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1 Bank zada«
W pracy dydaktycznej wykªadowcy gromadz¡ zadania, z których sporz¡dzaj¡ na bie-
»¡co listy zada«. Gromadzone zadania dotycz¡ ró»nych przedmiotów, reprezentuj¡ ró»ne
poziomy trudno±ci, zapisywane s¡ w ró»norodnych formatach, wyst¦puj¡ w wersjach
(zmieniaj¡ si¦ z roku na rok), charakteryzuj¡ si¦ ró»n¡ pracochªonno±ci¡, dotycz¡ ró»-
nych partii materiaªu, przeznaczone s¡ do ró»nych form nauczania (¢wiczenia, pracownia,
egzamin, kolokwium). Bez odpowiedniego narz¦dzia, przygotowywanie materiaªów dla
studentów staje si¦ »mudne i nieefektywne.
Celem pracy jest stworzenie narz¦dzia pozwalaj¡cego zarz¡dza¢ bankiem zada«. Dla
przykªadu podajemy poni»ej niektóre cechy funkcjonalno±ci, które powinna posiada¢ wy-
nikowa aplikacja:

1. Dost¦p niezale»ny od platformy sprz¦towej.

2. Dodawanie/usuwanie/mody�kacja zada« w bazie (w kilku wybranych najpopular-
niejszych formatach).

3. Automatyczne tworzenie zbiorów/list zada« w oparciu o kryteria czasowe, tema-
tyczne, trudno±ci, itp.

4. Mo»liwo±¢ umieszczania rozwi¡za« zada«.

5. Konwersja mi¦dzy formatami (o ile dost¦pne narz¦dzia).

6. Ró»ne poziomy dost¦pu do bazy (u»ytkownicy o ró»nych zakresach uprawnie«).

Zaznaczy¢ przy tym nale»y, »e istotn¡ cz¦±ci¡ pracy b¦dzie wyspecy�kowanie docelowej
funkcjonalno±ci, w porozumieniu z opiekunem.

2 Publikacje i ich punktacja
Ka»da jednostka naukowa oceniana jest m.in. na podstawie warto±ci publikacji nauko-
wych jej pracowników. Cz¦±¢ publikacji mo»na pobra¢ z dost¦pnych w internecie baz
danych (np. dla informatyki tak¡ baz¡ jest DBLP) w formacie XML i innych. Ale nie
wszystkie.
Gdy lista publikacji jest ju» sporz¡dzona, nale»y przypisa¢ punkty publikacjom na pod-
stawie ró»nych czynników, m.in.:

1Mo»liwe inne tematy w obszarach: algorytmika (szczególnie algorytmy rozproszone), zªo»ono±¢ ob-
liczeniowa i j¦zyki formalne, kompresja danych, analiza grafu linków, grafu sieci spoªecznych.



• czasopisma, konferencji, itp. czyli miejsca publikacji (MNiSW sporz¡dza list¦ cza-
sopism z przypisan¡ do nich punktacj¡; zmienia si¦ ona w czasie);

• liczby autorów publikacji, którzy s¡ zatrudnieni w ocenianej instytucji.

Na koniec wybierana jest tylko ustalona (zale»na od liczby pracowników) liczba najwy»ej
punktowanych publikacji.
Zadanie polega na stworzeniu aplikacji, która umo»liwia¢ b¦dzie tworzenie bazy publikacji
przez pracowników naukowych i pracowników administracji. Do funkcjonalno±ci nale»e¢
b¦d¡ m.in.:

• import danych (publikacje, listy czasopism, osoby), m.in. z dost¦pnych w sieci
repozytoriów;

• edycja danych (osoby, czasopisma, publikacje, instytucje);

• tworzenie indywidualnych list publikacji, zbiorowych list publikacji;

• tworzenie zestawie« z punktacj¡ publikacji (rocznych, kilkuletnich, indywidualnych,
itp.)

• tworzenie i mody�kacja reguª przydzielania punktów publikacjom;

• ilustracje w postaci wykresów;

• dynamiczny system uprawnie« i typów u»ytkowników.

