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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση, ερμηνεία, υλοποίηση και σύγκριση 

με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA των παρακάτω αλγορίθμων αναζήτησης 

ενός προτύπου σε κείμενο: Brute force, Ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο, Karp-

Rabin, Shift Or, Morris-Pratt, Knuth-Morris-Pratt, Simon, Apostolico-Crochemore, 

Boyer-Moore, Horspool, Not So Naive, Raita, Quick Search, Turbo-BM, Apostolico-

Giancarlo, Tuned Boyer-Moore, Zhu-Takaoka, Berry-Ravindran, Smith και Galil-

Seiferas. Οι αλγόριθμοι αποτελούνται από την περιγραφή τους, τις φάσεις 

προεπεξεργασίας κι αναζήτησης ταυτίσεων μεταξύ προτύπου και κειμένου, τα 

παραδείγματα γύρω από την αναλυτική τους εκτέλεση και την υλοποίησή τους στην εν 

λόγω γλώσσα προγραμματισμού. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με τα συγκριτικά 

αποτελέσματα των αλγορίθμων βάσει δεκαέξι σεναρίων καθώς και μια υλοποιημένη 

διεπαφή, που βρίσκει τη θέση ταύτισης μεταξύ προτύπου και κειμένου και τους χρόνους 

εκτέλεσής τους. Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η σειρά με την οποία παρουσιάζονται 

κι αναλύονται οι αλγόριθμοι στην παρούσα εργασία δείχνει τη σταδιακή αλγοριθμική 

εξέλιξη του ταιριάσματος αλφαριθμητικών μεταξύ προτύπου και κειμένου. Οι 

υλοποιήσεις των αλγορίθμων ακολουθούν το βασικό προγραμματιστικό μοντέλο, που 

αναλύεται στην: http://algs4.cs.princeton.edu/home/ κι αφορούν το αντίστοιχο εγχειρίδιο 

των Sedgewick & Wayne, 2011. 
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java, raita java, quick search java, turbo boyer moore java, apostolic giancarlo java, tuned 

boyer moore java, zhu takaoka java, berry ravindran java, smith java, galil seiferas java 
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Abstract 

This thesis targets towards the understanding, coding and comparison using JAVA 

programming language a series of string matching algorithms like: Brute force, 

Deterministic Infinite Automaton, Karp-Rabin, Shift Or, Morris-Pratt, Knuth-Morris-

Pratt, Simon, Apostolico-Crochemore, Boyer-Moore, Horspool, Not So Naive, Raita, 

Quick Search, Turbo-BM, Apostolico-Giancarlo, Tuned Boyer-Moore, Zhu-Takaoka, 

Berry-Ravindran, Smith and Galil-Seiferas. The algorithms consist of their description, 

the pre-processing and searching phases for string matching purposes between patterns 

and texts, the examples of their detail execution and their coding. The present work is 

completed with the comparative results of the algorithms based on sixteen scenarios as 

well as an implemented interface, which finds the position of matching between patterns 

and texts and compares their execution times. It should be emphasized that the order in 

which the algorithms presented and analyzed in this paper shows the gradual algorithmic 

evolution of string matching between patterns and texts. The implementation of the 

algorithms follows the basic programming model which is broken down into: 

http://algs4.cs.princeton.edu/home/ and refers to the corresponding Sedgewick & Wayne 

manual, 2011. 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

 

 Η επικρατέστερη μορφή για την επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφορίας 

είναι το κείμενο ή το αλφαριθμητικό. Η αναγνώριση ομοιοτήτων σε αλφαριθμητικά 

(string matching) και πιο συγκεκριμένα η αναζήτηση ενός προτύπου τυγχάνει προσοχής 

από τους επιστήμονες του κλάδου. Οι διάφορες τεχνικές και σχετικοί αλγόριθμοι που 

υλοποιούν την αναζήτηση ομοιοτήτων σε αλφαριθμητικά χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο της δομής των δεδομένων. Η αναγνώριση ταυτίσεων σε αλφαριθμητικά έχει 

άμεση εφαρμογή στην επεξεργασία δεδομένων, στην επεξεργασία κι αναζήτηση 

κειμένου, στην αναγνώριση της ομιλίας, στην εξασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων 

καθώς και στην ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Οι αλγόριθμοι καλούνται να είναι 

εξαιρετικά αποδοτικοί τόσο ως προς τον χρόνο όσο ως προς την ικανότητα τους να 

διαχειρίζονται τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων. Οι πολλαπλές χρήσεις των 

αλγορίθμων σύγκρισης αλφαριθμητικών φανερώνουν και την σημαντικότητα του 

θέματος  στις σύγχρονες εφαρμογές υπολογιστών. 

 Με τη συγγραφή κώδικα υλοποιούμε μία μέθοδο, η οποία επινοήθηκε για την 

επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτή η μέθοδος είναι ανεξάρτητη από τη 

γλώσσα προγραμματισμού αλλά μπορεί να υλοποιηθεί από ένα σύνολο γλωσσών. Οι 

αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται από την επιστήμη της Πληροφορικής, για να υλοποιήσουν 

μια πεπερασμένη, ντετερμινιστική και αποτελεσματική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων η 

οποία έχει προηγουμένως αναλυθεί σε φυσική γλώσσα. Η κωδικοποίηση αποτελεί έναν 

καθοριστικό τρόπο έκφρασης του αλγορίθμου δηλαδή της μεθόδου επίλυσης 

προβλημάτων. Η υλοποίηση των αλγορίθμων στηρίζεται σε δομές δεδομένων, οι οποίες 

αποτελούν αντικείμενα μελέτης της εκάστοτε γλώσσας προγραμματισμού, που 

ακολουθείται. Η μεγαλύτερη προσπάθεια στη διάρκεια δόμησης ενός προγράμματος 

αφορά την κατανόηση και τον προσδιορισμό του προβλήματος, που καλείται να επιλύσει 

ο αλγόριθμος ακόμα κι από τη μαθηματική του πλευρά καθώς και το διαχωρισμό των 

τμημάτων του σε υποτμήματα. 

 Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA προσφέρει ένα καλαίσθητο περιβάλλον 

μελέτης και σταδιακής ανάπτυξης των ιδιοτήτων των αλγορίθμων. Μάλιστα το 

περιβάλλον της JAVA είναι τόσο λειτουργικό, που φαντάζει δύσκολη η διαφοροποίηση 
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μεταξύ του σχεδιασμού του αλγορίθμου και της αυτής καθ’ αυτής υλοποίησής του. Στην 

παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος διαφαίνεται η ανάπτυξη κάθε τμήματος των 

αλγορίθμων μέσα από τις κλάσεις και τις μεθόδους υλοποίησής τους. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η ανάπτυξη των αλγορίθμων 

συνοδεύτηκε τόσο από την προσπάθεια κατανόησής τους ακολουθώντας το εγχειρίδιο 

των Charras & Lecroq, 2004 όσο κι από την προσπάθεια μεταφοράς στη JAVA ενός ήδη 

ανεπτυγμένου πυρήνα κώδικα στη γλώσσα C ακολουθώντας τη: http://www-igm.univ-

mlv.fr/~lecroq/string/.  

 Όσον αφορά τη δομή των αλγορίθμων στη γλώσσα JAVA ακολουθείται το 

βασικό προγραμματιστικό μοντέλο των Sedgewick και Wayne, το οποίο αποτελείται από 

κλάσεις, κατασκευαστές κλάσεων οι οποίοι αρχικοποιούν τις μεταβλητές των κλάσεων 

όπως για παράδειγμα τα μεγέθη των strings κειμένων και προτύπων και θέτουν τις 

παραμέτρους για την αναζήτηση των προτύπων στα κείμενα, αντικείμενα, στιγμιότυπα 

και μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν δομές δεδομένων για τον υπολογισμό 

συναρτήσεων των φάσεων προεπεξεργασίας κι αναζήτησης των αλγορίθμων. Το 

πρόβλημα, που καλείται να επιλύσει η συγκεκριμένη εργασία αφορά την ανάγκη 

εξοικείωσης με τη μελέτη και την αντίληψη των αλγορίθμων αναζήτησης προτύπου σε 

κείμενο στη βάση της υλοποίησής τους με την παραπάνω γλώσσα προγραμματισμού. 

 1.2  Σκοπός  

 Σκοπός της εργασίας είναι να εξοικειώσει κάθε ενδιαφερόμενο γύρω από την 

περιγραφή, την προεπεξεργασία, την αναζήτηση ταυτίσεων μεταξύ προτύπων και 

κειμένων καθώς και την προγραμματιστική υλοποίηση των αλγορίθμων, προκειμένου να 

γίνει κατανοητή η συμβολή τους στη διαχείριση του σημερινού όγκου πληροφορίας. Ο 

κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιληφθεί μέσα από αυτήν την εργασία ότι πίσω από 

τον κόσμο της διαρκούς ανταλλαγής μηνυμάτων εκτελούνται αλγόριθμοι, οι οποίοι 

επεξηγούνται, υλοποιούται, εκτελούται και παράγουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με 

γνώμονα την ταχύτητα στην επεξεργασία τους. 

 

 

 



 

3 

 1.3  Βασική Ορολογία 

o  Ως «αλγόριθμος αναζήτησης» ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά αυστηρά 

καθορισμένων κι εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο ενεργειών-εντολών, που 

στοχεύουν στην επίλυση του εκάστοτε προβλήματος σύγκρισης 

αλφαριθμητικών. 

o  Ως «πρότυπο» ορίζεται το κείμενο που αναζητείται. 

o  Ως «κείμενο» ορίζεται το κείμενο αναζήτησης. 

o  Ως «παράθυρο αναζήτησης» ορίζεται το τμήμα του κειμένου, που ελέγχει ο 

αλγόριθμος για να βρει ταύτιση με το πρότυπο. Ο έλεγχος ταύτισης μεριμνά 

για την εύρεση ολόκληρου του προτύπου δηλαδή του προτύπου στο σύνολό 

του μέσα σε κάποιο τμήμα του κειμένου. 

o  Ως «πρόθεμα» ορίζεται ένα γράμμα ή μια σειρά αλφαριθμικών στην αρχή μιας 

λέξης ή ενός αριθμού. 

o  Ως «επίθημα» ορίζεται η παραγωγική κατάληξη μιας λέξης. 

o  Ως «είσοδος αλγορίθμου» ορίζεται το κείμενο αναζήτησης και το πρότυπο. 

o  Το “m” αποτελεί το μέγεθος-αριθμός χαρακτήρων του προτύπου στο ζεύγος 

κάθε αναζήτησης. 

o  Το “n” αποτελεί το μέγεθος-αριθμός χαρακτήρων του κειμένου στο ζεύγος 

κάθε αναζήτησης. 

o  Ως «έξοδος αλγορίθμου» ορίζεται το αποτέλεσμα κάθε αλγόριθμου προς το 

χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθμο, που υποδεικνύει την θέση ταύτισης του 

προτύπου στο κείμενο. 

o  Ως «πολυπλοκότητα» ορίζεται ο χρόνος εκτέλεσης του εκάστοτε αλγορίθμου 

καθώς κι η συμπεριφορά του καθώς αυξάνεται το μήκους του προτύπου ή και 

του κειμένου. 

o  Ως «προεπεξεργασία» ορίζονται τα προαπαιτούμενα υπολογιστικά βήματα για 

τον υπολογισμό των ενδιάμεσων μεταβλητών ή και την δημιουργία των 

ενδιάμεσων πινάκων, που θα χρησιμοποιηθούν στα υπολογιστικά βήματα της 

αναζήτησης. 

o  Ως «αναζήτηση» ορίζονται τα επαναλαμβανόμενα υπολογιστικά βήματα των 

προσπαθειών του αλγορίθμου για την πλήρη ταύτιση του προτύπου με το 

κείμενο. 
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 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

 

 Η παρούσα εργασία ξεκινάει με την κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων, που θα 

αναλυθούν και συνεχίζει με την ανάλυση των αλγορίθμων. Αυτή η ανάλυση 

περιλαμβάνει για καθένα αλγόριθμο ένα σύνολο ενοτήτων όπως την περιγραφή, την 

προεπεξεργασία, την ανάλυση και τα παραδείγματα κατανόησης του τρόπου λειτουργίας 

τους. Στη συνέχεια επιλέγονται δεκαέξι πειράματα, τα οποία οι αλγόριθμοι εκτελούν, 

προκειμένου να αξιολογηθούν ο χρόνος εκτέλεσης κι η αποδοτικότητά τους. Αναλύονται 

τα αποτελέσματα των συγκρίσεων κι εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αλγορίθμων αναφορικά με τους χρόνους 

εκτέλεσης-αναζήτησης προτύπου μέσα σε κείμενο. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο 

κώδικας για καθέναν αλγόριθμο. Βάσει αυτής της κωδικοποίησης διενεργήθηκαν τα 

πειράματα. Επίσης παρατίθεται κι ο κώδικας για τον προσδιορισμό του χρόνου 

αναζήτησης καθενός αλγορίθμου για καθένα από τα δώδεκα παραδείγματα-πειράματα 

καθώς κι ο κώδικας για τον προσδιορισμό της θέσης ταύτισης του προτύπου σε κείμενο 

και το χρόνο αναζήτησής της για καθένα αλγόριθμο και για παραδείγματα-πειράματα με 

κείμενα πολύ μεγάλου μήκους όπως του Sedgewich, από εξωτερικό αρχείο τύπου txt, 

όπως αποτελούν τα παραδείγματα 13, 14, 15 και16. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 Η μελέτη του συγκεκριμένου θέματος έχει την ιδιαιτερότητα της δυσκολίας 

εύρεσης πηγών για την αντίληψη των αλγορίθμων αλλά και των τεχνικών μετατροπής 

των βασικών τους συνιστωσών σε κλάσεις με συγκεκριμένες ιδιότητες. Δύο είναι οι 

βασικές επιστημονικές πηγές αναφοράς: το εγχειρίδιο των Charras και Lecroq, που 

υπάρχει στη βιβλιογραφία στην παρούσα εργασία συνοδευόμενο από την ιστοσελίδα των 

ανεπτυγμένων σε γλώσσα C αλγορίθμων ταιριάσματος αλφαριθμητικών και των 

Sedgewick και Wayne, για την κατανόηση του βασικού προγραμματιστικού μοντέλου 

υλοποίησης σε γλώσσα JAVA των αλγορίθμων. Το ένα τρίτο της βιβλιογραφίας 

προέρχεται από τις αναλυτικές ιστοσελίδες της Wikipedia για σχεδόν καθένα από τους 

είκοσι αλγορίθμους. Τα δύο τρίτα της βιβλιογραφίας προέρχονται από επιστημονικά 

άρθρα, τα οποία άλλοτε συνεπικουρούν κι άλλοτε πρωταγωνιστούν στην κατανόηση 

καθενός αλγορίθμου ξεχωριστά. Για παράδειγμα για την κατανόηση του αλγορίθμου 

Galil-Seiferas μελετήθηκε το αντίστοιχο άρθρο, που έγραψαν οι ίδιοι το έτος 1983. Τα 

περισσότερα επιστημονικά άρθρα προσφέρουν χρήσιμη γνώση στην κατανόηση των 

αλγορίθμων.  
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 3 Μεθοδολογία 

 3.1  Κατηγοριοποίηση Αλγορίθμων 

 

 Το πρότυπο αναζήτησης συμβολίζεται ως x = [0 ... m-1] με συνολικό μήκος m. 

Το κείμενο συμβολίζεται ως y = [0 ... n-1] με συνολικό μήκος n. Και τα δύο βασικά 

αλφαριθμητικά που θα χρησιμοποιηθούν στους αλγορίθμους αποτελούνται από ένα 

πεπερασμένο σύνολο χαρακτήρων (αλφάβητο) το σύνολο των οποίων συμβολίζεται ως Σ 

(σίγμα, |Σ|). 

 Οι αλγόριθμοι που θα παρουσιαστούν χρησιμοποιούν ένα παράθυρο μεγέθους m 

ως βοήθημα για την σύγκριση του προτύπου με το κείμενο, ενώ σε αρκετούς 

αλγορίθμους το παράθυρο προηγείται κατά ένα βήμα επεξεργασίας του προτύπου για 

διευκόλυνση και επιτάχυνση της αναζήτησης. Αρχικά συγκρίνονται οι χαρακτήρες του 

κειμένου εντός του παραθύρου με αυτούς του προτύπου πραγματοποιώντας έτσι μία 

προσπάθεια ταύτισης. Σε περίπτωση μη ταύτισης του τμήματος του κειμένου με το 

πρότυπο το παράθυρο αναζήτησης μετατοπίζεται κατά z θέσεις προς τα δεξιά γεγονός, 

που προσδιορίζεται από τον κάθε αλγόριθμο και η προσπάθεια επαναλαμβάνεται μέχρι 

να υπάρξει ταύτιση. Κάθε προσπάθεια σχετίζεται με τη θέση j του κειμένου όταν το 

παράθυρο τοποθετείται στην θέση  y[j .. j+m-1]. 

 Οι αλγόριθμοι ολοκληρώνονται μετά την πρώτη ταύτιση του προτύπου μέσα στο 

κείμενο παρόλο που μπορεί να υπάρχουν στο κείμενο περισσότερες από μία εμφανίσεις 

του προτύπου. Για κάθε αλγόριθμο επεξηγούνται οι κύριες αρχές στις οποίες βασίζεται 

καθώς κι ο τρόπος εφαρμογής τους. Δύο είναι οι φάσεις εκτέλεσης του αλγορίθμου: η 

φάση της προεπεξεργασίας κι η φάση της αναζήτησης.  

 Οι αλγόριθμοι αναζήτησης ομοιοτήτων σε αλφαριθμητικά κατηγοριοποιούνται 

στη βάση της στρατηγικής που ακολουθούν, για να επιχειρήσουν μια σύγκριση.  

Πρόκειται για: 

 αλγορίθμους, που βασίζονται στην σύγκριση χαρακτήρων είτε χρησιμοποιώντας 

μεμονωμένους χαρακτήρες είτε με προθέματα κι επιθήματα αλληλουχιών όπως οι 

αλγόριθμοι Brute force, Not So Naïve, Μοrris-Prat, Knuth-Morris-Pratt, 

Apostolico-Crochemore,  Simon, Boyer-Moore, Horspool, Raita, Quick Search, 

Turbo Boyer-Moore, Tuned Boyer-Moore, Zhu-Takaoka, Berry-Ravindran, Smith, 
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 αλγορίθμους, που χρησιμοποιούν κάποιο πρόθεμα του προτύπου (prefix), u, 

δηλαδή ένα τμήμα του προτύπου, w, με (w=uv), όπου v μπορεί να έχει και μήκος 0 

όπως ο αλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt, 

 αλγορίθμους, που χρησιμοποιούν κάποιο επίθημα του προτύπου (suffix), v, δηλαδή 

ένα τμήμα του προτύπου, w, με (w=uv), όπου u μπορεί να έχει και μήκος 0 όπως ο 

αλγόριθμος Boyer-Moore κι οι παραλλαγές του, 

 αλγορίθμους, που χρησιμοποιούν Suffix αυτόματα, όπως ο αλγόριθμος 

αναζήτησης Πεπερασμένο Ντετερμινιστικό Αυτόματο (DFA), 

 αλγορίθμους, που χρησιμοποιούν τον παραλληλισμό των χειρισμών των bit στις 

ψηφίο-λέξεις, για να εκτελούν παράλληλα πολλές λειτουργίες, όπως ο αλγόριθμος 

Shift-Or κι 

 αλγορίθμους, που χρησιμοποιούν τεχνικές κατακερματισμού και 

παραγοντοποίησης, όπως ο αλγόριθμος Karp-Rabin και ο αλγόριθμος Galil-

Seiferas. 

 

Άλλος ένας τρόπος ταξινόμησης των αλγορίθμων αναζήτησης, που θα παρουσιαστούν 

αναφέρεται στον προσανατολισμό βάσει του οποίου πραγματοποιούν τη σύγκριση. 

Πρόκειται για: 

 αλγορίθμους, που πραγματοποιούν την αναζήτηση του προτύπου μέσα στο κείμενο 

με προσανατολισμό από τα αριστερά προς τα δεξιά όπως οι αλγόριθμοι Morris-

Pratt, Knuth-Morris-Pratt, Karp-Rabin, Shift-Or, Simon, Πεπερασμένο 

Ντετερμινιστικό Αυτόματο (DFA), Apostolico-Crochemore, Not So Naive και 

Brute Force, 

 αλγορίθμους, που πραγματοποιούν την αναζήτηση του προτύπου μέσα στο κείμενο 

με προσανατολισμό από τα δεξιά προς τα αριστερά όπως οι αλγόριθμοι Boyer-

Moore, Turbo Boyer-Moore, Apostolico-Giancarlo, Zhu-Takaoka και Berry-

Ravindran, 

 αλγορίθμους, που πραγματοποιούν την αναζήτηση του προτύπου μέσα στο κείμενο 

με συγκεκριμένο προσανατολισμό όπως ο αλγόριθμος Galil-Seiferas κι 

 αλγορίθμους, που πραγματοποιούν την αναζήτηση του προτύπου μέσα στο κείμενο 

με οποιαδήποτε σειρά όπως οι αλγόριθμοι Horspool, Quick Search, Raita και 

Smith και Tuned Boyer-Moore.  
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Όσον αφορά την παρούσα εργασία η αλληλουχία των αλφαριθμητικών, που θα 

χρησιμοποιηθούν στα παραδείγματα ως «κείμενο αναζήτησης» και «κείμενο που 

αναζητείται», αποτελείται από τους χαρακτήρες ABGN κι όχι από τα σύμβολα AGTC 

της αλυσίδας του ανθρώπινου γονιδιώματος.  

 

 

 3.2  Ανάλυση Αλγορίθμων 

 3.2.1 Brute force 

 3.2.1.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος Brute force είναι ο πιο βασικός και απλοϊκός αλγόριθμος 

αναζήτησης και ταυτοποίησης ενός προτύπου. Ελέγχει σειριακά, στοιχείο προς στοιχείο, 

από τα αριστερά προς τα δεξιά το κείμενο αναζήτησης (κείμενο) σε όλες τις πιθανές 

θέσεις 0 έως n-m για την εύρεση της θέσης έναρξης της συμφωνίας χαρακτήρων μεταξύ 

αυτού του κειμένου αναζήτησης και του κειμένου που αναζητείται (πρότυπο). 

 Η αναζήτηση ξεκινάει από την θέση 0 και των δυο συμβολοσειρών. Εφόσον οι 

χαρακτήρες που συγκρίνονται είναι όμοιοι οι επόμενοι χαρακτήρες συγκρίνονται έως 

ότου γίνουν m διαδοχικές επιτυχημένες συγκρίσεις ή μέχρι να υπάρξει ασυμφωνία. Σε 

περίπτωση m διαδοχικών επιτυχημένων συγκρίσεων η πρώτη θέση συμφωνίας 

χαρακτήρων καταχωρείται ως δείκτης εύρεσης του κειμένου που αναζητείται (προτύπου) 

στο κείμενο αναζήτησης (κείμενο). Σε περίπτωση ασυμφωνίας το πρότυπο μετακινείται 

μία θέση προς τα δεξιά και η αναζήτηση επανεκκινείται. Ενώ η αναζήτηση 

πραγματοποιείται από αριστερά προς δεξιά, η σύγκριση των χαρακτήρων του κειμένου 

που αναζητείται και του κειμένου αναζήτησης στις αντίστοιχες θέσεις μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε σειρά. Δεν υπάρχει κάποια προεπεξεργασία πριν την 

εκκίνηση του αλγορίθμου, ενώ απαιτείται σταθερός χώρος στη διάρκεια της αναζήτησης. 

 3.2.1.2 Παράδειγμα 

 Παράδειγμα αναζήτησης με τον αλγόριθμο Brute force για το πρότυπο: 

GBAGAGAG στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 
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Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4 Αριθμός συγκρίσεων 

G B A G A G A G  

0 1 2 3 4 5 6 7 Θέση αναζήτησης (index) 

Ασυμφωνία στην θέση 3 οπότε το πρότυπο θα μετακινηθεί κατά μία θέση κι η 

αναζήτηση του στο κείμενο στο επόμενο βήμα θα ξεκινήσει από την θέση 1. 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1  

 G B A G A G A G  

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1  

 G B A G A G A G  

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1  

 G B A G A G A G  
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Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1  

 G B A G A G A G  

 

Έκτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 G B A G A G A G  

 

Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση οχτώ συνεχόμενων ταυτίσεων οπότε η θέση 5 

θεωρείται θέση ταύτισης μεταξύ κειμένου και προτύπου. Στο επόμενο βήμα το πρότυπο 

θα μετακινηθεί κατά μία θέση κι η αναζήτησή του στο κείμενο θα ξεκινήσει από την 

θέση 6. 

Έβδομη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1  

 G B A G A G A G  

 

Όγδοη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

 1  

 G B A G A G A G  



 

11 

 Η αναζήτηση μπορεί να συνεχιστεί έως ότου εξαντληθεί το κείμενο. Ωστόσο 

βάσει και του κώδικα, που υλοποιήθηκε για το συγκεκριμένο αλγόριθμο, η αναζήτηση 

σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση μεταξύ προτύπου και 

κειμένου, ενώ επιστρέφεται κι η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη 

ταυτοποίησης, εφόσον έχει εξαντληθεί το κείμενο, επιστρέφεται η τιμή -1. Για τον πλήρη 

έλεγχο του κειμένου στις περιπτώσεις πολλαπλών εμφανίσεων του προτύπου μπορεί 

δημιουργηθεί μια λίστα, που να αποθηκεύει όλες της θέσεις πλήρους ταυτοποίησης και 

να τις επιστρέφει ως ενιαίο αποτέλεσμα. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Brute force σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.1 του Παραρτήματος. 

 

 

 3.2.2 Ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο 

 3.2.2.1 Περιγραφή 

 Το ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο (deterministic finite state automaton ή 

DFA) είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο, ένας εξιδανικευμένος νοητός υπολογιστής. 

Αποτελείται από έναν πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων και μια συνάρτηση μετάβασης 

μέσω της οποίας καθορίζονται οι μεταβάσεις από μία κατάσταση στην επόμενη ανάλογα 

με την είσοδο που δέχεται το αυτόματο. Η έξοδος του αυτόματου είτε αποδέχεται είτε 

απορρίπτει την είσοδο. 

 Η αναζήτηση χρησιμοποιώντας ένα ντετερμινιστικό αυτόματο πεπερασμένων 

καταστάσεων περιλαμβάνει την κατασκευή και χρησιμοποίηση ενός πίνακα μετάβασης 

καταστάσεων κατά την σύγκριση χαρακτήρων. Κάθε χαρακτήρας του προτύπου, που 

αναζητείται, αναπαρίσταται με μία μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη. Ο 

τελευταίος χαρακτήρας μεταβαίνει σε μια τερματική κατάσταση, που σηματοδοτεί την 

ολοκλήρωση της τρέχουσας αναζήτησης.   

 Οι διάφορες καταστάσεις ή χαρακτήρες που ελέγχονται στο τρέχον βήμα της 

αναζήτησης συνδέονται μεταξύ τους με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα είναι η 

σύνδεση της μετάβασης από την μία κατάσταση στην άλλη με τη σειρά που 

εμφανίζονται μέσα στο πρότυπο και υποδεικνύουν την επόμενη κατάσταση σε 

περίπτωση επιτυχημένης ταυτοποίησης. Υπάρχουν οι συνδέσεις που υποδεικνύουν την 

κατάσταση, που θα μεταβεί η αναζήτηση όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου 
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κάποιος χαρακτήρας του προτύπου δεν ταιριάζει με κάποιον άλλο του κειμένου αλλά 

υπάρχουν κι οι δύο στον πίνακα μετάβασης καταστάσεων. Το συγκεκριμένο 

υπολογιστικό μοντέλο είναι πεπερασμένο και ντετερμινιστικό επειδή οι καταστάσεις του 

αυτόματου είναι πεπερασμένου πλήθους κι επειδή το αυτόματο μεταβαίνει σε μία μόνο 

κατάσταση, μέσω της συνάρτησης μετάβασης, μιας και δεν υπάρχουν πάνω από μία 

επιλογές (Lewis & Papadimitriou, 2005). 

 3.2.2.2 Προεπεξεργασία 

 Κατά την φάση της προεπεξεργασίας κατασκευάζεται το αυτόματο 

χρησιμοποιώντας το πρότυπο, που αναπαρίσταται από ένα πίνακα μετάβασης 

καταστάσεων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην φάση της αναζήτησης. Οι διαστάσεις 

του πίνακα μετάβασης καταστάσεων είναι οι μοναδικοί χαρακτήρες του προτύπου επί το 

μήκος του προτύπου (m) αυξημένο κατά 1, που αναπαριστά την τερματική κατάσταση 

δηλαδή την πλήρη ταυτοποίηση. 

 3.2.2.3 Αναζήτηση 

 Κατά τη φάση της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τον πίνακα μετάβασης 

καταστάσεων, ερευνάται το κείμενο μέχρι την τελική κατάσταση του πίνακα (m+1). Ως 

αρχή εύρεσης του προτύπου ανακτάται ο δείκτης αφαιρώντας το m+1. 

 3.2.2.4 Παράδειγμα (σύντομο) 

 Στο σύντομο παράδειγμα, που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατασκευή του πίνακα 

μετάβασης καταστάσεων με τα ενδιάμεσα βήματα για το πρότυπο ΑΒΑ κι η αναζήτηση 

στα κείμενα ΑΑΒΒΑ και ΑΑΒΑΒ. 

 

Αρχική κατάσταση (0) 

 Α Β 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0 Κ1 Κ0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3   
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 Εάν βρεθεί ταύτιση με το στοιχείο Α μπορούμε να μεταβούμε στην επόμενη 

κατάσταση Κ1. Εάν όμως το στοιχείο είναι το Β τότε μεταβαίνουμε στην αρχική 

κατάσταση. Συνεπως στην αρχική κατάσταση έχει διαβαστεί το Α. 

 

Κατάσταση 1 

 Α Β 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0 Κ1 Κ0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Κ1 Κ2 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3   

 

 Εάν βρεθεί ταύτιση με το στοιχείο Β δηλαδή βρεθεί το ΑΒ μπορούμε να 

μεταβούμε στην επόμενη κατάσταση Κ2. Εάν όμως το στοιχείο είναι το Α δηλαδή 

διαβάζεται το ΑΑ τότε παραμένουμε στην κατάσταση 1 αφού συγκρίνοντας από το 

τέλος το ΑΑ με το πρότυπο ΑΒΑ έχει ήδη εντοπιστεί ο κοινός χαρακτήρας Α. Συνεπως 

στην κατάσταση 1 έχει διαβαστεί το ΑΒ. 

 

Κατάσταση 2 

 Α Β 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0 Κ1 Κ0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Κ1 Κ2 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Κ3 Κ0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3   

 

 Εάν βρεθεί ταύτιση με το στοιχείο Α δηλαδή βρεθεί το ΑΒΑ ολοκληρώνεται η 

ταύτιση με το πρότυπο. Εάν όμως το στοιχείο είναι το Β δηλαδή διαβάζεται το ΑΒΒ τότε 

επιστρέφουμε στην αρχική κατάσταση, αφού συγκρίνοντας από το τέλος το ΑΒΒ με το 

πρότυπο ΑΒΑ δεν εντοπίζεται κοινός χαρακτήρας. Συνεπως στην κατάσταση 2 έχει 

διαβαστεί το πρότυπο ΑΒΑ. 
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Κατάσταση 3 

 Α Β 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0 Κ1 Κ0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Κ1 Κ2 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Κ3 Κ0 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 Κ1 Κ2 

 

 Στην τελική κατάσταση 3 το ΑΒΑΑ συγκρινόμενο με το ΑΒΑ θα επέστρεφε 

στην κατάσταση 1 και το ΑΒΑΒ συγκρινόμενο με το ΑΒΑ θα επέστρεφε στην 

κατάσταση 2. 

 Έστω ότι η είσοδος του αυτόματου είναι η συμβολοσειρά ΑΑΒΒΑ. Το αυτόματο 

αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση 0. Διαβάζοντας το πρώτο σύμβολο της 

συμβολοσειράς, που είναι το A, το αυτόματο θα μεταβεί κατάσταση 1. Διαβάζοντας το 

επόμενο σύμβολο, που είναι ξανά το Α, το αυτόματο εξακολουθεί να μένει στην ίδια 

κατάσταση 1. Με το επόμενο σύμβολο Β το αυτόματο μεταβαίνει στην κατάσταση 2. 

Διαβάζοντας το επόμενο σύμβολο, που είναι ξανά το Β, το αυτόματο θα επιστρέψει στην 

κατάσταση 1. Και με το τελευταίο σύμβολο της συμβολοσειράς, που είναι το Α, το 

αυτόματο μένει στην ίδια κατάσταση 1, η οποία δεν είναι τελική κι επομένως το 

συγκεκριμένο κείμενο απορρίπτεται. 

 Με την ίδια διαδικασία η συμβολοσειρά ΑΑΒΑΒ γίνεται αποδεκτή δηλαδή 

αναγνωρίζεται από το αυτόματο. Το αυτόματο αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση 0. 

Διαβάζοντας το πρώτο σύμβολο της συμβολοσειράς, που είναι το A, το αυτόματο θα 

μεταβεί κατάσταση 1. Διαβάζοντας το επόμενο σύμβολο, που είναι ξανά το Α, το 

αυτόματο παραμένει στην ίδια κατάσταση 1. Με το επόμενο σύμβολο Β το αυτόματο 

μεταβαίνει στην κατάσταση 2. Διαβάζοντας το επόμενο σύμβολο, που είναι το Α το 

αυτόματο μεταβαίνει στην κατάσταση 3, που είναι κι η τελική κατάσταση. 

