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4.3. Omówienie wyników

Zanim przejdę do szczegółowego opisu osiągnięcia, przedstawię najpierw przegląd pojęć
stanowiących podstawę dla rozwiązanych problemów. Omawiane osiągnięcie habilitacyjne
łączy dwa obszary badań: schematy rekurencyjne wyższego rzędu oraz wnioskowanie o
ograniczoności pewnych wielkości (postrzegane w kontekście teorii automatów).
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4.3.1. Schematy rekurencyjne wyższego rzędu i automaty ze stosem wyższego
rzędu

Rekurencja jest jedną z podstawowych idei pojawiających się w informatyce. Gdy funkcje
mogą przyjmować inne funkcje jako argumenty, mamy do czynienia z rekurencją wyższego
rzędu. Tego rodzaju funkcje są szeroko stosowane w funkcyjnych językach programowania,
takich jak Haskell, OCaml czy Lisp. Jednakże funkcje wyższego rzędu są obecne w więk-
szości powszechnie używanych języków; parę przykładów to Java, JavaScript, Python czy
C++.

Dla potrzeb weryfikacji modelowej programy sekwencyjne można modelować za pomocą
systemów skończenie stanowych. Korzystając z tych systemów, w wielu przypadkach można
algorytmicznie sprawdzić, czy program spełnia zadaną specyfikację. Zachowanie programów
rekurencyjnych wyższego rzędu jest jednak zupełnie inne niż zachowanie systemów skończo-
nych, w związku z czym systemy skończenie stanowe nie mogą być z powodzeniem używane
do modelowania takich programów. Przepływ kontroli takich programów można natomiast
wyrazić w formalizmie rachunku lambda. Ten formalizm ma jednak jedną poważną wadę:
wszystkie interesujące pytania algorytmiczne dotyczące pełnego (beztypowego) rachunku
lambda są nierozstrzygalne. Aby projektować algorytmy, musimy więc raczej używać ogra-
niczonego fragmentu rachunku lambda, o rozstrzygalnych własnościach.

Odpowiedni formalizm nazywamy schematami rekurencyjnymi wyższego rzędu [31] (lub
po prostu schematami). Schematy te można postrzegać jako uogólnienie gramatyk bezkon-
tekstowych. W uogólnieniu tym pozwalamy, aby nieterminały przyjmowały argumenty;
argumenty te mogą być używane po prawej stronie produkcji. Argumenty same w sobie
mogą być wyższego rzędu, to znaczy mogą przyjmować dalsze argumenty. Każdy nieter-
minał (i argument) ma ustalony typ, mówiący ile argumentów jest wymaganych i jakiego
typu. Schematy mogą być również zapisywane jako gramatyki OI wyższego rzędu [20, 34]
lub jako termy lambda z typami prostymi używające kombinatora punktu stałego [44]
(są to łatwo równoważne formalizmy, różniące się głównie składnią). Schematy rzędu 2
(w których argumenty funkcji nie mogą przyjmować dalszych funkcji jako argumentów)
pokrywają się z gramatykami indeksowanymi (ang. indexed grammars) [1].

Podczas gdy schematy rekurencyjne wyższego rzędu uogólniają gramatyki bezkontek-
stowe, możemy również uogólniać automaty ze stosem. Już w latach 70-tych Maslov [35, 36]
uogólnił pojęcie automatów ze stosem do automatów ze stosem wyższego rzędu i rozważał
je jako maszyny akceptujące języki słów. Pomysł jest bardzo prosty: zwykły automat ze
stosem jest zdefiniowany jak automat skończony, ale dodatkowo ma dostęp do stosu ele-
mentów. W automacie poziomu 2 mamy stos stosów elementów, dla poziomu 3 mamy stos
stosów elementów i tak dalej. Taki automat może operować na szczycie najwyższego stosu,
wkładając lub zdejmując elementy (są to operacje poziomu 1), a jego zachowanie zależy
od najwyższego symbolu widocznego na najwyższym stosie. Może jednak również wykonać
operację wkładania poziomu 2, która tworzy kopię najwyższego stosu poziomu 1 i umiesz-
cza ją na szczycie najwyższego stosu poziomu 2. Podobnie operacja zdejmowania poziomu
2 usuwa najwyższy stos poziomu 1 z najwyższego stosu poziomu 2. W ten sam sposób
definiowane są operacje dla wyższych poziomów (oczywiście każdy ustalony automat ma
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ustalony poziom stosów, z których korzysta, a zatem może wykonywać tylko operacje do
tego poziomu). Wspomnijmy, że automaty ze stosem wyższego rzędu pokrywają słabszy
model uporządkowanych automatów z wielokrotnym stosem (ang. ordered multi-pushdown
automata) [10].

