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Recenzja rozprawy habilitacyjnej dra Artura Jeza zatj^ulowanej 
„ Rekompresja: nowe podejscie do rownan slow, 

unifikacji i skompresowanych danych" 

Przedstawiona rozprawa habilitacyjna dotyczy techniki rekompresji i opisuje sposoby jej 
uiycia do rozwi^zywania roznego rodzaju problemow na slowach, czy na termach: rownan na 
slowach, wyszukiwania skompresowanego wzorca w skompresowanym tekscie, czy 
problemu unifikacji kontekstow. Rozprawa prezentuje bardzo spojny tematycznie obszar 
badah, bo co prawda dotyczy roznych problemow, ale wszystkie te problemy rozwi^zywane 
sq, zapomoc^^jednej techniki. Co wi^cej rozprawa jest bardzo obszema i w jej sklad wchodzi 
az 10 prac, z czego az 8 jest jednoautorskich. Badane problemy stanowi^ ciekaw^ gal^z badan 
algorytmicznych, ktora stawia sobie na celu zrozumienie fundamentalnych wlasnosci stow i 
operacji na nich. Prezentowane badania wkraczaj^ takze w dose praktyczne obszary w 
momencie, gdy zaczyna bye rozwazany problem wyszukiwania w skompresowanych danych. 

Technika rekompresji polega na zast^powaniu par liter nowymi literami, a takze 
zast^powaniu powtorzeh tej samej litery nowymi literami. operacJQ zast^powania mozna 
powtarzac wielokrotnie, az otrzymamy jednoelementowy c i ^ sjmboli, ktory koduje slowo 
wejsciowe. Co wi^cej wykonuj^c te zast^ienia w odpowiednio uporz^dkowany sposob 
mozemy zagwarantowac, ze takie same slowa zostanq. skompresowane do takiego samego 
symbolu. Ten pomysl zostal po raz pierwszy uzyty w pracy Mehlhorna, Sundara i Uhriga [82] 
oraz potem rozwini^ty w pracy Alstrupa, Brodala i Rauhe [2]. Nowatorskim pomyslem 
habilitanta jest stosowanie tej techniki do slow, ktore ŝ^ zadanie w sposob niejawny, np. przez 
rownanie na slowach. 

Uiycie wlasnie takiej techniki pozwolilo habilitantowi na pokazanie, ze problem rownan na 
slowach daje SIQ rozwi^zac w pami^ci 0{n log n) bitow, co poprawia wczesniejsze 
kwadratowe ograniczenie [H3]. Co wi^cej praca [H3] zawiera tez nowy i prostszy dowod 
tego, ze dkigosc najkrotszego rozwi^zania rownania na slowach jest co najwyzej podwojnie 
wykladnicza, oraz now^ konstrukcjq reprezentacji wszystkich rozwi^zari rownania na 
slowach. Kolejny wynik, dotycz^cy rownan na slowach, przedstawiony zostal w pracy [H6], 
gdzie pokazany zostal liniowy algorj^m podaj^cy wszystkie rozwiqzania rownania na 
slowach z jedn^^ zmienn^. Tutaj poprzedni najlepszy algorytm wymagal czasu 0(n + #Aog n), 
gdzie #x oznacza liczb^ rozwi^ah rownania. Ostatnim wynikiem prezentowanym w 
rozprawie, a dotycz^cym rownan na slowach, jest pokazanie, ze problem rozwi^zywania 
rownan na slowach w polgrupie wokiej z inwersj^. i wiqzami regulamymi, oraz rownan na 
slowach z wi^zami regulamymi w grupie wolnej jest w PSPACE [H8], co nie bylo znane 
wczesniej. 



Kolejnym tematem rozprawy jest przetwarzanie skompresowanych slow. Podstawowe pytania 
dotyczq. tutaj przetwarzania danych zadanych przez tak zwane Straight Line Programs (SLP), 
ktore zadaj^ tekst jako deterministyczny c i ^ produkcji. W pracy [ H 2 ] autor pokazal, ze 
wyszukiwanie wzorca zadanego przez SLP w tekscie zadanym przed inny SLP wymaga czasu 
0{n log log n). Wynik ten wyraznie poprawia wczesniej znany algorytm, ktory dzialal w 
czasie O(n^) (zauwazmy, ze log N=0(n)). W pracy [ H I ] autor rozwaza natomiast problem 
rozpoznawania skompresowanego slowa przez skompresowany automat. Tutaj udowadnia, ze 
dla automatu niedeterministycznego problem jest w NP, a w przypadku automatu 
deterministycznego problem jest w P. Wynik ten dokladnie okresla zlozonosc tych 
problemow, bo wczesniej bylo tylko wiadomo, ze problemy te ŝ^ odpowiednio NP-trudne i P-
trudne. Ostatnimi pracami, ktore dotyczy skompresowanych slow ŝ^ prace [ H 5 ] i [ H 9 ] , ktore 
pokazuj^ algorytmy aproksymacyjne dla generowania najkrotszego SLP/najmniejszej 
gramatyki dla danego slowa. 

Ostatnim tematem, ktory jest badany w ramach habilitacji jest rekompresja termow oraz 
problem unifikacji kontekstow. Praca [ H I O ] zawiera chyba najmocniejszy wynik z calej 
habilitacji, czyli pokazanie, ze problem unifikacji kontekstow jest w PSPACE. Wynik ten 
jasno prezentuje ogolnosc i SHQ techniki rekompresji. Natomiast, praca [ H 7 ] bada problem 
aproksymacji najmniejszej gramatyki generujq,cej termy. 