3 Ograniczona kompresja gramatykowa
Wiele spo±ród popularnych algorytmów kompresji tekstów mo»na potraktowa¢ jako kom-
presj¦ �gramatykow¡�. Formalnie, kompresj¦ �gramatykowa� zde�niowa¢ mo»emy w ten
sposób, i» dla kompresowanego tekstu szukamy �najmniejszej� gramatyki bezkonteksto-
wej (tzn. o najkrótszym opisie) generuj¡cej ten tekst. W pewnym sensie podej±cie �gra-
matykowe� realizuj¡ np. takie algorytmy jak LZ77 czy LZ78. Jedn¡ z zalet kompresji
gramatykowej jest mo»liwo±¢ do±¢ efektywnego wyszukiwania wzorca bez konieczno±ci
dekompresji.
Decyzyjna wersja problemu znajdowania najmniejszej gramatyki generuj¡cej dany tekst
jest NP-zupeªna. Znane s¡ jednak wielomianowe algorytmy aproksymacyjne dla tego
problemu (co ciekawe, bazuj¡ce na kodowaniu LZ77).
Niektóre algorytmy kompresji, potraktowane gramatykowo, generuj¡ stosunkowo proste
gramatyki. Na przykªad LZ78 tworzy gramatyki liniowe (tzn. takie, w których po prawej
stronie produkcji mo»e wyst¡pi¢ co najwy»ej jeden nieterminal). Powstaj¡ zatem pytania:

• Jak trudny jest problem znajdowania najmniejszej gramatyki liniowej (warto po-
czyta¢ prac¦ [D])?

• Jak daleko od optymalnej gramatyki liniowej s¡ gramatyki generowane przez LZ78?



• Jak szybko mo»na zbudowa¢ maª¡ gramatyk¦ liniow¡ generuj¡c¡ dany tekst?
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4 Gramatykowa kompresja obrazów
W pracy [A] przedstawione zostaªo uogólnienie gramatyk bezkontekstowych na �teksty
dwuwymiarowe� czyli obrazki. Mo»na wi¦c, analogicznie do tekstów (p. temat �Kom-
presja gramatykowa�) kompresowa¢ obrazek buduj¡c jak najmniejsz¡ gramatyk¦, która
go generuje. W pracy [B] podano pierwsze oszacowanie na wspóªczynnik aproksymacji
wielomianowego algorytmu tworz¡cego gramatyk¦ dla obrazka.
Celem pracy jest zaj¦cie si¦ tematem kompresji gramatykowej obrazków, próba uzyskania
nowych algorytmów o lepszych wspóªczynnikach aproksymacji i/lub rozwa»enie w¦»szych
klas gramatyk. Tematem mo»e by¢ te» wyszukiwanie wzorca w obrazkach skompresowa-
nych gramatykowo � podstawowe wyniki na ten temat znale¹¢ mo»na w pracy [A].
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5 Filtrowanie SPAMu w oparciu o analiz¦ grafu poª¡cze«
Przez SPAM w sieci WWW rozumie¢ b¦dziemy zgrubsza strony, które w sposób nieuza-
sadniony zyskuj¡ wysoki ranking w wyszukiwarkach. Standardowe metody �ltrowania
SPAMu bazuj¡ na analizie zawarto±ci dokumentów. Jednak stosowanie PageRank do
ustalania rankingu spowodowaªo, »e uzasadnione jest te» u»ycie idei opartych na Page-
Rank do �ltrowania SPAMu.



Podstawowym celem pracy jest sporz¡dzenie �podr¦cznika� tego tematu, przeprowadze-
nie eksperymentów na polskim fragmencie internetu. Celem bardziej ambitnym jest
uzyskanie nowych metod analizy SPAMu, konkurencyjnych wobec znanych dotychczas.
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6 Gramatyki lewicowo-prawicowe
W oparciu o motywacje wynikaj¡ce z problemu analizy bezpiecze«stwa w pewnych sys-
temach z przekazywaniem uprawnie«, Motwani i in. wprowadzili w pracy [A] tzw. gra-
matyki lewicowe. Jest to bardzo prosty formalizm, interesuj¡cy sam w sobie. Dopuszcza
si¦ w nich tylko produkcje typu ab → b i a → ba, gdzie a, b to elementy alfabetu (nie
rozró»niamy nieterminali i terminali).
Dla gramatyk tych badano ró»ne problemy, w szczególno±ci zªo»ono±¢ problemu przyna-
le»no±ci sªowa do j¦zyka generowanego przez gramatyk¦, wpªyw cykliczno±ci tzw. grafów
wstawie« i grafów usuni¦¢ na zªo»ono±¢ j¦zyków de�niowanych przez gramatyki.
Naturalnym uogólnieniem gramatyk lewicowych s¡ gramatyki lewicowo-prawicowe uzy-
skane przez dodanie produkcji prawicowych czyli ab → a i a → ab. W tym kontek±cie
rozwa»a¢ mo»na pytania o:

• siª¦ wyrazu takich gramatyk gdy dopu±cimy wszystkie cztery rodzaje produkcji
b¡d¹ tylko niektóre z nich, b¡d¹ gdy ograniczymy mo»liwo±¢ wyst¦powania cykli w
tzw. grafach wstawie«/usuni¦¢;

• zªo»ono±¢ problemów decyzyjnych dla gramatyk lewicowo-prawicowych i ich ogra-
niczonych wariantów.
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7 Multi-Hu�man Problem
Temat zaj¦ty.