Jak wspomniałem na początku, schematy są abstrakcjami programów wyższego rzędu;
mogą wiernie modelować przepływ sterowania w takich programach. W tym kontekście for-
malizmy schematów rekurencyjnych wyższego rzędu i automatów ze stosem wyższego rzędu
są badane nie tylko jako opisy języków słów, ale głównie jako generatory drzew, a także jako
generatory grafów. Cel jest taki, aby drzewo generowane przez schemat zawierało w swoich
gałęziach wszystkie możliwe przebiegi symulowanego programu. Interesującym problemem
było to, czy klasa drzew generowanych przez automaty ze stosem poziomu n pokrywa się
z klasą drzew generowanych przez schematy rzędu n. Knapik, Niwiński i Urzyczyn [30]
wprowadzili wariant schematów rekurencyjnych z pewnym ograniczeniem składniowym,
tak zwane bezpieczne schematy rekurencyjne, i pokazali (zamiast powyższego), że klasa
drzew generowanych przez automaty ze stosem poziomu n pokrywa się z klasą drzew ge-
nerowanych przez bezpieczne schematy rzędu n. Caucal [15] podał inną charakteryzację:
drzewa na poziomie n+ 1 są uzyskiwane z drzew na poziomie n przez interpretację grafu z
użyciem logiki MSO, a następnie zastosowanie rozwinięcia w drzewo. Carayol i Wöhrle [14]
badali ε-domknięcia grafów konfiguracji automatów ze stosem rzędu n i udowodnili, że
grafy te są dokładnie grafami na n-tym poziomie hierarchii Caucala.

Kierując się pytaniem, czy warunek „bezpieczeństwa” wprowadza semantyczne ograni-
czenie do schematów rekurencyjnych, Hague, Murawski, Ong i Serre [24] rozszerzyli model
automatów ze stosem poziomu n do automatów z paniką poziomu n poprzez wprowadzenie
nowej operacji stosowej zwanej paniką (ang. collapse). Intuicyjnie, operacja ta pozwala na
usunięcie wszystkich stosów, na których znajduje się kopia aktualnie najwyższego sym-
bolu stosowego. Wykazali oni, że klasa drzew generowanych przez takie automaty pokrywa
się z klasą drzew generowanych przez wszystkie schematy rekurencyjne wyższego rzędu, a
zgodność ta jest poziom po poziomie. Z tego powodu naturalne jest również rozważenie
automatów wyposażonych w operację paniki. Kilka lat później wykazałem [Hab2], że au-
tomaty z paniką są rzeczywiście silniejsze niż te bez operacji paniki, to znaczy generują
więcej drzew.

Z obliczeniowego punktu widzenia ważne jest, że drzewa generowane przez schematy
(równoważnie: przez automaty z paniką) mają rozstrzygalną teorię MSO [40]. Oznacza to,
że istnieje algorytm rozwiązujący problem weryfikacji modelowej (ang. model-checking):
biorąc na wejściu schemat rekurencyjny oraz formułę logiki MSO mówi on, czy formuła
ta jest prawdziwa w drzewie generowanym przez rozważany schemat. Gdy właność pod-
legająca weryfikacji jest dana za pomocą formuły MSO, złożoność problemu jest nieele-
mentarna, ze względu na charakter logiki MSO. Złożoność może jednak zostać obniżona,
jeśli użyje się mniej zwięzłego formalizmu. Mianowicie, kiedy własność do sprawdzenia
jest wyrażona za pomocą automatu parzystości (formalizmu równoważnego z logiką MSO)
oraz gdy schemat rekurencyjny jest rzędu n, problemem weryfikacji modelowej jest n-
EXPTIME-zupełny. Nie można jej istotnie obniżyć rozważając słabsze modele automatów
lub słabszą logikę, ponieważ nawet dla własności bezpieczeństwa (tzn. dla pytania o to,
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czy drzewo wygenerowane przez schemat rzędu n zawiera ustalony symbol a) problem
pozostaje (n− 1)-EXPTIME-zupełny.

