
Streszczenie

Entropia jest jednym z g≥ównych paradygmatów kompresji danych, a kompresory entropijne
sπ jedynymi z najczÍúciej uøywanych. Wykorzystujπ one obserwacjÍ, øe wiÍkszoúÊ danych
wejúciowych ma niejednostajny rozk≥ad prawdopodobieÒstwa wystπpienia poszczególnych symboli,
np. w jÍzyku polskim litera „a” wystÍpujÍ znacznie czÍúciej niø „ü”. Innym podejúciem do kompresji
jest kompresja s≥ownikowa, która opiera siÍ na spostrzeøeniu, øe pewne bloki danych czÍsto siÍ
powtarzajπ.

Powyøsze podejúcia wydajπ siÍ na pierwszy rzut oka niezwiπzane ze sobπ, jednak wiadomo,
øe moøna je po≥πczyÊ: dla niektórych kompresorów s≥ownikowych (np. LZ78, LZ77) pokazano
ograniczenia wzglÍdem entropii [Manzini 2001; Kosaraju, Manzini 1999; Szpankowski 1993; Plot-
nik et al. 1992]. Zatem rozmiar wyjúcia tych metod kompresji s≥ownikowej moøe byÊ ograniczony
zarówno za pomocπ entropii jak i za pomocπ miar powtarzalnoúci danych. Konsekwencjπ tego
jest ich uniwersalnoúÊ — dzia≥ajπ dobrze dla róønych typów danych.

Kompresory gramatykowe dla wejúciowego ciπgu S konstruujπ gramatykÍ bezkontekstowπ,
która generuje tylko jedno s≥owo: S. Sπ szczególnym przypadkiem kompresji s≥ownikowej,
eksperymenty pokazujπ, øe w praktyce osiπgajπ dobre wspó≥czynniki kompresji, szczególnie dla
danych z duøπ liczbπ powtarzajπcych siÍ bloków.

Pierwsza czÍúÊ prezentowanej pracy skupia siÍ na ograniczeniach entropijnych dla kompresorów
gramatykowych. Pokazujemy, øe kompresory te osiπgajπ –|S|Hk(S) bitów, plus asymptotycznie
ma≥e sk≥adniki, dla pewnej sta≥ej – zaleønej od konkretnego kompresora, przez Hk(S) oznaczamy
entropiÍ k-tego rzÍdu ciπgu wejúciowego S. Nasze wyniki pokazujπ, øe kompresory gramatykowe,
podobnie jak niektóre inne metody s≥ownikowe, takøe majπ szeroki zastosowanie. Porównujπc z
poprzednimi wynikami dla kompresorów gramatykowych, nasze wyniki pokazujπ ograniczenia dla
znacznie obszerniejszej grupy kompresorów, ponadto dotyczπ praktycznie uøywanych wariantów.

W drugiej czÍúci pokazujemy, øe otrzymane ograniczenia sπ optymalne. Ten wynik dotyczy
nie tylko kompresji gramatykowej, ale takøe innych metod kompresji s≥ownikowej, takich jak
LZ78 czy LZ77.

Trzecia czÍúÊ pokazuje jak narzÍdzia stworzone w celu poprzedniej analizy mogπ byÊ wyko-
rzystane do zbudowania praktycznej i ma≥ej reprezentacji danych, która obs≥uguje szybki dostÍp
do dowolnego elementu. Wierzymy, øe przedstawione wyniki majπ zastosowanie praktyczne.

W ostatniej czÍúci rozszerzamy prezentowane metody tak, by zastosowaÊ je dla etykietowa-
nych drzew. W efekcie uzyskujemy bardzo zwiÍz≥π i relatywnie prostπ strukturÍ danych dla
etykietowanych drzew, wierzymy, øe takøe ona moøe byÊ zaadaptowana do uøycia w praktyce.