  

 3.2.2.5 Παράδειγμα (εκτενές) 

 Σε ένα αναλυτικότερο παράδειγμα  δίνεται το παρακάτω αυτόματο για το 

πρότυπο GBAGAGAG με γραφική αναπαράσταση: 
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0 1 2 3 4 5 76 8

G

G

G

G

G

B

B

B

G B A G A G A G

 

 

Πίνακας 3.2.2.5-1: Πίνακας μετάβασης καταστάσεων του προτύπου GBAGAGAG 

m Καταστάσεις G B A Λέξη που έχει 

βρεθεί 

1 Κ0 K1 K0 K0 G 

2 Κ1 ελέγχεται: [GG] 

K1 

ελέγχεται: [GB] 

K2 

ελέγχεται: [GA] 

K0 

GB 

3 Κ2 ελέγχεται: [GBG] 

K1 

ελέγχεται: [GBB] 

K0 

ελέγχεται: [GBA] 

K3 

GBA 

4 Κ3 ελέγχεται: [GBAG] 

K4 

ελέγχεται: [GBAB] 

K0 

ελέγχεται: [GBAA] 

K0 

GBAG 

5 Κ4 ελέγχεται: [GBAGG] 

K1 

ελέγχεται: [GBAGB] 

K2 

ελέγχεται: [GBAGA] 

K5 

GBAGA 

6 Κ5 ελέγχεται: [GBAGAG] 

K6 

ελέγχεται: [GBAGAB] 

K0 

ελέγχεται: [GBAGAA] 

K0 

GBAGAG 

7 Κ6 ελέγχεται: [GBAGAGG] 

K1 

ελέγχεται: [GBAGAGB] 

K2 

ελέγχεται: [GBAGAGA] 

K7 

GBAGAGA 

8 Κ7 ελέγχεται: [GBAGAGAG] 

K8 

ελέγχεται: [GBAGAGAB] 

K0 

ελέγχεται: [GBAGAGAA] 

K0 

GBAGAGAG 

Εικόνα 3.2.2.5-1: Αυτόματο για το πρότυπο GBAGAGAG 

(DFA) (Charras & Lecroq, 2004) 
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9 Κ8 ελέγχεται: [GBAGAGAGG] 

K1 

ελέγχεται: [GBAGAGAGB] 

K2 

ελέγχεται: [GBAGAGAGA] 

K0 

- 

 

Κείμενο αναζήτησης αποτελεί η δομή: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Αρχική κατάσταση του αυτόματου θεωρείται η θέση 0. 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 1. 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 2. 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 3. 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  0   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση επιστρέφει στην αρχική κατάσταση 0. 
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Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  0   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση επιστρέφει στην αρχική κατάσταση 0. 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 1. 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 2. 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 3. 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  4   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 4. 
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G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  5   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 5. 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  6   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 6. 

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  7   

Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 7. 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  8   

 Σύμφωνα με το αυτόματο η αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση 8. Η 

μετάβαση στην κατάσταση 8 σηματοδοτεί την επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση του 

προτύπου με αφετηρία τη θέση 5 (13-8). 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο Αυτόματο σε Java 

παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.2 του Παραρτήματος. 
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 3.2.3 Karp-Rabin 

 3.2.3.1 Περιγραφή 

 Μια πρώτη βελτίωση σε σχέση με τον αλγόριθμο Brute force είναι ο αλγόριθμος 

Karp-Rabin, ο οποίος επίσης μεταφέρει το πρότυπο κατά μία θέση δεξιά σε κάθε 

επανάληψη αλλά επιχειρεί να εκτελέσει τις συγκρίσεις κειμένου και προτύπου με έξυπνο 

τρόπο. Για να το πετύχει αυτό, ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάθε 

συμβολοσειρά είναι δυνατό να αναπαρασταθεί ως ένας αριθμός (hash) με τη χρήση μιας 

συνάρτησης κατακερματισμού και ότι δύο ίδιες συμβολοσειρές έχουν ίσους αριθμούς για 

την ίδια συνάρτηση κατακερματισμού. Πιο συγκεκριμένα ο αλγόριθμος ακολουθεί την 

ίδια διαδικασία με τον αλγόριθμο Brute force αλλά αντί να συγκρίνει αυτούσιες 

συμβολοσειρές συγκρίνει τους αριθμούς, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής μιας συνάρτησης κατακερματισμού (Karp & Rabin, 1987). 

 Για την εφαρμογή μιας συνάρτησης κατακερματισμού σε μια συμβολοσειρά 

μήκους m χαρακτήρων απαιτείται O(m) χρόνος. Ο αλγόριθμος έχει O(nm) 

πολυπλοκότητα στη χειρότερη περίπτωση. Δηλαδή αν επιλέξουμε μια «κακή» 

συνάρτηση κατακερματισμού, η οποία αντιστοιχίζει συμβολοσειρές σε ένα μικρό 

σύνολο αριθμών, θα υπάρχουν συχνές ταυτίσεις μεταξύ προτύπου και κειμένου και κατ’ 

επέκταση συγκρίσεις, που έχουν συνολικό κόστος O(m). Στη πράξη αυτό μπορεί να 

αποφευχθεί με τη χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού, οι οποίες προσφέρουν 

ικανοποιητική διακριτική ικανότητα μεταξύ των συμβολοσειρών (Rabin-Karp algorithm. 

Retrieved from Wikipedia). 

 Εάν σε κάθε επανάληψη, στη διάρκεια της αναζήτησης, υπολογίζεται ξανά η τιμή 

για κάθε συμβολοσειρά τότε η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου θα είναι ίση με O(nm).  

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί παρατηρώντας ότι ανά πάσα στιγμή η τιμή hash για τη 

συμβολοσειρά-πρότυπο [i +1 ... i + m] μπορεί να βασιστεί στην τιμή hash της 

συμβολοσειράς-προτύπου [i ... m+i-1], η οποία έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο 

βήμα της αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα το hash του προτύπου υπολογίζεται ως εξής: 

hash(w[0..m-1])=(w[0]*2m-1+ w[1]*2m-2+ w[2]*2m-3+...+w[m-1]*20) mod q, όπου q 

είναι ένας τυχαίος πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτή η συνάρτηση κατακερματισμού 

χρησιμοποιείται, για να υπολογίσει και τη συμβολοσειρά του προτύπου αλλά και τη 

συμβολοσειρά του κειμένου αντιστοιχίζοντας κάθε χαρακτήρα με την αναπαράστασή 
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του στον πίνακα ASCII1. Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια ταύτισης μεταξύ 

προτύπου και κειμένου και για να εξοικονομηθεί χρόνος στην επανάληψη των 

συγκρίσεων χρησιμοποιείται η συνάρτηση κατακερματισμού:  

rehash(a,b,h) = ((h-a*2m-1) *2+b) mod q, όπου h είναι η τιμή κατακερματισμού του 

τμήματος του κειμένου της πρώτης αναζήτησης, α είναι ο πρώτος χαρακτήρας του 

τμήματος του κειμένου της πρώτης αποτυχημένης σύγκρισης με το πρότυπο και b ο 

τελευταίος χαρακτήρας του τμήματος του κειμένου της νέας σύγκρισης μετά τη 

μετακίνηση του προτύπου κατά ένα βήμα δεξιότερα του κειμένου. Mε αυτό τον τρόπο o 

υπολογισμός της τιμής κατακερματισμού απαιτεί O(1) χρόνο σε κάθε επανάληψη καθώς 

η τιμή hash (πρότυπο [i+1 .. i + m]) θα υπολογιστεί με βάση την τιμή hash (πρότυπο [i .. 

i + m-1]), η οποία με τη σειρά της έχει υπολογιστεί στο αμέσως προηγούμενο βήμα της 

επανάληψης. 

 3.2.3.2 Προεπεξεργασία 

 Στην φάση της προεπεξεργασίας με βάση την συνάρτηση κατακερματισμού, που 

επιλέγεται, υπολογίζεται ένας αριθμός (hash) για τη συμβολοσειρά του προτύπου. 

Εφόσον η φάση της προεπεξεργασίας εκτελείται μόνο μία φορά για το πρότυπο, 

απαιτείται σταθερός χώρος και χρόνος. Για τον υπολογισμό του q, όπως αναφέρεται σε 

μορφή σχολίων και στον κώδικα της ενότητας 6.1.3, χρησιμοποιήθηκε από τη 

μαθηματική βιβλιοθήκη της JAVA η μέθοδος probablePrime:  

 

    // a random 31-bit prime 
    public static long longRandomPrime() { 
        BigInteger prime = BigInteger.probablePrime(31, new Random()); 
        return prime.longValue(); 
    } 

 3.2.3.3 Αναζήτηση 

 Υπολογίζεται ένας αριθμός (hash) για την υπο-συμβολοσειρά του, κειμένου που 

εξετάζεται εκείνη τη στιγμή. Αυτός ο υπολογισμός του αριθμού (hash) γίνεται με την 

ίδια συνάρτηση κατακερματισμού, που χρησιμοποιήθηκε για το πρότυπο στην φάση της 

προεπεξεργασίας. Αν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι τότε οι δύο συμβολοσειρές εξετάζονται 

χαρακτήρα προς χαρακτήρα καθώς είναι δυνατό και δύο διαφορετικές συμβολοσειρές να 

αντιστοιχηθούν στον ίδιο αριθμό. Αν οι δύο συμβολοσειρές είναι ίδιες τότε ο αλγόριθμος 

                                                 
1 Οι αναπαραστάσεις των χαρακτήρων έχουν εξαχθεί απ' την https://ascii.cl/. 
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αναφέρει την ταύτιση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο 

υπόλοιπο μέρος του κειμένου. 

 3.2.3.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

hash(προτύπου)=(71*28-1+66*28-2+65*28-3+71*28-4+65*28-5+71*28-6+65*28-7+71*28-8 ) 

mod q= 17533 mod 1812355273 = 17533 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

hash(κειμένου[0 .. 7]) = 

(71*28-1+66*28-2+65*28-3+78*28-4+66*28-5+71*28-6+66*28-7+65*28-8 ) mod q= 

= 17649 mod 1812355273 = 17649 

G B A G A G A G   

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

     hash(κειμένου [1 .. 8]) = (17649-71*28-1)*2+71*20=17193 

  G B A G A G A G   

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

          hash(κειμένου [2 .. 9]) = (17193-66*28-1)*2+65*20=17555 
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  G B A G A G A G   

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

               hash(κειμένου [3 .. 10]) = (17555-65*28-1)*2+71*20=18541 

  G B A G A G A G   

 

Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

                     hash(κειμένου [4 .. 11]) = (18541-78*28-1)*2+65*20=17179 

  G B A G A G A G   

 

Έκτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
hash(κειμένου [5 .. 12]) = (17179-

66*28-1)*2+71*20=17533 

  G B A G A G A G   

 

Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με την χρήση συναρτήσεων 

κατακερματισμού. Εφόσον γίνει και η ταύτιση στοιχείου προς στοιχείο (Brute force) η 

θέση 5 θεωρείται θέση ταύτισης κειμένου και προτύπου. 

Η υλοποίηση του αλγορίθμου Karp-Rabin σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.3 του 

Παραρτήματος. 
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 3.2.4 Shift Or 

 3.2.4.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος Shift Or χρησιμοποιεί αριθμητικές τεχνικές για τη σύγκριση των 

χαρακτήρων. Ποιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί bitwise τεχνικές καθώς αναπαριστά κάθε 

χαρακτήρα με έναν δυαδικό αριθμό, που αποτελείται από τόσα bits όσο και το μέγεθος 

του προτύπου. Ο αλγόριθμος είναι αποδοτικός, όταν το μήκος του προτύπου δεν ξεπερνά 

το μήκος λέξης της μηχανής (σ). Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ένα προ-επεξεργαστικό 

βήμα που στοιχίζει O (m+σ) χώρο και χρόνο, ενώ η συνολική πολυπλοκότητα του 

αλγορίθμου μαζί με την φάση της αναζήτησης είναι O(n) ανεξάρτητα από το μέγεθος 

του αλφάβητου των ακολουθιών. 

 Στην πρώτη φάση, της προεπεξεργασίας, αποθηκεύει πληροφορία σχετικά με τη 

θέση των χαρακτήρων του αλφαβήτου μέσα στο πρότυπο. Έπειτα, στην αναζήτηση 

χρησιμοποιεί αυτήν την πληροφορία, για να εντοπίσει την θέση έναρξης ταυτοποίησης 

του προτύπου μέσα στο κείμενο (Bitap algorithm. Retrieved from Wikipedia). 

 3.2.4.2 Προεπεξεργασία 

 Έστω R ένας πίνακας με στοιχεία 0 και 1 (bit array) μεγέθους m. Το διάνυσμα Rj 

αποθηκεύει τις τιμές του πίνακα R μετά την επεξεργασία του χαρακτήρα text[j] της 

ακολουθίας όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Κάθε διάνυσμα περιλαμβάνει τις πληροφορίες 

με το ταίριασμα όλων των προθεμάτων του x, που σταματούν στη θέση j (0 < i < m-1): 

 

 

 

 



 

24 

Εικόνα 3.2.4.2-1: Η σημασία του διανύσματος Rj (Charras & Lecroq, 2004) 

Το διάνυσμα Rj+1 υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το διάνυσμα Rj ως εξής: 

 

και 

 

 

Εάν Rj+1[m-1] = 0 τότε έχει επιτευχθεί πλήρης ταυτοποίηση του προτύπου. 

 

 Η μετάβαση από το διάνυσμα Rj στο Rj+1 μπορεί να επιταχυνθεί ως εξής: για 

κάθε χαρακτήρα c ∈ Σ έστω το διάνυσμα μεγέθους m, όπου Sc για κάθε 0<i<m-1 και 

Sc=0 αν και μόνο αν pattern[i]=c, το οποίο αποθηκεύει τις θέσεις εμφάνισης του 

χαρακτήρα c στο πρότυπο. Το διάνυσμα Sc υπολογίζεται σε ένα προ-επεξεργαστικό 

βήμα πριν την έναρξη της αναζήτησης. Έπειτα για τον υπολογισμό Rj+1  γίνονται οι 

λογικές πράξεις SHIFT και OR: Rj+1= SHIFT(Rj) OR Stext[j+1]. 

 3.2.4.3 Αναζήτηση 

 Στη φάση της αναζήτησης χρησιμοποιείται μια αρχικοποιημένη με άσσους 

μεταβλητή R μεγέθους m του προτύπου στην οποία διενεργείται μια μετακίνηση shift 

προς τα αριστερά καθώς και τα προϋπολογισμένα διανύσματα του λεξιλογίου. Μεταξύ 

αυτής της μεταβλητής R και των προϋπολογισμένων διανυσμάτων του λεξιλογίου 

εκτελείται η πράξη OR για κάθε χαρακτήρα του κειμένου με στόχο την ταύτισή του με 

το πρότυπο. 

 3.2.4.4 Παράδειγμα 

 Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το διάνυσμα Sc για το πρότυπο 

GBAGAGAG στο λεξιλόγιο ABGN. 
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Πίνακας 3.2.4.4-1: Υπολογισμός διανυσμάτων προτύπου βάσει λεξιλογίου (Shift Or) 

Διανύσματα προτύπου βάσει λεξιλογίου SA SB SG SN 

Θέσεις Προτύπου Πρότυπο  

0 G 1 1 0 1 

1 B 0 1 1 1 

2 A 1 1 0 1 

3 G 0 1 1 1 

4 A 1 1 0 1 

5 G 0 1 1 1 

6 A 1 0 1 1 

7 G 1 1 0 1 

 

Για τον υπολογισμό του διανύσματος του λεξιλογίου, που χρησιμοποιείται στο κείμενο, 

γίνεται προσπέλαση του προτύπου από αριστερά προς δεξιά δηλαδή στον παρόντα 

πίνακα από πάνω προς κάτω αλλά οι τιμές εισάγονται από το τέλος του διανύσματος, 

από δεξιά προς αριστερά, δηλαδή στον παρόντα πίνακα από κάτω προς πάνω. Για 

παράδειγμα το διάνυσμα του χαρακτήρα G, που εμφανίζεται από πάνω προς κάτω στις 

θέσεις 0, 3, 5 κι 7 του προτύπου, παίρνει την τιμή 0 στις αντίστοιχες θέσεις από κάτω 

προς τα πάνω. Συνεπώς: SA=10101011, SB=11111101, SG=01010110  και SN=11111111. 
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Πίνακας 3.2.4.4-2: Υπολογισμός διανυσμάτων προτύπου (Shift Or) 

 

 Η θέση του χαρακτήρα (i) του προτύπου υπολογίζεται από τα αριστερά προς τα 

δεξιά του προτύπου, ενώ το διάνυσμα (j) για τον κάθε χαρακτήρα του προτύπου 

υπολογίζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, επειδή στη θέση i=0 από 

τα αριστερά προς τα δεξιά του προτύπου εμφανίζεται ο χαρακτήρας G, το διάνυσμα 

V[G] αποκτάει την τιμή 0 αντιστοιχίζοντας από τα δεξιά προς τα αριστερά τη θέση 0 του 

G. Για παράδειγμα, επειδή στη θέση i=3 από τα αριστερά προς τα δεξιά του προτύπου 

εμφανίζεται ο χαρακτήρας G, το διάνυσμα V[G] αποκτάει την τιμή 0 αντιστοιχίζοντας 

από τα δεξιά προς τα αριστερά τη θέση 3 του G και συνολικά και τη θέση 0 του G. 

Χρησιμοποιούνται τα διανύσματα με έντονο κόκκινο χρώμα, τα οποία συμπίπτουν 

μεταξύ των δύο παραπάνω πινάκων. 

 Ένα πλήρες παράδειγμα αναζήτησης παρουσιάζεται στη συνέχεια για το 

πρότυπο: GBAGAGAG και το κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 
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Πίνακας 3.2.4.4-3: Αναζήτηση προτύπου στο κείμενο (Shift Or) 

 

 

j= 

Κείμενο R 
Shift 

αριστερό 

Αποτέλεσμα 

Shift 
OR 

Διάνυσμα 

χαρακτήρα 

προτύπου 

Αποτελεσμα 

Shift Or 

0 G 11111111 <<1 11111110 OR SG=01010110 11111110 

1 B 11111110 <<1 11111100 OR SB=11111101 11111101 

2 A 11111101 <<1 11111010 OR SA=10101011 11111011 

3 N 11111011 <<1 11110110 OR SN=11111111 11111111 

4 B 11111111 <<1 11111110 OR SB=11111101 11111111 

5 G 11111111 <<1 11111110 OR SG=01010110 11111110 

6 B 11111110 <<1 11111100 OR SB=11111101 11111101 

7 A 11111101 <<1 11111010 OR SA=10101011 11111011 

8 G 11111011 <<1 11110110 OR SG=01010110 11110110 

9 A 11110110 <<1 11101100 OR SA=10101011 11101111 

10 G 11101111 <<1 11011110 OR SG=01010110 11011110 

11 A 11011110 <<1 10111100 OR SA=10101011 10111111 

12 G 10111111 <<1 01111110 OR SG=01010110 01111110 

13 N 01111110 <<1 11111100 OR SN=11111111 11111111 

14 A 11111111 <<1 11111110 OR SA=10101011 11111111 

15 N 11111111 <<1 11111110 OR SN=11111111 11111111 

16 A 11111111 <<1 11111110 OR SA=10101011 11111111 

17 B 11111111 <<1 11111110 OR SB=11111101 11111111 

18 A 11111111 <<1 11111110 OR SA=10101011 11111111 

19 G 11111111 <<1 11111110 OR SG=01010110 11111110 

20 N 11111110 <<1 11111100 OR SN=11111111 11111111 

21 A 11111111 <<1 11111110 OR SA=10101011 11111111 

22 B 11111111 <<1 11111110 OR SB=11111101 11111111 

23 G 11111111 <<1 11111110 OR SG=01010110 11111110 

 

Για κάθε χαρακτήρα του κειμένου υπολογίζεται η πράξη Shift Or. Παρατηρείται ότι για 

τη θέση j=3 ο αλγόριθμος Shift Or αποδίδει 11111111, που σημαίνει ότι «σπάει» η μέχρι 

τώρα αναζήτηση του προτύπου και ξεκινάει ξανά από τη θέση j=4. Στη θέση j=4 
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«ξανασπάει» η αναζήτηση, μιας κι αλγόριθμος Shift Or αποδίδει 11111111, που σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει ταύτιση του χαρακτήρα του κειμένου B με το χαρακτήρα του προτύπου 

G. Από τη θέση j=5 μέχρι και τη θέση j=12 ο αλγόριθμος βρίσκει την ταύτιση του 

προτύπου με το κείμενο και στη θέση j=13 «ξανασπάει» η αναζήτηση. Στη θέση 

R12[7]=0 αποτυπώνεται η πλήρης ταύτιση του προτύπου, ενώ η θέση ταύτισης του 

προτύπου εντοπίζεται στη θέση (12-8)+1=5 του κειμένου, όπου m=8. Οι θέσεις 

ενδιαφέροντος στις οποίες «σπάει» ο αλγόριθμος Shift Or εμφανίζονται με έντονο 

κόκκινο χρώμα στον παραπάνω πίνακα. 

Πίνακας 3.2.4.4-4: Αναζήτηση προτύπου βάσει αποτελεσμάτων Shift Or 

 j= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

i=  

0 G 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

1 B 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 A 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 G 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Πρόκειται για μια άλλη απεικόνιση της αναζήτησης προτύπου βάσει του 

αλγορίθμου Shift Or μεταξύ προτύπου και κειμένου. Φαίνεται ότι στη θέση R12[7]=0 

αποτυπώνεται η πλήρης ταύτιση του προτύπου, ενώ η θέση ταύτισης του προτύπου 

εντοπίζεται στη θέση (12-8)+1=5 του κειμένου. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Shift Or σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.4 

του Παραρτήματος. 
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 3.2.5 Morris-Pratt 

 3.2.5.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος  Morris-Pratt (MP) είναι μία βελτιστοποίηση του αλγορίθμου Brute 

force όπου βελτιστοποιείται η επιλογή της επόμενης θέσης αναζήτησης του προτύπου 

στο κείμενο. Επιτυγχάνονται ταχύτεροι χρόνοι καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται με 

λιγότερες συγκρίσεις. Ο αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων 

αναζήτησης προθεμάτων (prefix searching). Αναζητά δηλαδή μέσα σε ένα κείμενο ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο στοιχίζοντας τους χαρακτήρες του προτύπου με αυτούς του 

κειμένου και συγκρίνοντας τους από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

 3.2.5.2 Προεπεξεργασία 

 Κατά την προεπεξεργασία δημιουργείται ένα διάνυσμα μήκους όσο και το 

πρότυπο, που υποδεικνύει τις καταστάσεις από όπου συνεχίζει η αναζήτηση ανάλογα με 

την τρέχουσα θέση της. Συγκρίνεται  το πρότυπο με τον εαυτό του και για κάθε πρόθεμα 

του προτύπου υπολογίζεται κι αποθηκεύεται στον πίνακα mpNext[] το μεγαλύτερο σε 

μήκος σύνορό του. Δηλαδή τον πίνακα mpNext[] επιστρέφει τις θέσεις που θα 

μετακινηθεί το πρότυπο, ώστε να συνεχιστεί η αναζήτηση σε περίπτωση μη 

επιτυχημένης σύγκρισης. Ο χρόνος που χρειάζεται, για να δημιουργηθεί ο πίνακας 

mpNext[] κατά την προεπεξεργασία είναι σε κάθε περίπτωση της τάξης O(m+m) = O(m) 

όπου m είναι το μέγεθος του προτύπου. Επίσης O(m) είναι κι η χωρική πολυπλοκότητα 

του αλγορίθμου. 

 3.2.5.3 Αναζήτηση 

 Η αιτιολόγηση της δημιουργίας του πίνακα mpNext[] προέρχεται από την 

διαπίστωση ότι ένα τμήμα του κειμένου θα συμπίπτει με ένα τμήμα του προτύπου. Αυτό 

ονομάζεται σύνορο του προτύπου. Έτσι  mpNext[i] είναι το μήκος του μεγαλύτερου 

συνόρου του προτύπου [0 ... i-1] για όσο 0 < i m. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης των χαρακτήρων η αναζήτηση συνεχίζεται στο c = πρότυπο[mpNext[i]] και 

κείμενο[i+j]=b όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 2.  Η τιμή του mpNext[0] ορίζεται σε -

1. 
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Εικόνα 3.2.5.3-1: Μετακίνηση κατά τον αλγόριθμο Morris-Pratt (Charras & 

Lecroq, 2004) 

 

 Στην παραπάνω εικόνα το y συμβολίζει το κείμενο και το x το πρότυπο, ενώ το v 

συμβολίζει το σύνορο των τμημάτων u των κειμένου και προτύπου που είναι όμοια. Αν 

υπάρχει τέτοιο σύνορο τότε από τον πίνακα mpNext[] θα υποδειχθεί πόσες θέσεις 

δεξιότερα του κειμένου θα γίνει η μετατόπιση, ώστε να στοιχηθεί το v πριν ακριβώς από 

το χαρακτήρα b του κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να γίνει ο επανέλεγχος 

των χαρακτήρων του v, αφού γνωστοποιείται η ταύτιση. Στη συνέχεια συγκρίνονται οι 

χαρακτήρες c και b. 

 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σύνορο τότε ο πίνακας επιστρέφει την 

τιμή -1 με αποτέλεσμα το πρότυπο να μετακινείται ολόκληρο μία θέση δεξιότερα του 

χαρακτήρα b του κειμένου. Με τον ίδιο τρόπο μάλιστα μετατοπίζεται το πρότυπο και 

στην περίπτωση, που βρεθεί επιτυχώς ένα αντίγραφο του προτύπου μέσα στο κείμενο 

και όλοι οι χαρακτήρες ταιριάζουν μεταξύ τους. 

 Κατά την αναζήτηση, όπως και την προεπεξεργασία, γίνονται στην χειρότερη 

περίπτωση n+m συγκρίσεις. Συνεπώς η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι 

O(m+n+m)= O(n+m). 

 

 3.2.5.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 
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Πίνακας 3.2.5.4-1: mpNext[] από το πρότυπο (Morris Pratt) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Πρότυπο G B A G A G A G  

mpNext[i] -1 0 0 0 1 0 1 0 1 

 

Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον πίνακα mpNext[] του προτύπου. 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 3: (i-mpNext[i]=3-0) 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (i-mpNext[i]=0-  -1) 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (i-mpNext[i]=0-  -1) 
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Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Επιτυχής ταυτοποίηση, 8 

διαδοχικές αντιστοιχίσεις. 

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 7: (i-mpNext[i]=8-1) 

 

Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (i-mpNext[i]=1-0) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  

Morris-Pratt σε τέσσερα βήματα.  Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη 

πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της 

ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Morris-Pratt σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.5 του Παραρτήματος. 

 

 3.2.6 Knuth-Morris-Pratt 

 3.2.6.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt (KMP) αποτελεί μια βελτιωμένη εκδοχή του 

αλγορίθμου Morris-Pratt. Η βελτίωση εμφανίζεται κατά την προεπεξεργασία καθώς ο 

πίνακας, που δημιουργείται παρέχει καλύτερους δείκτες μετακίνησης του προτύπου για 

την αναζήτησή του στο κείμενο. 
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 Όπως και στον αλγόριθμο Morris-Pratt ο αριθμός των θέσεων του προτύπου που 

θα μετακινήσει προς τα δεξιά ο αλγόριθμος KMP εξαρτάται κάθε φορά από τη θέση του 

χαρακτήρα μέσα στο πρότυπο όταν δεν ταιριάζει με το κείμενο. Έστω ότι στην θέση j 

του κειμένου y αρχίζει να συγκρίνει ο αλγόριθμος KMP το κείμενο y[j … j+m-1] με το 

πρότυπο x[0 … m-1] κι έστω ότι ο πρώτος χαρακτήρας μη ταύτισης μοτίβου-κειμένου 

είναι στην θέση i με 0<i<m. Τότε ισχύει ότι x[0 … i-1] = y[j … j+i-1] = u και a = x[i] ≠ 

y[j+i] = b. Αντί λοιπόν να μετακινηθεί το μοτίβο κατά μια θέση όπως θα συνέβαινε με 

τον αλγόριθμο Brute force τώρα θα μπορεί να μετακινηθεί περισσότερες θέσεις. Αυτό 

συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ένα πρόθεμα (prefix) v του προτύπου, που να ταιριάζει με 

ένα επίθημα (suffix) του κομματιού του κειμένου u όπως φαίνεται σχηματικά και στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 3.2.6.1-1: Μετακίνηση κατά τον αλγόριθμο Knuth-Morris-Pratt (Charras & 

Lecroq, 2004) 

 

 Ωστόσο επαυξάνοντας την διαδικασία αναζήτησης του Morris-Pratt ο Knuth, για 

να μην υπάρξει αμέσως αποτυχία στο ταίριασμα, πρόσθεσε την εξής βελτίωση: θα 

πρέπει ο χαρακτήρας που ακολουθεί το v, c να είναι διαφορετικός από το χαρακτήρα a = 

x[i] που δεν ταίριαζε με τοv χαρακτήρα του κείμενου b. Αν υπάρχουν πολλά τέτοια 

προθέματα v στο μοτίβο επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο μήκος. Ορίζεται ως 

kmpNext[i] το μήκος αυτού του προθέματος, ενώ αν δεν υπάρχουν άλλα τέτοια 

προθέματα τότε τίθεται ως kmpNext[i] η τιμή -1. Έτσι μετακινείται το πρότυπο κατά i-

kmpNext[i] θέσεις δεξιά κι ο αλγόριθμος συγκρίνει ξανά τα x[kmpNext[i]] και y[i+j], 

χωρίς να έχει χάσει κάποια εμφάνιση του προτύπου μέσα στο κείμενο (Knuth-Morris-

Pratt algorithm. Retrieved from Wikipedia). Η τιμή του kmpNext[0] = -1. Ο πίνακας με 

τις τιμές του kmpNext μπορεί να υπολογιστεί σε O(m) χρόνο και καταλαμβάνει O(m) 

χώρο. Κατά την φάση της αναζήτησης ο αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα Ο(m+n). 
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 3.2.6.2 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Πίνακας 3.2.6.2-1: kmpNext[] από το πρότυπο (Knuth-Morris-Pratt) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Πρότυπο G B A G A G A G  

mpNext[i] -1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 

          

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 4: (i-kmpNext[i]=3- -1) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (i-kmpNext[i]=0- -1) 
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Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Επιτυχής ταυτοποίηση, 8 

διαδοχικές αντιστοιχίσεις στην 

θέση 5. 

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 7: (i-kmpNext[i]=8-1) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G Β A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (i-kmpNext[i]=1-0) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  

Knuth -Morris-Pratt σε τρία βήματα.  Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη 

πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της 

ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Knuth-Morris-Pratt σε Java παρουσιάζεται στην 

ενότητα 6.1.6 του Παραρτήματος. 
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 3.2.7 Simon 

 3.2.7.1 Περιγραφή  

 Η μεγαλύτερη αδυναμία, που παρουσιάζει ο αλγόριθμος αναζήτησης προτύπου  

χρησιμοποιώντας ένα ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο, είναι το μέγεθος του 

αυτόματου που δημιουργείται κατά την φάση της προεπεξεργασίας. Έχει μέγεθος O(mσ) 

όπου σ είναι το σύνολο των χαρακτήρων του προτύπου και m το σύνολό τους. Ο Simon 

(Simon, 2005) διαπίστωσε ότι το αυτόματο μπορεί να αποδώσει κατά την αναζήτηση 

χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρό αριθμό μετάβασης καταστάσεων. 

 3.2.7.2 Προεπεξεργασία 

 Κατά την φάση της προεπεξεργασίας κατασκευάζεται το αυτόματο 

χρησιμοποιώντας το πρότυπο, που αναπαρίσταται από έναν πίνακα μετάβασης 

καταστάσεων. Αυτός ο πίνακας περιέχει μόνο της σημαντικές συνθήκες μετάβασης, που 

θα χρησιμοποιηθούν στην φάση της αναζήτησης. Αυτές οι ακμές φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα. 

-1 0 1 2 3 4 65 7

G

G

G

G

B

B

G B A G A G A G

 

 

Εικόνα 3.2.7.2-1 Αυτόματο για το πρότυπο GBAGAGAG (Simon) (Charras & 

Lecroq, 2004)  

 

Όπως διαπιστώνεται οι καταστάσεις σημειώνονται σύμφωνα με το μήκος του 

προθέματος τους μείον 1. 

 

1. Υπάρχουν οι ακμές, που οδηγούν από το πρόθεμα του προτύπου με μήκος k 

σε πρόθεμα με μήκος k+1 όπου 0  k < m. Υπάρχουν ακριβώς m τέτοιες 

ακμές. 
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2. Υπάρχουν οι ακμές, που οδηγούν σε προηγούμενες καταστάσεις από το 

πρόθεμα του προτύπου με μήκος k δηλαδή σε ένα μικρότερου μήκους 

πρόθεμα. Υπάρχουν το πολύ m τέτοιες ακμές. 

 Οι υπόλοιπες ακμές του αυτόματου, που δημιουργήθηκε στην ενότητα 3.2.2 της 

παρούσας εργασίας, οδηγούν στην αρχική κατάσταση και μπορούν να παραληφθούν από 

αυτό. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω συνθήκες οι ακμές είναι το πολύ 2m. Για κάθε 

κατάσταση του αυτόματου, στη φάση της αναζήτησης και σε περίπτωση μη ταύτισης, 

είναι απαραίτητη μόνο η αποθήκευση των ακμών που οδηγούν σε μια προηγούμενη 

κατάσταση. 

 Κάθε κατάσταση μπορεί να αναπαρασταθεί από μία λίστα μήκους ίσο με το 

πρόθεμα αυτής της κατάστασης μείον 1. Οι ακμές στην λίστα δείχνουν την κατάσταση 

μετάβασης i όπου -1  i  m-1. Ο πίνακας μετάβασης καταστάσεων L έχει μήκος m-2. 

Το στοιχείο L[i] περιέχει τις λίστες των καταστάσεων όπου μπορεί να μεταβεί το 

αυτόματο από την ισχύουσα αρχίζοντας από την i.  

 Στη διάρκεια της προεπεξεργασίας και για να μην αποθηκευτεί και λίστα για την 

κατάσταση m-1, υπολογίζεται ένας βοηθητικός ακέραιος , ώστε +1 να είναι το 

μεγαλύτερο σύνορο του προτύπου. Η χωρική και χρονική πολυπλοκότητα της 

προεπεξεργασίας μειώνεται σε O(m). 

 3.2.7.3 Αναζήτηση 

 Χρησιμοποιώντας τον πίνακα μετάβασης καταστάσεων ερευνάται το κείμενο έως 

ότου συναντηθεί η τελική κατάσταση του πίνακα (m+1). Ως αρχή εύρεσης του προτύπου 

ανακτάται ο δείκτης αφαιρώντας το m+1. Η πολυπλοκότητα της αναζήτησης του 

αλγορίθμου περιορίζεται σε O(m+n) χρόνο, ενώ πραγματοποιούνται το πολύ 2n-1 

συγκρίσεις χαρακτήρων από τον αλγόριθμο. 