Chociaż wysoka złożoność (n − 1)-EXPTIME może wydawać się przerażająca, okazuje
się, że istnieją algorytmy, które zachowują się dobrze w praktyce. Z konieczności są one
bardzo powolne dla niektórych, najtrudniejszych przykładów, lecz dla wielu schematów ge-
nerowanych na podstawie różnych „praktycznych” programów wyższego rzędu działają one
w rozsądnym czasie. Grupa z Japonii stworzyła weryfikatory schematów rekurencyjnych
TRecS [31] i HorSat2 [12] oraz korzystające z nich prototypowe narzędzia do weryfikacji
programów, MoCHi [33] i EHMTT [47], podczas gdy inna grupa, wywodząca się z Oks-
fordu, stworzyła weryfikatory schematów rekurencyjnych HORSC [38] i TravMC2 [37].

4.3.2. Rozumowanie o ograniczoności

Pytanie o to, czy różne wielkości są ograniczone bądź nieograniczone, jest całkowicie natu-
ralne i pojawiało się w wielu kontekstach. W teorii automatów tego typu pytania zostały
prawdopodobnie po raz pierwszy skonkretyzowane przez Hashiguchiego, który wprowadził
automaty nazwane distance automata [25] i użył ich do rozwiązania problemu wysokości
gwiazdkowej (ang. star-height). Automat distance jest niedeterministycznym automatem
skończenie stanowym czytającym słowa, w którym niektóre przejścia są oznaczone jako spe-
cjalne, „kosztowne” przejścia. Koszt biegu jest definiowany jako liczba kosztownych przejść,
których bieg ten używa, a koszt słowa wejściowego jest zdefiniowany jako minimalny koszt
biegu akceptującego to słowo (oraz ∞ dla słów, których nie da się zaakceptować). Zatem
automat distance definiuje funkcję przypisującą liczbę do każdego słowa. Nie interesują
nas jednak dokładne wartości tej funkcji dla poszczególnych słów. Głównym problemem
algorytmicznym, który to właśnie został rozwiązany przez Hashiguchiego, jest następujący
problem ograniczoności : mając dany automat distance rozstrzygnąć, czy istnieje liczba
m ∈ N taka, że dla każdego słowa wejściowego istnieje bieg akceptujący o koszcie co naj-
wyżej m.

Później wprowadzono inne rodzaje podobnych automatów, takie jak automaty de-
sert [27], automaty distance desert [28], czy zagnieżdżone automaty distance desert [29];
najważniejsze z nich to B-automaty i (dualne do nich) S-automaty [17]. W tych ostatnich
automatach zamiast pojedynczego licznika, który może być tylko zwiększony (jak w au-
tomatach distance), możemy mieć wiele liczników, które podczas każdego przejścia mogą
zostać niezmienione, zwiększone lub wyzerowane. Co ważne, zestaw przejść dozwolonych w
danym momencie nie zależy od wartości liczników (tzn. liczników nie można odczytywać);
wartości te są używane tylko na sam koniec, aby określić liczbę przypisaną przez automat
do słowa wejściowego.

Z jednej strony wiemy zatem, że problem ograniczalności jest rozstrzygalny dla wszyst-
kich wyżej wymienionych automatów. Z drugiej strony, dla wszystkich tych klas nierozstrzy-
galne jest pytanie, czy dwa podane automaty definiują te same funkcje. Różnica między
tymi dwoma problemami polega na tym, że rozwiązując problem ograniczoności możemy
nieznacznie modyfikować automat (wraz z funkcją, którą oblicza) i nie zmieni to odpowie-
dzi na pytanie o ograniczoność. Przykładowo nie jest ważne, czy automat oblicza funkcję
f(n), czy jej kwadrat (f(n))2; jeśli jedna funkcja jest ograniczona na całej dziedzinie, to
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druga również. Oczywiście to, że wzięliśmy tutaj kwadrat, jest nieistotne; równie dobrze
moglibyśmy wziąć sześcian, silnię, zastosować funkcję Ackermanna itp. Korzystając z tej
obserwacji, można zastąpić automat bardziej wygodnym formalizmem, obliczając badaną
funkcję tylko w przybliżeniu, a następnie rozwiązać problem ograniczenia.