Podsumowuj^c, prace wchodz^ce w sklad habilitacji stanowi^ istotny wklad do dziedziny 
algorytmiki tekstow oraz termow. Zawierajq, one bardzo ciekawe i nietrywialne rozwazania. 
Wielu przypadkach doprowadzily do pokazania prostych rozwi^zaii dla istotnych problemow, 
a w kilku innych okazaly SIQ na tyle silne aby pokazac nowe wczesniej nieznane wyniki, tzn. 
dowody, ze pewne problemy naleẑ ^ do klasy PSPACE. Prace wchodz^ce w sklad rozprawy 
stanowi^. bardzo spojny obraz i pokazuĵ ^ bogactwo problemow do jakich moze zostac uzyta 
technika rekompresji. Nie ma tutaj w^tpliwosci, ze dorobek wchodzq,cy w sklad habilitacji 
lezy na bardzo wysokim swiatowym poziomie. Jednak glown^ wad^ zlozonej rozprawy jest 
niedbale przygotowany autoreferat. Autoreferat zawiera mi^dzy innymi spor^ liczb^ bl^dow 
formatowania - wystaj^ce linie. Jednak nie ŝ  to jedyne problemy. W tej recenzji skupi^ siq 
tylko na pokazaniu kilku problemow merytorycznych w polskiej wersji autoreferatu 
(problemy te wydaj^, siq wystQpowac takze w angielskiej wersji autoreferatu): 
- Praca [ H 4 ] nie jest nigdzie opisana w tresci autoreferatu, co jest raczej dziwne, poniewaz 
jest wl^czona w sklad rozprawy. Poniewaz praca ta ma charakter przegl^dowy i nie zawiera 
nowych wynikow wzgl^dem innych prac, to raczej wypadaloby jej jednak nie wl^czac w 
sklad rozprawy. 
- Wynik 1 0 jest bl^dnie przypisany do pracy [ H 2 ] , a powinien bye przypisany do pracy [ H I ] . 
- Przez caly autoreferat bardzo niedbale jest traktowana sprawa rozroznienia, czy braku 
rozroznienia mi^dzy SLP i „gramatykami". Po pierwsze SLP jest zdefiniowane bardzo pozno 
w autoreferacie i to dopiero po wielokrotnych odwolaniach do tego poJQcia. Po drugie 
obydwa poj^cia uzywane ŝ  wymiennie, czQsto bez dyskutowania roinicy, b^dz podawania 
dodatkowych okresleh, ktore moglyby ograniczyc poj^cie gramatyki do SLP. Kulminacj^ tej 
niedbalosci jest sformulowanie Wyniku 14, gdzie algorytm oblicza gramatyk^, ktora jest 
aproksymacyjna do najmniejszego SLP. 
- Bardzo cz^sto sformulowania wynikow w autoreferacie nie oddaĵ _ pelnych szczegolow 
wynikow w pracach. W przypadku skomplikowanych poj^c mozna to zrozumiec. Jednak w 
przypadku podawania czasu dzialania algorytmow jest to dla mnie niezrozumiaie, np. praca 
[ H 2 ] zawiera algorytm dzialaj^cy w czasie 0(n log N log n), ktory w autoreferacie jest 
opisywany jako algorytm dzialaj^cy w czasie 0(n log N). 



- Autoreferat bardzo slabo opisuje wczesniej znane wyniki w relacji do wynikow uzyskanych 
przez habilitanta, np. w przypadku Wyniku 1 nie jest nigdzie powiedziane, ze poprzedni 
dowod PSPACE wymagal pamiQci kwadratowej. 

Prace nie wchodz^ce w sklad rozprawy habilitacyjnej dotyczy w duzej mierze tematyki 
automatow i j^zykow, choc pojawiajq^ SIQ tam prace zajmujq,ce si^ algorytmami online. W 
wiqkszosci zostaly zaprezentowane na dose dobrych konferencjach. Przedstawiaj^. one 
solidny dorobek i pokazuĵ ^ dobr^ wspolpracq habilitanta z innymi badaczami. 

Podsumowanie 

Zarowno zaprezentowany w roli rozprawy habilitacyjnej cykl prac, jak i caly dorobek 
naukowy dra Artura Jeza oceniam jako znakomity i wnosz^ o dopuszczenie go do 
dalszych etapow przewodu habilitacyjnego. Na podkreslenie zasluguje fakt, ze ta rozprawa 
habilitacyjna zawiera bardzo nietrywialne i silnie wyniki dla problemow, z ktorymi mierzyli 
si^ wczesniej inni badacze, ale nie odniesli sukcesu, albo osi^n^h tylko wyniki cz^sciowe. 
Poziom naukowy habilitacji zasluguje na wyroznienie, jednakze autoreferat i 
prezentacja wynikow w tym autoreferacie, ktore stanowiq nieodt^cznq cz^sc habilitacji, 
jest przygotowana bardzo niedbale. Dlatego chcialbym wnioskowac, aby habilitant 
dostarczyl komisji poprawion^ wersjf autoreferatu - w formic odpowiedzi na t^ 
recenzjf. Takie post^powanie wydaje mi si§ nieodzowne, aby moc wnioskowac o 
wyroznienie tej habihtacji. 


