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مسئله ک یکه باشد  یک متن میک عبارت دلخواه در ی يجستجودر واقع همان ق رشته یتطب - دهیچک

 .اند نه ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفتهین زمیدر ا يادیز يها تمیباشد و الگور یوتر میدرعلوم کامپ یاساس
ن مقاله ما با یدر ا باشد ینه مین زمیدر ا یتم اساسیک الگوری  BoyerMooreتم یکه الگور ییاز آنجا

را  یتمیالگور یمرحله قبل يافته در جستجویق و استفاده کردن از بخش تطاب تمین الگوریابسط مرتبه دوم 
 يها تمینسبت به الگور يار کمتریبس یزمان یدگیچیپ يدارا یط خاصیم که با دارا بودن شرایا ارائه نموده

  .باشد یم یمتن قبل يجستجو
 Boyerتم ی، الگورNaivieتم ی، الگورKunth-Morris-Pratt تمیق رشته، الگوریتطب -د واژهیکل

Moore .  
 

 مقدمه

. باشد یوتر میدرعلوم کامپ یک مسئله اساسیق رشته یتطب
ما به  یک متن طوالنیک عبارت دلخواه در ی يجستجو يبرا

م داشت که با توجه به نحوه متن و یاز خواهین ییها تمیالگور
 یدگیچین پیکمتر يآن دارا يها اندازه مجموعه کاراکتر

نظر را در  م عبارت موردیباشند تا بتوان یو زمان یمکان
. مین زمان ممکن در متن مورد جستجو قرار دهیکمتر
 يمتن با توجه به نحوه جستجو يجستجو يها تمیالگور

  . باشند یم یانواع مختلف يدر متن  دارا  عبارت

، naive [1]تم  یتم ارائه شده، الگورین الگوریتر ییابتدا
 ياز متن از ابتدا یتیتم در هر موقعین الگوریا. باشد یم

ک ناتطابق رخ دهد را یکه  ییعبارت مورد جستجو تا جا
ن ناتطابق، یمورد تطابق قرار داده و به محض رخداد اول

ک کاراکتر در متن یت عبارت مورد جستجو به اندازه یموقع
ابد ی یادامه م ین کار تا زمانیا. شود یبه سمت راست برده م

ا یو  میاز متن برس یتیعبارت در موقع یک تطابق کلیکه به 
ن صورت یده باشد، در ایمتن رس يعبارت به انتها يانتها

. گردد یق کامل متوقف میک تطبیدن به یبدون رس جستجو
 یافته فعلیق یتم با استفاده از قسمت  تطبین الگوریدر ا

قسمت با  ن ینکته ا نیمتن با عبارت، و با توجه به ا
 هم قرار يرو يبعد يدر جستجواز عبارت  ییها کاراکتر

 میتوان یم د در تطابق کامل قرار داشته باشند یبارند،یگ یم
مم یماکز naiveتم یرا در الگور يت بعدیبه موقع مقدار پرش
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 ،Kunth- Morris-Pratt [2]تم ین کار در الگورینمود که ا
 naïveتم یتم مشابه الگورین الگوریدر ا. گردد یانجام م
متن  يبتداعبارت در متن از چپ به راست و از ا يجستجو

تم قبل از اقدام به ین الگورین تفاوت که در ایبا ا. باشد یم
هر ناتطابق در هر  يد برایعبارت در متن، با يجستجو

مم را یاز عبارت مورد جستجو مقدار پرش ماکز یتیموقع
  .مییمشخص نما

 Kunth-Morris-Pratt تمیفت در الگوریش - 1شکل

  

  

عبارت در متن از  يها جستجو تمیاز الگور يگریدر دسته د
از  یکی. ردیگ یسمت راست عبارت به سمت چپ آن انجام م

، Boyer Moore [3]تم یها الگور تمین الگورین ایبهتر
-Kunth-Morrisتم یتم مشابه الگورین الگوریباشد، در ا یم