Okazuje się, że chociaż jest nierozstrzygalne, czy funkcje zdefiniowane przez dwa dane
automaty są równe dokładnie, możemy rozstrzygać, czy są one równe w przybliżeniu, z
dokładnością do następującej relacji równoważności, nazywanej równoważnością domina-
cyjną (ang. domination equivalence). Niech f, g : X → N ∪ {∞} będą dwiema funkcjami
(w naszym przypadku funkcji rozpoznawanych przez automaty, X jest zbiorem wszystkich
słów). Powiemy, że f i g są równoważne, gdy są one ograniczone na tych samych pod-
zbiorach dziedziny. Powyższa definicja prowadzi do dość ciekawej klasy regularnych funkcji
kosztu [17]; są to funkcje zdefiniowane przez B-automaty (lub S-automaty), rozważane z
dokładnością do powyższej relacji równoważności. Klasa ta ma kilka innych charakteryza-
cji, oprócz tej używającej automaty: używającą struktury algebraiczne (zwane półgrupami
stabilizacyjnymi), logikę (zwaną logiką monadyczną kosztów) i odpowiednie wyrażenia re-
gularne (zwane wyrażeniami regularnymi B i S).

Wspomnijmy, że podejście polegające na liczeniu funkcji zadanych automatami w przy-
bliżeniu, tylko z dokładnością do równoważności dominacyjnej, znacząco różni nasze bada-
nia od standardowej teorii automatów z wagami [21], gdzie istotą jest dokładne obliczanie
wartości pewnych funkcji.

We wspomnianych wyżej badaniach, pytanie na temat ograniczoności stawialiśmy poza
modelem automatów, „z zewnątrz”. Jeśli jednak rozważymy słowa nieskończone (lub nie-
skończone drzewa), takie pytanie może zostać zinternalizowane do rozważanego formali-
zmu, ponieważ już dla pojedynczego słowa niektóre wielkości mogą być nieograniczone.
Wychodząc na przykład od B-automatów można zdefiniować ωB-automaty [8], czytające
nieskończone słowa. Słowo takie jest akceptowane przez automat, jeśli spełniony jest wa-
runek parzystości, a dodatkowo wartości liczników podczas całego nieskończonego biegu są
ograniczone. W ten sposób wynikiem przetwarzania słowa nieskończonego przez automat
jest znowu tylko odpowiedź „tak” lub „nie”, jak w przypadku standardowych automatów,
zamiast liczby naturalnej, jak w przypadku regularnych funkcji kosztu.

Jeśli natomiast zaczniemy używać logik, stwierdzenie, że pewna wielkość jest ograni-
czona, może być nawet zagnieżdżane. Konkretnie, można rozszerzyć logikę monadyczną
drugiego rzędu (MSO) o nowy kwantyfikator U: formuła UX ϕ mówi, że ϕ zachodzi dla
dowolnie dużych zbiorów skończonych X [5]; powstająca w ten sposób logika jest ozna-
czana MSO+U. Okazuje się, że spełnialność pełnej logiki MSO+U (dla nieskończonych
słów/drzew) jest nierozstrzygalna [PP26], pozostaje jednak rozstrzygalna dla fragmentów
tej logiki, w szczególności dla tak zwanych słabych fragmentów (WMSO+U), gdzie warto-
ściami zmiennych zbiorowych mogą być wyłącznie zbiory skończone [6, 22, 9, 7].

