
Анализ на задача 2 - ИЗПИТ 

 
За отговарянето на двата типа въпроси в задачата, могат да се използват 

различни подходи. Подходът за отговор на въпроси от Tип 1 е значително по-лесен. 

 
За отговор на въпроси от Тип 1 трябва да бъде съставен индекс (речник) на 

думите, срещащи се в текста. Срещу всяка дума в индекса, следва да запишем сумата 
от позициите на срещанията й в текста. Индексът може да се реализира чрез различни 

структури – например балансирано дърво, хеш таблица и др. Изчислителната 
сложност за съставянето на индекса е пропорционална на дължината на текста, 

умножена по сложността за намирането и вмъкването на дума в индекса. В случая на 

балансирано дърво, времето за търсене и вмъкване е пропорционално на логаритъм от 

големината на индекса. При хеш таблица сложността за намиране и вмъкване, варира 
значително в зависимост от хеш функцията и организацията на таблицата. При добра 

реализация хеш таблицата има амортизиранo константна сложност за търсене и 
вмъкване. 

  

Съществуват и по-ефективни конструкции за съставяне на индекса. Например, 

може да се построи дървовиден насочен граф, на който ребрата са означени с букви. 
Тази структура е известна под името TRIE. На всеки връх на графа отговаря 

еднозначно последователност от символи, която е префикс на поне една дума от 

индекса. От всеки връх се построяват преходи към върховете, чиито съответни 
префикси се получават от този на дадения, чрез добавянето на още една буква. Тази 

структура съответства на детерминиран краен автомат с дървовидна структура. 

Пример на такъв граф е даден на картинката. 

 

 
TRIE за думите: "to", "tea", "ten", "i", "in", и "inn". 

 

Към върховете, на които съответстват пълни думи, записваме и сумата от 

позициите на срещанията им в текста. По този начин, времето за намиране на думата 
в индекса или за добавянето на нова дума е пропорционално на дължината на думата 

и не зависи от големината на индекса. 
 

За отговор на въпросите от Тип 2 е необходимо да имаме списък от всички 

поднизове срещани в текста. По принцип, може да се подходи както в първия случай, 

но броят на поднизовете в текст с n символа е n2. Поради това, при по-дълъг текст, 
много бързо се надхвърлят ограниченията за памет и време. Едно възможно решение 

е построяване на TRIE структура за всички суфикси на текста. Тази структура е 
известна под името “суфиксно дърво”. Може да се докаже, че броят на върховете в 

суфиксното дърво за текст с дължина n е най-много 2n. Това дърво може да се 
построи за време пропорционално на дължината на текста. Алгоритъмът за 

построяване не е тривиален – може да се намери в по-сериозните книги за структури 
от данни и в Интернет. Към всеки връх на дървото (без корена), трябва да се запише 

сумата от позициите на срещанията на съответния суфикс в текста. Времето за 

намиране на подниз е пропорционално на дължината на подниза. 



 

Последната конструкция може да бъде използвана и за отговор на първия тип 
въпроси. Но в този случай, трябва да имаме допълнително маркиране на върховете, 

които са и думи в текста, като сумата от позициите им в текста може да е различна. 

 
Състезателите Васил Поповски и Ивайло Бояджиев, който са съответно на първо 

и второ място в кръга, използват друга структура известна с името “суфиксен масив”, 
която е подобна като идея на “суфиксното дърво”. 

 