Prattو با  یافته در حالت فعلیق ی، با استفاده از قسمت تطب
در  یک تطابق کلیفتادن ن که در صورت اتفاق ایتوجه به ا

ق قرار ید قسمت مورد تطبیبا يت بعدیجستجو در موقع
ت یر آن در جستجو در موقعیبا تصو یت فعلیگرفته در موقع

توان مقدار پرش را  یرند، میق قرار بگید مورد تطبیبا يبعد
  .دین مقدار ممکن رسانیشتریبه ب

   Boyer Moreتم یالگور -2
متن با عبارت  يها ق کاراکتریتطب یتم بررسین الگوریدر ا

مورد جستجو بر خالف معمول از سمت راست عبارت مورد 
ن صورت یتم به این الگورینحوه کار ا. گردد یجستجو انجام م

 يعبارت مقدار پرش برا ياست که قبل از اقدام به جستجو
ت از عبارت جستجو یک ناتطابق در هر موقعیرخداد 

مورد جستجو در عبارت  يگردد سپس جستجو یمشخص م
ن یتم به محض رخداد اولین الگوریدر ا. گردد یمتن آغاز  م
ت از عبارت، با توجه به مقدار پرش از یک موقعیناتطابق در 

ت از عبارت، در متن به یهمان موقع ين شده براییش تعیپ
  .شود یسمت جلو سوق داده م

 تمیفت مشخص شده در الگوریمقدار ش -2شکل 
Boyer Moore   

 

در عبارت مشخص  iت یموقع ير مقدارپرش برایشکل زدر 
  .شده است

  

 
در   iت ناتطابق یموقع يزان پرش برایمحاسبه م- 3شکل 

 Boyer Mooreتم یالگور

ت کاراکتر مورد ینکه در هر موقعیدر کل با توجه به ا
ه معموالً در اواخر عبارت و با مورد تطابق قرار  ،ناتطابق

طول عبارت مورد جستجو ار کوچک نسبت به یگرفته بس
ار کم یبس Boyer Mooreتم یمقدار طول پرش در الگور

تم ین مشکل را با استفاده مرتبه دوم از الگوریو ما ا. باشد یم
Boyer Moore  میمرتفع نموده ا ينه ایرا بطور نسبتاً به.  

  يشنهادیتم پیالگور -3

ک یاز عبارت که  یتیهر موقع يتم ابتدا براین الگوریدر ا
مقدار پرش BMتم یناتطابق رخ دهد، با استفاده از الگور

Long Jump[i] هر  يسپس برا. میکن یرا مشخص م 

mba,mna ≤ m ، } کهmba   شماره کاراکترناتطابق قرار
شماره کاراکتر   mnaو  یقبل (attempt)گرفته در تقال

شکل .(باشد یم یفعل  (attempt)ناتطابق قرار گرفته  در تقال
د ین موضوع که بایمقدار پرش را با در نظر گرفتن ا} ). 1

 یو در تطابق فعل یکه ممکن است درتطابق قبل ییها کاراکتر
د در تطابق باشند، ما یموجود باشند، با يدر تناظر بعد

را  (Long Jump2[mba,mna])م مقدار پرشیتوان یم
و مقدار پرش آن در  mnaبا توجه به مقدار .مییمشخص نما
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 :دیآ یش میسه حالت پ Boyer Mooreتم یالگور

  

  :حالت اول

و  یمورد تطابق قرار گرفته در حالت فعل يها تمام کاراکتر
د مورد تطابق یت عبارت قرار گرفته و بایحالت قبل در موقع

  ).4شکل .(باشند

  

 
د در حالت یبا یق در حالت قبلیمورد تطب يکاراکترها -4شکل

  .ابندیق یز تطبین یفعل

 

  :حالت دوم

و  یمورد تطابق قرار گرفته در حالت فعل يها تمام کاراکتر
ت یمورد تطابق قرارگرفته در موقع يها از کاراکتر یقسمت