4.3.3. Ogólny opis osiągnięcia

W serii prac, zebranych w osiągnięcie habilitacyjne, opracowałem sposób (język) opisywa-
nia własności ilościowych dotyczących termów lambda lub automatów ze stosem wyższego
rzędu, z dokładnością do relacji równoważności dominacyjnej.
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Gdy automat ze stosem czyta ciąg n liter a, może zapisać liczbę n na stosie, odkła-
dając na stos pewien symbol γ przy wczytywaniu każdej litery a. W tej prostej sytuacji
możemy powiedzieć, że utworzony w powyższy sposób fragment stosu składający się z n
symboli γ zawiera liczbę n. Automat może jednak przechowywać liczbę n w jakiś bardziej
wyszukany sposób: na przykład może odkładać symbol γ nie w każdym kroku, lecz raz
na trzy kroki; może również odkładać jakąś ustaloną sekwencję symboli zamiast pojedyn-
czego symbolu γ. Jeśli automat jest wyższego rzędu, może próbować zapisywać liczbę n w
jeszcze bardziej skomplikowany sposób: może również skopiować najwyższy stos jakiegoś
poziomu, coś z niego zdjąć itd. Czy widząc utworzony w taki sposób stos wyższego rzędu
możemy powiedzieć, jakie liczby są zapisane na tym stosie (w szczególności: ile liczb jest
tam zapisanych)?

Rozważając termy lambda możemy zadawać podobne pytania, dotyczące przechowy-
wanych w nich liczb. Na przykład term lambda postaci λf.λx.f (f (f . . . (f x) . . . )) prze-
chowuje liczbę wywołań funkcji f . Czy mając dowolny term lambda, możemy powiedzieć,
jakie liczby są w nim zapisane?

Wydaje się, że jeśli chcielibyśmy poznać dokładne wartości takich liczb, niewiele cie-
kawego można powiedzieć w ogólnej sytuacji — trudno jest zdefiniować te wartości w roz-
sądny sposób. Jednak, jak wynika z moich badań, pojęcia te mogą zostać doprecyzowane,
jeśli interesują nas przybliżone wartości przechowywanych liczb (z dokładnością do relacji
równoważności dominacyjnej). Udało mi się opracować odpowiednie systemy typów iloczy-
nowych, które pozwalają rozumować na temat liczb przechowywanych w termach lambda
(oraz w stosach wyższego rzędu).

Powróćmy do przykładu z automatem ze stosem, który podczas czytania ciągu n liter
a, odkłada na stos symbol γ raz na trzy kroki. Czy liczba zapisana przez niego na stosie
to n (liczba liter a na wejściu) czy też n

3 (liczba odłożonych symboli γ)? Najlepszym
wyborem, jaki możemy tutaj zrobić, jest potraktowanie wartości n i n3 jako równoważnych
(i podobnie dla każdej innej funkcji liczby n zamiast n3 ) — powiemy tylko, że jeśli liczba liter
a na wejściu rośnie do nieskończoności, to liczba odłożonych symboli γ również rośnie do
nieskończoności (a jeśli pierwsza liczba jest ograniczona, to druga także jest ograniczona).

4.3.4. Nieograniczoność opisywana systemem typów (wariant deterministycz-
ny)

Opiszę teraz najważniejsze rozwiązanie techniczne, które pozwoliło uzyskać wyniki z [Hab1]
i [Hab2].

Będziemy tutaj rozważać termy lambda z typami prostymi jako generatory drzew. W
tym celu zakładamy, że jest jeden bazowy typ prosty o oznaczający drzewa, a także usta-
lamy pewne stałe nieinterpretowalne, które są funkcjami co najwyżej pierwszego rzędu.
Przy takich założeniach postać beta-normalna zamkniętego termu lambda typu bazowego
nie zawiera żadnych lambda-abstrakcji — jest po prostu termem aplikacyjnym zbudo-
wanym ze stałych nieinterpretowalnych, może być więc postrzegany jako drzewo. Innymi
słowy, w wyniku wywołania funkcji a z jakimiś drzewami jako argumentami, otrzymujemy
nowe drzewo z korzeniem o etykiecie a i z argumentami podczepionymi jako dzieci korzenia.