 3.2.7.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα δίνεται ο παρακάτω πίνακας μετάβασης καταστάσεων 

για το πρότυπο: GBAGAGAG: 

 

Πίνακας 3.2.7.4-1: Μετάβασης Καταστάσεων (Simon) 

i 0 1 2 3 4 5 6 

L[i] [0] [0] -1 [0,1] -1 [0,1] -1 
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Κείμενο αναζήτησης αποτελεί το: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

Αρχική κατάσταση ορίζεται ως  -1 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

0   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  - Εφόσον υπάρχει ασυμφωνία ταύτισης η αναζήτηση μεταπήδα 2 χαρακτήρες 

όσους και το μήκος του μεγαλύτερου προθέματος. 

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  -   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  0   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   
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G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  4   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  5   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  6   

  

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  7            

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης μετά από 13 συγκρίσεις. Ο 

αλγόριθμος θα επιστρέψει την θέση 5 ως θέση ταύτισης. Εάν η αναζήτηση συνεχιζόταν 

για την εύρεση της επόμενης ταύτισης του προτύπου στο κείμενο, θα έπρεπε να 

μετατοπιστεί κατά 7 χαρακτήρες του κειμένου. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Simon σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.7 

του Παραρτήματος. 
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 3.2.8 Apostolico-Crochemore 

 3.2.8.1 Περιγραφή  

 Ο αλγόριθμος Apostolico-Crochemore αποτελεί μια τροποποίηση του 

αλγόριθμου Knuth-Morris-Pratt και βελτιώνει την κάθε μετάβαση στο επόμενο βήμα στη 

διάρκεια της φάσης της αναζήτησης. Ο αλγόριθμος εισάγει τη μεταβλητή , που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επόμενου βήματος κατά την αναζήτηση. Στη 

διάρκεια κάθε βήματος αναζήτησης οι συγκρίσεις με το κείμενο αναζήτησης 

πραγματοποιούνται με την ακόλουθη σειρά:  , +1, ..., m-2, m-1, 0, 1, ..., -1. 

 3.2.8.2 Προεπεξεργασία 

 Δημιουργείται ένα διάνυσμα (kmpNext) μήκους όσο και το πρότυπο, το οποίο 

υποδεικνύει τις καταστάσεις από όπου συνεχίζει η αναζήτηση ακολουθώντας την 

τρέχουσα θέση αναζήτησης που περιγράφεται στην ανάλυση του αλγόριθμου Knuth-

Morris-Pratt. Επιπρόσθετα υπολογίζεται κι η αρχική τιμή της μεταβλητής . Η τιμή της 

είναι 0 ( =0) εάν το λεξιλόγιο του προτύπου αποτελείται από έναν μόνο χαρακτήρα. 

Δηλαδή x=  με c ϵ  όπου x αναπαριστά το τμήμα του προτύπου που εξετάζεται. Η  

ισούται με την θέση του πρώτου χαρακτήρα του προτύπου, που είναι διαφορετικός από 

τον χαρακτήρα στην θέση x[0] (x= bu για a, b ϵ , u ϵ * και a  b). Η 

προεπεξεργασία του αλγορίθμου έχει O(m) χωρική και χρονική πολυπλοκότητα. 

 3.2.8.3 Αναζήτηση 

 Σε κάθε βήμα της αναζήτησης θεωρείται ένα σύνολο τριών τιμών (i, j, k) όπου: 

 

1) το τμήμα του κειμένου αναζήτησης που συγκρίνεται ορίζεται ως: y[j .. j+m-

1], όπου y είναι το κείμενο αναζήτησης, 

2) 0  k   και  x[0 .. k-1]=y[j .. j+k-1] και 

3)   i < m και x[  .. i-1]=y[j+  .. i+j-1]. 

 

 Αυτές οι τρεις τιμές αρχικοποιούνται σε κάθε βήμα ως: ( ,0,0). Στην παρακάτω 

εικόνα παρουσιάζεται το κείμενο αναζήτησης y, το πρότυπο x και οι παράμετροι των 

τριών τιμών. 
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Εικόνα 3.2.8.3-1: Οι τρεις τιμές (i,j,k) κάθε βήματος αναζήτησης (Apostolico-

Crochemore) (Charras & Lecroq, 2004) 

 

Μόλις το σύνολο των τριών τιμών (i,j,k) υπολογιστεί τότε κάθε επόμενο σύνολο τριών 

τιμών υπολογίζεται στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις βάσει της τιμής του i ως εξής: 

 

1) i =  

Εάν x[i] = y[i+j] το επόμενο σύνολο των τριών τιμών είναι: (i+1, j, k) 

Εάν x[i]  y[i+j] το επόμενο σύνολο των τριών τιμών είναι:  ( , j+1, max{0, k-1}) 

 

2)  < i < m 

Εάν x[i] = y[i+j] το επόμενο σύνολο των τριών τιμών είναι: (i+1, j, k)  

Εάν x[i]  y[i+j] οι υποπεριπτώσεις που προκύπτουν ανάλογα με τον πίνακα 

kmpNext[i]: 

 

a) kmpNext[i]  : το επόμενο σύνολο των τριών τιμών είναι:  ( , i+j-

kmpNext[i], max{0, kmpNext[i]}) 

b) kmpNext[i] > : το επόμενο σύνολο των τριών τιμών είναι:  (kmpNext[i], i+j-

kmpNext[i], ) 

 

3) i=m 

 

Εάν k <  και  x[k]=y[j+k] το επόμενο σύνολο των τριών τιμών είναι:  (i, j, k+1). 

Αλλιώς είτε k <  και x[k]  y[j+k] ή k= . Εάν k=  τότε σημαίνει ότι το πρότυπο 

ταυτίστηκε. Σε κάθε περίπτωση το επόμενο σύνολο των τριών τιμών υπολογίζεται όπως 

στην περίπτωση 2: (  < i < m). Η αναζήτηση έχει O(n) χρονική πολυπλοκότητα ενώ 

πραγματοποιούνται το πολύ  n συγκρίσεις χαρακτήρων.  
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 3.2.8.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Πίνακας 3.2.8.4-1: kmpNext[] από το πρότυπο (Apostolico-Crochemore) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Πρότυπο G Β A G A G A G  

mpNext[i] -1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 

 

 = 1 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 4 (i-kmpNext[i]=3-  -1) 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (i-kmpNext[i]=1-0) 
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Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  8 1 2 3 4 5 6 7   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 7 (i-kmpNext[i]=8-1) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (i-kmpNext[i]=1-0) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  

Apostolico-Crochemore σε τρία βήματα.  Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη 

επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης 

της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Apostolico-Crochemore σε Java παρουσιάζεται 

στην ενότητα 6.1.8 του Παραρτήματος. 

 

 3.2.9 Boyer-Moore 

 3.2.9.1 Περιγραφή  

 Ο αλγόριθμος Boyer-Moore θεωρείται από τους πιο αποδοτικούς αλγόριθμους 

αναζήτησης μοτίβων και χρησιμοποιείται στα περισσότερα προγράμματα, για να 

επιτελέσει τις λειτουργίες της αναζήτησης. Ο αλγόριθμος συγκρίνει τους χαρακτήρες του 

μοτίβου με τους χαρακτήρες του κειμένου από τα δεξιά προς τα αριστερά ξεκινώντας 

από τον δεξιότερο χαρακτήρα. Όταν οι δύο συγκρινόμενοι χαρακτήρες δεν ταιριάζουν 

τότε ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δύο συναρτήσεις, κατά την φάση της προεπεξεργασίας, 

που παράγουν αντίστοιχα δύο προ-υπολογισμένους πίνακες. Με αυτούς τους δύο πίνακες 
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ο αλγόριθμος μετακινεί το παράθυρο σύγκρισης προς τα δεξιά (Charras & Lecroq, 2004; 

Boyer-Moore string search algorithm. Retrieved from Wikipedia). Οι μετακινήσεις από 

αυτές τις δύο συναρτήσεις χαρακτηρίζονται ως «καλού-επιθήματος» (good-suffix shift) 

και «κακού-χαρακτήρα» (bad-character shift). 

 3.2.9.2 Προεπεξεργασία 

 Έστω ότι κατά την σύγκριση χαρακτήρων του προτύπου x[i] = a  και του 

κειμένου y[i+j] = b υπάρχει ασυμφωνία, ενώ υπάρχει κι ένα τμήμα του προτύπου που 

είναι όμοιο με το τμήμα του κειμένου x[i+1 …  m-1] = y[i+j+1 …  j+m-1] = u και a ≠ 

b. 

Good Suffix Shift 

 H συνάρτηση για την «καλού-επιθήματος» μετακίνηση (bmGs) προσπαθεί να 

ευθυγραμμίσει το τμήμα x[i+1 …  m-1] = y[i+j+1 …  j+m-1] με την πιο δεξιά εμφάνιση 

του στο πρότυπο x στην οποία προηγείται χαρακτήρας διαφορετικός από τον α όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 3.2.9.2-1: Μετακίνηση «καλού-επιθήματος» με μέρος του u να 

επανεμφανίζεται μέσα στο πρότυπο x πριν από ένα χαρακτήρα c, που είναι 

διαφορετικός του a (Boyer-Moore) (Charras & Lecroq, 2004) 

 

 Αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα τότε η μετακίνηση προσπαθεί να 

ευθυγραμμίσει το μεγαλύτερο επίθεμα u του κειμένου y[i+j+1 … j+m-1] με ένα 

πρόθεμα του προτύπου x όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3.2.9.2-2: Μετακίνηση «καλού-επιθήματος» με μέρος του u να 

επανεμφανίζεται μέσα στο πρότυπο (Boyer-Moore) (Charras & Lecroq, 2004) 

Bad Character Shift 
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 Η συνάρτηση μετακίνησης «καλού-επιθήματος» είναι περιπλοκότερη σε επίπεδο 

λογικής κι υλοποίησης από αυτήν του «κακού-χαρακτήρα». Η μετακίνηση «κακού-

χαρακτήρα» (bmBc) προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τον χαρακτήρα του κειμένου b και με 

την πιο δεξιά εμφάνιση του μέσα στο πρότυπο x[0 … m-2] όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

Εικόνα 3.2.9.2-3: Μετακίνηση «κακού-χαρακτήρα» με επανεμφάνιση του 

χαρακτήρα b στο πρότυπο (Boyer-Moore) (Charras & Lecroq, 2004) 

 

 Εάν το b δεν υπάρχει μέσα στο πρότυπο x τότε καμία εμφάνιση του κειμένου 

μέσα στο πρότυπο δεν μπορεί να περιέχει τον χαρακτήρα b. Συνεπώς το αριστερό άκρο 

του παραθύρου αναζήτησης μετακινείται αμέσως μετά τον χαρακτήρα b κατά m θέσεις 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

Εικόνα 3.2.9.2-4: Μετακίνηση «κακού-χαρακτήρα» με μη επανεμφάνιση του 

χαρακτήρα b στο πρότυπο (Boyer-Moore) (Charras & Lecroq, 2004) 

 

 Η μετακίνηση κακού-χαρακτήρα μπορεί να είναι ακόμη και αρνητική για κάποιο 

στάδιο της αναζήτησης. Ένας περισσότερο επίσημος ορισμός των δύο συναρτήσεων 

μετακίνησης δίνεται παρακάτω όπου x αναφέρεται στο πρότυπο (pattern). Η συνάρτηση 

μετακίνησης «καλού-επιθήματος» αποθηκεύεται σε ένα πίνακα bmGs μεγέθους m+1.  

 

Έστω επίσης ότι έχουμε τις δύο περιπτώσεις : 
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 Cs(i,s) = για κάθε k τέτοιο ώστε i < k < m, s ≥ k ή x[k-s] = x[k]και 

 Co(i,s,) = αν s < i τότε x[i-s] ≠ x[i] 

 

τότε για κάθε 0 ≤ i < m:  

bmGs[i+1] = min{s > 0: Cs (i,s) και Co (i,s) να ισχύουν} και bmGs[0] ορίζεται ως το 

μήκος της περιόδου του προτύπου.  

 

Για τον υπολογισμό του πίνακα bmGs χρησιμοποιείται και ένας πίνακας suff που 

ορίζεται ως εξής: για κάθε 1 ≤ i < m ισχύει ότι suff[i] = max{k: x[i-k+1,…, i] = x[m-

k,…,m-1]}. Η συνάρτηση μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» αποθηκεύεται σε ένα πίνακα 

bmBc μεγέθους σ όπου σ είναι το μέγεθος του αλφάβητου, που χρησιμοποιείται στις 

ακολουθίες χαρακτήρων. 

 

Για κάθε  c : 

 

Οι πίνακες bmGs και bmBc μπορούν να υπολογιστούν σε χρόνο O(m+σ) και χρειάζονται 

χώρο O(m+σ). Η χρονική πολυπλοκότητα της φάσης εύρεσης στην χειρότερη περίπτωση 

είναι O(mn) και εκτελούνται το πολύ 3n συγκρίσεις χαρακτήρων (Charras & Lecroq, 

2004). Ωστόσο για μεγάλα αλφάβητα, σε σχέση με το μήκος του προτύπου, ο 

αλγόριθμος είναι εξαιρετικά γρήγορος. Εκτελεί μόνο O(n/m) συγκρίσεις χαρακτήρων. 

Αυτές είναι και το ελάχιστο όριο για κάθε αλγόριθμο αναζήτησης προτύπου που 

προεπεξεργάζεται μόνο το πρότυπο. 

 3.2.9.3 Αναζήτηση 

 Ο αλγόριθμος συγκρίνει τους χαρακτήρες του κειμένου με αυτούς του προτύπου 

ξεκινώντας από δεξιά προς τα αριστερά. Αν κάποιος δεν ταιριάζει μετατοπίζει το 

πρότυπο προς τα δεξιά σύμφωνα με την μεγαλύτερη τιμή ανάμεσα στις δύο συναρτήσεις 

bmGs και bmBc που υπολογίζονται κατά την φάση της προ-επεξεργασίας. Ο λόγος που 

επιλέγεται η μεγαλύτερη από τις δύο τιμές είναι ότι κι οι δύο συναρτήσεις προσφέρουν 

ασφαλείς μεταπηδήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να προσπεραστεί κάποιο πιθανό 

πρότυπο. Συνεπώς προτιμότερη είναι η μεταπήδηση, που προσπερνάει τους 

περισσότερους χαρακτήρες και μειώνει το πλήθος των ελέγχων. Τέλος αν βρεθούν m 

συνεχόμενοι ίδιοι χαρακτήρες τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει τη θέση, που βρέθηκε το 
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πρότυπο και το μετατοπίζει προς τα δεξιά σύμφωνα με την τιμή της συνάρτησης 

μετακίνησης «καλού επιθήματος» (good suffix shift). 

 Κατά τις επαναλήψεις του αλγορίθμου το i κάθε φορά υποδεικνύει τη θέση του 

κειμένου κάτω από την οποία στοιχίζεται ο πρώτος χαρακτήρας του προτύπου. Το j 

υποδεικνύει εκείνο το χαρακτήρα του προτύπου, που συγκρίνεται με τον αντίστοιχο 

χαρακτήρα στη θέση (i+j) του κειμένου. 

 3.2.9.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

Y=y[0, …, n-1]=[0, …, 23]  n=24 (μέγεθος προτύπου) 

X=x[0, …, m-1]=[0, …, 7]  m=8 (μέγεθος κειμένου) 

 

 Στη φάση της προεπεξεργασίας κατασκευάζονται οι δύο πίνακες του «κακού 

χαρακτήρα» και του «καλού επιθήματος». Ο πίνακας «κακού χαρακτήρα» περιλαμβάνει 

την απόσταση μεταξύ του τελευταίου χαρακτήρα του προτύπου και του δεξιότερου 

χαρακτήρα του κειμένου, που συμπίπτει μ’ αυτόν τον τελευταίο χαρακτήρα του 

προτύπου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο τελευταίος χαρακτήρας του προτύπου, που 

συμπίπτει με το δεξιότερο χαρακτήρα του κειμένου είναι ο χαρακτήρας A. Συγκρίνοντας 

από τα δεξιά προς τα αριστερά τις θέσεις των χαρακτήρων του κειμένου με τις θέσεις 

των χαρακτήρων του προτύπου διαπιστώνεται ότι αυτός ο χαρακτήρας Α του κειμένου 

βρίσκεται στη δεύτερη θέση (i=1) του προτύπου. Ο επόμενος χαρακτήρας προτύπου, που 

συμπίπτει με το δεξιότερο χαρακτήρα του κειμένου, από τα αριστερά προς τα δεξιά, 

είναι ο B και βρίσκεται στην έβδομη θέση (i=6) του προτύπου. Ο επόμενος χαρακτήρας 

προτύπου, που συμπίπτει με τον αντίστοιχο δεξιότερο χαρακτήρα του κειμένου, από τα 

αριστερά προς τα δεξιά, είναι ο G και βρίσκεται στην τρίτη θέση (i=2) του προτύπου. Ο 

μόνος δεξιότερος χαρακτήρας του κειμένου, που δε συμπίπτει με κάποιον του προτύπου 

είναι ο χαρακτήρας N, ο οποίος παίρνει ως όρισμα το μέγεθος του προτύπου (m=i=8). 

Άρα bmBc[A]=1, bmBc[B]=6, bmBc[G]=2 και bmBc[N]=8. 
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Πίνακας 3.2.9.4-1: bmBc για το πρότυπο (Boyer-Moore) 

σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 2 8 

 

Ο πίνακας «καλού επιθήματος» περιλαμβάνει την αρίθμηση των θέσεων του προτύπου 

από τα αριστερά προς τα δεξιά όπου x[i] ο χαρακτήρας στη θέση i του προτύπου. 

 

Πίνακας 3.2.9.4-2: bmGs για το πρότυπο (Boyer-Moore) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 

x[i] G B A G A G A G 

 

Πίνακας 3.2.9.4-3: bmGs για το πρότυπο (Boyer-Moore) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 

x[i] G B A G A G A G 

suff[i] 1 0 0 2 0 4 0 8 

 

Πίνακας 3.2.9.4-4: bmGs για το πρότυπο (Boyer-Moore) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 

x[i] G B A G A G A G 

suff[i] 1 0 0 2 0 4 0 8 

bmGs[i] 7 7 7 2 7 4 7 1 
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Στη φάση της αναζήτησης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για την αναζήτηση 

προτύπου μέσα στο κείμενο: 

 

Πρώτη προσπάθεια 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (bmGs[7]=bmBc[A]-8+8) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 4: (bmGs[5]=bmBc[C]-8+6 

 

Τρίτη προσπάθεια 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  8 7 6 5 4 3 2 1 

Επιτυχής ταυτοποίηση, 8 

διαδοχικές αντιστοιχίσεις στην 

θέση 5. 

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 7:(bmGs[0]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 4: (bmGs[5]=bmBc[C]-8+6) 
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 Παρομοίως στη διάρκεια της αναζήτησης το πρότυπο μετακινείται κατά εφτά 

ακόμα θέσεις με το j να δείχνει στη θέση 23 του κειμένου. Είναι επιτυχημένη η 

ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  Boyer-Moore σε τρία βήματα.  

Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - 

κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης και σε περίπτωση μη 

ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Boyer-Moore σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.9 του Παραρτήματος.  
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 3.2.10 Horspool 

 3.2.10.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος Boyer-Moore-Horspool αποτελεί μια απλοποίηση του αλγορίθμου 

Boyer-Moore. Βασίζεται στο γεγονός ότι η συνάρτηση μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» 

οδηγεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε μεγαλύτερη ασφαλή μετατόπιση συγκριτικά 

με τη συνάρτηση μετακίνησης «καλού επιθέματος». Ωστόσο η συνάρτηση μετακίνησης 

«καλού επιθέματος» προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα μόνο στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν επαναλαμβανόμενα τμήματα χαρακτήρων μέσα στο πρότυπο (Boyer-Moore-

Horspool algorithm. Retrieved from Wikipedia). Οπότε, ο αλγόριθμος αυτός δεν κάνει 

χρήση της συνάρτησης μετακίνησης «καλού επιθέματος» αλλά μόνο της συνάρτηση 

μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα». 

 Επιπρόσθετα ο Horspool παρουσιάζει και μία ακόμα διαφορά από τον Boyer-

Moore: κατά την αναζήτηση συγκρίνει πρώτα τον τελευταίο χαρακτήρα του προτύπου με 

το κείμενο κι εάν αυτός ταιριάζει τότε δεν προχωράει από τα δεξιά προς τα αριστερά 

συγκρίνοντας και τους υπόλοιπους χαρακτήρες σειριακά όπως ο Boyer-Moore. 

Αντιθέτως συγκρίνει και τον πρώτο χαρακτήρα του προτύπου με το κείμενο κι αν 

υπάρχει κι εδώ ταίριασμα τότε ο αλγόριθμος επαληθεύει αν το πρότυπο έχει βρεθεί 

συγκρίνοντας πρότυπο και κείμενο σειριακά δηλαδή χαρακτήρα προς χαρακτήρα. 

 3.2.10.2 Προεπεξεργασία 

 Η φάση της προ-επεξεργασίας είναι συντομότερη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

η ταχύτητα του αλγορίθμου αυξάνεται λόγω της απλοποίησης του. Η προεπεξεργασία 

του Horspool έχει χρονική πολυπλοκότητα O(m + σ) και χωρική πολυπλοκότητα O(σ). Η 

πολυπλοκότητα της αναζήτησης είναι ίδια με αυτή του Boyer-Moore δηλαδή O(nm) 

στην χειρότερη περίπτωση και O(n/m) στην καλύτερη. 

 3.2.10.3 Αναζήτηση 

 Η φάση της αναζήτησης έχει χειρότερη περίπτωση μία εκθετική αλλά 

αποδεικνύεται ότι ο μέσος αριθμός των συγκρίσεων για έναν χαρακτήρα κειμένου 

κυμαίνεται μεταξύ των 1/σ και 2/(σ+1). 
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 3.2.10.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

Δίνεται ο πίνακας bmBc της συνάρτησης «κακού-χαρακτήρα» για το πρότυπο: 

 

Πίνακας 3.2.10.4-1: bmBc για το πρότυπο (Horspool) 

σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 2 8 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (bmBc[A]) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2             1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (bmBc[G]) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2             1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (bmBc[G]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2 3 4 5 6 7 8 1 

Επιτυχής ταυτοποίηση, 8 

διαδοχικές αντιστοιχίσεις στην 

θέση 5. 

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (bmBc[G]) 
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Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G  

   1   

   G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (bmBc[A]) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  

Horspool σε τέσσερα βήματα. Παρόλο που τα βήματα εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι 

περισσότερα οι συγκρίσεις μεταξύ των χαρακτήρων προτύπου και κειμένου είναι 

λιγότερες κι αυτό φαίνεται απ’ τις αναφορές στον πίνακα bmBc. Η αναζήτηση σταματάει 

με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου κι επιστρέφεται η 

θέση έναρξης της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Horspool σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.10 του Παραρτήματος. 
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 3.2.11 Not So Naive 

 3.2.11.1 Περιγραφή  

 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αναζήτησης Not So Naive αποτελεί μια 

βελτιστοποίηση του Brute-Force. Η προεπεξεργασία του Not So Naive έχει σταθερή 

χρονική πολυπλοκότητα και χωρική πολυπλοκότητα ανεξαρτήτως προτύπου. Η 

πολυπλοκότητα της αναζήτησης είναι O(nm) στην χειρότερη περίπτωση. 

 3.2.11.2 Προεπεξεργασία  

 Ο αλγόριθμος Not So Naive για την φάση της αναζήτησης χρησιμοποιεί δύο 

δείκτες k και l. Αν οι δύο πρώτοι χαρακτήρες του προτύπου είναι όμοιοι τότε το k τίθεται 

ως 2 και το l ως 1, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το k τίθεται ως 1 και το l(ell) ως 2: 

 

 

 

Η προεπεξεργασία εκτελείται σε σταθερό χρόνο ανεξαρτήτως προτύπου. 

 3.2.11.3 Αναζήτηση 

 Η αναζήτηση του προτύπου στο κείμενο πραγματοποιείται από τα αριστερά προς 

τα δεξιά και ξεκινάει αναζητώντας πρότυπο στο κείμενο κατά τη σειρά: 1, 2, 3, ... ,n-2, 

n-1, 0. Σε κάθε βήμα της αναζήτησης, όπου συγκρίνεται το τμήμα του κειμένου y[j ... 

j+m-1] με το πρότυπο x, αν ισχύει ότι x[0]=x[1] και x[1] ≠ y[j+1] ή αν ισχύει ότι 

x[0] ≠ x[1] και x[1] =y[j+1] τότε το πρότυπο μετακινείται κατά δύο θέσεις δεξιότερα. 

Σε διαφορετική περίπτωση μετακινείται κατά μία θέση. 

 3.2.11.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

Y=y[0, …, n-1]=[0, …, 23]  n=24 (μέγεθος προτύπου) 

X=x[0, …, m-1]=[0, …, 7]  m=8 (μέγεθος κειμένου) 
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Πρώτη Προσπάθεια 

 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά : 2 (l) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 
 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (k) 

 

Τρίτη προσπάθεια 
 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (l) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 
 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  8 1 2 3 4 5 6 7   

  G B A G A G A G   

 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  Not 

So Naive σε τέσσερα βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη 

ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Not So Naive σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.11 του Παραρτήματος. 
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 3.2.12 Raita 

 3.2.12.1 Περιγραφή  

 Ο αλγόριθμος Raita αποτελείται από δύο φάσεις: την προεπεξεργασία και την 

αναζήτηση. Στη διάρκεια της φάσης προεπεξεργασίας χρησιμοποιεί την ίδια προσέγγιση 

με τον αλγόριθμο Horspool, για να δημιουργήσει τον πίνακα προσδιορισμού του 

επόμενου βήματος, αφού προηγουμένως στη διάρκεια της φάσης αναζήτησης έχει 

προηγηθεί μία μη επιτυχημένη σύγκριση μεταξύ προτύπου και κειμένου. Όπως 

αναφέρεται από τον Raita (Raita, 1992; Raita algorithm. Retrieved from Wikipedia) o 

αλγόριθμος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε σύγκριση των κειμένων μιας φυσικής 

γλώσσας περιλαμβανομένης και της δομής των λέξεών της. Η προεπεξεργασία του Raita 

έχει χρονική πολυπλοκότητα O(m+σ) και χωρική πολυπλοκότητα O(σ). Η 

πολυπλοκότητα της αναζήτησης είναι ίδια με αυτή του Horspool με O(nm) στην 

χειρότερη περίπτωση. 

 3.2.12.2 Προεπεξεργασία 

 Βάσει της συνάρτησης μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» υπολογίζεται ο πίνακας 

bmBc όπως περιγράφεται στην ανάλυση του αλγορίθμου Boyer Moore στην ενότητα 

3.2.10. 

 3.2.12.3 Αναζήτηση 

 Η διαφοροποίηση του αλγορίθμου Raita απ’ τον αλγόριθμο Horspool έγκειται 

στη σειρά σύγκρισης των χαρακτήρων μεταξύ προτύπου και κειμένου σε κάθε βήμα της 

αναζήτησης. Η σύγκριση δεν πραγματοποιείται συγκρίνοντας σειριακά τους χαρακτήρες 

του σημαίνοντος τμήματος του κειμένου με εκείνους του προτύπου δηλαδή από 

αριστερά προς τα δεξιά όπως άλλωστε συμβαίνει με την πλειοψηφία των αλγορίθμων 

που εξετάστηκαν μέχρι τώρα στην παρούσα εργασία. Αντίθετα ο αλγόριθμος Raita 

συγκρίνει πρώτα τους ακραίους χαρακτήρες μεταξύ του σημαίνοντος τμήματος του 

κειμένου και του προτύπου. Αν αυτοί οι χαρακτήρες είναι όμοιοι μεταξύ τους τότε ο 

αλγόριθμος συγκρίνει τους χαρακτήρες, που βρίσκονται στη μέση μεταξύ του προτύπου 

και του κειμένου. Ακολούθως των επιτυχημένων συγκρίσεων αυτών των δύο πρώτων 

βημάτων άκρης και μέσης του αλγορίθμου συγκρίνονται κι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

μεταξύ του προτύπου και του κειμένου.  
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 3.2.12.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Δίνεται ο πίνακας bmBc της συνάρτησης «κακού-χαρακτήρα» για το πρότυπο: 

 

Πίνακας 3.2.12.4-1: bmBc για το πρότυπο (Raita) 

σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 2 8 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (bmBc[A]) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2             1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (bmBc[G]) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2             1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (bmBc[G]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  2 4 5 6 3 8 9 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (bmBc[G]) 
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Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (bmBc[A]) 

 

 

 Επιτυχής ολοκλήρωση ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου Raita σε τέσσερα 

βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση 

προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση 

μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Raita σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.12 

του Παραρτήματος. 
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 3.2.13 Quick Search 

 3.2.13.1 Περιγραφή  

 Ο αλγόριθμος Quick Search (Sunday, 1990) αποτελεί παραλλαγή του Boyer-

Moore. Σε σύγκριση με τον αλγόριθμο Horspool ο Quick Search διαφοροποιείται στη 

φάση της αναζήτησης κι είναι επίσης απλός στη φάση της προεπεξεργασίας. Θεωρείται 

ένας από τους γρηγορότερους αλγόριθμους στην αναζήτηση ενός προτύπου (Lin et al., 

2014). 

 3.2.13.2 Προεπεξεργασία 

 Βάσει της συνάρτησης μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» υπολογίζεται ο πίνακας 

qsBc, όπως περιγράφεται στην ανάλυση του αλγορίθμου Boyer-Moore αλλά με μία 

μικρή διαφοροποίηση. Για κάθε χαρακτήρα c που ανήκει στο λεξιλόγιο και συναντάται 

στο πρότυπο το πεδίο του πίνακα παίρνει την τιμή: qsBc[c] = min{i :0 < i m και x[m-1-

i] = c} ειδάλλως παίρνει την τιμή: m+1. 

 3.2.13.3 Αναζήτηση 

 Ο αλγόριθμος μπορεί να εκτελέσει τις συγκρίσεις χαρακτήρων μεταξύ κειμένου 

και προτύπου σε οποιαδήποτε σειρά στη διάρκεια κάθε προσπάθειας. Αν το τμήμα του 

κειμένου, που ελέγχεται κατά το τρέχον βήμα, είναι το: y[j … j+m-1] τότε το μήκος της 

μετακίνησης θα είναι τουλάχιστον ένα. Επομένως ο χαρακτήρας y[j+m] λαμβάνεται 

υπόψη στο επόμενο βήμα με συνέπεια αυτός ο χαρακτήρας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη μετακίνηση «κακού χαρακτήρα» στο τρέχον βήμα. 

 3.2.13.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Πίνακας 3.2.13.4-1: qsBc για το πρότυπο (Quick Search) 

Σ A B G N 

qsBc [σ] 2 7 1 9 
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Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 1: (qsBc[G]) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (qsBc[A]) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 2: (qsBc[A]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 9: (qsBc[T]) 

 

Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά 7: (qsBc[C]) 

 

Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου Quick 

Search σε τέσσερα βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη 

ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 
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Η υλοποίηση του αλγορίθμου Quick Search σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.13 

του Παραρτήματος. 

 

 

 3.2.14 Turbo-BM 

 3.2.14.1 Περιγραφή  

 Ο αλγόριθμος Turbo Boyer-Moore αποτελεί μια βελτίωση του αλγορίθμου 

Boyer-Moore. Συγκριτικά με τον αλγόριθμο Boyer-Moore δε χρειάζεται επιπλέον χρόνο 

για την προεπεξεργασία παρά μόνο διαρκώς επιπλέον χώρο. Αν έχει επιλεγεί η 

συνάρτηση μετακίνησης «καλού επιθέματος» (bmGs) τότε αποθηκεύει κατά τη 

αναζήτηση το μήκος του κειμένου, που είχε ταυτιστεί με το πρότυπο κατά την τελευταία 

προσπάθεια u. 

 3.2.14.2 Προεπεξεργασία 

 Η φάση προεξεργασίας είναι όμοια με εκείνη του αλγορίθμου Boyer-Moore όπως 

επίσης κι οι δύο προ-υπολογισμένοι πίνακες bmGs, bmBc, που παράγονται για τη 

μετακίνηση του παραθύρου αναζήτησης προς τα δεξιά. Η πολυπλοκότητα χρόνου και 

χώρου του αλγορίθμου στη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης είναι Ο(m+σ). 

 3.2.14.3 Αναζήτηση 

Η τεχνική, που ακολουθεί ο αλγόριθμος Turbo Boyer-Moore στη φάση της αναζήτησης, 

παρουσιάζει δύο πλεονεκτήματα: 

 

1) μπορεί να γίνει μετακίνηση κατά u και 

2) μπορεί να γίνει μετακίνηση turbo-shift. 

 

 Μια μετακίνηση turbo-shift μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν στη διάρκεια της 

τρέχουσας προσπάθειας το επίθημα του προτύπου, που ταιριάζει με το κείμενο, είναι 

μικρότερο από εκείνο το επίθημα του προτύπου της προηγούμενης προσπάθειας 

ταύτισης (Charras & Lecroq, 2004). Έστω u το επίθημα του προτύπου από την 

προηγούμενη προσπάθεια ταύτισης και v το ταιριαστό επίθημα του προτύπου με το 

κείμενο στη διάρκεια της τρέχουσας προσπάθειας ταύτισης έτσι ώστε το uzν να αποτελεί 

το επίθημα του προτύπου x. Έστω α και b οι μη ταιριαστοί χαρακτήρες της τρέχουσας 
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προσπάθειας μεταξύ του προτύπου και του κειμένου αντίστοιχα. Εάν |v| < |u| τότε το 

«αv» είναι το επίθημα του προτύπου x κι άρα και του τμήματος v. Οι δύο χαρακτήρες α 

και b απέχουν απόσταση ίση με p μέσα στο κείμενο. Μιας και το επίθημα u συνιστά το 

όριο του επιθήματος uzν, το επίθημα του χαρακτήρα x μήκους |uzv| επαναλαμβάνεται με 

μήκος p=|zv|. Αυτό λοιπόν το επίθημα του χαρακτήρα x μήκους |uzv|, που 

επαναλαμβάνεται με μήκος p=|zv|, δεν μπορεί να επικαλύπτει τις εμφανίσεις των δύο 

χαρακτήρων α και b μήκους p μέσα στο κείμενο. Συνεπώς η μικρότερη δυνατή 

μετακίνηση έχει μήκος |u|-|v| κι ονομάζεται turbo-shift. 

