍCH STROMÙ

Zadání
Naprogramujte v ANSI C pøenositelnou1 konzolovou aplikaci, která jako vstup naète ze souborù, pøedaných jako parametry na pøíkazové øádce, dva obecnì n-ární stromy (formát vstupních
souborù upøesnìn dále v textu) dané výètem uzlù a jejich potomkù. Cílem aplikace je tyto

dva stromy porovnat pomocí metriky Tree Edit
vzájemnou vzdálenost ve smyslu této metriky.

Distance a vypsat jejich minimální

Aplikace bude pøijímat z pøíkazové øádky dva parametry: Oba pøedstavují jména vstupních souborù s popisem tvaru porovnávaných stromù. Program se bude spou¹tìt pøíkazem
ted.exe2 ⟨tree1⟩ ⟨tree2⟩

Symboly ⟨tree1⟩ a ⟨tree2⟩ zastupují jména vstupních souborù s popisem stromù. ®ádné implicitní pøedpoklady o pøíponách èi umístìní souborù neexistují { jak umístìní, tak jméno a pøípona
souboru mohou být zcela libovolné. Vá¹ program tedy mù¾e být bìhem testování spu¹tìn napøíklad takto:
. . . \>ted.exe tree01.dat tree02.dat
Výsledkem èinnosti programu bude výpis vzdálenosti mezi stromy speci kovanými pøedanými
vstupními soubory. Vzdálenost mezi stromy je minimální cena sad operací (mazání uzlu, editace,
vlo¾ení nového uzlu) nutných k pøevedení jednoho stromu na tvar druhého. Ka¾dá operace nad
stromem má jasnì de novanou svoji cenu. Výsledná vzdálenost musí respektovat zadání a nastavení cen pro ka¾dou operaci se stromy (viz Vzdálenost stromù).
Pokud nebudou na pøíkazové øádce uvedeny dva argumenty, vypi¹te chybové hlá¹ení a struèný
návod k pou¾ití programu v angliètinì podle bì¾ných zvyklostí (viz napø. ukázková semestrální
práce na webu pøedmìtu Programování v jazyce C).
Hotovou práci odevzdejte v jediném archivu typu ZIP prostøednictvím automatického odevzdávacího a validaèního systému. Postupujte podle instrukcí uvedených na webu pøedmìtu. Archiv nech»
obsahuje v¹echny zdrojové soubory potøebné k pøelo¾ení programu, make le pro Windows i Linux
(pro pøeklad v Linuxu pøipravte soubor pojmenovaný makefile a pro Windows makefile.win)
a dokumentaci ve formátu PDF vytvoøenou v typogra ckém systému TEX, resp. LATEX. Bude-li
nìkterá z èástí chybìt, kontrolní skript Va¹i práci odmítne.

Speci kace vstupu programu
Vstupem programu jsou pouze dva parametry { názvy souborù na pøíkazové øádce
{ interakce s u¾ivatelem pomocí klávesnice èi my¹i v prùbìhu práce programu se
neoèekává. Soubory s popisem tvaru stromu jsou { bez ohledu na pøípadnou pøíponu { prosté
textové soubory v kódování ASCII.

1 Je tøeba, aby bylo mo¾né Vá¹ program pøelo¾it a spustit na PC s operaèním prostøedím Win32/64 (tj. operaèní
systémy Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10) a s bì¾nými distribucemi Linuxu (napø. Ubuntu, Mint,
OpenSUSE, Debian, atp.). Server, na který budete Va¹i práci odevzdávat a který ji otestuje, má nainstalovaný
operaèní systém Debian GNU/Linux 10 Buster s jádrem verze 4.19.0-11-amd64 a s pøekladaèem gcc 8.3.0.
2 Pøípona .exe je povinná i pøi sestavení v Linuxu, zejm. pøi automatické kontrole validaèním systémem.
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Obrázek 1: Gra cké znázornìní stromu.
V informatice je strom ¹iroce vyu¾ívanou strukturou { je reprezentován uzly, pøièem¾ ka¾dý uzel
má právì jednoho rodièe (pokud není tzv. koøenem) a mù¾e mít ⟨0, n⟩ potomkù (následovníkù).
Uzel bez potomkù se nazývá listem stromu.
Vstupní data obou stromù jsou ulo¾ena v textovém souboru. Ka¾dý øádek pøedstavuje uzel stromu
s výètem jeho potomkù. Je zapsán ve formátu: \⟨uzel⟩:⟨potomek1⟩,⟨potomek2⟩,. . . ,
". První
údaj tedy pøedstavuje pojmenování uzlu (mù¾e být prakticky libovolné), pak následuje dvojteèka
a za ní výèet názvù potomkù daného uzlu. Potomci ve výètu jsou oddìleni èárkami. Ka¾dý øádek je pak ukonèen znaky konce øádku
(tedy þwindowsovskýmÿ zpùsobem). Vstupní soubor
pøedpokládejte v kódování prostým 7-bitovým ASCII, tzn. bez znakù národních abeced. Pokud by
se v pojmenování uzlù vyskytovaly akcentované znaky s ASCII hodnotou vy¹¹í ne¾ 127, nemusíte
jejich správnou interpretaci nijak o¹etøovat (prostì naètìte pøíslu¹ný byte ze souboru a netrapte
se tím, zda má reprezentovat písmeno `¹' nebo `a'). Obrázek 1 zachycuje podobu stromu reprezentovaného následujícím popisem:
a:b,d
b:c
d:e,f
f:k,l,m