Załóżmy więc, że mamy zamknięty term lambda M typu bazowego i chcemy oszacować
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liczbę wystąpień pewnej stałej a w postaci beta-normalnej T termu M . Jak możemy od-
czytać tę liczbę z oryginalnego termu M? Pierwszym podejściem mogłoby być spojrzenie
na liczbę wystąpień stałej a w M . Jednak liczba ta może się istotnie różnić od liczby wystą-
pień a w T , z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy mieć w M pewne wystąpienia stałej
a, które zostaną usunięte podczas beta-redukcji, zatem nie pojawią się w T . Po drugie,
być może stała a pojawia się w M nawet tylko jednokrotnie, lecz zostanie powielona wiele
razy podczas beta-redukcji i w T będziemy mieli wiele wystąpień. Aby uwzględnić te dwa
zjawiska, zaprojektowałem odpowiedni system typów. Wyprowadzenie typu dla termu M
pozwala na określenie miejsc w M , które są naprawdę odpowiedzialne za wytwarzanie wy-
stąpień stałej a w postaci beta-normalnej T (miejsca te nazwałem produktywne); w efekcie
miejsca te mogą zostać policzone.

Pierwszym zadaniem jest więc wykrycie, które części M są rzeczywiście odpowiedzialne
za tworzenie części postaci beta-normalnej T , a które zostaną usunięte podczas beta-
redukcji. W tym celu osąd typu każdego podtermu powinien zawierać informację o tym,
które argumenty i zmienne wolne są używane, a które ignorowane.

Drugim zadaniem jest stwierdzenie, które podtermy są produktywne. Term jest pro-
duktywny w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zawiera stałą a (zakładając, że stała
ta pozostanie w postaci beta-normalnej, tzn. nie zostanie usunięta w czasie beta-redukcji).
Po drugie, podterm, który przyjmuje argument produktywny i używa go co najmniej dwa
razy, jest również produktywny (na przykład argument produktywny może być funkcją,
która tworzy węzeł o etykiecie a; gdy jakiś term używa takiego argumentu dwukrotnie,
to ten term sam w sobie jest odpowiedzialny za zwiększenie liczby stałych a w wynikowej
postaci beta-normalnej).

O ile do poradzenia sobie z pierwszym zadaniem (tj. wykrywaniem niewykorzystywa-
nych części termu lambda) wystarczyło skorzystać ze stosunkowo standardowych technik,
to drugie zadanie (tj. wykrywanie miejsc produkcyjnych) wymagało całkowicie nowego
podejścia. Zamiast zwykłych typów iloczynowych rozważyłem pary (tzw. pary typowe) po-
staci (f, τ). W takiej parze f jest flagą binarną mówiącą, czy rozpatrywany term lambda
jest produktywny, natomiast τ jest typem. Sam typ τ jest postaci T1 → · · · → Tr → o,
gdzie T1, . . . , Tr są zbiorami par typowych opisujących argumenty. System typów został
zaprojektowany w taki sposób, że

• dla każdego typu prostego α istnieje tylko wiele skończonych typów (par typowych),
które mogą zostać użyte do otypowania termów o typie prostym α;

• wyprowadzenia typów są zgodne ze strukturą termów lambda (tzn. np. w celu określe-
nia, które osądy typowe można wyprowadzić dla aplikacji M N , wystarczy wiedzieć,
które osądy typowe można wyprowadzić dla jej bezpośrednich podtermów M i N ,
itp.);

• dla zamkniętego termu lambda M o typie prostym o, liczba miejsc produkcyjnych w
(unikalnym) wyprowadzeniu typu przybliża (w sensie relacji równoważności domina-
cyjnej) liczbę wystąpień stałej a w postaci beta-normalnej termu M .
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Szczegóły tego konkretnie systemu typów można znaleźć w przeglądowym artykule [41].
W [Hab1] i [Hab2] użyłem podobne systemy typów, odpowiednio dostosowane do konkret-
nych celów.