 

 
 

Εικόνα 3.2.14.3-1: Μετακίνηση turbo-shift (Turbo-BM) (Charras & Lecroq, 2004) 

 

 Με y συμβολίζεται το κείμενο αναζήτησης και με x το πρότυπο. Στην περίπτωση 

που |v|<|u| δηλώνεται το εξής: εάν το μήκος της μετακίνησης του «κακού-χαρακτήρα» 

σύμφωνα με τον πίνακα bmBc είναι μεγαλύτερο από το μήκος της μετακίνησης του 

«καλού-επιθήματος» σύμφωνα με τον πίνακα bmGs καθώς και το μήκος της μετακίνησης 

turbo-shift τότε το μήκος της πραγματικής μετακίνησης θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

|u|+1. Πράγματι, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, εάν υποτεθεί ότι η 

προηγούμενη μετακίνηση του επιθήματος βασίστηκε στον πίνακα bmGs τότε οι δύο 

χαρακτήρες c και d είναι διαφορετικοί. Σε αυτήν την περίπτωση μία μεγαλύτερη 

μετακίνηση συγκριτικά με την turbo-shift αλλά και ταυτόχρονα μικρότερη από την |u|+1 

θα οδηγούσε σε ευθυγράμμιση τους δύο χαρακτήρες c και d με τον ίδιο χαρακτήρα μέσα 

στο τμήμα v. Βάσει αυτού το μήκος της πραγματικής μετακίνησης πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσο με |u|+1. 
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Εικόνα 3.2.14.3-2: c  d και δε ευθυγραμμίζονται με τον ίδιο χαρακτήρα στο τμήμα ν 

(Charras & Lecroq, 2004) 

 

Η αναζήτηση έχει χρονική πολυπλοκότητα O(n). Ο μέγιστος αριθμός συγκρίσεων είναι 

2n. 

 3.2.14.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. Δίνονται οι 

πίνακες bmBc και bmGs των συναρτήσεων μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» και 

«καλού-επιθήματος» για το πρότυπο: 

 

Πίνακας 3.2.14.4-1: bmBc για το πρότυπο (Turbo-BM) 

σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 2 8 

 

Πίνακας 3.2.14.4-2: bmGs για το πρότυπο (Turbo-BM) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 

x[i] G B A G A G A G 

suff[i] 1 0 0 2 0 4 0 8 

bmGs[i] 7 7 7 2 7 4 7 1 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (bmGs[7]=bmBc[A]-8+8) 
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Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 4 (bmGs[5]=bmBc[C]-8+6) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  6 5 - - 4 3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 7 (bmGs[0]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 4 (bmGs[5]=bmBc[C]-8+6) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου 

Turbo Boyer-Moore σε τρία βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη 

πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της 

ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Turbo BM σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.14 του Παραρτήματος. 
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 3.2.15 Apostolico-Giancarlo 

 3.2.15.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος Apostolico-Giancarlo αποτελεί μια βελτίωση του αλγορίθμου 

Boyer-Moore. Ο Boyer-Moore έχει το μειονέκτημα ότι μετά από κάθε προσπάθεια 

ξεχνάει όλους όσους χαρακτήρες έχει ήδη ταιριάξει. Ο Apostolico-Giancarlo αποθηκεύει 

στο τέλος κάθε προσπάθειας το μήκος του μακρύτερου επιθήματος του προτύπου, που 

καταλήγει στη δεξιά θέση του παραθύρου αναζήτησης και το αποθηκεύει σε έναν 

ενδιάμεσο πίνακα, που ονομάζεται skip. Αυτός ο ενδιάμεσος πίνακας συνεισφέρει στον 

υπολογισμό των χαρακτήρων, που θα παραληφθούν εφόσον υπάρξει αποτυχία σε κάποιο 

βήμα της αναζήτησης. Ο πίνακας skip ανανεώνεται μετά από κάθε βήμα της αναζήτησης 

j:skip[j+m-1] = max{k : x[m-k .. m-1]=y[j+m-k .. j+m-1]} όπου x αναπαριστά το 

πρότυπο και y το κείμενο. 

 3.2.15.2 Προεπεξεργασία 

 Η φάση προεξεργασίας είναι όμοια με αυτή του αλγορίθμου Boyer-Moore όπως 

επίσης κι οι δύο προ-υπολογισμένοι πίνακες bmGs και bmBc, που παράγονται για τη 

μετακίνηση του παραθύρου αναζήτησης προς τα δεξιά. Μία πρόσθετη δομή που 

χρησιμοποιεί ο Apostolico-Giancarlo είναι ο πίνακας suff . Ο πίνακας suff  

χρησιμοποιείται κατά την δημιουργία του πίνακα «καλού-επιθήματος» bmGs του 

προτύπου: όπου 1  i < m, suff[i]=max{k : x[i-k+1 .. i]=x[m-k .. m-1]}. 

 3.2.15.3 Αναζήτηση 

 Στη διάρκεια ενός βήματος αναζήτησης σε μια θέση μικρότερη του j εάν ο 

αλγόριθμος έχει ταυτίσει το μήκους k επίθημα του προτύπου x μέχρι τη θέση i+j του 

κειμένου με 0 < i < m τότε η τιμή του πίνακα skip[i+j] ισούται με k. Στον πίνακα suff 

αποθηκεύεται το μήκος του μεγαλύτερου επιθήματος του προτύπου x μέχρι την θέση i 

(suff[i], για  0  i < m). Στη διάρκεια μιας προσπάθειας αναζήτησης στη θέση j εάν ο 

αλγόριθμος βρει ταύτιση στο διάστημα του κειμένου y[i+j+1 .. j+m-1] τότε προκύπτουν 

οι εξής τέσσερις περιπτώσεις: 

 

1) Πρώτη περίπτωση: 

Αν k > suff[i] και suff[i]=i+1 τότε υπάρχει ταύτιση του προτύπου x στο κείμενο y στη 

θέση j κι η τιμή του πίνακα skip[j+m-1] τίθεται σε m όπως φαίνεται στην παρακάτω 
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εικόνα. Η μετακίνηση του προτύπου για την επόμενη προσπάθεια είναι μήκους m. 

 
Εικόνα 3.2.15.3-1: Ταύτιση του προτύπου(x) στο κείμενο(y) (Apostolico-Giancarlo) 

(Charras & Lecroq, 2004) 

 

2) Δεύτερη περίπτωση: 

Αν k > suff[i] και  suff[i]  i τότε υπάρχει ασυμφωνία κατά την σύγκριση των 

χαρακτήρων μεταξύ x[i-suff[i]] του προτύπου x και y[i+j-suff[i]] του κειμένου y κι η 

τιμή του πίνακα skip[j+m-1] τίθεται σε m-1-i+suff[i] όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. Η μετακίνηση του προτύπου x για την επόμενη προσπάθεια γίνεται σύμφωνα με 

τους πίνακες bmBc[y[i+j-suff[i]]] και bmGs[i-suff[i]+1]. 

 

 
 

Εικόνα 3.2.15.3-2: Ασυμφωνία κατά την σύγκριση χαρακτήρων x[i-suff[i]] του 

προτύπου και y[i+j-suff[i]] του κειμένου (Apostolico-Giancarlo) (Charras & Lecroq, 

2004) 

 

3) Τρίτη περίπτωση: 

Αν k < suff[i] τότε υπάρχει ασυμφωνία κατά την σύγκριση χαρακτήρων μεταξύ x[i-k] 

του προτύπου x και y[i+j-k] του κειμένου y κι η τιμή του πίνακα skip[j+m-1] τίθεται σε 

m-1-i+k όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η μετακίνηση του προτύπου x για την 

επόμενη προσπάθεια γίνεται σύμφωνα με τους πίνακες bmBc[y[i+j-k] και bmGs[i-k+1]. 
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Εικόνα 3.2.15.3-3: Ασυμφωνία κατά την σύγκριση χαρακτήρων x[i-k] του 

προτύπου και y[i+j-k] του κειμένου (Apostolico-Giancarlo) (Charras & Lecroq, 

2004) 

 

4) Τέταρτη περίπτωση: 

Αν k=suff[i] τότε, σε αυτή την περίπτωση ασυμφωνίας, η αναζήτηση του αλγορίθμου 

προσπερνάει το διάστημα του κειμένου y[i+j+1 .. j+m-1], προκειμένου στο επόμενο 

βήμα της προσπάθειας για εύρεση ταύτισης να συγκριθούν οι χαρακτήρες μεταξύ x[i-k] 

του προτύπου x και y[i+j-k] του κειμένου y αντίστοιχα όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. 

 
 

Εικόνα 3.2.15.3-4: Ασυμφωνία κατά την σύγκριση χαρακτήρων a του 

προτύπου και b του κειμένου (Apostolico-Giancarlo) (Charras & Lecroq, 2004) 

 

 Σε κάθε μία από τις παραπάνω τέσσερις περιπτώσεις η μόνη πληροφορία, που 

χρειάζεται στο επόμενο βήμα της αναζήτησης, είναι το μήκος του μεγαλύτερου 

επιθήματος του προτύπου x το οποίο τελειώνει στη θέση i του προτύπου. Στη διάρκεια 

κάθε βήματος αναζήτησης μόνο οι τελευταίες m θέσεις του πίνακα 

skip χρησιμοποιούνται με συνέπεια το μέγεθος αυτού του πίνακα να μπορεί να μειωθεί 

σε O(m). Η αναζήτηση του συγκεκριμένου αλγορίθμου έχει χρονική πολυπλοκότητα 

O(n), ενώ πραγματοποιούνται μέχρι n συγκρίσεις χαρακτήρων. 
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 3.2.15.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. Δίνονται οι 

πίνακες bmBc και bmGs των συναρτήσεων μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» και 

«καλού-επιθήματος» για το πρότυπο: 

 

Πίνακας 3.2.15.4-1: bmBc για το πρότυπο (Apostolico-Giancarlo) 

Σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 2 8 

 

Πίνακας 3.2.15.4-2: bmGs για το πρότυπο (Apostolico-Giancarlo) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 

x[i] G B A G A G A G 

suff[i] 1 0 0 2 0 4 0 8 

bmGs[i] 7 7 7 2 7 4 7 1 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (bmGs[7]=bmBc[a]-8+8) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 4 (bmGs[5]=bmBc[c]-8+6) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  6 5 - - 4 3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 7 (bmGs[0]) 
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Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 4 (bmGs[5]=bmBc[c]-8+6) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου  

Apostolico-Giancarlo σε τρία βήματα.  Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη 

επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης 

της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Apostolico-Giancarlo σε Java παρουσιάζεται στην 

ενότητα 6.1.15 του Παραρτήματος. 
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 3.2.16 Tuned Boyer-Moore 

 3.2.16.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore αποτελεί μία απλοποίηση του αλγορίθμου 

Boyer-Moore κι είναι πολύ γρήγορος τόσο κατά την προεπεξεργασία όσο και κατά την 

αναζήτηση (Charras & Lecroq, 2004). Το πιο απαιτητικό κομμάτι των αλγορίθμων 

ταιριάσματος αλφαριθμητικών είναι ο έλεγχος του ταιριάσματος του χαρακτήρα του 

κειμένου με το χαρακτήρα του παραθύρου αναζήτησης, γιατί σ’ αυτό το τμήμα 

παρουσιάζεται κι η μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτή λοιπόν η βελτιστοποίηση, που 

παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι συγκριτικά μεταξύ τους, έγκειται στους χαρακτήρες που 

μεταπηδούν-μετατοπίζονται (shifts) μετά από μια επιτυχημένη ταύτιση, προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν τον επόμενο έλεγχο δηλαδή να εκκινήσουν την επόμενη προσπάθεια-

βήμα. 

 3.2.16.2 Προεπεξεργασία 

 Η φάση προεξεργασίας είναι όμοια με αυτήν του αλγορίθμου Boyer-Moore ως 

προς τον υπολογισμό του πίνακα bmBc. 

 3.2.16.3 Αναζήτηση 

 O αλγόριθμος χρησιμοποιεί την συνάρτηση μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» 

(bad-character shift), προκειμένου να βρει το πρότυπο x[m-1]  στο κείμενο y. Εκτελεί 

τρεις διαδοχικές μεταπηδήσεις-μετατοπίσεις στη σειρά μέχρι να μέχρι να βρει ταύτιση 

προτύπου με κείμενο. Αποθηκεύεται η τιμή της συνάρτησης μετακίνησης «κακού 

χαρακτήρα» bmBc[x[m-1]] στη μεταβλητή shift κι έπειτα ορίζεται η bmBc[x[m-1]] σε 0. 

Λόγω αυτών των διαδοχικών μεταπηδήσεων προτίθεται m φορές του τμήμα του 

προτύπου x[m-1] στο τέλος του κειμένου y. Όταν το τμήμα του προτύπου x[m-1] 

ταυτίζεται στην αντίστοιχη θέση με τον χαρακτήρα του κειμένου τότε ελέγχονται κι οι 

υπόλοιποι m-1 χαρακτήρες του παραθύρου αναζήτησης. Μία μετακίνηση κατά 

shift εφαρμόζεται όταν υπάρχει μη ταύτιση. Οι συγκρίσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες 

του κειμένου και του προτύπου μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά. 

Ενώ η χειρότερη περίπτωση του αλγορίθμου παρουσιάζει εκθετική πολυπλοκότητα, στην 

πραγματικότητα ο Tuned Boyer-Moore είναι πολύ γρήγορος. 
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 3.2.16.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Δίνεται ο πίνακας bmBc της συνάρτησης κακού-χαρακτήρα για το πρότυπο: 

 

Πίνακας 3.2.16.4-1: bmBc για το πρότυπο με Shift =2 (Tuned Boyer-Moore) 

Σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 0 8 

 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

  

  2   

  G B A G A G A G   

  

  3   

  G B A G A G A G   

  

  4   

  G B A G A G A G   

  

  5   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (shift) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   
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  2   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (shift) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

 

  2 3 4 5 6 7 8   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (shift) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου 

Tuned Boyer-Moore σε τρία βήματα με 10 συγκρίσεις χαρακτήρων.  Η αναζήτηση 

σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και 

επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης 

επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Tuned Boyer-Moore σε Java παρουσιάζεται στην 

ενότητα 6.1.16 του Παραρτήματος. 
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 3.2.17 Zhu-Takaoka 

 3.2.17.1 Περιγραφή 

 Οι Zhu και Takaoka βασισμένοι στον αλγόριθμο Boyer-Moore ανέπτυξαν έναν 

αλγόριθμο, που εκτελεί μετατοπίσεις για δύο διαδοχικούς χαρακτήρες του κειμένου 

βάσει της συνάρτησης μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» στην περίπτωση αποτυχημένης 

σύγκρισης χαρακτήρων. Δηλαδή αν ο αλγόριθμος αποτύχει στη σύγκριση ενός 

χαρακτήρα τότε βάσει του πίνακα μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» μετατοπίζεται κατά 

δύο διαδοχικούς χαρακτήρες στο κείμενο μέχρι την επόμενη σύγκριση (Zhu & Takaoka, 

1987). 

 3.2.17.2 Προεπεξεργασία 

 Ο αλγόριθμος, για κάθε ζεύγος χαρακτήρων (a, b) όπου a, b ανήκουν στο σύνολο 

των χαρακτήρων του προτύπου , υπολογίζει τη δεξιότερη εμφάνιση του ab 

συνδυασμού τους στο διάστημα x[0...m-2]. Οι τιμές του αλγορίθμου αποθηκεύονται 

στον πίνακα «κακού χαρακτήρα». 

 

Για a,b ϵ  τότε ztBc[a, b]=k εφόσον: 

 

1) k<m-2 και x[m-k .. m-k+1]=ab και ab δεν εμφανίζεται στο πρότυπο στο 

διάστημα x[m-k+2 .. m-2]  

ή 

2) k=m-1 και x[0]=b και ab δεν εμφανίζεται στο πρότυπο στο διάστημα x[0 .. m-2] 

ή 

3) k=m και x[0]≠b και ab δεν εμφανίζεται στο πρότυπο στο διάστημα x[0 .. m-2]. 

 

Επιπρόσθετα υπολογίζεται και ο πίνακας bmGs για τη μετακίνηση «καλού επιθήματος». 

Η φάση προεπεξεργασίας έχει O(m+ 2) χρονική και χωρική πολυπλοκότητα. 

 3.2.17.3 Αναζήτηση 

 Κατά την φάση της αναζήτησης οι συγκρίσεις των χαρακτήρων μεταξύ προτύπου 

και κειμένου πραγματοποιούνται από δεξιά προς τα αριστερά. Όταν σε μία προσπάθεια 

το πρότυπο στο παράθυρο σύγκρισης συγκρίνεται με το τμήμα του κειμένου y[j .. j+m-

1] κι εντοπίζεται μία αποτυχημένη σύγκριση μεταξύ του προτύπου x[m-k] και του και 
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του κειμένου y[j+m-k], ενώ ισχύει ότι x[m-k+1.. m-1]=y[j+m-k+1.. j+m-1] τότε η 

μετακίνηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη συνάρτηση «κακού χαρακτήρα» για τους 

χαρακτήρες y[j+m-2] και y[j+m-1]. Επίσης ο πίνακας μετακίνησης «καλού επιθήματος» 

bmGs χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μετατοπίσεων (shifts). Η φάση της 

αναζήτησης εμφανίζει χρονική πολυπλοκότητα O(mn). Στη χειρότερη περίπτωση η φάση 

της αναζήτησης του αλγορίθμου παρουσιάζει εκθετική πολυπλοκότητα. 

 3.2.17.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Δίνονται οι πίνακες bmGs και ztBc: 

 

Πίνακας 3.2.17.4-1: ztBc για το πρότυπο (Zhu-Takaoka) 

ztBc A B G N 

A 8 8 2 8 

B 5 8 7 8 

G 1 6 7 8 

N 8 8 7 8 

  

Πίνακας 3.2.17.4-2: bmGs για το πρότυπο (Zhu-Takaoka) 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 

x[i] G B A G A G A G 

suff[i] 1 0 0 2 0 4 0 8 

bmGs[i] 7 7 7 2 7 4 7 1 

 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 5 (ztBc[C][A]) 
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Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  8 7 6 5 4 3 2 1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 7 (bmGs[0]) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου 

Zhu-Takaoka σε δύο βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη 

ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Zhu-Takaoka σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.17 του Παραρτήματος. 
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 3.2.18 Berry-Ravindran 

 3.2.18.1 Περιγραφή 

 Οι Berry και Ravindran σχεδίασαν έναν αλγόριθμο, ο οποίος εκτελεί 

μετακινήσεις βασισμένος στη συνάρτηση μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» για τους δύο 

διαδοχικούς χαρακτήρες του κειμένου ακριβώς δεξιότερα του παραθύρου αναζήτησης. 

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο, που συνδυάζει τους Quick Search της ενότητας 3.2.14 

και  Zhu Takaoka της ενότητας 3.2.18. 

 3.2.18.2 Προεπεξεργασία 

 Για κάθε ζεύγος χαρακτήρων (a, b) όπου a, b ανήκουν στο σύνολο των 

χαρακτήρων του προτύπου , υπολογίζουν την δεξιότερη εμφάνιση του ab στο axb. Έτσι 

για a,b ϵ : 

 

Πίνακας 3.2.18.2-1: Υπολογισμός «κακού χαρακτήρα» όπου x αναπαριστά το 

πρότυπο (Berry-Ravindran) 

 

 
Η προεπεξεργασία έχει χρονική και χωρική πολυπλοκότητα O(m+ 2). 

 

 3.2.18.3 Αναζήτηση 

 Μετά από μία προσπάθεια ταύτισης χαρακτήρων το παράθυρο αναζήτησης 

τοποθετείται στο διάστημα y[j .. j+m-1] του κειμένου και πραγματοποιείται μία 

μετατόπιση μήκους brBc[y[j+m], y[j+m+1]]. Ο χαρακτήρας του κειμένου αναζήτησης 

y[n] ισούται με τον κενό χαρακτήρα (null) όπως επίσης κι ο χαρακτήρας του κειμένου 

y[n+1], ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί το τελευταίο βήμα του αλγορίθμου. Αυτό 

είναι εύλογο, μιας κι όπως καταγράφηκε και στην περιγραφή του παρόντος αλγορίθμου, 

εάν εντοπιστεί μια αποτυχημένη σύγκριση χαρακτήρων μεταξύ κειμένου και προτύπου 

τότε βάσει της συνάρτησης μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» η μετατόπιση γίνεται για 

δύο διαδοχικούς χαρακτήρες ακριβώς δεξιότερα του παραθύρου της αναζήτησης 

(Bhandaru & Kumar, 2014). Η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι O(mn). 
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 3.2.18.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

Δίνεται ο πίνακας brBc: 

 

Πίνακας 3.2.18.4-1: brBc για το πρότυπο (Berry-Ravindran) 

brBc A B G N * 

A 10 10 2 10 10 

B 10 10 9 10 10 

G 1 1 1 1 1 

N 10 10 9 10 10 

* 10 10 9 10 10 

  

Όπου * αναπαριστάται κάθε χαρακτήρας στο σύνολο των χαρακτήρων του προτύπου. 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (brBc[G][A]) 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (brBc[A][G]) 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (brBc[A][G]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 10 (brBc[T][A]) 
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Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 7 (brBc[G][0]) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου 

Berry-Ravindran σε τέσσερα βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη 

επιτυχημένη πλήρη ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης 

της ταυτοποίησης. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Berry-Ravindran στην ενότητα 6.1.18 του 

Παραρτήματος. 
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 3.2.19 Smith 

 3.2.19.1 Περιγραφή 

 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος χρησιμοποιεί το μέγιστο της συνάρτησης 

μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» από τον αλγόριθμο Horspool της ενότητας 3.2.11 κι 

από τον αλγόριθμο Quick Search της ενότητας 3.2.14. Παρατηρήθηκε ότι η επιλογή 

σύγκρισης με εκείνο το χαρακτήρα του κειμένου, ο οποίος βρίσκεται αμέσως μετά το 

δεξιότερο χαρακτήρα του κειμένου στο παράθυρο αναζήτησης, οδηγεί μερικές φορές σε 

μικρότερη μετατόπιση από εκείνη, που θα μπορούσε να υπάρξει στην περίπτωση 

χρησιμοποίησης του ίδιου του δεξιότερου χαρακτήρα του κειμένου στο παράθυρο 

αναζήτησης. Προτάθηκε συνεπώς η χρησιμοποίηση της μέγιστης τιμής μεταξύ αυτών 

των δύο μετατοπίσεων των χαρακτήρων. 

 3.2.19.2 Προεπεξεργασία 

 Στη φάση της προεπεξεργασίας ο αλγόριθμος Smith χρησιμοποιεί για τη 

δημιουργία πινάκων τις συναρτήσεις μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» των αλγορίθμων 

Boyer Moore της ενότητας 3.2.10 και Quick Search της ενότητας 3.2.14. Η χρονική 

πολυπλοκότητά του είναι O(m+ ), ενώ η χωρική O( ). 

 3.2.19.3 Αναζήτηση 

 Κατά την φάση της αναζήτησης ο αλγόριθμος Smith χρησιμοποιεί το μέγιστο της 

συνάρτησης μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» από τον αλγόριθμο Horspool της ενότητας 

3.2.11 κι από τον αλγόριθμο Quick Search της ενότητας 3.2.14. Στη χειρότερη 

περίπτωση η φάση της αναζήτησης του αλγορίθμου παρουσιάζει εκθετική 

πολυπλοκότητα. 

 3.2.19.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

 

Δίνονται οι πίνακες bmBc και qsBc της συνάρτησης μετακίνησης «κακού-χαρακτήρα» 

για το πρότυπο: 
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Πίνακες 3.2.19.4-1: bmBc και qsBc για το πρότυπο (Smith) 

σ A B G N 

bmBc [σ] 1 6 2 8 

qsBc [σ] 2 7 1 9 

 

Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 (bmBc[A]=qsBc[G]) 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (bmBc[G]=qsBc[A])  

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 2 (bmBc[G]=qsBc[A]) 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 9 (qsBc[T]) 

 

 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου 

Smith σε τέσσερα βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη 

ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Smith σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 6.1.19 

του Παραρτήματος. 
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 3.2.20 Galil-Seiferas 

 3.2.20.1 Περιγραφή 

 Ο αλγόριθμος των Galil και Seiferas βασίζεται στην παραγοντοποίηση του 

προτύπου και στην αναζήτηση των τμημάτων του δηλαδή των παραγόντων του πριν τη 

σύγκρισή του ως ολοκληρωμένο σύνολο χαρακτήρων (Galil & Seiferas, 1983). 

Εισάγεται η σταθερά k, που ισούται με 4. 

 3.2.20.2 Προεπεξεργασία 

 Στη διάρκεια αυτής της φάσης υπολογίζεται η διάσπαση (decomposition) του 

προτύπου x σε παράγοντες uv, έτσι ώστε ο v να έχει μέχρι το πολύ ένα περιοδικό 

πρόθεμα και να ισχύει ότι |u| = O(per(u)). Αυτή η διάσπαση ονομάζεται τέλεια 

παραγοντοποίηση. Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι η reach. Για κάθε χαρακτήρα 

του προτύπου x όταν 0  i < m ισχύει ότι reach(i) = i+max{i΄  m-i : x[0 .. i΄] = x[i+1 

... i΄+i+1]}. Το πρόθεμα x[0 .. p] του προτύπου x χαρακτηρίζεται ως περιοδικό πρόθεμα 

εάν αυτό το πρόθεμα είναι βασικό και ταυτόχρονα ισχύει ότι reach(p)   kp.  

Στόχος της φάσης προεπεξεργασίας του αλγορίθμου είναι να βρεθεί αυτή η τέλεια 

παραγοντοποίηση των παραγόντων uv του προτύπου x όπου να ισχύει ότι u=x[0..s-1] και 

v=x[s..m-1]. Προς αυτό το στόχο χρησιμοποιούνται τρεις επιπλέον συναρτήσεις: η 

πρώτη, η newP1, βρίσκει το μικρότερο περιοδικό πρόθεμα του x[s..m-1], η δεύτερη, η 

newP2, βρίσκει το δεύτερο μικρότερο περιοδικό πρόθεμα του x[s..m-1] κι η τρίτη, η 

parse, αυξάνει το s. 

Πριν την αναζήτηση ισχύουν για το πρότυπο τα εξής: 

 

1) στο τμήμα x[s .. m-1] του προτύπου υπάρχει μέχρι το πολύ ένα περιοδικό 

πρόθεμα, 

2) εάν στο τμήμα x[s .. m-1] του προτύπου δεν υπάρχει ένα περιοδικό πρόθεμα τότε 

το μήκος του είναι p1, 

3) στο τμήμα x[s .. s+p1+q1-1] του προτύπου υπάρχει μικρότερο περιοδικό πρόθεμα 

μήκους p1 και 

4) στο τμήμα x[s .. s+p1+q1] του προτύπου δεν υπάρχει περιοδικό πρόθεμα μήκους 

p1. 
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Το πρόθεμα μετά την παραγοντοποίηση έχει τη μορφή x[0 .. s-1]x[s .. m-1] όπου 

 x[s .. m-1] είναι της μορφής z
  

  z ΄αz΄΄ κι ισχύουν ότι z είναι βασικό, |z|=p1, το z΄ είναι 

το πρόθεμα του z, το z΄a δεν αποτελεί πρόθεμα του z και |z
  

  z΄| =p1+q1  όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

΄ 

 

Εικόνα 3.2.20.2-1: Τέλεια παραγοντοποίηση του προτύπου (Galil-Seiferas) 

Στη φάση της προεπεξεργασίας η χρονική πολυπλοκότητα είναι O(m), ενώ παρουσιάζει 

σταθερή χωρική πολυπλοκότητα. 

 3.2.20.3 Αναζήτηση 

 Στη διάρκεια της αναζήτησης το κείμενο y ελέγχεται για εμφανίσεις του 

παράγοντα v κι όταν βρεθεί παράγοντας v ελέγχεται στο κείμενο εάν ο παράγοντας u 

βρίσκεται πριν από τον v. Όταν αναζητείται το τμήμα του προτύπου x[s .. m-1] μέσα στο 

κείμενο y τότε: 

 

1) εάν το τμήμα x[s .. s+p1+q1-1] του προτύπου ταυτίζεται μέσα στο κείμενο τότε 

πραγματοποιείται μια μετακίνηση μήκους p1 κι οι συγκρίσεις συνεχίζονται με x[s+q1], 

2) αλλιώς ένα διαπιστωθεί αποτυχία ταύτισης με x[s+q] και q ≠ p1+q1 τότε 

πραγματοποιείται μια μετακίνηση μήκους  q/k+1 κι οι συγκρίσεις επαναλαμβάνονται με 

x[0]. 

 

 Η φάση της αναζήτησης έχει χρονική πολυπλοκότητα O(n). Αντιπροσωπεύει ένα 

συνολικό γραμμικό αριθμό συσχετίσεων των χαρακτήρων του κειμένου και μπορεί να 

πραγματοποιήσει μέχρι το πολύ 5n συγκρίσεις χαρακτήρων. 

 3.2.20.4 Παράδειγμα 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η αναζήτηση για το πρότυπο: 

GBAGAGAG, στο κείμενο: GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG. 

Δίνονται οι υπολογισμένες παράμετροι: 

p=0,  q=0,  s=0,  p1=7,  q1=1. 
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Πρώτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

1 2 3 4   

G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 

 

Δεύτερη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 

 

Τρίτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 

 

Τέταρτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 

 

Πέμπτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 1 

 

Έκτη προσπάθεια 

G B A N B G B A G A G A G N A N A B A G N A B G 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

  G B A G A G A G   

Μετακίνηση κατά: 7 (p1) 
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 Είναι επιτυχημένη η ολοκλήρωση της ταύτισης με τη χρήση του αλγορίθμου 

Galil-Seiferas σε έξι βήματα. Η αναζήτηση σταματάει με την πρώτη επιτυχημένη πλήρη 

ταυτοποίηση προτύπου - κειμένου και επιστρέφεται η θέση έναρξης της ταυτοποίησης. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης επιστρέφεται η τιμή -1. 

 Η υλοποίηση του αλγορίθμου Galil-Seiferas σε Java παρουσιάζεται στην ενότητα 

6.1.20 του Παραρτήματος. 
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 3.3  Υπολογιστική Εμπειρία Αλγορίθμων 

 Τα παρακάτω σενάρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων ταύτισης ή μη 

των προτύπων με τα κείμενα λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς συνδυασμούς 

μεγεθών των δύο καθώς και τη θέση ταύτισης μεταξύ τους. Ως καλύτερη περίπτωση 

λογίζεται εκείνη, που θα επιτευχθεί όταν στη θέση 0 το πρότυπο ταυτιστεί με το κείμενο 

ολοκληρώνοντας τη φάση της αναζήτησης σε μία μόνο προσπάθεια. Ως χειρότερη 

περίπτωση λογίζεται εκείνη σύμφωνα με την οποία διατρέχεται όλο το κείμενο, χωρίς να 

βρεθεί ταύτιση με το πρότυπο ή όταν το βρίσκει στην τελευταία θέση του κειμένου. 

Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ταύτισης κινείται ενδιάμεσα αυτών των ορίων. Τα δώδεκα 

πρώτα παραδείγματα προέρχονται από το συγγραφέα της παρούσας εργασίας κι αφορούν 

αναζητήσεις προτύπων σε κείμενα μέχρι 1292 χαρακτήρων, ενώ το δεκατοτρίτο 

προέρχεται από τη δεξαμενή παραδειγμάτων του ίδιου του Sedgewick κι αφορά την 

αναζήτηση προτύπου σε κείμενο 719034 χαρακτήρων.  

 Επισημαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 

(CPU) καθώς κι η μνήμη (RAM) του ηλεκτρονικού υπολογιστή στους οποίους 

εκτελέστηκαν οι αλγόριθμοι είναι τα εξής: Intel (R) Core (TM) i7-3520M CPU @ 

2.90GHz με 8.00GB (7.87GB) RAM. 