  )5شکل .(د مورد تطابق باشندیبا یقبل

ق قرار گرفته در یمورد تطب ياز کاراکتر ها یفقط قسمت - 5شکل 

  .رندیق قرار گید مورد تطبیبا یحالت قبل

  

  :حالت سوم

جستجو  یت فعلیمشترك در موقع يها کاراکتر دیفقط با
  ).6شکل .(رندیمورد تطابق قرار بگ

  

  
  .اشتراك ندارند یت فعلیبا موقع یتطابق قبل- 6شکل 

ت ناتطابق یپرش با موقع يزان پرش برایتم محاسبه میالگور
) 7شکل (در   mna یت ناتطابق فعلیو موقع mba یقبل

  نشان داده شده است

ر یو عبارت مورد جستجو به قرار ز یتن اصلنمونه اگر م يبرا
  :باشد یک کاراکتر دلخواه مینشاندهنده ) ؟(باشند که در آن 

Text is  : = "cdamdpbbcabd?????????" 

Pattern is:="bbcbbcabc" 

ر یطول پرش به صورت ز B.Mتم یبا استفاده از الگور
  .باشد یم

Text:=" cdamdpbbcabd?????????" 
Pattern is:="bbcbbcabc" 

  :میدار  B.Mتم یمشابهاً با استفاده مجدد از الگور

Text:=" cdamdpbbcabd?????????" 

Pattern is:=   "bbcbbcabc" 
  :میما دار يشنهادیتم پیکه با استفاده از الگور یدر حال

Text:=" cdamdpbbcabd?????????" 

Pattern is:=                "bbcbbcabc" 
تم فوق مقدار پرش یسه با الگوریه در مقاشود ک یمشاهده م

  .م داشتیرا خواه يشتریب یلیزان خیبه م

ن  چند یعبارات ماب يسه زمان جستجویر جدول مقایدر ز
ما ارائه شده  يشنهادیتم پیسه با الگوریتم کارا در مقایالگور
عبارت  يها تعداد کاراکتر  P.Lenghtن جدول یدر ا. است

  .شدبا یمورد جستجو در متن م
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ت پرش یموقع يزان پرش  برایمحاسبه م - 7شکل 
تم یدر الگور mna یت فعلیو موقع mbaیقبل

  يشنهادیپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ق رشته موجودیتطب يتم هایر الگوریتم ما با سایسه الگوریمقا - 1 جدول

P.Lenght=100 P.Lenght=50 P.Lenght=40 P.Lenght=30 P.Lenght=20 P.Lenght=15               تمینام الگور  
269 167,3 322 170,9 313.6 339.3 Boyer Moore 
297 315 274,5 274 352 277 Kunth-Morris-Pt 
262 175 189 165 322 285 Proposed Algorithm 
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ج فـوق نشـان داده شـده    یر نمودار حاصل از نتـا یدر شکل ز
تم یباشد الگـور  یل مشخص من شکیهمانگونه که در ا. است

را نسبت بـه   ينسبتاً بهتر یین مقاله کارایشنهاد شده در ایپ
  .سه قرار گرفته داردیمورد مقا يتم هایگر الگورید

  

 

  يشنهادیتم پیسه الگوریمقا -7شکل 
  

  يریگ جهینت -4
عبارت را با استفاده  يتم جستجویک الگورین مقاله ما یدر ا

و استفاده  از   Boyer Moreم تیاز بسط مرتبه دوم الگور
را  یتمیالگور یمرحله قبل يافته در جستجویق یبخش تطب
 ير بدست آمده از اجرایم که با توجه به مقادیا ارائه نموده

عبارات با طول داده شده که در  يفوق بر رو يها تمیالگور
تم ین الگوریم که ایا جدول باال داده شده است نشان داده

 يها تمینسبت به الگور ينسبتاً کمتر یانزم یدگیچیپ يدارا
  .باشد یم یمتن قبل يجستجو
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