4.3.5. Liczby przechowywane w termach lambda

W tym rozdziale opiszę pokrótce zawartość artykułu [Hab1]. Wybierzmy na chwilę jakiś
ustalony sposób reprezentowania liczb w termach lambda; na przykład, niech liczba n
będzie reprezentowana jako λy.λx.y (y (y . . . (y x) . . . )), gdzie y jest powtórzone n razy.
Możemy wówczas konstruować funkcje wyższego rzędu działające na liczbach naturalnych
(a ściślej: na ich reprezentacjach). Celem [Hab1] jest scharakteryzowanie wszystkich takich
funkcji.

Rozważmy na przykład funkcje postaci

g(f) = n1 + f(n2 + f(n3 + f(· · ·+ f(nk) . . . ))),

gdzie n1, . . . , nk są ustalonymi liczbami naturalnymi. Aby dokładnie poznać wynik takiej
funkcji g dla każdego argumentu f , musimy zapamiętać wszystkie liczby n1, . . . , nk (za-
uważmy, że k może być dowolnie duże). Jeśli jednak zadowoli nas przybliżenie wyniku z
dokładnością do równoważności dominacyjnej, sytuacja zmienia się dramatycznie. Zakłada-
jąc, że wszystkie liczby ni są dodatnie, okazuje się, że funkcja g jest dość dobrze przybliżana
przez funkcję

g′(f) = n1 + f(m),

gdzie m = n2 + · · · + nk. Na przykład jeśli f(x) = 2 · x to g′(f) ¬ g(f) ¬ g′(f) · 2g′(f).
Co więcej, dla każdej ustalonej funkcji f , możliwej do zdefiniowania w rachunku lambda
z typami prostymi, możemy podać podobną zależność między g′(f) i g(f) (nie zależącą
od wartości użytych w g i g′). Zauważmy, że musimy zapamiętać n1 osobno, aby obsłużyć
funkcje f ignorujące swój argument, takie jak f(x) = 0.

Widzimy więc, że wszystkie funkcje g jak wyżej mają „taki sam kształt” i mogą być
określone za pomocą tylko dwóch liczb: n1 i m. W [Hab1] uogólniamy powyższy przykład
i dowodzimy, że dla każdego typu prostego istnieje tylko skończenie wiele „kształtów”
funkcji, a dla każdego z nich musimy podać tylko ustaloną liczbę stałych występujących w
takiej funkcji.

Dokładniej, każdemu zamkniętemu termowi lambda M ustalonego typu prostego α
przypisujemy skończoną jednostkę informacji types(M), która jest zbiorem odpowiednio
zdefiniowanych typów termu M (przy czym types(M) może przyjąć jedną ze skończenie
wielu możliwych wartości dostępnych dla każdego typu prostego α). Termowi M przypisu-
jemy ponadto wektor liczb naturalnych, którego długość jest równa mocy zbioru types(M);
zatem maksymalna długość tego wektora dla każdego typu prostego α jest ustalona. Gdy
term lambda M reprezentuje liczbę naturalną n (co jest możliwe tylko dla termów pewnego
jednego typu prostego αN), to pewna liczba m w wektorze przypisanym do M przybliża
reprezentowaną liczbę n, tzn. zachodzi m ¬ H(n) i n ¬ H(m) dla pewnej ustalonej, choć
bardzo szybko rosnącej, funkcji H. Dla termów lambda M innych typów prostych α liczby
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w wektorze przypisanym do M mogą być postrzegane jako przybliżenia liczb „występują-
cych w M”.

Kluczowym powodem, dla którego taka charakterystyka może być w ogóle interesująca,
jest kompozycyjność. Rozważmy aplikację M N , gdzie M i N są zamkniętymi termami
lambda. W tej sytuacji wartość types(M N) można określić znając jedynie types(M) oraz
types(N). Ponadto istnieje przekształcenie liniowe L, ponownie zależne tylko od types(M)
oraz types(N), takie, że L zastosowane do wektorów przypisanych do M i do N daje
nam wektor przypisany do M N . Co więcej, przekształcenie L jest szczególnej postaci:
aby uzyskać liczbę w wektorze dla M N , bierzemy jedną liczbę z wektora dla M oraz
odpowiednio wybrane liczby z wektora dla N i dodajemy te wszystkie liczby.