  
Στο πρώτο πείραμα το πρότυπο είναι ίδιο με το κείμενο: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο: GBAGAGAG (n=8) 

 

Στο δεύτερο πείραμα το πρότυπο εμπεριέχεται στην αρχή ενός μικρού μήκους κειμένου: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο:  GBAGAGAGGBGBAGAGAGNANABGNABG  (n=28) 

 

Στο τρίτο πείραμα το πρότυπο δεν εμπεριέχεται στο μικρού μήκους κείμενο: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο:  GBBGAGAGGBGBAGBGAGNANABGNABG (n=28) 

 

Στο τέταρτο πείραμα το πρότυπο εμπεριέχεται σε κάποια θέση ενός μικρού μήκους κειμένου: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο:  GBBGAGAGGGBAGAGAGGNANABGNABG (n=28) 
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Στο πέμπτο πείραμα το πρότυπο εμπεριέχεται στην αρχή ενός μεγαλύτερου μήκους κειμένου: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο: 

GBAGAGAGGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABG

NABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBA

GAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAG

AGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBAN

BGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBA

NGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABG

NABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBAN

BGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBAN

BGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBA

NBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGAN

ABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGN

GBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGG

BAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNG

BANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAG

GBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNAN

ABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGG

BANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANG

BANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGG

GBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNAN

GBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGBAGAGNANABG

NABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBA

GAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABG (n=1292) 

 

Στο έκτο πείραμα το πρότυπο εμπεριέχεται στο μεγαλύτερου μήκους κείμενο: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο: 

GGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABG

NABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBA

GAGGGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAG

AGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBAN

BGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBA

NGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABG

NABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBAN

BGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBAN

BGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBA

NBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGAN

ABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGN
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GBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGG

BAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNG

BANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAG

GBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNAN

ABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGG

BANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANG

BANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGG

GBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNAN

GBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGBAGAGNANABG

NABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBA

GAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABG  (n=1292) 

 

Στο έβδομο πείραμα το πρότυπο δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση ενός μεγαλύτερου μήκους κειμένου: 

πρότυπο: GBAGAGAG (m=8) 

κείμενο: 

GGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABG

NABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBA

GGGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAG

AGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBAN

BGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBA

NGBANBGBAGAGNANABGNGBBGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABG

NABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBAN

BGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBAN

BGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBA

NBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGAN

ABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGN

GBAGBGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGG

BAGGBAGBGAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANB

GBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABG

NABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGBGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGB

AGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGB

GNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGN

ABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABG

BGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABG

NABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGBAGA

GNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGG

BANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNAB (n=1292) 
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Στο όγδοο πείραμα το μεγάλου μήκους πρότυπο εμπεριέχεται στην αρχή ενός μεγαλύτερου μήκους 

κειμένου: 

πρότυπο: 

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNG

BAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG (m= 215) 

κείμενο: 

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNG

BAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNN

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBA

GAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNA

NABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAG

AGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGB

ANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBA

NBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBG

BAGAGNANABGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANA

BGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABG

NABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAG

AGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABG

AGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGA

GNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBG

BAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAN

BGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANAB

GNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANB

GBAGAGNANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAG

AGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBA (n=1292) 

 

Στο ένατο πείραμα το μεγάλου μήκους πρότυπο δεν εμπεριέχεται στο μεγαλύτερου μήκους κείμενο: 

πρότυπο: 

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNG

BAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG (m= 215) 

κείμενο: 

BBBGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNG

BAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAG
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AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNN

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGBBBBBBBAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBA

GAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNA

NABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAG

AGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGB

ANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABG

AGAGAGGAGGGAGAGABGABBGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABG

AGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGA

GAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG

GNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBA

GAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNAB

GAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAG

AGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANB

GBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

NBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANA

BGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBAN

BGBAGAGNANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBA

GAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBA (n=1292) 

 

Στο δέκατο πείραμα το μεγάλου μήκους πρότυπο εμπεριέχεται σε κάποια θέση του μεγαλύτερου μήκους 

κειμένου: 

πρότυπο: 

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNG

BAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG (m= 215) 

κείμενο: 

BBBGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNG

BAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNN

GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBA

GAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAG

AGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNA

NABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAG

AGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAG

GGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGB
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AGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBA

GAGABGABGAGAGGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGG

NABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAG

AGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABG

AGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGA

GNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBG

BAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAN

BGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANAB

GNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANB

GBAGAGNANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAG

AGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBA (n=1292) 

 

Στο ενδέκατο πείραμα το μικρού μήκους πρότυπο εμπεριέχεται σε ένα μεγαλύτερου μήκους κείμενο με τη 

διαφορά ότι το σύνολο των διαφορετικών χαρακτήρων του κειμένου δεν είναι τέσσερις όπως μέχρι τώρα 

αλλά 30 περιλαμβάνοντας τους 26 χαρακτήρες της αγγλικής, τους χαρακτήρες του κενού, του αγγλικού 

ερωτηματικού, της τελείας και του κόμματος: 

πρότυπο: veritatis et quasi (m=18) 

κείμενο: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 

dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui 

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 

exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem 

vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 

dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? (n=865) 
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Στο δωδέκατο πείραμα το μικρού μήκους πρότυπο δεν περιέχεται στο μεγαλύτερο μήκους κείμενο των 30 

διαφορετικών χαρακτήρων: 

πρότυπο:  string matching algorithm (m=25) 

κείμενο: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 

dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui 

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 

exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem 

vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 

dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? (n=865) 

 

Στο δεκατοτρίτο, δεκατοτέταρτο, δεκατοπέμπτο και δεκατοέκτο πείραμα σε κείμενο του ίδιου του 

Sedgewich2 το μικρού μήκους πρότυπο του Sedgewich είτε δεν εμπεριέχεται στο κείμενό του είτε 

εμπεριέχεται στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Η έρευνα γίνεται εντός ενός πολύ μεγάλου μήκους 

κειμένου 719034 χαρακτήρων: 

πρότυπο:  it is a far far better thing that i do than i have ever done (m=60) 

κείμενο: it was the best of times it was the worst of times it was the age of wisdom it was the age of 

foolishness it was the epoch of belief it was the epoch of incredulity it was the season of light it was the 

season of darkness it was the spring of hope it was the winter of despair we had everything before us we 

had nothing before us we were all going direct to heaven we were all going direct the other wayin short the 

period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received 

for good or for evil in the superlative degree of comparison only there were a king with a large jaw and a 

queen with a plain face on the throne of england there were a king with a large jaw and a queen with a fair 

face on the throne of france in both countries it was clearer than crystal to the lords of the state preserves of 

loaves and fishes that things in general were settled for ever it was the year of our lord one thousand seven 

hundred and seventyfive spiritual revelations were conceded to england at that favoured period as at this 

mrs southcott had recently attained her fiveandtwentieth blessed birthday of whom a prophetic private in 

the life guards had heralded the sublime appearance by announcing that arrangements were made for the 

swallowing up of london and westminster even the cocklane ghost had been laid only a round dozen of 

years after rapping out its messages as the spirits of this very year last past supernaturally deficient in 

originality rapped out theirs mere messages in the earthly order of events had lately come to the english 

crown and people from a congress of british subjects in america which strange to relate have proved more 

important to the human race than any communications yet received through any of the chickens of the 

cocklane brood france less favoured on the whole as to matters spiritual than her sister of the...(n=719034).

                                                 
2 Το ολοκληρωμένο κείμενο αναζήτησης βρίσκεται στο αρχείο tale.txt του συμπιεσμένου algs4-data.zip στην 

http://algs4.cs.princeton.edu/code/. Από το συγκεκριμένο κείμενο, για λόγους που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη 

εργασία, έχουν αφαιρεθεί οι παράγραφοι μετατρέποντάς το από κείμενο με παραγράφους σε κείμενο με συνεχή ροή. 
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 3.4  Συνολικά Αποτελέσματα Υπολογιστικής Εμπειρίας Αλγορίθμων 

 

Πίνακας 3.4-1: Πρώτο τμήμα συνολικών αποτελεσμάτων υπολογιστικής εμπειρίας 

αλγορίθμων 

 

 
 

Με γαλάζιο χρώμα αναπαριστώνται οι ταχύτεροι χρόνοι αναζήτησης και με κίτρινο 

χρώμα οι βραδύτεροι. 

 

Πίνακας 3.4-2: Δεύτερο τμήμα συνολικών αποτελεσμάτων υπολογιστικής εμπειρίας 

αλγορίθμων 

 

 

Επισημαίνεται ότι ως «εύρος» ορίζεται η διαφορά της μεγαλύτερης από τη μικρότερη 

τιμή. Ως «διασπορά» ορίζεται ο βαθμός απομάκρυνσης των τιμών από το μέσο όρο κι ως 

«τυπική απόκλιση» ορίζεται ο βαθμός απομάκρυνσης κάθε τιμής από το μέσο όρο των 

μετρήσεών της. Οι χρόνοι αναζήτησης προτύπου των αλγορίθμων υπολογίζονται σε 

nano-seconds (ns). Με γαλάζιο χρώμα αναπαριστώνται οι ταχύτεροι χρόνοι αναζήτησης 

και με κίτρινο χρώμα οι βραδύτεροι. 
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Εικόνα 3.4-1: Συνολική εικόνα υπολογιστικής εμπειρίας των αλγορίθμων αναζήτησης 

ενός προτύπου σε κείμενο 

 

 Όπως φαίνεται από τα δύο παραπάνω στιγμιότυπα πίνακα κι εικόνας γίνονται 

εμφανείς οι δύο κατηγορίες παραδειγμάτων: η πρώτη κατηγορία αφορά χρόνους αναζήτησης 

αλγορίθμων σε συγκεκριμένο παράδειγμα του Sedgewick, που εξερευνά ένα πρότυπο σε ένα 

κείμενο μήκους 719034 χαρακτήρων δηλαδή περίπου 175 σελίδων, ενώ η δεύτερη κατηγορία 

αφορά χρόνους αναζήτησης αλγορίθμων σε παραδείγματα του συγγραφέα της παρούσας 

εργασίας, που εξερευνούν πρότυπα σε μικρότερα κείμενα.  

 Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία του παραδείγματος του Sedgewick τις μεγαλύτερες 

καθυστερήσεις στο χειρότερο σενάριο της μη εύρεσης προτύπου στο κείμενο παρουσιάζει ο 

αλγόριθμος Galil-Seiferas, ενώ τις μικρότερες οι αλγόριθμοι Zhu-Takaoka και Tuned Boyer-

Moore. Στο σενάριο της εύρεσης προτύπου στην αρχή του κειμένου τον ταχύτερο χρόνο 

αναζήτησης εμφανίζει ο αλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt, ενώ το βραδύτερο ο αλγόριθμος του 

Πεπερασμένου Ντετερμινιστικού Αυτόματου. Στο σενάριο της εύρεσης προτύπου στη μέση 

του κειμένου αναζήτησης ταχύτερος αλγόριθμος αναδεικνύεται ο Tuned Boyer-Moore και 
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βραδύτερος ο αλγόριθμος Galil-Seiferas, ενώ στο σενάριο της εύρεσης προτύπου στο τέλος 

του κειμένου αναζήτησης ταχύτερος εμφανίζεται ο αλγόριθμος Zhu-Takaoka και βραδύτερος 

και πάλι ο αλγόριθμος Galil-Seiferas. Μάλιστα ο Tuned Boyer-Moore έχει τον καλύτερο 

μέσο όρο στην υπολογιστική εμπειρία των αναζητήσεων προτύπου σ' αυτό το κείμενο. Με 

μικρή διαφορά ακολουθεί ο Zhu-Takaoka. Καλούς χρόνους αναζήτησης εμφανίζουν κι οι 

αλγόριθμοι Horspool, Smith και Boyer-Moore. Το χειρότερο μέσο όρο εμφανίζει ο 

αλγόριθμος Galil-Seiferas. 

 Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία παραδειγμάτων ο αλγόριθμος Brute force, παρόλο 

που είναι ο πιο απλός από το σύνολο των αλγορίθμων, παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα 

στις περιπτώσεις με μικρό μέγεθος κειμένου, στις περιπτώσεις εντοπισμού του προτύπου 

στην αρχή ενός μεγαλύτερου μεγέθους κείμενο (n=1292) ή σε κάποια θέση του κειμένου 

αναζήτησης καθώς και στη περιπτώσεις μη εντοπισμού του προτύπου σε μικρού μεγέθους 

κείμενο (n=28). Αντίθετα ο αλγόριθμος Zhu-Takaoka εμφανίζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση 

στις περιπτώσεις όπου ένα μικρό πρότυπο (m=8) ταυτίζεται με ένα ίσου μεγέθους κείμενο 

(n=8), ενώ ο αλγόριθμος Shift Or παρουσιάζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αναζήτηση 

μικρού μεγέθους προτύπου σε μικρού (n=28) ή μεγαλύτερου μεγέθους κείμενο (n=1292). Ο 

αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore εμφανίζεται ταχύτερος στην αναζήτηση μικρού προτύπου σε 

μεγαλύτερα κείμενα (n=1292) σε αντίθεση με τον αλγόριθμο Zhu-Takaoka, που καθυστερεί 

περισσότερο απ' όλους. Επίσης ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore είναι ταχύτερος στην 

αναζήτηση προτύπου, που βρίσκεται σε κάποια θέση ενός μεγαλύτερου κειμένου (n=1292), 

ενώ ο αλγόριθμος Galil-Seiferas είναι βραδύτερος. Ο αλγόριθμος Not So Naive εμφανίζεται 

ταχύτερος στην αναζήτηση μεγαλύτερου μεγέθους προτύπου (m=215), που βρίσκεται στην 

αρχή ενός μεγαλύτερου μήκους κειμένου (n=1292), ενώ ο αλγόριθμος Ντετερμινιστικού 

Πεπεπασμένου Αυτόματου είναι βραδύτερος. Επίσης ο αλγόριθμος Ντετερμινιστικού 

Πεπεπασμένου Αυτόματου εντοπίζεται βραδύτερος και στις περιπτώσεις όπου ένα 

μεγαλύτερου μεγέθους πρότυπο (m=215) είτε δεν εμπεριέχεται είτε εμπεριέχεται σε κάποια 

θέση ενός μεγαλύτερου μεγέθους κειμένου (n=1292) σε αντίθεση με τον αλγόριθμο Smith, 

που εμφανίζεται ταχύτερος. Επίσης ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore εμφανίζεται ταχύτερος 

στις περιπτώσεις όπου ένα μικρότερου μεγέθους πρότυπο (m=18 και m=25) εμπεριέχεται ή 

όχι σε ένα μεγαλύτερου μεγέθους κείμενο (n=865) με πλουσιότερο λεξιλόγιο δηλαδή τριάντα 

διαφορετικών χαρακτήρων. Βραδύτερους χρόνους αναζήτησης επιτυγχάνουν οι αλγόριθμοι 

Raita και Galil-Seiferas.  
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 Όσον αφορά τους μέσους όρους των χρόνων αναζήτησης των αλγορίθμων για όλα τα 

πειράματα-παραδείγματα ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore εμφανίζεται ως ο ταχύτερος κι ο 

Galil-Seiferas εμφανίζεται ως ο βραδύτερος. Οι ταχύτεροι αλγόριθμοι κατά μέσο όρο για 

κείμενα μέχρι 1292 χαρακτήρων είναι οι αλγόριθμοι Quick Search και Smith, ενώ οι 

βραδύτεροι ο αλγόριθμος του Ντετερμινιστικού Πεπερασμένου Αυτόματου κι ο Zhu-

Takaoka. Οι ταχύτεροι αλγόριθμοι κατά μέσο όρο για πολύ μεγαλύτερα κείμενα (n=719000) 

και πρότυπα (m=60) είναι οι αλγόριθμοι Tuned Boyer-Moore και Zhu-Takaoka, ενώ οι 

βραδύτεροι οι αλγόριθμοι Galil-Seiferas και Karp-Rabin. Οι αποδοτικότεροι αλγόριθμοι 

βάσει του εύρους των τιμών τους για όλα τα παραδείγματα-πειράματα είναι οι Zhu-Takaoka 

και Tuned Boyer-Moore, ενώ ο λιγότερο αποδοτικός αλγόριθμος είναι ο Galil-Seiferas. 

 Στο τεχνικό κομμάτι της μέτρησης της υπολογιστικής εμπειρίας των αλγορίθμων 

κρίνεται σκόπιμο ν' αναφερθεί ότι παρόλο, που οι αλγόριθμοι αναζήτησης προτύπου σε 

κείμενου είναι ντετερμινιστικοί τ' αποτελέσματα της υπολογιστικής τους εμπειρίας 

προέρχονται απ' τους μέσους όρους τριών εκτελέσεων. Επιλέχθηκαν τρεις εκτελέσεις των 

αλγορίθμων κι η εξαγωγή του μέσου όρου τους, προκειμένου να περιοριστεί η επίδραση της 

απασχόλησης των πόρων του Η/Υ που χρησιμοποιηθηκε σε άλλες διαδικασίες στην ορθότητα 

των συγκεκριμένων μετρήσεων της υπολογιστικής εμπειρίας των αλγορίθμων. Συνεπώς ο 

παραπάνω Πίνακας 3.4-1 περιλαμβάνει τους μέσους όρους τριών εκτελέσεων των 

αλγορίθμων. 
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 3.5  Αποτελέσματα ανά αλγόριθμο για τα 16 παραδείγματα 

 3.5.1 Αποτελέσματα του Brute Force 

 

Εικόνα 3.5.1-1:Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Brute force 

 

 Ο αλγόριθμος Brute Force, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα (n=1292), 

είναι γρηγορότερος όταν το πρότυπο εμπεριέχεται είτε στην αρχή είτε σε κάποια θέση ενός 

κειμένου με πλούσιο λεξιλόγιο και βραδύτερος όταν το πρότυπο δεν εμπεριέχεται σε μεγάλου 

μήκους κείμενο. Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα (n=719000) είναι ταχύτερος όταν 

το πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο δεν 

εντοπίζεται στο κείμενο αναζήτησης. 
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 3.5.2 Αποτελέσματα του Ντετερμινιστικού Πεπερασμένου Αυτόματου 

 

Εικόνα 3.5.2-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του DFA 

  

 Ο αλγόριθμος Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο Αυτόματο, όσον αφορά τα μικρότερου 

μεγέθους κείμενα, είναι ταχύτερος όταν μικρά πρότυπα εμπεριέχονται σε κείμενα με πλούσιο 

λεξιλόγιο και βραδύτερος όταν μεγάλα πρότυπα αναζητώνται στα κείμενα. Όσον αφορά τα 

μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν εντοπίζει το πρότυπο στην αρχή του 

κειμένου και βραδύτερος είτε όταν δεν το εντοπίζει είτε όταν το εντοπίζει στο τέλος του 

κειμένου. Πάντως η αναζήτηση μεγάλου προτύπου (m=215) στην αρχή ενός μικρού κειμένου 

(n=1292) καθυστερεί περισσότερο απ' την αναζήτηση ενός μικρότερου προτύπου (m=60) στο 

τέλος ενός μεγάλου κειμένου (n=719000). 
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 3.5.3 Αποτελέσματα του Karp-Rabin 

 

Εικόνα 3.5.3-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Karp-Rabin 

 

 Ο αλγόριθμος Karp-Rabin, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, είναι 

ταχύτερος όταν αναζητά μικρού μεγέθους πρότυπα σε πλούσια λεξιλογικά κείμενα και 

βραδύτερος όταν αναζητά μεγαλύτερου μεγέθους πρότυπα (m=215). Όσον αφορά τα μεγάλου 

μεγέθους κείμενα είναι ταχύτατος όταν το πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και 

βραδύτερος όταν είτε το πρότυπο δεν εντοπίζεται είτε το πρότυπο εντοπίζεται στο τέλος του 

κειμένου.  
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 3.5.4 Αποτελέσματα του Shift Or 

 

 

Εικόνα 3.5.4-1:Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Shift Or 

  

 Ο αλγόριθμος Shift Or παρουσιάζει μια χρονική σταθερότητα στις αναζητήσεις 

προτύπων σε κείμενα μέχρι 1292 χαρακτήρων με ταχύτερες αναζητήσεις όταν μεγάλου 

μεγέθους πρότυπα (m=215) δεν εντοπίζονται στα κείμενα (n=1292) και βραδύτερες όταν 

μικρότερου μεγέθους πρότυπα (m=8) εντοπίζονται σε κάποια θέση των κειμένων (n=1292). 

Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα καθυστερεί είτε όταν δεν εντοπίζει το πρότυπο 

είτε όταν το εντοπίζει στο τέλος του κειμένου, ενώ αναζητά γρηγορότερα πρότυπα, τα οποία 

βρίσκονται στην αρχή των κειμένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 3.5.5 Αποτελέσματα του Morris-Pratt 

 

 

Εικόνα 3.5.5-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Morris-Pratt 

  

 Ο αλγόριθμος Morris-Pratt, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, είναι 

ταχύτερος όταν το μικρότερο πρότυπο (m=8) εμπεριέχεται στην αρχή του κειμένου και 

βραδύτερος όταν το μεγαλύτερο πρότυπο (m=215) δεν εμπεριέχεται στο κείμενο. Όσον 

αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το πρότυπο βρίσκεται στην αρχή 

του κειμένου και είναι βραδύτερος όταν το πρότυπο δεν εντοπίζεται στα κείμενα. 

 3.5.6 Αποτελέσματα του Knuth-Morris-Pratt 
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Εικόνα 3.5.6-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Knuth-Morris-

Pratt 

 Ο αλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, είναι 

ταχύτερος όταν το μικρότερο πρότυπο (m=8) εμπεριέχεται στην αρχή του κειμένου και 

βραδύτερος όταν το μεγαλύτερο πρότυπο (m=215) είτε δεν εμπεριέχεται στο κείμενο είτε 

εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου. Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι 

ταχύτερος όταν το πρότυπο βρίσκεται στην αρχή του κειμένου και μάλιστα ταχύτερος απ' τον 

Morris-Pratt κι είναι βραδύτερος όταν το πρότυπο δεν εντοπίζεται στα κείμενα αλλά όχι 

βραδύτερος απ' τον Morris-Pratt.  

 3.5.7 Αποτελέσματα του Simon 

 

Εικόνα 3.5.7-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Simon 

 

 Ο αλγόριθμος Simon, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, εμφανίζει 

γρηγορότερους χρόνους αναζήτησης όταν μικρά πρότυπα (m=8, m=18) εμπεριέχονται ή όχι 

σε μεγαλύτερου μεγέθους κείμενα (n=865, n=1292) και μάλιστα πλούσια λεξιλογικά. 

Εμφανίζει βραδύτερους χρόνους αναζήτησης όταν το πρότυπο είναι μεγαλύτερο (m=215) κι 

είτε δεν εμπεριέχεται στο κείμενο είτε εμπεριέχεται σε κάποια θέση του. Όσον αφορά τα 

μεγάλου μεγέθους κείμενα οι γρηγορότεροι χρόνοι διαπιστώνονται όταν το πρότυπο 

βρίσκεται στην αρχή του κειμένου κι οι βραδύτεροι χρόνοι όταν το πρότυπο είτε εντοπίζεται 

στο τέλος του κειμένου είτε δεν εντοπίζεται. Γίνεται βραδύτερος όσο μεγαλώνει το πρότυπο 

προς αναζήτηση. 
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 3.5.8 Αποτελέσματα του Apostolico-Crochemore 

 

Εικόνα 3.5.8-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Apostolico-

Crochemore 

 Ο αλγόριθμος Apostolico-Crochemore, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, 

είναι ταχύτερος όταν το μικρότερο πρότυπο (m=8) εμπεριέχεται στην αρχή του κειμένου και 

βραδύτερος όταν είτε το μικρότερο πρότυπο δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του 

μεγαλύτερου κειμένου (n=1292) είτε το μεγαλύτερο πρότυπο (m=215) δεν εμπεριέχεται στο 

κείμενο. Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα καθυστερεί όταν το πρότυπο είτε δεν 

εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του κειμένου. 

 3.5.9 Αποτελέσματα του Boyer-Moore 
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Εικόνα 3.5.9-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Boyer-Moore 

  

 Ο αλγόριθμος Boyer-Moore είναι ταχύτατος όταν το πρότυπο βρίσκεται στην αρχή 

ενός ανεξαρτήτως μεγέθους κείμενο. Όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα 

καθυστερεί όταν το πρότυπο είναι μεγάλο (m=215) κι όσον αφορά τα μεγαλύτερα κείμενα 

καθυστερεί όταν τα πρότυπο είτε εντοπίζεται στο τέλος ενός κειμένου είτε δεν εντοπίζεται 

στο κείμενο.  

 

 3.5.10 Αποτελέσματα του Horspool 

 

Εικόνα 3.5.10-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Horspool 

  

 Ο αλγόριθμος Horspool, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, αναζητάει 

ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην αρχή του 

κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος όταν είτε 

το μικρό πρότυπο (m=8) εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου είτε το πρότυπο είναι 

μεγάλου μεγέθους (m=215). Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν 

το πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν 

εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του κειμένου.  
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 3.5.11 Αποτελέσματα του Not So Naive 

 

 

Εικόνα 3.5.11-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Not So Naive 

 

 Ο αλγόριθμος Not So Naïve, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, αναζητάει 

ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην αρχή του 

κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος όταν είτε 

το μικρό πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου (n=1292) είτε το 

μεγάλου μεγέθους πρότυπο (m=215) δεν εμπεριέχεται στο κείμενο (n=1292). Όσον αφορά τα 

μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του 

κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του 

κειμένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 3.5.12 Αποτελέσματα του Raita 

 

Εικόνα 3.5.12-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Raita 

 

 Ο αλγόριθμος Raita, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, είναι 

γρηγορότερος σε αναζητήσεις μικρού μεγέθους προτύπων σε μικρού μεγέθους κείμενα 

(n=28) αλλά και σε αναζητήσεις μικρού μεγέυους προτύπου στην αρχή μεγαλύτερου 

μεγέθους κειμένων (n=1292). Καθυστερεί λίγο περισσότερο στις αναζητήσεις μεγαλύτερων 

προτύπων (m=215) ιδιαίτερα όταν αυτά δεν εντοπίζονται στα κείμενα. Όσον αφορά τα 

μεγαλύτερου μεγέθους κείμενα καθυστερεί όταν τα πρότυπα είτε δεν εντοπίζονται είτε 

εντοπίζονται στο τέλος των κειμένων. Ταχύτεροι χρόνοι σημειώνονται όταν τα πρότυπα 

βρίσκονται στην αρχή των κειμένων. 
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 3.5.13 Αποτελέσματα του Quick Search 

 

Εικόνα 3.5.13-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Quick Search 

 

 Ο αλγόριθμος Quick Search, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, αναζητάει 

ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην αρχή του 

κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος όταν είτε 

το μικρό πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου (n=1292) είτε το 

μεγάλου μεγέθους πρότυπο (m=215) εμπεριέχεται ή όχι στο κείμενο (n=1292). Όσον αφορά 

τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του 

κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του 

κειμένου. 
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 3.5.14 Αποτελέσματα του Turbo Boyer-Moore 

 

Εικόνα 3.5.14-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Turbo Boyer-

Moore 

 Ο αλγόριθμος Turbo Boyer-Moore, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, 

αναζητάει ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην 

αρχή του κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος 

είτε όταν το μικρού μεγέθους πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου 

(n=1292) είτε όταν αναζητάει μεγάλου μεγέθους πρότυπο (m=215) σε κείμενο (n=1292). 

Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το πρότυπο εντοπίζεται στην 

αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο 

τέλος του κειμένου. 
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 3.5.15 Αποτελέσματα του Apostolico-Giancarlo 

 

Εικόνα 3.5.15-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Apostolico-

Giancarlo 

 Ο αλγόριθμος Apostolico-Giancarlo, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, 

αναζητάει ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην 

αρχή του κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος 

είτε όταν το μικρού μεγέθους πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου 

(n=1292) είτε όταν αναζητάει μεγάλου μεγέθους πρότυπο (m=215) σε κείμενο (n=1292) και 

μάλιστα δεν το εντοπίζει. Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το 

πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν 

εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του κειμένου. 
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 3.5.16 Αποτελέσματα του Tuned Boyer-Moore 

 

Εικόνα 3.5.16-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Tuned Boyer-

Moore 

 Ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, 

αναζητάει ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην 

αρχή του κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος 

είτε όταν το μικρού μεγέθους πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου 

(n=1292) είτε όταν αναζητάει μεγάλου μεγέθους πρότυπο (m=215) σε κείμενο (n=1292) και 

μάλιστα δεν το εντοπίζει. Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το 

πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν 

εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του κειμένου. Επιδεικνύει καλό εύρος στις χρονικές 

αναζητήσεις προτύπων σε μεγάλα κείμενα.  
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 3.5.17 Αποτελέσματα του Zhu-Takaoka 

 

Εικόνα 3.5.17-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Zhu-Takaoka 

 

 Ο αλγόριθμος Zhu-Takaoka καθυστερεί κυρίως όταν το μικρού μεγέθους πρότυπο 

συμπίπτει με το μικρού μεγέθους κείμενο ή όταν το ανεξαρτήτως μεγέθους πρότυπο δεν 

εμπεριέχεται στο ανεξαρτήτως μεγέθους κείμενο. Είναι γρηγορότερος στις αναζητήσεις 

μικρού μεγέθους προτύπων (m=8, m=25) στα μικρότερου μεγέθους κείμενα (n=865) και λίγο 

βραδύτερος στις αναζητήσεις μεγαλύτερου μεγέθους προτύπων (m=215). Όσον αφορά τα 

μεγάλα κείμενα είναι βραδύτερος στις περιπτώσεις μη εντοπισμού του προτύπου ή 

εντοπισμού του στο τέλος του κειμένου. Εμφανίζει καλό εύρος στις χρονικές αναζητήσεις 

προτύπων σε μεγάλα κείμενα. 
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 3.5.18 Αποτελέσματα του Berry-Ravindran 

 

Εικόνα 3.5.18-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Berry-Ravindran 

 

 Ο αλγόριθμος Berry-Ravindran καθυστερεί στις αναζητήσεις μικρού μεγέθους 

προτύπων με ίδιο μέγεθος κειμένων (m=n=8), στις αναζητήσεις προτύπων, που εμπεριέχονται 

σε κάποια θέση του κειμένου (n=1292) και στις αναζητήσεις προτύπων, που βρίσκονται στο 

τέλος ενός μεγάλου κειμένου αναζήτησης (n=719000). Είναι ταχύτερος στις αναζητήσεις 

μεγάλων προτύπων (m=18, m=25, m=215) σε κείμενα (n=1292) και μάλιστα με πλούσιο 

λεξιλόγιο δηλαδή διαφορετικούς λεξιλογικούς χαρακτήρες.  
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 3.5.19 Αποτελέσματα του Smith 

 

Εικόνα 3.5.19-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Smith 

 

 Ο αλγόριθμος Smith, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, αναζητάει 

ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην αρχή του 

κειμένου ή δεν εμπεριέχεται σε κείμενο μέχρι 1292 χαρακτήρων. Είναι βραδύτερος όταν είτε 

το μικρό πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου (n=1292) είτε το 

μεγάλου μεγέθους πρότυπο (m=215) δεν εμπεριέχεται ή εμπεριέχεται σε κάποια θέση του 

κειμένου (n=1292). Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτερος όταν το 

πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν 

εντοπίζεται είτε εντοπίζεται στο τέλος του κειμένου. Ανάλογη καθυστέρηση εμφανίζει και 

στις αναζητήσεις προτύπου στη μέση του κειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 3.5.20 Αποτελέσματα του Galil-Seiferas 

 

Εικόνα 3.5.20-1: Πειραματικά αποτελέσματα χρόνου αναζητήσεων του Galil Seiferas 

 

 Ο αλγόριθμος Galil-Seiferas, όσον αφορά τα μικρότερου μεγέθους κείμενα, αναζητάει 

ταχύτερα όταν το πρότυπο είναι μικρό (m=8, m=18, m=25) κι εμπεριέχεται στην αρχή του 

κειμένου ή δεν εμπεριέχεται στο κείμενο (n=1292). Είναι βραδύτερος όταν είτε το μικρό 

πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου (n=1292) είτε το μεγάλου 

μεγέθους πρότυπο (m=215) δεν εμπεριέχεται ή εμπεριέχεται σε κάποια θέση του κειμένου 

(n=1292). Όσον αφορά τα μεγάλου μεγέθους κείμενα είναι ταχύτατος όταν το πρότυπο 

εντοπίζεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο είτε δεν εντοπίζεται 

είτε εντοπίζεται στο τέλος του κειμένου. 
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 3.5.21 Μέσοι όροι υπολογιστικής εμπειρίας αλγορίθμων για τα 12 πρώτα 

παραδείγματα 

 

 

 

3.5.21-1: Μέσοι όροι υπολογιστικής εμπειρίας αλγορίθμων για τα 12 πρώτα 

παραδείγματα 

  

 Παρατηρείται ότι το χειρότερο μέσο όρο υπολογιστικής εμπειρίας για τα πρώτα 12 

παραδείγματα-πειράματα της έρευνας κατέχει ο αλγόριθμος Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο 

Αυτόματο. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά απ' τον πρώτο οι αλγόριθμοι Zhu-Takaoka, Shift 

Or, Berry-Ravindran, Galil-Seiferas και Karp-Rabin. Τον καλύτερο μέσο όρο κατέχει ο 

αλγόριθμος Quick Search καθώς κι οι αλγόριθμοι Smith και Horspool. 
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 3.6  Αποτελέσματα Αλγορίθμων ανά παράδειγμα κειμένου 

 3.6.1 Παράδειγμα 1 

 

Εικόνα 3.6.1-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 1 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις μεταξύ του ίδιου μεγέθους προτύπου και κειμένου 

ο αλγόριθμος Zhu-Takaoka είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Berry-

Rabindran, Shift-Or και Raita. Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά 

μικρότερες διαφορές στους χρόνους αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο τον 

αλγόριθμο  Brute force. 

 3.6.2 Παράδειγμα 2 

 

Εικόνα 3.6.2-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 2 
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 Παρατηρείται κι εδώ ότι στις αναζητήσεις ενός προτύπου στην αρχή ενός μικρού 

μήκους κειμένου ο αλγόριθμος Shift Or είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι 

Zhu-Takaoka, Raita, Berry-Ravindran και Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο Αυτόματο. 

Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά μικρότερες διαφορές στους χρόνους 

αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο κι εδώ τον αλγόριθμο Brute force. 

 

 3.6.3 Παράδειγμα 3 

 

Εικόνα 3.6.3-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 3 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, που δεν εντοπίζεται το πρότυπο σε ένα μικρού 

μήκους κείμενο, ο αλγόριθμος Shift Or είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Zhu-

Takaoka, Raita, Berry-Ravindran και Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο Αυτόματο. 

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον αλγόριθμο Apostolico-Crochemore. Ο ταχύτερος 

αλγόριμος αναζήτησης προτύπου είναι ο αλγόριθμος Brute force. 
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 3.6.4 Παράδειγμα 4 

 

Εικόνα 3.6.4-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 4 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου το πρότυπο εντοπίζεται σε κάποια θέση ενός 

μικρού μήκους κειμένου, ο αλγόριθμος Shift Or είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι 

αλγόριθμοι Zhu-Takaoka, Raita, Berry-Ravindran και Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο 

Αυτόματο. Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά μικρότερες διαφορές στους 

χρόνους αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο κι εδώ τον αλγόριθμο Brute force. 

 

 3.6.5 Παράδειγμα 5 

 

Εικόνα 3.6.5-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 5 
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 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου το πρότυπο εντοπίζεται στην αρχή ενός 

μεγάλου μήκους κειμένου, ο αλγόριθμος Shift Or είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι 

αλγόριθμοι Zhu-Takaoka, Raita, Berry-Ravindran και Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο 

Αυτόματο. Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά μικρότερες διαφορές στους 

χρόνους αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο κι εδώ τον αλγόριθμο Brute force. 

 

 3.6.6 Παράδειγμα 6 

 

Εικόνα 3.6.6-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 6 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου το πρότυπο δεν εντοπίζεται σε κάποια θέση 

ενός μεγάλου μήκους κειμένου, ο αλγόριθμος Zhu-Takaoka είναι ο βραδύτερος κι 

ακολουθούν οι αλγόριθμοι Shift Or, Raita, Berry-Ravindran, Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο 

Αυτόματο και Galil-Seiferas. Ταχύτερος εμφανίζεται ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore. 
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 3.6.7 Παράδειγμα 7 

 

Εικόνα 3.6.7-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 7 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου το πρότυπο εντοπίζεται σε κάποια θέση ενός 

μεγάλου μήκους κειμένου, σημειώνονται καθυστερήσεις για όλους τους αλγόριθμους. Οι 

βραδύτεροι είναι οι αλγόριθμοι Galil-Seiferas, Shift Or, Raita και Zhu-Takaoka. Ως ταχύτεροι 

εμφανίζονται οι αλγόριθμοι Tuned Boyer-Moore, Boyer-Moore και Quick Search. 