První prvek z prvního øádku textového souboru bude v¾dy koøenem stromu. Vstupní soubor nemá
pevnou velikost a bìhem testování mù¾e mít naprosto rùzný poèet uzlù, pro reprezentaci stromù
proto pou¾ijte vhodnì navr¾enou dynamickou strukturu.

Vzdálenost stromù
V kódu semestrální práce je tedy tøeba implementovat výpoèet ji¾ zmínìné vzdálenosti mezi dvìma
stromy (T1 a T2 ). Vzdálenost vyjadøuje minimální mno¾inu operací, které se musí vykonat k pøevodu stromù T1 a T2 do jednoho stejného stromu (viz obr. 5). Porovnávání struktur stromù potøebujeme v øadì disciplín: pøi porovnávání textù (napø. vzdálenost dvou øetìzcù { více v pøedmìtu
Programovací techniky), v biologii, analýze obrazu, automatické analýze správnosti teorému, pøi
optimalizaci kompilovaného kódu, . . .
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Mno¾ina operací (úkonù), které lze aplikovat na strom, vypadá takto:

relabel (budeme dále znaèit písmenem `r') znamená zmìnu pojmenování uzlu ve
stromu (viz obr. 3).

 Operace

delete

 Operace
(dále znaèíme `d') znaèí vymazání uzlu, jen¾ není koøenem. Vymazání uzlu
v , jen¾ má rodièe v ′ ve stromu T znamená, ¾e následníci vymazaného uzlu v se stanou
následníky rodièe tohoto uzlu (tedy uzlu v ′ ). Potomci (následníci) jsou vlo¾eni na místo za
posledního následníka (má-li nìjakého) uzlu v ′ v poøadí zleva doprava (viz obr. 4).

insert (oznaèujeme `i') znaèí komplement k operaci d. Vlo¾ení uzlu v jako následníka uzlu v ′ ve stromì T znamená vytvoøení nového rodièe v , jen¾ pøevezme následníky
(nebyl-li uzel v ′ listem) uzlu v ′ ve stromì T (viz obr. 2).

 Operace

Obrázek 2: Ukázka operace insert.

Obrázek 3: Ukázka operace relabel.

Obrázek 4: Ukázka operace delete.
Mìjme de novanou cenovou funkci cost(·) ∈ N nad ka¾dou operací: Operace insert bude mít
cenu stanovenou jako cost(i) = 2, operace relabel potom cost(r) = 1 a delete má cenovou funkci
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cost(d) = 2. Vzdálenost stromù S mezi stromem T1 a T2 je sekvence operací mìnící strom T1 v T2 .
Vzdálenost S neboli cena za pøevod T1 v T2 je vypoètena jako suma cen operací nutných k pøevodu
jednoho daného stromu na druhý. Optimální vzdálenost δ(T1 , T2 ) je posloupností takových operací,
které pøevedou strom T1 na strom T2 s minimální cenou.