 

 3.6.8 Παράδειγμα 8 

 

Εικόνα 3.6.8-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 8 
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 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα μεγάλου μήκους πρότυπο εντοπίζεται 

στην αρχή ενός μεγάλου μήκους κειμένου, ο αλγόριθμος Πεπερασμένο Ντετερμινιστικό 

Αυτόματο είναι ο βραδύτερος και με μεγάλη διαφορά απ' τους αλγορίθμους Shift Or και Zhu-

Takaoka. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά μικρότερες διαφορές στους χρόνους 

αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο τον αλγόριθμο Not So Naive. 

 

 3.6.9 Παράδειγμα 9 

 

Εικόνα 3.6.9-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 9 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα μεγάλου μήκους πρότυπο δεν 

εντοπίζεται σε ένα μεγάλου μήκους κείμενο, ο αλγόριθμος Πεπερασμένο Ντετερμινιστικό 

Αυτόματο είναι ο βραδύτερος και με μεγάλη διαφορά απ' τους αλγορίθμους Galil-Seiferas, 

Raita, Karp-Rabin, Zhu-Takaoka και Shift Or. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά 

μικρότερες διαφορές στους χρόνους αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο τον 

αλγόριθμο Smith. 
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 3.6.10 Παράδειγμα 10 

 

Εικόνα 3.6.10-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 10 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα μεγάλου μήκους πρότυπο εντοπίζεται σε 

κάποια θέση ενός μεγάλου μήκους κειμένου, ο αλγόριθμος Πεπερασμένο Ντετερμινιστικό 

Αυτόματο είναι ο βραδύτερος και με μεγάλη διαφορά απ' τους αλγορίθμους Raita, Zhu-

Takaoka, Karp-Rabin και Shift Or. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν σχετικά μικρότερες 

διαφορές στους χρόνους αναζήτησης προτύπου μεταξύ τους με ταχύτερο κι εδώ τον 

αλγόριθμο Smith. 

 3.6.11 Παράδειγμα 11 

 

Εικόνα 3.6.11-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 11 
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 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα μικρού μήκους πρότυπο εντοπίζεται σε 

κάποια θέση ενός μεγάλου μήκους κειμένου με τριάντα αντί για τέσσερις συνδυασμούς 

χαρακτήρων, ο αλγόριθμος Raita είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Shift-Or, 

Zhu-Takaoka, Berry Ravindran και Galil-Seiferas. Αντίθετα οι αλγόριθμοι με τους 

ταχύτερους χρόνους αναζήτησης είναι οι Tuned Boyer-Moore, Horspool, Quick Search και 

Boyer-Moore. 

 

 3.6.12 Παράδειγμα 12 

 

Εικόνα 3.6.12-1: Σύγκριση αλγορίθμων για το Παράδειγμα 12 

  

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα μικρού μήκους πρότυπο δεν εντοπίζεται 

σε ένα μεγάλου μήκους κείμενο με επίσης τριάντα αντί για τέσσερις συνδυασμούς 

χαρακτήρων, ο αλγόριθμος Galil-Seiferas είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι 

Raita, Shift-Or και Zhu-Takaoka. Αντίθετα οι αλγόριθμοι με τους ταχύτερους χρόνους 

αναζήτησης είναι οι Tuned Boyer-Moore, Horspool, Quick Search και Boyer-Moore. 
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 3.6.13 Παράδειγμα 13 (Sedgewick) 

 

 

Εικόνα 3.6.13-1: Σύγκριση αλγορίθμων όταν το πρότυπο απουσιάζει από το κείμενο 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα πρότυπο (m=60) δεν εντοπίζεται εντός 

ενός μεγάλου μήκους κείμενου (n=719034), ο αλγόριθμος Galil-Seiferas είναι ο βραδύτερος 

κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Karp-Rabin, Apostolico-Crochemore και Not So Naive. 

Αντίθετα οι αλγόριθμοι με τους ταχύτερους χρόνους αναζήτησης είναι οι Zhu-Takaoka και 

Tuned Boyer-Moore. 

 3.6.14 Παράδειγμα 14 (Sedgewick) 

 

 

Εικόνα 3.6.14-1: Σύγκριση αλγορίθμων με το πρότυπο στην αρχή του κειμένου 
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 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα πρότυπο (m=60) εντοπίζεται στην αρχή 

ενός μεγάλου μήκους κείμενου (n=719034), ο αλγόριθμος Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο 

Αυτόματο είναι ο βραδύτερος κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Berry-Ravindran, Zhu-Takaoka, 

Tuned Boyer-Moore, Shift Or και Quick Search. Αντίθετα οι αλγόριθμοι με τους ταχύτερους 

χρόνους αναζήτησης είναι οι Knuth-Morris-Pratt και Boyer-Moore. 

 

 3.6.15 Παράδειγμα 15 (Sedgewick) 

 

Εικόνα 3.6.15-1: Σύγκριση αλγορίθμων με το πρότυπο στη μέση του κειμένου 

 

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα πρότυπο (m=60) εντοπίζεται στη μέση 

ενός μεγάλου μήκους κείμενου (n=719034), ο αλγόριθμος Galil-Seiferas είναι ο βραδύτερος 

κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Karp-Rabin, Zhu-Takaoka, Apostolico-Crochemore και Not So 

Naive. Αντίθετα οι αλγόριθμοι με τους ταχύτερους χρόνους αναζήτησης είναι οι Tuned Boyer 

Moore και Zhu-Takaoka. 
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 3.6.16 Παράδειγμα 16 (Sedgewick) 

 

 

Εικόνα 3.6.16-1: Σύγκριση αλγορίθμων με το πρότυπο στο τέλος του κειμένου 

  

 Παρατηρείται ότι στις αναζητήσεις, όπου ένα πρότυπο (m=60) εντοπίζεται στο τέλος 

ενός μεγάλου μήκους κείμενου (n=719034), ο αλγόριθμος Galil-Seiferas είναι ο βραδύτερος 

κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Karp-Rabin, Zhu-Takaoka, Not So Naive κι Apostolico-

Crochemore. Αντίθετα οι αλγόριθμοι με τους ταχύτερους χρόνους αναζήτησης είναι οι Zhu-

Takaoka και Tuned Boyer Moore. 
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 3.6.17 Μέσοι όροι υπολογιστικής εμπειρίας αλγορίθμων για το κείμενο του 

Sedgewick 

 

 

3.6.17-1: Μέσοι όροι υπολογιστικής εμπειρίας αλγορίθμων για το κείμενο του Sedgewick 

 

 Παρατηρείται ότι το χειρότερο μέσο όρο υπολογιστικής εμπειρίας για το κείμενο του 

Sedgewick κατέχει ο αλγόριθμος Galil-Seiferas κι ακολουθούν οι αλγόριθμοι Horspool, 

Smith και Boyer-Moore. Τον καλύτερο μέσο όρο κατέχουν οι αλγόριθμοι Tuned Boyer-

Moore και Zhu-Takaoka. 
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 3.7  Ανάλυση αλγορίθμων ανά παράδειγμα-πείραμα βάσει χρόνων 

επεξεργασίας κι αναζήτησης 

 

 Στα πλαίσια της βελτίωσης του κώδικα των αλγορίθμων επιχειρήθηκε μια προσέγγιση 

αιτιολόγησης των διαφορών στην υπολογιστική τους εμπειρία μέσω της  μέτρησης των 

χρόνων επεξεργασίας κι αναζήτησης όσων αλγορίθμων παρουσιάζουν τους ταχύτερους και 

βραδύτερους χρόνους αναζήτησης προτύπου σε κείμενο ανά παράδειγμα-πείραμα. Τα 

διακριτικά «Προ:» κι «Αν:» σημαίνουν: «Χρόνος Προεπεξεργασίας Αλγορίθμων» και «Χρόνος 

Αναζήτησης Προτύπου» αντίστοιχα. Το άθροισμά τους δίνει περίπου το τελικό αποτέλεσμα 

του χρόνου αναζήτησης προτύπου σε κείμενο αν συνυπολογιστούν κι οι όποιες υπόλοιπες 

καθυστερήσεις στον κώδικα των αλγορίθμων. Ένα νέο πείραμα διεξήχθηκε με τον ίδιο 

κώδικα και με τα ίδια χαρακτηριστικά CPU και RAM του Η/Υ της συγκεκριμένης εργασίας. 

 Η υπολογιστική εμπειρία των αλγορίθμων του νέου πειράματος αφορά τους ίδιους 

ντετερμινιστικούς αλγόριθμους αναζήτησης προτύπου σε κείμενο των οποίων τα 

αποτελέσματα παραμένουν κατά τα πειράματα προσεγγιστικά ίδια. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της υπολογιστικής εμπειρίας των αλγορίθμων μετά από τρεις 

εκτελέσεις. Στην παράγραφο 6.4 του Παραρτήματος παρατίθενται τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης μόνο για τους συγκεκριμένους αλγόριθμους. 

Πίνακας 3.7-1: Ανάλυση αλγορίθμων ανά παράδειγμα-πείραμα βάσει χρόνων 

επεξεργασίας κι αναζήτησης 

 

 Όσον αφορά το πρώτο πείραμα, όπου το πρότυπο (m=8) είναι το ίδιο με το κείμενο 

(n=8), παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Brute Force είναι γρηγορότερος από τον αλγόριθμο 

Zhu-Takaoka λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει φάση προεπεξεργασίας σε αντίθεση με τον 

αλγόριθμο Zhu-Takaoka του οποίου η προεπεξεργασία είναι χρονοβόρα. Γίνεται αντιληπτό 
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ότι η μέριμνα του αλγορίθμου Zhu-Takaoka να αφιερώσει αρκετό χρόνο στη φάση της 

προεπεξεργασίας του σε σύγκριση με τη φάση της αναζήτησης προτύπου υποδηλώνει ότι 

εξοικονομείται συνολικός χρόνος αναζήτησης σε μεγαλύτερα πρότυπα και κείμενα.  

 Όσον αφορά το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο πείραμα, όπου το πρότυπο (m=8) 

είτε εμπεριέχεται ή όχι στην αρχή ενός μεγαλύτερου μήκους κειμένου (n=28) είτε 

εμπεριέχεται σε κάποια θέση ενός μεγαλύτερου μήκους κειμένου (n=28) ή στην αρχή ενός 

μεγάλου μήκους κειμένου (n=1292) αντίστοιχα, παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Brute Force 

είναι γρηγορότερος από τον αλγόριθμο Zhu-Takaoka λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει φάση 

προεπεξεργασίας σε αντίθεση με τον αλγόριθμο Shift Or του οποίου η προεπεξεργασία είναι 

χρονοβόρα συγκριτικά με την αναζήτηση προτύπου. Μάλιστα χωρίς να συνυπολογιστούν οι 

χρόνοι προεπεξεργασίας του αλγορίθμου Shift Or και μόνο οι χρόνοι αναζήτησης προτύπου 

του αλγορίθμου Shift Or είναι μεγαλύτεροι των αντίστοιχων του αλγορίθμου Brute Force. 

 Όσον αφορά το έκτο πείραμα, όπου το πρότυπο (m=8) εμπεριέχεται σε κάποια θέση 

ενός μεγάλου μήκους κειμένου (n=1292), παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Tuned Boyer-

Moore έχει πολύ ταχύτερη φάση προεπεξεργασίας σε σύγκριση με το βραδύτερο Zhu-

Takaoka κι όχι πολύ βραδύτερη ταχύτητα στη φάση της αναζήτησης προτύπου απ' τον 

τελευταίο. Όσον αφορά το έβδομο πείραμα, όπου το πρότυπο (m=8) δεν εμπεριέχεται σε 

κάποια θέση ενός μεγάλου μήκους κειμένου (n=1292), παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Tuned 

Boyer-Moore μπορεί να έχει βραδύτερη φάση προεπεξεργασίας από τον αλγόριθμο Galil-

Seiferas αλλά έχει πολύ ταχύτερη φάση φάση αναζήτηση σε σύγκριση με την πολύ 

βραδύτερη του Galil-Seiferas. Όσον αφορά το όγδοο πείραμα, όπου το μεγάλου μήκους 

πρότυπο (m=215) δεν εμπεριέχεται σε κάποια θέση ενός μεγάλου μήκους κειμένου (n=1292), 

παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Not So Naive είναι ταχύτερος και στη φάση προεπεξεργασίας 

αλλά και στη φάση αναζήτησης απ' τον πολύ βραδύτερο αλγόριθμο Ντετερμινιστικό 

Πεπερασμένο Αυτόματο.  

 Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στο ένατο και δέκατο πείραμα, όπου το μεγάλου 

μήκους πρότυπο (m=215) είτε εμπεριέχεται είτε όχι σε κάποια θέση ενός μεγάλου μήκους 

κειμένου (n=1292). Χωρίς να συνυπολογιστεί η μεγάλη βραδύτητα στη φάση της 

προεπεξεργασίας του αλγορίθμου Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο Αυτόματο συγκριτικά με 

του αλγορίθμου Smith και μόνο η φάση της αναζήτησης του Smith είναι λίγο βραδύτερη απ' 

του Ντετερμινιστικού Πεπερασμένου Αυτόματου. Όσον αφορά το ενδέκατο πείραμα, όπου το 

μικρότερου μήκους πρότυπο (m=18) εμπεριέχεται σε ένα μεγάλου μήκους και πλούσιου 

λεξιλογικά κειμένου (n=865), παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore έχει πολύ 
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γρηγορότερες φάσεις προεπεξεργασίας κι αναζήτησης απ' ό,τι ο αλγόριθμος Raita. Όσον 

αφορά το δωδέκατο πείραμα, όπου το μεγαλύτερου μήκους πρότυπο (m=25) δεν εμπεριέχεται 

σε ένα μεγάλου μήκους και πλούσιου λεξιλογικά κειμένου (n=865), παρατηρείται ότι ο 

αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore έχει τον ίδιο χρόνο προεπεξεργασίας με τον αλγόριθμο 

Galil-Seiferas αλλά πολύ ταχύτερη αναζήτηση προτύπου. 

 Όσον αφορά το δεκατοτρίτο πείραμα, όπου το μεγάλου μήκους πρότυπο (m=60) δεν 

εντοπίζεται σε ένα πολύ μεγάλου μήκους κείμενο (n=719000), παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος 

Zhu-Takaoka έχει πολύ βραδύτερο χρόνο προεπεξεργασίας απ' του Galil-Seiferas αλλά πολύ 

ταχύτερο χρόνο αναζήτησης προτύπου και συνολικά αποδίδει γρηγορότερες αναζητήσεις σε 

αυτά τα κείμενα. Όσον αφορά το δεκατοτέταρτο πείραμα, όπου το μεγάλου μήκους πρότυπο 

(m=60) εντοπίζεται στην αρχή ενός πολύ μεγάλου μήκους κειμένου (n=719000), 

παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt εμφανίζει έχει μεγαλύτερο χρόνο 

αναζήτησης αλλά ταυτόχρονα και πολύ ταχύτερο χρόνο προεπεξεργασίας απ' τον αλγόριθμο 

Πεπερασμένο Ντετερμινιστικό Αυτόματο. Όσον αφορά το δεκατοπέμπτο πείραμα, όπου το 

μεγάλου μήκους πρότυπο (m=60) εντοπίζεται στη μέση ενός πολύ μεγάλου μήκους κειμένου 

(n=719000), παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος Tuned Boyer-Moore μπορεί να εμφανίζει πολύ 

βραδύτερη φάση προεπεξεργασίας συγκριτικά με τον αλγόριθμο Galil-Seiferas αλλά πολύ 

ταχύτερη αναζήτηση κάνοντάς τον συνολικά πολύ ταχύτερο απ' τον τελευταίο. Κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει και στο δεκατοέκτο πείραμα μεταξύ του Zhu-Takaoka και του Galil-

Seiferas για μεγάλου μήκους πρότυπο (m=60), που εντοπίζεται στο τέλος ενός πολύ μεγάλου 

μήκους κειμένου (n=719000). Ο πρώτος έχει βραδύτερη φάση προεπεξεργασίας συγκριτικά 

με το δεύτερο αλλά και πολύ ταχύτερη φάση αναζήτησης κάνοντάς τον συνολικά πολύ 

γρηγορότερο. 
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 4 Επίλογος 

 4.1  Σύνοψη και Συμπεράσματα 

 Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρήθηκε η μελέτη είκοσι αλγορίθμων αναζήτησης 

προτύπου σε κείμενο μέσα από τις φάσεις της προεπεξεργασίας και της αναζήτησης 

προτύπων, την ανάπτυξη κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA στη βάση του 

προγραμματιστικού μοντέλου του Sedgewick και τα παραδείγματα-πειράματα συγκρίσεων 

των αλγορίθμων ως προς τη θέση ή μη ταύτισης του προτύπου στο κείμενο κι ως προς το 

χρόνο τους στην αναζήτηση προτύπων. Η σειρά με την οποία προσεγγίζονται αυτοί οι 

αλγόριθμοι ακολουθούν την αναφορά των επιστημόνων Charras και Lecroq. Η ανάλυση κι ο 

προγραμματισμός των αλγορίθμων ξεκινάει από τους απλούστερους και κινείται σε 

περισσότερο σύνθετους κι εξελιγμένους. Η κατανόηση κι η υλοποίηση των αλγορίθμων 

επέτρεψε τη μελέτη της αποδοτικότητάς τους. Τα παραδείγματα-πειράματα, που εξήχθηκαν 

από την κωδικοποίηση, κάλυψαν ένα ευρύ πλαίσιο περιπτώσεων όπως τα μεγέθη προτύπων 

και κειμένων και τη θέση ταύτισης ή μη των προτύπων στα κείμενα.  

 Ερευνήθηκαν οι καλύτερες κι οι χειρότερες περιπτώσεις αποδοτικότητας των 

αλγορίθμων ερευνώντας περιπτώσεις όπου τα πρότυπα ήταν στην αρχή, στη μέση, στο τέλος 

των κειμένων ή και περιπτώσει όπου τα πρότυπα δεν εντοπίζονταν καθόλου στα κείμενα. 

Επιχειρήθηκε να διαφυλαχθεί η ορθότητα των αλγορίθμων στην εύρεση της σωστής θέσης 

των προτύπων στα κείμενα αναζήτησης. 

 Όσον αφορά τους αλγορίθμους αναδείχτηκε ότι ο Brute Force είναι γρηγορότερος 

όταν το πρότυπο εμπεριέχεται στην αρχή του κειμένου αναζήτησης και βραδύτερος όταν το 

πρότυπο δεν εμπεριέχεται στο κείμενο. Ο αλγόριθμος Ντετερμινιστικό Πεπερασμένο 

Αυτόματο είναι ταχύτερος όταν τα μικρά πρότυπα εμπεριέχονται σε πλούσιου λεξιλογίου 

σχετικά μικρά κείμενα και βραδύτερος όταν μικρά πρότυπα βρίσκονται στο τέλος μεγάλων 

κειμένων. Ο αλγόριθμος Karp-Rabin είναι ταχύτερος όταν αναζητά μικρού μεγέθους πρότυπα 

στην αρχή των κειμένων και βραδύτερος όταν δεν τα εντοπίζει μέσα σ' αυτά. Ο αλγόριθμος 

Shift Or είναι ταχύτερος όταν μεγάλου μεγέθους πρότυπα δεν εντοπίζονται σε κείμενα ή 

εντοπίζονται στην αρχή μεγάλων κειμένων, ενώ είναι βραδύτερος όταν εντοπίζει τα πρότυπα 

στο τέλος των κειμένων. Οι αλγόριθμοι Morris-Pratt Knuth-Morris-Pratt και είναι ταχύτεροι 

όταν το μικρό πρότυπο εμπεριέχεται στην αρχή του κειμένου και βραδύτεροι όταν το 

πρότυπο δεν εντοπίζεται στο κείμενο. Ο αλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt είναι ταχύτερος απ' 

τον Morris-Pratt όταν το πρότυπο εμπεριέχεται στην αρχή ενός μεγάλου κειμένου καθώς κι 
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όταν το πρότυπο δεν εντοπίζεται στο μεγάλο κείμενο. Ο αλγόριθμος Simon είναι 

γρηγορότερος όταν μικρά πρότυπα εμπεριέχονται ή όχι σε μεγαλύτερου μεγέθους κείμενα κι 

επιβραδύνει όσο το πρότυπο μεγαλώνει και δεν βρίσκεται στην αρχή του κειμένου.  Ο 

αλγόριθμος Apostolico-Crochemore είναι γρηγορότερος όταν το μικρό πρότυπο εμπεριέχεται 

στην αρχή του κειμένου και βραδύτερος όταν το πρότυπο δεν εντοπίζεται σε μεγάλου 

μεγέθους κείμενα. Ο αλγόριθμος Boyer-Moore είναι ταχύτερος όταν το πρότυπο εντοπίζεται 

στην αρχή του κειμένου και καθυστερεί σημαντικά όταν το πρότυπο δεν εντοπίζεται στο 

κείμενο.  

 Ο αλγόριθμος Horspool είναι ταχύτερος όταν μικρά πρότυπα είναι στην αρχή των 

κειμένων και βραδύτερος όταν τα πρότυπα δεν εντοπίζονται στα κείμενα. Ο αλγόριθμος Not 

So Naive είναι ταχύτερος όταν το μικρό πρότυπο βρίσκεται στην αρχή του κειμένου και 

βραδύτερος είτε όταν μεγάλου μεγέθους πρότυπα (m=215) δεν εμπεριέχονται σε μετρίου 

μεγέθους κείμενα (n=1292) είτε όταν μικρότερα πρότυπα (m=60) δεν εμπεριέχονται σε πολύ 

μεγάλα κείμενα (n=719000). Ο αλγόριθμος Raita είναι γρηγορότερος όταν τα πρότυπα 

βρίσκονται στην αρχή των κειμένων και βραδύτερος όταν τα πρότυπα δεν εμπεριέχονται στα 

κείμενα. Ο αλγόριθμος Quick Search είναι γρηγορότερος όταν τα πρότυπα είτε εμπεριέχονται 

στην αρχή είτε όχι σε κείμενα μέχρι 1292 χαρακτήρων, ενώ είναι βραδύτερος όταν τα 

πρότυπα εμπεριέχονται στο τέλος πολύ μεγάλων κειμένων. Ο αλγόριθμος Turbo Boyer-

Moore επίσης επίσης γρηγορότερος όταν τα πρότυπα είτε εμπεριέχονται στην αρχή είτε όχι 

σε κείμενα μέχρι 1292 χαρακτήρων κι είναι βραδύτερος όταν αναζητάει μεγάλου μεγέθους 

πρότυπα (m=215) σε κείμενα (n=1292) ή όταν αναζητάει πρότυπα, που εμπεριέχονται στο 

τέλος πολύ μεγάλων κειμένων. Ο αλγόριθμος Apostolico-Giancarlo είναι γρηγορότερος όταν 

τα πρότυπα εμπεριέχονται στην αρχή των κειμένων και βραδύτερος όταν δεν εμπεριέχονται 

μέσα σ' αυτά. Οι αλγόριθμοι Tuned Boyer-Moore και Zhu-Takaoka επιδεικνύουν καλό εύρος-

αποδοτικότητα στις αναζητήσεις προτύπων σε μεγάλα κείμενα. Κι οι δυο καθυστερούν όταν 

το πρότυπο εμπεριέχεται στο τέλος του κειμένου αλλά ο Tuned Boyer-Moore είναι 

γρηγορότερος στις αναζητήσεις μικρότερων προτύπων και κειμένων. Ο Zhu-Takaoka 

καθυστερεί χαρακτηριστικά στην αναζήτηση όταν το μικρό πρότυπο είναι το ίδιο με το μικρό 

κείμενο. Ο αλγόριθμος Berry-Ravindran είναι ταχύτερος στις αναζητήσεις μεγάλων 

προτύπων (m=18, m=25, m=215) σε κείμενα (n=1292) με πλούσιο λεξιλόγιο και βραδύτερος 

στις αναζητήσεις προτύπων, που βρίσκονται στο τέλος πολύ μεγάλων κειμένων. Επίσης 

καθυστερεί στην περίπτωση όπου το μικρό πρότυπο είναι το ίδιο με το μικρό κείμενο. Οι 

αλγόριθμοι Smith και Galil-Seiferas είναι ταχύτεροι όταν μικρά πρότυπα (m=8, m=18, m=25) 
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εμπεριέχονται στην αρχή του κειμένου και βραδύτεροι όταν τα πρότυπα είτε δεν 

εμπεριέχονται είτε εμπεριέχονται στο τέλος ενός πολύ μεγάλου κειμένου. 

 4.2  Περιορισμοί 

 Στη συγκεκριμένη εργασία δεν μελετήθηκαν διεξοδικά όλοι οι αλγόριθμοι βάσει των 

χρόνων προεπεξεργασίας κι αναζήτησης παρά μόνο οι ταχύτεροι και βραδύτεροι ανά 

παράδειγμα-πείραμα. Επίσης βάσει της κωδικοποίησης των αλγορίθμων είτε εντοπίζεται είτε 

δεν εντοπίζεται η θέση του προτύπου μέσα στο κείμενο αγνοώντας την περίπτωση 

ν΄απαντάται το πρότυπο μέσα στο κείμενο περισσότερες από μία φορές. 

 4.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA προσφέρει ένα καλαίσθητο και λειτουργικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη και των υπόλοιπων δεκαπέντε αλγορίθμων των Charras και 

Lecroq (http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/), προκειμένου να ληφθούν υπόψη κι 

άλλοι αλγόριθμοι για τη σύγκριση της αποδοτικότητάς τους στην αναζήτηση της θέσης των 

προτύπων μέσα στα κείμενα βάσει των χρόνων προεπεξεργασίας κι αναζήτησής τους. 
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 6 Παράρτημα 

 6.1  Υλοποιήσεις Αλγορίθμων 

 
//Abstract Υπερκλάση, που την κληρονομούν όλοι οι αλγόριθμοι 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public interface StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 int search(); 

} 

 6.1.1 Κωδικοποίηση Brute force 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class BruteForce implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 public BruteForce(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  m = this.pattern.length(); 

  n = this.txt.length(); 

 } 

 

 public int search() { 

 

  // does not have pre-processing time 

  long startTime = System.nanoTime(); 

  long endTime = System.nanoTime(); 

 

  for (int i = 0; i <= n - m; i++) { 

   int j; 

   for (j = 0; j < m; j++) { 

    if (txt.charAt(i + j) != pattern.charAt(j)) { 

     break; 

    } 

   } 

   if (j == m) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return i; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 
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  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  BruteForce searcherBF = new BruteForce(pattern, txt); 

 

  int index = searcherBF.search(); // index starts from 0! 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 

 } 

} 

 6.1.2 Κωδικοποίηση Ντετερμινιστικού Πεπερασμένου Αυτόματου-DFA 

 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class SearchStringUsingDFA implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private char[] pattern; 

 private char[] txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 private int NO_OF_CHARS = 256; // is size of alphabet (total number of possible 

         // characters in pattern and text). 

 

 /* 

  * Constructor of the class. Generate the char arrays and calculate the string 

  * lengths. 

  * 

  * @param pattern 

  * @param txt 

  */ 

  

 public SearchStringUsingDFA(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern.toCharArray(); 

  this.m = this.pattern.length; 

  this.txt = txt.toCharArray(); 

  this.n = this.txt.length; 

 } 

 

 public int getNextState(char[] pat, int M, int state, int x) { 

   

  /* 

   * If the character b is same as next character in pattern, then simply 

   * increment state 

   */ 

   

  if (state < M && x == pat[state]) { 

   return state + 1; 

  } 

 

  int ns; 

  int i; 

   

  /* 

   * ns stores the result which is next state ns finally contains the longest 

   * prefix which is also suffix in "pat[0..state-1]b" Start from the largest 

   * possible value and stop when you find a prefix which is also suffix 

   */ 

   

  for (ns = state; ns > 0; ns--) { 
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   if (pat[ns - 1] == x) { 

    for (i = 0; i < ns - 1; i++) { 

     if (pat[i] != pat[state - ns + 1 + i]) { 

      break; 

     } 

    } 

    if (i == ns - 1) { 

     return ns; 

    } 

   } 

  } 

  return 0; 

 } 

 

 public void computeFA(char[] pat, int M, int[][] FA) { 

 

  int state; 

  int x; 

 

  for (state = 0; state <= M; ++state) { 

   for (x = 0; x < NO_OF_CHARS; ++x) { 

    FA[state][x] = getNextState(pat, M, state, x); 

   } 

  } 

 } 

 

 public int search() { 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  int[][] FA = new int[m + 1][NO_OF_CHARS]; 

  computeFA(pattern, m, FA); 

 

  // Pre-process txt over FA. 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  // searching 

  int i = 0; 

  int state = 0; 

 

  for (i = 0; i < n; i++) { 

   state = FA[state][txt[i]]; 

   if (state == m) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return (i - m + 1); 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  SearchStringUsingDFA searcherDFA = new SearchStringUsingDFA(pattern, txt); 

  int index = searcherDFA.search(); 
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  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

 

} 

 6.1.3 Κωδικοποίηση Karp-Rabin 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class KarpRabin implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private long n; 

 private int m; 

 

 private static long REHASH(char a, char b, long h, long d) { 

  return ((h - a * d) << 1) + b; 

 

 } 

 

 // precompute R^(m-1) % q for use in removing leading digit 

 // Compute hash for key[0..m-1]. 

 

 public KarpRabin(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 public int search() { 

 

  String Ty; 

  long d = 1; 

  long hx = 0; 

  long hy = 0; 

  int i = 0; 

  int j = 0; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  // computes d = 2^(m-1) 

  // with the left-shift operator 

  d <<= m - 1; 

 

  for (i = 0; i < m; ++i) { 

   hx = (hx << 1) + pattern.charAt(i); 

   hy = (hy << 1) + txt.charAt(i); 

  } 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 
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  while (j < n - m) { 

   Ty = txt.substring(j, j + m); 

   if (hx == hy && pattern.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

   } 

   hy = REHASH(txt.charAt(j), txt.charAt(j + m), hy, d); 

   ++j; 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  KarpRabin searcherKAR = new KarpRabin(pattern, txt); 

  int index = searcherKAR.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.4 Κωδικοποίηση Shift Or 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class ShiftOr implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int n; 

 private int m; 

 

 public ShiftOr(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 /* 

  * Preprocesses the pattern and text string. Create the char arrays fro each 

  * one. 

  * 

  * @param pattern 

  *            the pattern string 

  * @param text 



 

139 

  *            the query string 

  */ 

 

 private static long preSo(String pattern, int m, long[] S) { 

 

  long j = 1; 

  long lim = 0; 

  int i; 

 

  for (i = 0; i < S.length; ++i) 

   S[i] = ~0; 

 

  for (i = 0; i < m; ++i, j <<= 1) { 

   S[pattern.charAt(i)] &= ~j; 

   lim |= j; 

  } 

 

  lim = ~(lim >> 1); 

 

  return (lim); 

 } 

 

 /* 

  * Start the search using the char arrays 

  * 

  * @return the index of the first occurrence 

  */ 

 

 /* 

  * ShiftOr search on the char arrays. The algorithm begins by precomputing a set 

  * of bit-masks containing one bit for each element of the pattern. 

  * 

  * @param pattern 

  *            the pattern character array 

  * @param text 

  *            the query string character array 

  * 

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match 

  */ 

 

 public int search() { 

 

  long lim; 

  long state; 

  long[] S = new long[100000]; 

  int j; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  lim = preSo(pattern, m, S); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  for (state = ~0, j = 0; j < n; ++j) { 

   state = (state << 1) | S[txt.charAt(j)]; 

   if (state < lim) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j - m + 1; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 
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  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  ShiftOr searcherSO = new ShiftOr(pattern, txt); 

  int index = searcherSO.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.5 Κωδικοποίηση Morris-Pratt 

 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class MorrisPratt implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 /** 

  * Initialize the class variables 

  * 

  * @param pattern 

  * @param txt 

  */ 

 public MorrisPratt(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  this.n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 /* 

  * Preprocess the pattern and return the "next" table of length m+1. The 

  * variables are passed again so that method can be re-used. The next table 

  * shows at a given index where a mismatch between the pattern and the txt is 

  * met if there is a prefix that is repeated in the pattern partial string found 

  * that can be skipped when resuming the search. 

  * 

  * @param pattern 

  *            the query term. 

  * @param m 

  *            the query term length. 

  * @param mpNext 

  *            the next table 

  * 
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  * @return mpNext 

  * 

  */ 

  

 private int[] preMp(String pattern, int m, int[] mpNext) { 

 

  int i = 0; 

  int j = -1; 

  mpNext[0] = -1; 

 

  while (i < m) { 

   while (j > -1 && pattern.charAt(i) != pattern.charAt(j)) { 

    j = mpNext[j]; 

   } 

   mpNext[++i] = ++j; 

  } 

 

  return mpNext; 

 } 

 

 /* 

  * Starting from the first position of the pattern string the txt string is 

  * checked for exact sequence match. If the is a mismatch the next table shows 

  * the position that the search should be resumed from. 

  * 

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match. 

  */ 

  

 public int search() { 

 

  int i = 0; 

  int j = 0; 

  int[] mpNext = new int[m + 1]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  mpNext = preMp(pattern, m, mpNext); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  while (j < n) { 

   while (i > -1 && pattern.charAt(i) != txt.charAt(j)) { 

    i = mpNext[i]; 

   } 

   i++; 

   j++; 

   if (i >= m) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j - i; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 
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 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  MorrisPratt searcherMP = new MorrisPratt(pattern, txt); 

  int index = searcherMP.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.6 Κωδικοποίηση Knuth-Morris-Pratt 

 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class KnuthMorrisPratt implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 /** 

  * Initialize the class variables 

  * 

  * @param pattern 

  * @param txt 

  */ 

 public KnuthMorrisPratt(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = pattern.length(); // m is the pattern length 

  this.n = txt.length(); // n is the text length 

 

 } 

 

 /** 

  * Empty constructor so that the class methods can be called 

  */ 

 public KnuthMorrisPratt() { 

 

 } 

 

 /* 

  * Preprocess the pattern and return the "next" table of length m. The variables 

  * are passed again so that method can be re-used. The next table is constructed 

  * by calculating the longest partial prefix - suffix equalities in the matching 

  * substring up to the time of a mismatch. If a partial match of length 

  * partial_match_length is found and next_table[partial_match_length] > 1, we 

  * may skip ahead partial_match_length - next_table[partial_match_length - 1] 

  * characters. 

  * 

  * 

  * @param pattern 

  *            the query term. 

  * @param m 

  *            the query term length. 

  * @param kmpNext 
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  *            the next table 

  * 

  * @return mpNext 

  * 

  */ 

 public int[] preKmp(String pattern, int m, int[] kmpNext) { 

 

  int i = 0; 

  int j = -1; 

  kmpNext[0] = -1; 

 

  while (i < m) { 

   while (j > -1 && pattern.charAt(i) != pattern.charAt(j)) { 

    j = kmpNext[j]; 

   } 

   i++; 

   j++; 

 

   if (i < m && pattern.charAt(i) == pattern.charAt(j)) { 

    kmpNext[i] = kmpNext[j]; 

   } else { 

    kmpNext[i] = j; 

   } 

  } 

 

  return kmpNext; 

 } 

 

 /* 

  * Starting from the first position of the pattern string the txt string is 

  * checked for exact sequence match. If the is a mismatch the next table shows 

  * the position that the search should be resumed from. 

  * 

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match. 

  */ 

  

 public int search() { 

 

  int i = 0, j = 0; 

  int[] kmpNext = new int[m + 1]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  kmpNext = preKmp(pattern, m, kmpNext); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  while (j < n) { 

   while (i > -1 && pattern.charAt(i) != txt.charAt(j)) { 

    i = kmpNext[i]; 

   } 

   i++; 

   j++; 

   if (i >= m) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j - i; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 
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 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  KnuthMorrisPratt searcherKMP = new KnuthMorrisPratt(pattern, txt); 

  int index = searcherKMP.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

 

} 

 

 6.1.7 Κωδικοποίηση Simon 

 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class Simon implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private char[] p; 

 private char[] t; 

 private int m; 

 private int n; 

 private int ell; 

 private Cell[] list; 

 

 /* 

  * Constructor of the class. Initialize the class variables. Generate the char 

  * arrays, calculate the string lengths and create the next state table. 

  * 

  * @param pattern 

  *            the string to be found in the sequence. 

  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern. 

  */ 

 

 public Simon(String pattern, String txt) { 

 

  this.p = pattern.toCharArray(); 

  this.m = this.p.length; 

  this.t = txt.toCharArray(); 

  this.n = this.t.length; 

 

  // pre-processing start 

  long startTime = System.nanoTime(); 

  long endTime; 

 

  Cell[] lista = new Cell[m]; 

  this.ell = preSimon(p, lista); 

 

  // pre-processing finish 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 
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  this.list = lista; 

 } 

 

 /* 

  * Get the next search according the transition table. 

  *  

  * @param x 

  *            the pattern sequence 

  * @param p 

  *            the current state 

  * @param lst 

  *            the next table 

  * @param c 

  *            the character to compare to. 

  * @return the transition state using the next table 

  */ 

  

 private static int getTransition(char pattern[], int p, Cell lst[], char c) { 

 

  int m = pattern.length; 

  if (p < m - 1 && pattern[p + 1] == c) { 

 

   return p + 1; 

  } 

  if (p > -1) { 

   for (Cell cell = lst[p]; cell != null; cell = cell.next) { 

    if (pattern[cell.element] == c) { 

     return cell.element; 

    } 

   } 

 

   return -1; 

 

  } else { 

 

   return -1; 

  } 

 } 

 

 /* 

  * This list plays role in the next element determination 

  * while the algorithm is in the search phase. 

  *  

  * @param p 

  * @param q 

  * @param list 

  */ 

  

 private static void setTransition(int p, int q, Cell list[]) { 

 

  Cell cell = new Cell(); 

  cell.element = q; 

  cell.next = list[p]; 

  list[p] = cell; 

 } 

 

 /* 

  * Preprossesing phase of the algorithm. Construction of the transition table 

  * before the search phase. 

  * 

  * @param x 

  *            the pattern sequence 

  * @param list 

  *            the list pointing to the targets starting from every state 

  *            (character in pattern) 

  * @return 
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  */ 

  

 private static int preSimon(char pattern[], Cell list[]) { 

 

  int m = pattern.length; 

  for (int i = 0; i < m - 2; i++) { 

   list[i] = null; 

  } 

 

  int ell = -1; 

  for (int i = 1; i < m; i++) { 

   int k = ell; 

   Cell cell = (ell == -1 ? null : list[k]); 

   ell = -1; 

   if (pattern[i] == pattern[k + 1]) { 

    ell = k + 1; 

   } else { 

    setTransition(i - 1, k + 1, list); 

   } 

   for (; cell != null; cell = cell.next) { 

    k = cell.element; 

    if (pattern[i] == pattern[k]) { 

     ell = k; 

    } else { 

     setTransition(i - 1, k, list); 

    } 

   } 

 

  } 

 

  return ell; 

 } 

 

 private static class Cell { 

 

  int element; 

  Cell next; 

 } 

 

 /* 

  * Returns the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  * string. The search is performed by taking substring of length m (pattern) and 

  * comparing their hashes to the pattern hash. 

  * 

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match 

  */ 

  

 public int search() { 

 

  int state = -1; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

  long endTime; 

 

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   state = getTransition(p, state, list, t[j]); 

   if (state >= m - 1) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j - m + 1; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 
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 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  Simon searcherSMN = new Simon(pattern, txt); 

  int index = searcherSMN.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.8 Κωδικοποίηση Apostolico-Crochemore 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class ApostolicoCrochemore implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 public ApostolicoCrochemore(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = pattern.length(); // m is the pattern length 

  this.n = txt.length(); // n is the text length 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int i; 

  int ell; 

  // During each attempt the comparisons are made with pattern positions in the 

  // following order: ell, ell+1, ... , m-2, m-1, 0, 1, ... , ell-1. 

 

  int j = 0; 

  int k = 0; 

  int[] kmpNext = new int[m + 1]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

 

  KnuthMorrisPratt kmp = new KnuthMorrisPratt(); 

  // in the same package so it can be instantiated without import 

  // and use its methods 

  kmpNext = kmp.preKmp(pattern, m, kmpNext); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 
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  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

 

  // ell=0 in case pattern is only made out of a single character in length m 

  for (ell = 1; pattern.charAt(ell - 1) == pattern.charAt(ell); ell++) 

   ; 

  if (ell == m) { 

   ell = 0; 

  } 

 

  /* Searching */ 

  i = ell; 

  while (j <= n - m) { 

   while (i < m && pattern.charAt(i) == txt.charAt(i + j)) { 

    i++; 

   } 

   if (i >= m) { 

    while (k < ell && pattern.charAt(k) == txt.charAt(j + k)) { 

     k++; 

    } 

    if (k >= ell) { 

     endTime = System.nanoTime(); 

     System.out.println("searching time: " + (endTime - 

startTime)); 

     return j; 

    } 

   } 

 

   j += (i - kmpNext[i]); 

   if (i == ell) { 

    k = Math.max(0, k - 1); 

   } else if (kmpNext[i] <= ell) { 

    k = Math.max(0, kmpNext[i]); 

    i = ell; 

   } else { 

    k = ell; 

    i = kmpNext[i]; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  ApostolicoCrochemore searcherAC = new ApostolicoCrochemore(pattern, txt); 

  int index = searcherAC.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 
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 6.1.9 Κωδικοποίηση Boyer-Moore 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class BoyerMoore implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private final int R; // the alphabet size (ASCII table) 

 private int[] bmBc; // the bad-character skip array 

 private int[] bmGs; // the good suffix skip array 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 public BoyerMoore(String pattern, String txt) { 

 

  this.R = 256; // the alphabet size 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = this.pattern.length(); 

  this.n = this.txt.length(); 

  this.bmBc = new int[this.R]; 

  this.bmGs = new int[this.m]; 

 } 

 

 /** 

  * Empty constructor so that the class methods can be called 

  */ 

 public BoyerMoore(int R) { 

 

  this.R = R; // the alphabet size 

 } 

 

 public int[] preBmBc(String pattern, int m, int[] bmBc) { 

 

  for (int i = 0; i < bmBc.length; ++i) { 

   bmBc[i] = m; 

  } 

 

  for (int i = 0; i < m - 1; ++i) { 

   bmBc[pattern.charAt(i)] = m - i - 1; 

  } 

 

  return bmBc; 

 } 

 

 private int[] suffixes(String pattern, int m, int[] suff) { 

 

  int f = 0; 

  int g = 0; 

  int i = 0; 

 

  suff[m - 1] = m; 

  g = m - 1; 

  for (i = m - 2; i >= 0; --i) { 

   if (i > g && suff[i + m - 1 - f] < i - g) { 

    suff[i] = suff[i + m - 1 - f]; 

   } else { 

    if (i < g) { 

     g = i; 

    } 

    f = i; 

    while (g >= 0 && pattern.charAt(g) == pattern.charAt(g + m - 1 

- f)) { 

     g--; 
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    } 

    suff[i] = f - g; 

   } 

  } 

 

  return suff; 

 } 

 

 public int[] preBmGs(String pattern, int m, int[] bmGs) { 

 

  int i; 

  int j; 

  int[] suff = new int[m]; 

 

  suff = suffixes(pattern, m, suff); 

 

  for (i = 0; i < m; ++i) { 

   bmGs[i] = m; 

  } 

 

  j = 0; 

  for (i = m - 1; i >= -1; --i) { 

   if (i == -1 || suff[i] == i + 1) { 

    for (; j < m - 1 - i; ++j) { 

     if (bmGs[j] == m) { 

      bmGs[j] = m - 1 - i; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 

  for (i = 0; i <= m - 2; ++i) { 

   bmGs[m - 1 - suff[i]] = m - 1 - i; 

  } 

 

  return bmGs; 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int result = -1; 

  int i; 

  int j; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  this.bmGs = preBmGs(this.pattern, this.m, this.bmGs); 

  this.bmBc = preBmBc(this.pattern, this.m, this.bmBc); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  j = 0; 

  while (j <= this.n - this.m) { 

   for (i = this.m - 1; i >= 0 && this.pattern.charAt(i) == 

this.txt.charAt(i + j); i--) 

    ; 

   if (i < 0) { 

    result = j; 

    break; 

   } else { 

    j += Math.max(this.bmGs[i], this.bmBc[this.txt.charAt(i + j)] - 

this.m + 1 + i); 

   } 
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  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return result; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  BoyerMoore searcherBM = new BoyerMoore(pattern, txt); 

  int index = searcherBM.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 

 } 

} 

 

 6.1.10 Κωδικοποίηση Horspool 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class Horspool implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private final int R; // the alphabet size (ASCII table) 

 private int[] bmBc; // the bad-character skip array 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 /* 

  * Class constructor to set and initialize the class variables. Sets (m) the 

  * length of the pattern string Sets (n) the length of the txt string 

  *  

  * @param pat 

  *            the string to be found in the sequence 

  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern 

  */ 

  

 public Horspool(String pattern, String txt) { 

 

  this.R = 256; // the alphabet size 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = this.pattern.length(); 

  this.n = this.txt.length(); 

  this.bmBc = new int[this.R]; 

 } 

 

 /* 
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  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; n if no such match 

  */ 

  

 public int search() { 

 

  int result = -1; 

  int j; 

  char c; 

  String Ty; 

  String x = pattern; 

  String y = txt; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(this.R); // in the same package so it can be 

instantiated without import and use 

            // its 

methods 

  this.bmBc = BM.preBmBc(this.pattern, this.m, this.bmBc); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

 

  j = 0; 

  while (j <= n - m) { 

   c = y.charAt(j + m - 1); 

   Ty = y.substring(j, j + m); 

   if (x.charAt(m - 1) == c && x.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

   } 

   j += bmBc[c]; 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return result; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  Horspool searcherHP = new Horspool(pattern, txt); 

  int index = searcherHP.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 
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 6.1.11 Κωδικοποίηση Not So Naïve 

 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class NotSoNaive implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 public NotSoNaive(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  this.m = this.pattern.length(); 

  this.n = this.txt.length(); 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int result = -1; 

  String pattern = this.pattern; // the sequence to search for 

  String txt = this.txt; // the search sequence 

  int m = this.m; 

  int n = this.n; 

  String Tx; 

  String Ty; 

  int j; 

  int k; 

  int ell; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  if (pattern.charAt(0) == pattern.charAt(1)) { 

   k = 2; 

   ell = 1; 

  } else { 

   k = 1; 

   ell = 2; 

  } 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  j = 0; 

  while (j <= n - m) { 

   if (pattern.charAt(1) != txt.charAt(j + 1)) { 

    j += k; 

   } else { 

    Tx = pattern.substring(2); 

    Ty = txt.substring(j + 2, j + m); 

    if (Tx.equals(Ty) && pattern.charAt(0) == txt.charAt(j)) { 

     result = j; 

     break; 

    } 

    j += ell; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return result; 



 

154 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  NotSoNaive searcherNSN = new NotSoNaive(pattern, txt); 

  int index = searcherNSN.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 

 } 

} 

 

 6.1.12 Κωδικοποίηση Raita 

 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class Raita implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int n; 

 private int m; 

 

 /* 

  * Class constructor to set and initialize the class variables. Sets (m) the 

  * length of the pattern string Sets (n) the length of the txt string 

  * 

  * @param pat 

  *            the string to be found in the sequence 

  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern 

  */ 

 

 public Raita(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int j; 

  int[] bmBc = new int[100000]; 

  char c; 

  char firstCh; 

  char middleCh; 

  char lastCh; 

  String secondCh; 
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  String Ty; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(256); // in the same package so it can be 

intanciated without import and use its 

            // methods 

  bmBc = BM.preBmBc(this.pattern, this.m, bmBc); 

 

  firstCh = pattern.charAt(0); 

  secondCh = pattern.substring(1); 

  middleCh = pattern.charAt(m / 2); 

  lastCh = pattern.charAt(m - 1); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  j = 0; 

  while (j <= n - m) { 

   Ty = txt.substring(j + 1, j + m); 

   c = txt.charAt(j + m - 1); 

 

   // the memcmp function 

 

   if (lastCh == c && middleCh == txt.charAt(j + m / 2) && firstCh == 

txt.charAt(j) && secondCh.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

   } 

   j += bmBc[c]; 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  Raita searcherRT = new Raita(pattern, txt); 

  int index = searcherRT.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 
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 6.1.13 Κωδικοποίηση Quick Search 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class QuickSearch implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int n; 

 private int m; 

 

 public QuickSearch(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 public QuickSearch() { 

 

 } 

 

 /* 

  * 

  * @param x 

  *            the pattern character array. 

  * @param m 

  *            the length of the pattern 

  * @param qsBc 

  *            the shirt array. 

  */ 

 

 public void preQsBc(String pattern, int m, int[] qsBc) { 

 

  int i; 

 

  for (i = 0; i < qsBc.length; ++i) 

   qsBc[i] = m + 1; 

 

  for (i = 0; i < m; ++i) 

   qsBc[pattern.charAt(i)] = m - i; 

 } 

 

 /* 

  * The search function of the algorithm. 

  *  

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match 

  */ 

 

 public int search() { 

 

  String Ty; 

  int j; 

  int[] qsBc = new int[256]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  preQsBc(pattern, m, qsBc); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 
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  /* Searching */ 

  j = 0; 

  while (j <= n - m) { 

   Ty = txt.substring(j, j + m); 

   if (pattern.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

   } 

   if ((j + m) >= n) 

    break; 

   j += qsBc[txt.charAt(j + m)]; // shift 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  QuickSearch searcherQS = new QuickSearch(pattern, txt); 

  int index = searcherQS.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.14 Κωδικοποίηση Turbo-BM 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class TurboBM implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private final int R; // the alphabet size (ASCII table) 

 private int[] bmBc; // the bad-character skip array from Boyer Moore 

 private int[] bmGs; // // the good shift array from Boyer Moore 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 /* 

  * Class constructor to set and initialize the class variables. Sets (m) the 

  * length of the pattern string Sets (n) the length of the txt string 

  * 

  * @param pat 

  *            the string to be found in the sequence 

  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern 
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  */ 

 

 public TurboBM(String pattern, String txt) { 

 

  this.R = 256; // the alphabet size 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = this.pattern.length(); 

  this.n = this.txt.length(); 

 

  // position of rightmost occurrence of c in the pattern 

  this.bmBc = new int[this.R]; 

  this.bmGs = new int[this.m]; 

 } 

 

 /* 

  * In extension of the Boyer-Moore Algorithm, a turbo-shift can occur if during 

  * the current attempt the suffix of the pattern that matches the text is 

  * shorter than the one remembered from the preceding attempt. 

  * 

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match 

  */ 

  

 public int search() { 

 

  int result = -1; 

  char[] pattern = this.pattern.toCharArray(); 

  char[] text = this.txt.toCharArray(); 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(this.R); // in the same package so it can be 

instantiated without import and use 

            // its 

methods 

  this.bmGs = BM.preBmGs(this.pattern, this.m, this.bmGs); 

  this.bmBc = BM.preBmBc(this.pattern, this.m, this.bmBc); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  int u = 0; // the remembered factor 

  int shift = m; 

 

  for (int j = 0; j <= n - m; j += shift) { 

   int i; 

   for (i = m - 1; i >= 0 && pattern[i] == text[i + j];) { 

    i--; 

    if (u != 0 && i == m - 1 - shift) 

     i -= u; 

   } 

 

   if (i < 0) { 

    result = j; 

    break; 

   } else { 

    int v = m - 1 - i; // the length of the suffix matched during 

the attempt 

    int turboShift = u - v; 

    int bcShift = (this.bmBc[text[i + j]] - m) + 1 + i; 

    shift = Math.max(turboShift, bcShift); 

    shift = Math.max(shift, this.bmGs[i]); 

    if (shift == bmGs[i]) { 
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     u = Math.min(m - shift, v); 

    } else { 

     if (turboShift < bcShift) 

      shift = Math.max(shift, u + 1); 

     u = 0; 

    } 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return result; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  TurboBM searcherTBM = new TurboBM(pattern, txt); 

  int index = searcherTBM.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.15 Κωδικοποίηση Apostolico-Giancarlo 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class ApostolicoGiancarlo implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int n; 

 private int m; 

 

 public ApostolicoGiancarlo(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 // Helper function for calculating the preBmGs 

 private void suffixes(String pattern, int m, int[] suff) { 

 

  int f = 0; 

  int g = 0; 

  int i = 0; 

 

  suff[m - 1] = m; 

  g = m - 1; 
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  for (i = m - 2; i >= 0; --i) { 

   if (i > g && suff[i + m - 1 - f] < i - g) 

    suff[i] = suff[i + m - 1 - f]; 

   else { 

    if (i < g) 

     g = i; 

    f = i; 

    while (g >= 0 && pattern.charAt(g) == pattern.charAt(g + m - 1 

- f)) 

     --g; 

    suff[i] = f - g; 

   } 

  } 

 } 

 

 // Calculate the good suffix shift table 

 private void preBmGs(String pattern, int m, int[] bmGs, int[] suff) { 

 

  int i; 

  int j; 

 

  suffixes(pattern, m, suff); 

 

  for (i = 0; i < m; ++i) 

   bmGs[i] = m; 

 

  j = 0; 

  for (i = m - 1; i >= 0; --i) 

   if (suff[i] == i + 1) 

    for (; j < m - 1 - i; ++j) 

     if (bmGs[j] == m) 

      bmGs[j] = m - 1 - i; 

 

  for (i = 0; i <= m - 2; ++i) 

   bmGs[m - 1 - suff[i]] = m - 1 - i; 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int i; 

  int j; 

  int k; 

  int s; 

  int shift; 

  int[] bmGs = new int[m]; 

  int[] skip = new int[m]; 

  int[] suff = new int[m]; 

  int[] bmBc = new int[256]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  preBmGs(pattern, m, bmGs, suff); 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(256); 

  // in the same package so it can be instantiated without import 

  // and use its methods 

 

  bmBc = BM.preBmBc(pattern, m, bmBc); 

  for (i = 0; i < skip.length; i++) 

   skip[i] = 0; 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  j = 0; 
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  while (j <= n - m) { 

   i = m - 1; 

   while (i >= 0) { 

    k = skip[i]; 

    s = suff[i]; 

    if (k > 0) { 

     if (k > s) { 

      if (i + 1 == s) 

       i = -1; 

      else 

       i -= s; 

      break; 

     } else { 

      i -= k; 

      if (k < s) 

       break; 

     } 

    } else { 

     if (pattern.charAt(i) == txt.charAt(i + j)) 

      --i; 

     else 

      break; 

    } 

   } 

   if (i < 0) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

 

    // skip[m - 1] = m; 

    // shift = bmGs[0]; 

   } else { 

    skip[m - 1] = m - 1 - i; 

    shift = Math.max(bmGs[i], bmBc[txt.charAt(i + j)] - m + 1 + i); 

   } 

   j += shift; 

   for (i = 0; i < m - shift; i++) 

    skip[i] = skip[i + shift]; 

   for (i = m - shift; i < m; i++) 

    skip[i] = 0; 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  ApostolicoGiancarlo searcherAG = new ApostolicoGiancarlo(pattern, txt); 

  int index = searcherAG.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 
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 6.1.16 Κωδικοποίηση Tuned Boyer-Moore 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class TunedBM implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private final int R; // the alphabet size (ASCII table) 

 private int[] bmBc; // the bad-character skip array from Boyer Moore 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 /* 

  * Class constructor to set and initialize the class variables. Sets (m) the 

  * length of the pattern string Sets (n) the length of the txt string 

  *  

  * @param pat 

  *            the string to be found in the sequence 

  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern 

  */ 

  

 public TunedBM(String pattern, String txt) { 

 

  this.R = 256; // the alphabet size 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = this.pattern.length(); 

  this.n = this.txt.length(); 

 

  // position of rightmost occurrence of c in the pattern 

  this.bmBc = new int[this.R]; 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int result = -1; 

  String Ty; 

  int j; 

  int k; 

  int shift; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(this.R); // in the same package so it can be 

instantiated without import and use 

            // its 

methods 

  this.bmBc = BM.preBmBc(this.pattern, this.m, this.bmBc); 

  shift = this.bmBc[this.pattern.charAt(this.m - 1)]; 

  this.bmBc[this.pattern.charAt(this.m - 1)] = 0; 

 

  StringBuilder bd = new StringBuilder(txt); 

  for (j = 0; j < this.m; j++) { 

   bd.append(this.pattern.charAt(this.m - 1)); 

  } 

  txt = bd.toString(); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 
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  j = 0; 

  while (j < this.n) { 

   k = this.bmBc[this.txt.charAt(j + this.m - 1)]; 

   while (k != 0) { 

    j += k; 

    k = this.bmBc[this.txt.charAt(j + this.m - 1)]; 

    j += k; 

    k = this.bmBc[this.txt.charAt(j + this.m - 1)]; 

    j += k; 

    k = this.bmBc[this.txt.charAt(j + this.m - 1)]; 

   } 

   Ty = this.txt.substring(j, j + this.m); 

   if (this.pattern.equals(Ty) && j < this.n) { 

    result = j; 

    break; 

   } 

   j += shift; 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return result; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  TunedBM searcherTUNEDBM = new TunedBM(pattern, txt); 

  int index = searcherTUNEDBM.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 

 } 

} 

 

 6.1.17 Κωδικοποίηση Zhu-Takaoka 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class ZhuTakaoka implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private final int R; // the alphabet size (ASCII table) 

 private int[] bmGs; // the good shift skip array from Boyer Moore 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 /* 

  * Class constructor to set and initialize the class variables. 

  * 

  * @param pat 

  *            the string to be found in the sequence 
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  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern 

  * @set m the length of the pattern string 

  * @set n the length of the txt string 

  */ 

  

 public ZhuTakaoka(String pattern, String txt) { 

 

  this.R = 256; // the alphabet size 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  this.m = this.pattern.length(); 

  this.n = this.txt.length(); 

  this.bmGs = new int[this.R]; 

 } 

 

 /* 

  * The preprocessing phase of the algorithm 

  * @param pattern 

  * @param ztBc 

  * @return the ztBc to be used in the searching phase 

  */ 

  

 private static int[][] preZtBc(char[] pattern, int[][] ztBc) { 

 

  int m = pattern.length; 

  int z = ztBc.length; 

 

  for (int i = 0; i < z; i++) { 

   for (int j = 0; j < z; j++) { 

    ztBc[i][j] = m; 

   } 

  } 

 

  for (int i = 0; i < z; i++) { 

   ztBc[i][pattern[0]] = m - 1; 

  } 

 

  for (int i = 1; i < m - 1; i++) { 

   ztBc[pattern[i - 1]][pattern[i]] = m - 1 - i; 

  } 

 

  return ztBc; 

 } 

 

 public int search() { 

 

  int result = -1; 

  int i; 

  char[] p = this.pattern.toCharArray(); 

  char[] t = this.txt.toCharArray(); 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

 

  int[][] ztBc = new int[this.R][this.R]; 

 

  ztBc = preZtBc(p, ztBc); 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(this.R); // in the same package so it can be 

instantiated without import and use 

            // its 

methods 

  this.bmGs = BM.preBmGs(this.pattern, this.m, this.bmGs); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 
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  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  for (int j = 0; j <= this.n - this.m;) { 

   i = m - 1; 

   while (i < m && p[i] == t[i + j]) { 

    --i; 

    if (i == -1) 

     break; 

   } 

   if (i < 0) { 

    result = j; 

    break; 

   } else { 

    j += Math.max(bmGs[i], ztBc[t[j + m - 2]][t[j + m - 1]]); 

   } 

 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return result; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  ZhuTakaoka searcherZT = new ZhuTakaoka(pattern, txt); 

  int index = searcherZT.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.18 Κωδικοποίηση Berry-Ravindran 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class BerryRavindran implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int m; 

 private int n; 

 

 public BerryRavindran(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 
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 /* 

  * The preprocessing phase of the algorithm computes each pair of characters (a, 

  * b). "a" and "b" which are in the vocabulary of the pattern corresponds the 

  * rightmost occurrence of (a, b) pair. 

  */ 

 

 private void preBrBc(String pattern, int m, int[][] brBc) { 

 

  int a; 

  int b; 

  int i; 

 

  for (a = 0; a < 256; ++a) 

   for (b = 0; b < 256; ++b) 

    brBc[a][b] = m + 2; 

  for (a = 0; a < 256; ++a) 

   brBc[a][pattern.charAt(0)] = m + 1; 

  for (i = 0; i < m - 1; ++i) 

   brBc[pattern.charAt(i)][pattern.charAt(i + 1)] = m - i; 

  for (a = 0; a < 256; ++a) 

   brBc[pattern.charAt(m - 1)][a] = 1; 

 } 

 

 /* 

  * After an attempt where the window is positioned on the text factor a shift of 

  * length brBc is performed. 

  */ 

 

 public int search() { 

 

  String Ty; 

  int j; 

  int[][] brBc = new int[256][256]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Preprocessing */ 

  preBrBc(pattern, m, brBc); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  /* Searching */ 

  txt += null + "\0"; 

  j = 0; 

  while (j <= n - m) { 

   Ty = txt.substring(j, j + m); 

   if (pattern.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

   } 

   j += brBc[txt.charAt(j + m)][txt.charAt(j + m + 1)]; 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 
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  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  BerryRavindran searcherBR = new BerryRavindran(pattern, txt); 

  int index = searcherBR.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 

 } 

} 

 

 6.1.19 Κωδικοποίηση Smith 

 
package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

public class Smith implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 

 

 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int n; 

 private int m; 

 

 public Smith(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) 

 } 

 

 /* 

  * The preprocessing phase of the Smith algorithm consists in computing the 

  * bad-character shift function LIKE Boyer-Moore algorithm and the Quick Search 

  * bad-character shift function LIKE Quick Search algorithm.  

  *  

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; -1 if no such match 

  */ 

 

 public int search() { 

 

  String Ty; 

  int j; 

  int[] bmBc = new int[256]; 

  int[] qsBc = new int[256]; 

 

  long startTime = System.nanoTime(); 

 

  BoyerMoore BM = new BoyerMoore(256); // in the same package so it can be 

instantiated without import and use its 

            // methods 

  bmBc = BM.preBmBc(pattern, this.m, bmBc); 

  QuickSearch QS = new QuickSearch(); 

  QS.preQsBc(pattern, this.m, qsBc); 

 

  long endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 
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  /* Searching */ 

  j = 0; 

  while (j <= n - m) { 

   Ty = txt.substring(j, j + m); 

   if (pattern.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return j; 

   } 

   j += Math.max(bmBc[txt.charAt(j + m - 1)], qsBc[txt.charAt(j + m)]); 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  Smith searcherSMT = new Smith(pattern, txt); 

  int index = searcherSMT.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 

 

 6.1.20 Κωδικοποίηση Galil-Seiferas 

package twentyStringMatchingAlgorithms; 

 

/* 

 * The GalilSeiferas class finds the first occurrence of a pattern string in a 

 * text string. 

 * 

 * Throughout this section we will use a constant k. Galil and Seiferas suggest 

 * that practically this constant could be equal to 4. The function "reach" for 

 * 0 &lt= i &lt m is defined as follows: reach(i) = i+max{i' &lt= m-i : x[0 ... 

 * i' i'] = x[i+1 ... i'+i+1]}. Then a prefix x[0 ... p] of x is a prefix period 

 * if it is basic and reach(p) >= kp. 

 *  

 * The preprocessing phase of the Galil-Seiferas algorithm consists in finding a 

 * decomposition uv of x such that v has at most one prefix period and 

 * |u|=O(per(v)). Such a decomposition is called a perfect factorization. 

 * 

 * Searching phase in O(n) time complexity. Performs 5n text character 

 * comparisons in the worst case. It gives an overall linear number of text 

 * character comparisons. 

 * 

 */ 

 

public class GalilSeiferas implements StringMatchingAlgorithmsInterface { 
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 private String pattern; 

 private String txt; 

 private int n; 

 private int m; 

 private int k; 

 private int p; 

 private int p1; 

 private int p2; 

 private int q; 

 private int q1; 

 private int q2; 

 private int s; 

 private long startTime; 

 private long endTime; 

 

 /** 

  * Class constructor to set and initialize the class variables. Sets (m) the 

  * length of the pattern string Sets (n) the length of the txt string 

  *  

  * @param pat 

  *            the string to be found in the sequence 

  * @param txt 

  *            the string to be searched for the pattern 

  */ 

 

 public GalilSeiferas(String pattern, String txt) { 

 

  this.pattern = pattern; 

  this.txt = txt; 

  m = pattern.length(); // m is the pattern length (8) 

  n = txt.length(); // n is the text length (24) [0..23] 

 } 

 

 /** 

  * the memcmp String.h C language function 

  *  

  * @param a 

  * @param aIdx 

  * @param b 

  * @param bIdx 

  * @param length 

  * @return index 

  */ 

 

 /** 

  * The searching phase consists in scanning the source text src (y) for every 

  * occurrences of v and when v occurs to check naively if u occurs just before 

  * in the source text (y). 

  * 

  * 

  * @param x 

  * @param p 

  * @param n 

  * @param m 

  * @param s 

  * @param q 

  * @param y 

  * @param p1 

  * @param q1 

  * @param k 

  * @param result 

  * @return index 

  */ 

 

 private int search1() { 

 

  String Tx; 
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  String Ty; 

 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("pre-processing time: " + (endTime - startTime)); 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  while (p <= n - m) { 

   while (s + q < m && p + s + q < n && pattern.charAt(s + q) == 

txt.charAt(p + s + q)) 

    ++q; 

   Tx = pattern.substring(0, s + 1); 

   Ty = txt.substring(p, p + s + 1); 

   if (q == m - s && Tx.equals(Ty)) { 

    endTime = System.nanoTime(); 

    System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

    return p; 

   } 

   if (q == p1 + q1) { 

    p += p1; 

    q -= p1; 

   } else { 

    p += (q / k + 1); 

    q = 0; 

   } 

  } 

  endTime = System.nanoTime(); 

  System.out.println("searching time: " + (endTime - startTime)); 

  return -1; 

 } 

 

 /** 

  * Function 'parse' increments s. 

  * 

  * 

  * @param x 

  * @param y 

  * @param s 

  * @param q2 

  * @param p2 

  * @param q1 

  * @param p1 

  * @param q 

  * @param p 

  * @param k 

  * @param m 

  * @param n 

  * @param result 

  * @return 

  */ 

 

 private int parse() { 

 

  while (true) { 

   while (pattern.charAt(s + q1) == pattern.charAt(s + p1 + q1)) 

    ++q1; 

   while (p1 + q1 >= k * p1) { 

    s += p1; 

    q1 -= p1; 

   } 

   p1 += q1 / k + 1; 

   q1 = 0; 

   if (p1 >= p2) 

    break; 

  } 

 

  return newP1(); 

 } 
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 /** 

  * Function 'newP2' finds the second shortest prefix period of pattern[s .. 

  * m-1]. 

  * 

  * @param x 

  * @param y 

  * @param s 

  * @param q2 

  * @param p2 

  * @param q1 

  * @param p1 

  * @param p 

  * @param q 

  * @param k 

  * @param m 

  * @param n 

  * @param result 

  * @return 

  */ 

 

 private int newP2() { 

 

  while (pattern.charAt(s + q2) == pattern.charAt(s + p2 + q2) && p2 + q2 < k * 

p2) 

   ++q2; 

  if (p2 + q2 == k * p2) 

 

   return parse(); 

 

  else if (s + p2 + q2 == m) 

 

   return search1(); 

 

  else { 

   if (q2 == p1 + q1) { 

    p2 += p1; 

    q2 -= p1; 

   } else { 

    p2 += (q2 / k + 1); 

    q2 = 0; 

   } 

 

   return newP2(); 

  } 

 } 

 

 /** 

  * Function 'newP1' finds the shortest prefix period of pattern[s .. m-1]. 