(a) Strom

T1

(b) Odstranìní uzlu

c

(c)

Vlo¾ení

nového

pøejmenování uzlù

uzlu

a

f,e

Obrázek 5: Ukázka transformace stromu T1 na strom T2 .
Vá¹ program by mìl umo¾òovat výpoèet podobnosti, tj. vyøe¹ení a ohodnocení pøevodu stromù
libovolné velikosti. Naprogramujte øe¹ení tak, aby byla velikost stromu shora omezena jen dostupnou pamìtí a výkonem pou¾ité výpoèetní techniky.
Pokud reprezentace stromu nebude platná (tj. nedodr¾ení de nice stromu, cyklus, apod.), program bude reagovat chybovým hlá¹ením (viz Speci kace výstupu programu) a ukonèením èinnosti.

Øe¹itelnost úlohy

Tato úloha je za pøedpokladu správnì zadaných dat a splnìní de nice stromu v¾dy øe¹itelná.

Speci kace výstupu programu
Výstup programu bude smìrován pouze na konzoli. Výstupem (v pøípadì, ¾e nenastala chyba)
bude øádek s výpisem vzdálenosti mezi stromy (pokud øe¹ení probìhlo bezchybnì) následovaný
znaky konce øádky `\n', na dal¹í øádce bude následovat výpis mno¾ina operací nad daným stromem, které je tøeba vykonat k pøevedení stromu T1 (daného prvním vstupním souborem) z jeho
pùvodní reprezentace do podoby shodné se stromem T2 (daným druhým vstupním souborem).
Ka¾dá operace bude oddìlena èárkou (napøíklad d,i,r,r), po dokonèení výpisu mno¾iny operací
bude øádek ukonèen znakem `\n'. Posloupnost operací mù¾e být libovolná, kontrolován bude pouze
poèet jednotlivých pou¾itých operací a ovìøení optimální vzdálenosti mezi stromy (jako suma cen
daných operací). Pokud existuje více rozdílných mno¾in operací se stejnou optimální vzdáleností,
vypi¹te i tyto mno¾iny. Výpis ka¾dé dal¹í takové mno¾iny bude opìt ukonèen znakem konec øádky
`\n'.

Chybové stavy
Odhalí-li program chybu (zejména pøi analýze vstupních souborù), nech» reaguje výpisem jedné
z chybových hlá¹ek uvedených v tabulce. Mìjte, prosím, na pamìti, ¾e z dùvodu automatické
kontroly odevzdávaného díla je nezbytnì nutné pøesnì dodr¾et formát chybových hlá¹ek.
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Chybové hlá¹ení
ERR#1: Missing argument!
ERR#2: Malformed input!
ERR#3: Out of memory!
ERR#4: Cannot continue!

Význam, popis chybového stavu

Na pøíkazové øádce nebyl(y) programu pøedán(y) parametr(y)
speci kující vstupní soubor(y).
Zápis reprezentace stromu v textovém souboru není korektní.
Není k dispozici dostatek operaèní pamìti.
Nespeci cká chyba bìhem výpoètu.

Hodnoty chyb od 5 vý¹e mù¾ete vyu¾ít pro vlastní potøeby, ov¹em dodr¾te uvedené formátování,
tj. velkými písmeny zkratka ERR, následovaná bez mezer znakem `#' a èíslem chyby { za èíslem
budi¾ pak dvojteèka a mezera a pak struèný popis chyby ukonèený vykøièníkem `!'.
Èíselný kód chyby nech» program pøedá také operaènímu systému prostøednictvím návratové
hodnoty z funkce int main(·).

Ukázka spu¹tìní a výstupu
. . . \>ted.exe data_strom1.txt data_strom2.txt
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d,i,r,r

U¾iteèné techniky a odkazy
Uvedené techniky je mo¾né (ale nikoliv nezbytnì nutné) vyu¾ít pøi øe¹ení úlohy. Proto¾e se jedná
o postupy víceménì standardní, lze k nim nalézt velké mno¾ství dokumentace:
1. Tree Edit Distance
(https://grfia.dlsi.ua.es/ml/algorithms/references/editsurvey_bille.pdf),
2. n-ární stromy,
3. dynamické programování.

Øe¹ení úlohy je zcela ve va¹í kompetenci { zvolte takové algoritmy a techniky, které podle vás

nejlépe povedou k cíli. Prostudujte materiály na https://www.cs.haifa.ac.il/~oren/Publications/
TEDinTALG.pdf, https://www.researchgate.net/publication/221313911_Analysis_of_Tree_
Edit_Distance_Algorithms, pøíp. dal¹í podobné, Google jich najde spousty.
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