  * 

  * @param x 

  * @param y 

  * @param s 

  * @param q1 

  * @param p1 

  * @param q2 

  * @param p2 

  * @param q 

  * @param p 

  * @param k 

  * @param m 

  * @param n 

  * @param result 

  * @return 

  */ 

 

 private int newP1() { 
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  while (s + p1 + q1 < m && pattern.charAt(s + q1) == pattern.charAt(s + p1 + 

q1)) 

   ++q1; 

  if (p1 + q1 >= k * p1) { 

   p2 = q1; 

   q2 = 0; 

 

   return newP2(); 

 

  } else if (s + p1 + q1 == m) 

   return search1(); 

  else { 

   p1 += q1 / k + 1; 

   q1 = 0; 

 

   return newP1(); 

  } 

 } 

 

 /* 

  * Helper orchestration function. 

  * The preprocessing phase (functions newP1, newP2 and parse) is to find a 

  * perfect factorization uv of pattern (x) where u=x[0 .. s-1] and v=x[s .. 

  * m-1]. Function 'newP1' finds the shortest prefix period of x[s .. m-1]. 

  * Function 'newP2' finds the second shortest prefix period of x[s .. m-1] and 

  * function 'parse' increments s. 

  * @return the index of the first occurrence of the pattern string in the text 

  *         string; n if no such match 

  */ 

 

 public int search() { 

 

  startTime = System.nanoTime(); 

 

  k = 4; 

  p = 0; 

  q = 0; 

  s = 0; 

  q1 = 0; 

  p2 = 0; 

  q2 = 0; 

  p1 = 1; 

 

  return newP1(); 

 } 

 

 /* 

  * Searches for the pattern string in the text string and prints the first 

  * occurrence of the pattern string in the text string. 

  */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBANBGBAGAGAGNANABAGNABG"; 

 

  GalilSeiferas searcherGS = new GalilSeiferas(pattern, txt); 

  int index = searcherGS.search(); 

 

  if (index == -1) { 

   System.out.println("\nNo Match between pattern and text\n"); 

  } else { 

   System.out.println("\nThis pattern found at position : " + index + " 

of the text."); 

  } 

 } 

} 
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 6.2  Κώδικας Διεπαφής 

 6.2.1 Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης των 12 πρώτων παραδειγμάτων 

 

package RunnerInputOutput; 

 

import twentyStringMatchingAlgorithms.*; 

 

public class Runner { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  String[][] testArray = new String[12][2]; 

 

  String pattern = "GBAGAGAG"; 

  String txt = "GBAGAGAG"; 

  String pattern2 = "GBAGAGAG"; 

  String txt2 = "GBAGAGAGGBGBAGAGAGNANABGNABG"; 

  String pattern3 = "GBAGAGAG"; 

  String txt3 = "GBBGAGAGGBGBAGBGAGNANABGNABG"; 

  String pattern4 = "GBAGAGAG"; 

  String txt4 = "GBBGAGAGGGBAGAGAGGNANABGNABG"; 

  String pattern5 = "GBAGAGAG"; 

  String txt5 = 

"GBAGAGAGGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAG

NANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

GAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAG

AGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAG

ABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABG

BGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBG

BAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBA

GAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNA

NABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBA

GAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBAN

BGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANA

BGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAG

BANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGN

ABGGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGB

AGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGA

GNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABG"; 

  String pattern6 = "GBAGAGAG"; 

  String txt6 = 

"GGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAG

NANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGGGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

GAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAG

AGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAG

ABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABG

BGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBG

BAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBA

GAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNA

NABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBA

GAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBAN

BGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANA

BGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAG

BANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGN

ABGGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGB

AGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGA

GNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABG"; 

  String pattern7 = "GBAGAGAG"; 

  String txt7 = 

"GGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAG

NANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGGGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

GAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAG

AGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBBGAGAG

ABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABG

BGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBG



 

174 

BAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBA

GAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNA

NABGNGBAGBGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGGBAGBGAGAGNANA

GBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBA

NBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGBGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGB

AGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANAB

GNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABG

NABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNABGNA

NGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANA

BGNABGGAGNANABGNABGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNAB"; 

  String pattern8 = 

"GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGG

AGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG"; 

  String txt8 = 

"GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGG

AGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAG

ABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBANBGBANBGBGB

ANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNAB

GANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBG

BAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAG

BANBGBAGAGNANABGNABGBGNABGGGBANBGBAGAGNANABGNABGBAGBANBGBAGAGNANABGNABGGAGNANABGNA

BGNANGBANBGBAGGBANBGBAGAGNANABGNABGAGNANABGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGB

AGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

GAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNA

BGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBANABGGBGBANBGBA

GAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAG

AGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGBANBGBGBANBGB

AGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBA"; 

  String pattern9 = 

"GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGG

AGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG"; 

  String txt9 = 

"BBBGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGG

AGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGBBBBBBBAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAG

ABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBANBGBANBGBGB

ANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNAB

GANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGGGBAGAGGAG

AGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABBGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGA

BGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGAB

GNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBG

BAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABG

AGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGN

ABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBANABGGBGBANBGB

AGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

GAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGBANBGBGBANBG

BAGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBA"; 

  String pattern10 = 

"GBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGG

AGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAG"; 

  String txt10 = 

"BBBGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGA

GGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGG

AGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGA

GGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAG

ABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGBANBGBANBGBGB

ANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNABGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNAB

GANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGA

BGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAG

AGGGBAGAGABGABGAGAGAGGAGGGAGAGABGABGNNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGGABG

NNGBAGAGGAGAGAGGAGBAGAGAGGGBAGAGABGABGAGAGGNABGABGNABGGNABGBGNABGGGBANBGGGBGBANBGB
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AGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGA

GAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAGAGNANABGNA

BGGBAGAGNANAGBANBGBAGAGNANABGGBGBANBGBAGAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBANABGGBGBANBGBA

GAGNANABGNABGANBGBAGAGNGBANBGBAGAGNANABGNABGANABGNABGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGAG

AGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBGBGBANBGBAGAGNANABGNABGBANBGBGBANBGB

AGAGNANABGNABGAGAGGBANGBANBGBAGAGNANABGNGBAGAGAGABGBGBANBGBANBA"; 

  String pattern11 = "veritatis et quasi"; 

  String txt11 = "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae 

ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 

quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 

porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 

velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 

ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 

molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla 

pariatur?"; 

  String pattern12 = "strig matching algorithm"; 

  String txt12 = "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae 

ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 

quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 

porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 

velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 

ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 

molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla 

pariatur?"; 

 

  testArray[0][0] = pattern; 

  testArray[0][1] = txt; 

  testArray[1][0] = pattern2; 

  testArray[1][1] = txt2; 

  testArray[2][0] = pattern3; 

  testArray[2][1] = txt3; 

  testArray[3][0] = pattern4; 

  testArray[3][1] = txt4; 

  testArray[4][0] = pattern5; 

  testArray[4][1] = txt5; 

  testArray[5][0] = pattern6; 

  testArray[5][1] = txt6; 

  testArray[6][0] = pattern7; 

  testArray[6][1] = txt7; 

  testArray[7][0] = pattern8; 

  testArray[7][1] = txt8; 

  testArray[8][0] = pattern9; 

  testArray[8][1] = txt9; 

  testArray[9][0] = pattern10; 

  testArray[9][1] = txt10; 

  testArray[10][0] = pattern11; 

  testArray[10][1] = txt11; 

  testArray[11][0] = pattern12; 

  testArray[11][1] = txt12; 

 

  int i; 

 

  //πίνακας που κάθε θέση είναι αναφορά προς αντικείμενα τύπου 

StringMatchingAlgorithmsInterface 

  StringMatchingAlgorithmsInterface[] smalgs = new 

StringMatchingAlgorithmsInterface[20]; 
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  System.out.println("Search String Using DFA----------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[0] = new SearchStringUsingDFA(testArray[i][0], 

testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[0].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Apostolico Crochemore------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[1] = new ApostolicoCrochemore(testArray[i][0], 

testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[1].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Apostolico Giancarlo-------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[2] = new ApostolicoGiancarlo(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[2].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Berry Ravindran------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[3] = new BerryRavindran(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[3].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Boyer Moore----------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[4] = new BoyerMoore(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[4].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Brute Force----------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[5] = new BruteForce(testArray[i][0], testArray[i][1]); 
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   int index = smalgs[5].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Galil Seiferas-------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[6] = new GalilSeiferas(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[6].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Horspool-------------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[7] = new Horspool(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[7].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Karp Rabin-----------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[8] = new KarpRabin(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[8].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Knuth Morris Pratt---------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[9] = new KnuthMorrisPratt(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[9].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Morris Pratt---------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[10] = new MorrisPratt(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[10].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 
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  System.out.println("Not So Naive---------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[11] = new NotSoNaive(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[11].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Quick Search---------------------------------------------

-------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[12] = new QuickSearch(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[12].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Raita----------------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[13] = new Raita(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[13].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Shift Or-------------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[14] = new ShiftOr(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[14].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Simon----------------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[15] = new Simon(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[15].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Smith----------------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[16] = new Smith(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[16].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 
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   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Tuned Boyer Moore----------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[17] = new TunedBM(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[17].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Turbo Boyer Moore----------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[18] = new TurboBM(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[18].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

  System.out.println("---------------------------------------------------------

--------------------\n"); 

 

  System.out.println("Zhu Takaoka----------------------------------------------

--------------------\n"); 

  for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

   long startTime = System.nanoTime(); 

   smalgs[19] = new ZhuTakaoka(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

   int index = smalgs[19].search(); 

   long endTime = System.nanoTime(); 

   System.out.println(endTime - startTime); 

  } 

 

 } 

} 

 

 6.2.2 Προσδιορισμός θέσης ταύτισης προτύπου και χρόνου αναζήτησης από 

αρχείο 

 

package RunnerInputOutput; 

 

 

//Algorithms 

import twentyStringMatchingAlgorithms.*; 

 

import java.io.BufferedWriter; 

//Dependencies 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileWriter; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import java.util.Scanner; 

 

/* 

* The Runner class is the main class of the project providing a 

* demonstration of the Single Pattern String Matching Algorithms. 

* 
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* For every test case the index of the match is given and the time to the 

* match. 

* 

*/ 

 

public class RunnerFromText { 

 

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException { 

 

    List<String> allCommands = Arrays.asList("ALL", "BF", "DFA", "AC", "AG", "BR", 

"BM", "TBM", "TBBM", "RT", "ZT", "GS", "HP", "KAR", "KMP", "MP", "SO", "NSN", 

"QS", "SMN", "SM"); 

    String inputFile = args[0]; 

 

    //creating File instance to reference text file in Java 

    File inputText = new File(inputFile); 

 

    //Creating Scanner instance to read File in Java 

     Scanner scnr = new Scanner(inputText); 

    

     //Reading 2 lines of file using Scanner class 

    String pattern = scnr.nextLine(); 

    String txt = scnr.nextLine(); 

    String alg = scnr.nextLine(); 

 

    // get next line dynamically  

    // https://stackoverflow.com/questions/7320315/how-to-test-for-blank-line-with-

java-scanner 

     

    String[][] testArray = new String[1][2]; 

 

    testArray[0][0] = pattern; 

    testArray[0][1] = txt; 

 

    int i; 

 

    StringMatchingAlgorithmsInterface[] smalgs = new 

StringMatchingAlgorithmsInterface[20]; 

     

    if ("ALL".equals(alg) || "DFA".equals(alg)) { 

        System.out.println("Search String Using DFA--------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[0] = new SearchStringUsingDFA(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[0].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Search String Using DFA 

in " + (endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg)|| "AC".equals(alg)) { 

        System.out.println("Apostolico Crochemore----------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[1] = new ApostolicoCrochemore(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[1].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, 

in " + (endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 
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        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg)|| "AG".equals(alg)) { 

        System.out.println("Apostolico Giancarlo-----------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[2] = new ApostolicoGiancarlo(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[2].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, 

in " + (endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "BR".equals(alg)) { 

        System.out.println("Berry Ravindran----------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[3] = new BerryRavindran(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[3].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Berry Ravindran, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "BM".equals(alg)) { 

        System.out.println("Boyer Moore--------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[4] = new BoyerMoore(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[4].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Boyer Moore, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

    if ("ALL".equals(alg) || "BF".equals(alg)) { 

        System.out.println("Brute Force--------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[5] = new BruteForce(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[5].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Brute Force, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 
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    if ("ALL".equals(alg) || "GS".equals(alg)) { 

        System.out.println("Galil Seiferas-----------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[6] = new GalilSeiferas(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[6].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Galil Seiferas, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "HP".equals(alg)) { 

        System.out.println("Horspool-----------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[7] = new Horspool(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[7].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Horspool, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "KAR".equals(alg)) { 

        System.out.println("Karp Rabin---------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[8] = new KarpRabin(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[8].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Karp Rabin, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "KMP".equals(alg)) { 

        System.out.println("Knuth Morris Pratt-------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[9] = new KnuthMorrisPratt(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[9].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 

" + (endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "MP".equals(alg)) { 

        System.out.println("Morris Pratt-------------------------------------------

----------------------\n"); 
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        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[10] = new MorrisPratt(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[10].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Morris Pratt, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg)|| "NSN".equals(alg)) { 

        System.out.println("Not So Naive-------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[11] = new NotSoNaive(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[11].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Not So Naive, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "QS".equals(alg)) { 

        System.out.println("Quick Search-------------------------------------------

---------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[12] = new QuickSearch(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[12].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Quick Search, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "RT".equals(alg)) { 

        System.out.println("Raita--------------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[13] = new Raita(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[13].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Raita, in " + (endTime 

- startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg)|| "SO".equals(alg)) { 

        System.out.println("Shift Or-----------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[14] = new ShiftOr(testArray[i][0], testArray[i][1]); 
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            int index = smalgs[14].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Shift Or, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "SMN".equals(alg)) { 

        System.out.println("Simon--------------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[15] = new Simon(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[15].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Simon, in " + (endTime 

- startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "SM".equals(alg)) { 

        System.out.println("Smith--------------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[16] = new Smith(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[16].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Smith, in " + (endTime 

- startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "TBM".equals(alg)) { 

        System.out.println("Tuned Boyer Moore--------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[17] = new TunedBM(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[17].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in " 

+ (endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "TBBM".equals(alg)) { 

        System.out.println("Turbo Boyer Moore--------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[18] = new TurboBM(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[18].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 
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            System.out.println("Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in " 

+ (endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if ("ALL".equals(alg) || "ZT".equals(alg)) { 

        System.out.println("Zhu Takaoka--------------------------------------------

----------------------\n"); 

        for (i = 0; i < testArray.length; i++) { 

            long startTime = System.nanoTime(); 

            smalgs[19] = new ZhuTakaoka(testArray[i][0], testArray[i][1]); 

            int index = smalgs[19].search(); 

            long endTime = System.nanoTime(); 

            System.out.println("Index of match " + index); 

            System.out.println("Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in " + 

(endTime - startTime) + " nanoseconds"); 

        } 

        System.out.println("-------------------------------------------------------

----------------------\n"); 

    } 

 

    if (!allCommands.contains(alg)){ 

 

        System.out.println("Use one of the following commands as third parameter 

for the algorithms "); 

         

        System.out.println("ALL  - Run all available algorithms"); 

        System.out.println("BF   - Run the Brute Force algorithm"); 

        System.out.println("DFA  - Run the Deterministic Finite Automanton 

algorithm"); 

        System.out.println("AC   - Run the Apostolico Crochemore algorithm"); 

        System.out.println("AG   - Run the Apostolico Giancarlo algorithm"); 

        System.out.println("BR   - Run the Berry Ravindran algorithm"); 

        System.out.println("BM   - Run the Boyer Moore algorithm"); 

        System.out.println("TBM  - Run the Tuned Boyer Moore algorithm"); 

        System.out.println("TBBM - Run the Turbo Boyer Moore algorithm"); 

        System.out.println("SO   - Run the Shift Or algorithm"); 

        System.out.println("SM   - Run the Smith algorithm"); 

        System.out.println("SMN  - Run the Simon algorithm"); 

        System.out.println("HP   - Run the Horspool algorithm"); 

        System.out.println("RT   - Run the Raita algorithm"); 

        System.out.println("NSN  - Run the Not So Naive algorithm"); 

        System.out.println("ZT   - Run the Zhu Takaoka algorithm"); 

        System.out.println("QS   - Run the Quick Search algorithm");           

        System.out.println("KMP  - Run the Knuth Morris Pratt algorithm");   

        System.out.println("MP   - Run the Morris Pratt algorithm"); 

        System.out.println("KAR  - Run the Karp Rabin algorithm"); 

        System.out.println("GS   - Run the Galil Seiferas algorithm"); 

                         

    } 

} 

} 
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 6.3  Υπολογιστική εμπειρία-αριθμητικά δεδομένα παραδειγμάτων-

πειραμάτων 

 6.3.1 Αποτελέσματα πρώτης εκτέλεσης αλγορίθμων για τα πρώτα 12 

παραδείγματα μέσω του Eclipse 

 Η υπολογιστική εμπειρία για καθένα απ' τα πρώτα 12 παραδείματα της πρώτης 

εκτέλεσης των αλγορίθμων εμφανίζεται αντίστοιχα ανά γραμμή. Για παράδειγμα ο χρόνος 

αναζήτησης του Ντετερμινιστικού Πεπερασμένου Αυτόματου για το πρώτο παράδειγμα ήταν 

1088214 ns, ενώ για το δωδέκατο παράδειγμα ήταν 491559 ns. Ισχύουν τα αντίστοιχα 

δεδομένα για την υπολογιστική εμπερία και των υπόλοιπων αλγορίθμων. 

 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 
 
1088224 
1167497 
1972961 
1133523 
1074777 
1126445 
1289236 
33409385 
14832415 
12158744 
281699 
491559 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 
 
12387 
13094 
115724 
17341 
13448 
117493 
468556 
147574 
312134 
233924 
76441 
252681 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 
 
24772 
32204 
69717 
41405 
31143 
116431 
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318859 
262943 
770428 
406270 
45299 
119970 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 
 
2357289 
867749 
901369 
951267 
980995 
910216 
992319 
547120 
644087 
561630 
542519 
531903 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 
 
27957 
30789 
45299 
37867 
32558 
74672 
174470 
238524 
308596 
474218 
45653 
66886 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Brute Force------------------------------------------------------------------ 
 
4954 
3185 
10617 
7078 
3185 
130234 
519871 
43529 
613653 
371235 
53438 
244895 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 
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15925 
15571 
44591 
27957 
15572 
459355 
1842374 
224723 
1718157 
1030540 
212337 
3037475 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Horspool--------------------------------------------------------------------- 
 
17695 
37867 
24773 
34682 
20172 
82104 
244894 
57331 
201012 
178009 
30788 
62993 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 
 
5663 
29373 
35035 
14864 
7786 
245249 
916940 
66178 
1006829 
956576 
103337 
548536 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 
 
10617 
21234 
20172 
14864 
10970 
99798 
392822 
167745 
472095 
300456 
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59454 
270730 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 
 
9201 
10617 
18402 
13448 
10617 
107938 
400962 
119616 
421842 
251265 
62639 
248433 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Not So Naive----------------------------------------------------------------- 
 
6724 
7078 
11678 
11678 
6370 
111477 
530841 
11679 
461478 
198889 
43529 
197473 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Quick Search---------------------------------------------------------------- 
 
19464 
23003 
35743 
23003 
19110 
59454 
186502 
52377 
196411 
125986 
31851 
57685 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Raita------------------------------------------------------------------------ 
 
775736 
702126 
695756 
690094 
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694341 
962946 
1220935 
1167851 
1362492 
1292422 
1147325 
1149803 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Shift Or--------------------------------------------------------------------- 
 
898184 
877304 
977456 
829882 
818204 
862440 
971439 
891814 
880843 
835898 
942775 
945606 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Simon------------------------------------------------------------------------ 
 
13801 
17341 
25126 
21941 
23710 
109707 
279223 
164561 
365927 
248434 
71487 
170223 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Smith------------------------------------------------------------------------ 
 
15217 
26896 
64763 
26188 
29727 
67240 
147574 
57331 
153944 
131649 
67948 
62639 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 
 
17695 
15571 
25834 
18403 
21234 
47068 
125632 
78211 
240648 
185441 
29373 
37867 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 
 
20880 
29374 
49545 
32204 
28312 
83166 
249849 
191457 
252680 
215875 
45299 
167746 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 
 
3484089 
1010014 
876242 
783168 
844746 
8243612 
914108 
971794 
799447 
734331 
541104 
532964 

 

 6.3.2 Αποτελέσματα δεύτερης εκτέλεσης αλγορίθμων για τα πρώτα 12 

παραδείγματα μέσω του Eclipse 

 
Search String Using DFA------------------------------------------------------ 
 
359556 
321690 
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305056 
304703 
306827 
317089 
374066 
15596472 
11756721 
12454600 
249141 
516332 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 
 
10263 
9909 
81396 
12740 
9201 
89182 
336554 
122801 
293024 
213398 
51668 
232508 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 
 
24065 
20880 
41406 
26896 
20172 
89181 
251619 
176947 
740347 
404501 
48130 
113246 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 
 
2037016 
855008 
944543 
672399 
535442 
592065 
975333 
529072 
571539 
552075 
522347 
524825 
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----------------------------------------------------------------------------- 
 
Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 
 
20880 
33266 
52376 
41052 
34328 
73964 
153236 
193226 
252327 
274976 
34681 
49546 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Brute Force------------------------------------------------------------------ 
 
3185 
2123 
7078 
4600 
2123 
89535 
358848 
27250 
369112 
216584 
37867 
188271 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 
 
10617 
10616 
30789 
19465 
10263 
315320 
1205718 
150759 
1299146 
1009307 
196057 
1009306 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Horspool--------------------------------------------------------------------- 
 
18048 
35743 
21588 
29373 
18049 
68655 
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295855 
59100 
196057 
174116 
32558 
60162 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 
 
5662 
54146 
54854 
14510 
7078 
224015 
896415 
66178 
1180238 
1013199 
109707 
581448 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 
 
10617 
21233 
19110 
14510 
10970 
166684 
388575 
165976 
464663 
298687 
56269 
244187 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 
 
9555 
9555 
16279 
12387 
10617 
72194 
296918 
82457 
291254 
175532 
37867 
161375 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Not So Naive----------------------------------------------------------------- 
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4601 
4601 
8493 
7786 
3893 
75379 
305057 
6370 
302226 
145804 
30081 
140496 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Quick Search---------------------------------------------------------------- 
 
12740 
15218 
22649 
13802 
12740 
39636 
117493 
31143 
128817 
108645 
27958 
41405 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Raita------------------------------------------------------------------------ 
 
730084 
704603 
698233 
692217 
706727 
763704 
798032 
690094 
779983 
760165 
700003 
712389 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Shift Or--------------------------------------------------------------------- 
 
985949 
932512 
837667 
839084 
841207 
878011 
1075485 
846515 
834483 
845453 
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874119 
980287 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Simon------------------------------------------------------------------------ 
 
13802 
16633 
22295 
21234 
26188 
106876 
277453 
194288 
365572 
256574 
72902 
169869 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Smith------------------------------------------------------------------------ 
 
23711 
29373 
62286 
26895 
26896 
68656 
191456 
58393 
213398 
162437 
41052 
65116 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 
 
20172 
15218 
127402 
18048 
21587 
44945 
131295 
82457 
622146 
171993 
27250 
36451 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 
 
21587 
32559 
56977 
27958 
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29019 
85642 
258343 
203135 
254450 
224016 
46360 
80334 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 
 
2369676 
882613 
828467 
814665 
803693 
809002 
846868 
980641 
1030186 
1013199 
790954 
849346 

 

 6.3.3 Αποτελέσματα τρίτης εκτέλεσης αλγορίθμων για τα πρώτα 12 

παραδείγματα μέσω του Eclipse 

 
Search String Using DFA------------------------------------------------------ 
 
349293 
329476 
328767 
324521 
328768 
344339 
398485 
16463867 
12586249 
12373204 
232509 
468556 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 
 
10971 
10971 
112184 
14156 
9909 
95198 
353894 
124925 



 

198 

315320 
227554 
55561 
243125 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 
 
25480 
22649 
43883 
30435 
21588 
100152 
307180 
187564 
799093 
435290 
49545 
124216 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 
 
1648440 
581095 
581094 
579679 
552429 
602328 
779629 
638071 
616483 
591357 
553844 
575078 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 
 
23711 
21587 
35389 
31850 
21234 
55915 
141911 
180486 
239586 
263297 
33620 
53438 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Brute Force------------------------------------------------------------------ 
 
3539 
2124 
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7432 
4601 
2123 
113246 
368404 
28666 
387868 
227554 
34328 
164207 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 
 
10970 
10971 
31496 
20526 
12741 
347878 
1356476 
159606 
1300916 
720528 
155360 
780337 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Horspool--------------------------------------------------------------------- 
 
15925 
14509 
16633 
21588 
13448 
52730 
153237 
37158 
144743 
151113 
22295 
41760 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 
 
4600 
21587 
25481 
10970 
5309 
164915 
642318 
47422 
772197 
878365 
82811 
402024 
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----------------------------------------------------------------------------- 
 
Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 
 
8494 
15218 
16987 
14863 
8847 
78564 
302579 
130941 
353894 
266128 
41406 
178717 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 
 
7432 
7431 
12740 
9909 
7078 
77149 
296564 
87058 
337969 
260820 
61578 
250557 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Not So Naive----------------------------------------------------------------- 
 
6724 
7431 
13802 
9909 
12386 
133064 
501114 
15217 
456524 
215876 
44237 
205259 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Quick Search---------------------------------------------------------------- 
 
24064 
23711 
35744 
29373 
20526 
75380 
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222600 
62286 
245249 
205966 
35389 
66532 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Raita------------------------------------------------------------------------ 
 
1557489 
1114059 
1056021 
772905 
793431 
1080085 
953391 
806171 
1201825 
1248539 
1100611 
1269773 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Shift Or--------------------------------------------------------------------- 
 
1390096 
1531655 
1391158 
1407438 
1397174 
1456274 
1713556 
1446366 
964007 
935343 
945959 
1016738 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Simon------------------------------------------------------------------------ 
 
12741 
18757 
26896 
20880 
25126 
120678 
278161 
172347 
314612 
294794 
60162 
130233 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Smith------------------------------------------------------------------------ 
 



 

202 

17341 
25126 
69717 
28665 
25834 
67240 
162437 
34328 
141912 
118909 
23357 
46360 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 
 
9201 
9202 
16987 
10616 
17340 
34328 
94844 
54146 
162438 
141912 
20880 
23711 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 
 
13802 
30081 
49191 
30081 
27958 
80688 
186148 
158545 
196058 
232509 
43529 
78918 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 
 
2523266 
948791 
804402 
872349 
892167 
914816 
964715 
1097072 
1125384 
1129984 
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935343 
918356 

 

 6.3.4 Υπολογιστική εμπειρία εκτέλεσης αλγορίθμων του παραδείγματος 

του Sedgewick μέσω της κλάσης RunnerFromText με το πρότυπο να μην 

υπάρχει μέσα στο κείμενο αναζήτησης 

 6.3.4.1 Αποτελέσματα πρώτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 19978179 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 44076069 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 37293284 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 26972240 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 14098893 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Brute Force, in 27804252 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 161726917 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Horspool, in 14914978 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 103080565 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 
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Index of match -1 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 33151984 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 30122983 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 52275503 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Quick Search, in 21526477 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Raita, in 24041975 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Shift Or, in 26254537 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Simon, in 25440575 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Smith, in 12886088 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 8565363 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 19398850 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 6871259 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 6.3.4.2 Αποτελέσματα δεύτερης εκτέλεσης αλγορίθμων  

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 22353888 nanoseconds 
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----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 59818458 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 32216989 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 16580770 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 14962046 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Brute Force, in 28772513 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 144310951 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Horspool, in 14317247 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 100770681 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 40743424 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 45668250 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 41481652 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Quick Search, in 14453851 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Raita, in 13765522 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Shift Or, in 31746307 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Simon, in 24000923 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Smith, in 13933269 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 8068138 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 17811976 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 7286026 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.5 Αποτελέσματα τρίτης εκτέλεσης αλγορίθμων  

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 21352006 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 47352092 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 26396803 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 21748724 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 16655088 nanoseconds 
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----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Brute Force, in 22849697 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 153551195 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Horspool, in 12204836 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 90941199 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 32304402 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 39252810 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 54292714 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Quick Search, in 12976685 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Raita, in 14243990 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Shift Or, in 23469724 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Simon, in 20350832 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Smith, in 10608763 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 7857569 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 19952698 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match -1 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 9136552 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.6 Υπολογιστική εμπειρία εκτέλεσης αλγορίθμων του παραδείγματος 

του Sedgewick μέσω της κλάσης RunnerFromText με το πρότυπο στην 

αρχή του κειμένου αναζήτησης 

 6.3.6.1 Αποτελέσματα πρώτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 8701613 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 2129043 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 1638188 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 5600769 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 103337 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Brute Force, in 839443 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 958352 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 
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Index of match 0 

Execution time of algorithm Horspool, in 753800 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 802992 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 70425 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 847228 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 1118668 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Quick Search, in 1097434 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Raita, in 3682650 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Shift Or, in 4131036 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Simon, in 3190025 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Smith, in 716287 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 4486703 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 2599726 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 
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Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 4778668 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.6.2 Αποτελέσματα δεύτερης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------  

Index of match 0 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 9093731 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 2095069 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 1643143 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 5580244 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 105108 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Brute Force, in 890758 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 964368 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Horspool, in 759109 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 1230499 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 66887 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 786359 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 
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Index of match 0 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 722303 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Quick Search, in 5640406 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Raita, in 3777140 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Shift Or, in 3935686 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Simon, in 3142249 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Smith, in 732212 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 4444589 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 2652810 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 4805564 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.6.3 Αποτελέσματα τρίτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 10212752 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 2124088 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 1646681 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 5642529 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 105815 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Brute Force, in 906684 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 981710 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Horspool, in 743537 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 739998 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 71841 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 1094956 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 1407093 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Quick Search, in 5107438 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Raita, in 3741751 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Shift Or, in 4122897 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 
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Index of match 0 

Execution time of algorithm Simon, in 3295133 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Smith, in 760170 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 4392920 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 2684307 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 0 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 4819012 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.7 Υπολογιστική εμπειρία εκτέλεσης αλγορίθμων του παραδείγματος 

του Sedgewick μέσω της κλάσης RunnerFromText με το πρότυπο στη μέση 

του κειμένου αναζήτησης 

 6.3.7.1 Αποτελέσματα πρώτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 17751814 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 38884404 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 16995537 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 11322218 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 7370962 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 
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Execution time of algorithm Brute Force, in 25511708 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 103039513 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Horspool, in 6400930 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 57298005 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 22461826 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 21420662 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 32323513 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Quick Search, in 11572423 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Raita, in 9050555 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Shift Or, in 17738013 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Simon, in 15513063 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Smith, in 10379791 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 4821135 nanoseconds 



 

215 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 10181963 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 7952414 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 6.3.7.2 Αποτελέσματα δεύτερης εκτέλεσης αλγορίθμων  

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 17074810 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 39125408 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 16991998 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 11752557 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 6852149 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Brute Force, in 33819788 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 109672600 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Horspool, in 10253450 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 57643054 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 17885587 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 20055328 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 29870655 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Quick Search, in 9507436 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Raita, in 7825718 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Shift Or, in 16767628 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Simon, in 17455602 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Smith, in 11406445 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 4884483 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 11598258 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 5929894 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.7.3 Αποτελέσματα τρίτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 
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Execution time of algorithm Search String Using DFA in 15204111 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 33478632 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 14733783 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 12769656 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 9717296 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Brute Force, in 18782715 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 105046815 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Horspool, in 7068733 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 67596046 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 20640674 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 17682804 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 39228038 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Quick Search, in 11878544 nanoseconds 
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----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Raita, in 11489966 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Shift Or, in 17375268 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Simon, in 22093420 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Smith, in 11678593 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 4962694 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 13436751 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 360750 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 6230352 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 6.3.8 Υπολογιστική εμπειρία εκτέλεσης αλγορίθμων του παραδείγματος 

του Sedgewick μέσω της κλάσης RunnerFromText με το πρότυπο στο τέλος 

του κειμένου αναζήτησης 

 6.3.8.1 Αποτελέσματα πρώτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 22982408 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 49320819 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 
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Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 26365661 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 19948805 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 13734379 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Brute Force, in 23386559 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 147377112 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Horspool, in 13996970 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 103140728 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 25358825 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 24447541 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 46562548 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Quick Search, in 16043201 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Raita, in 13708190 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Shift Or, in 25989115 nanoseconds 
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----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Simon, in 21972387 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Smith, in 12332594 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 8215005 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 20716408 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 7940735 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 6.3.8.2 Αποτελέσματα δεύτερης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------  

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 20927684 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 46510171 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 28104709 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 21196645 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 18109957 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Brute Force, in 25836939 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 
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Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 140045434 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Horspool, in 14736260 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 108419805 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 35080014 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 39683857 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 66467824 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Quick Search, in 17001907 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Raita, in 20092841 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Shift Or, in 26380878 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Simon, in 24916099 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Smith, in 12937050 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 10572311 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 22792366 nanoseconds 
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----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 8906874 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 6.3.8.3 Αποτελέσματα τρίτης εκτέλεσης αλγορίθμων 

Search String Using DFA------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Search String Using DFA in 20209628 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Crochemore-------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Apostolico Crochemore, in 54444182 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Apostolico Giancarlo--------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Apostolico Giancarlo, in 27052928 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Berry Ravindran-------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Berry Ravindran, in 36282201 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Boyer Moore------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Boyer Moore, in 12989780 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Brute Force------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Brute Force, in 18768913 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Galil Seiferas--------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Galil Seiferas, in 123345754 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Horspool--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Horspool, in 11946138 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Karp Rabin------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Karp Rabin, in 86730536 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Knuth Morris Pratt----------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Knuth Morris Pratt, in 28336865 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Morris Pratt----------------------------------------------------------------- 
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Index of match 718910 

Execution time of algorithm Morris Pratt, in 28865233 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Not So Naive----------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Not So Naive, in 50462844 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Quick Search---------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Quick Search, in 19114317 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Raita------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Raita, in 12944127 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Shift Or--------------------------------------------------------------------- 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Shift Or, in 33694154 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Simon------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Simon, in 28320586 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Smith------------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Smith, in 12462120 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tuned Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Tuned Boyer Moore, in 7174903 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Turbo Boyer Moore------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Turbo Boyer Moore, in 20334199 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 

Zhu Takaoka------------------------------------------------------------------ 

Index of match 718910 

Execution time of algorithm Zhu Takaoka, in 6944516 nanoseconds 

----------------------------------------------------------------------------- 
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