Wydaje się, że scharakteryzowanie funkcji wyższego rzędu jest ciekawe samo w sobie,
lecz możemy uzyskać z niego także pewne wnioski. Przypomnijmy, że w rachunku lambda
możemy reprezentować pary lub krotki reprezentowanych typów danych, w szczególności
liczb naturalnych. Można jednak zauważyć, że przy używanej zazwyczaj implementacji typ
prosty termów reprezentujących pary jest bardziej złożony niż typ prosty termów repre-
zentujących elementy par. Z mojej charakteryzacji wynika, że do reprezentowania k-krotek
liczb naturalnych dla dużych k potrzebujemy termów o skomplikowanym typie prostym.
Konkretnie, każdemu typowi prostemu α możemy przypisać liczbę dim(α), wymiar typu
prostego α. Ma ona tę własność, że krotki liczb naturalnych o długości większej niż dim(α)
nie mogą być reprezentowane w termach o typie prostym α. Doprecyzujmy jednak jak na-
leży rozumieć to zdanie. Nie jest problemem upakowanie dowolnie wielu liczb naturalnych
w termie jakiegoś ustalonego (nawet zupełnie nieskomplikowanego) typu prostego tak, aby-
śmy dla każdej listy (dowolnie długiej krotki) liczb naturalnych otrzymywali inny term, jak
w naszej funkcji g podanej powyżej. Rozważamy jednak kierunek przeciwny, czyli wydoby-
wanie liczb z termów. Nie wymagamy więc niczego mówiącego o tym, jak można utworzyć
reprezentację krotki z liczb w krotce; wymagamy natomiast, aby używając termów lambda
dało się wydobyć reprezentacje pojedynczych liczb z reprezentacji krotki. Można sobie
wyobrazić następującą funkcję h:

h(x) =





n1 if x = 1,
. . .
nk if x = k,
0 otherwise.

Podstawiając różne wartości za parametr x możemy wydobyć z h każdą z liczb ni. Widzimy
jednak, że w przeciwieństwie do g, funkcji h nie można przepisać przy użyciu ustalonej ilości
liczb, ponieważ wszystkie liczby ni są niezależne. W świetle naszych wyników oznacza to,
że funkcji h nie można zrealizować w rachunku lambda z typami prostymi.

Uzyskujemy również inną własność. Niech αN będzie typem prostym termów repre-
zentujących liczby naturalne. Ustalmy typ prosty α i rozważmy następującą relację rów-
noważności na zamkniętych termach lambda typu prostego α → αN: termy M i M ′ są
równoważne jeśli dla każdego ciągu N1, N2, . . . zamkniętych termów lambda typu prostego
α ciągi liczb reprezentowane przez termy M N1,M N2, . . . oraz M ′N1,M ′N2, . . . są albo
oba ograniczone albo oba nieograniczone (zakładając, że wszystkie te termy rzeczywiście

Strona 10 z 33



Paweł Parys Autoreferat

reprezentują liczby). Z pracy [Hab1] wynika, że powyższa relacja ma co najwyżej dim(α)
(a zatem skończenie wiele) klas równoważności.

Chciałbym także dodać, że omawiane wyniki dotyczą nieco ogólniejszej sytuacji niż
tylko funkcje wyższego rzędu operujące na liczbach naturalnych przy użyciu pewnych pod-
stawowych operacji arytmetycznych. Otóż, możemy mieć termy, które same w sobie nie
reprezentują żadnej liczby naturalnej ani funkcji na takich liczbach, lecz mimo to w wyniku
składania tych termów możemy otrzymać term reprezentujący liczbę; moja charakteryzacja
obejmuje również takie termy.

Moje twierdzenia są niezależne od wyboru konkretnego systemu liczbowego (sposobu re-
prezentowania liczb naturalnych w termach lambda). Powodem jest to, że liczby odczytane
w jednym systemie liczbowym przybliżają liczby odczytane w jakimkolwiek innym syste-
mie liczbowym (ponieważ możemy mieć tylko skończenie wiele reprezentacji liczb określo-
nego rozmiaru, małe termy reprezentują małe liczby), a nas interesują jedynie zachowania
asymptotyczne. Szczególny system liczbowy to taki, w którym liczba reprezentowana przez
lambda-term jest równa wielkości jego postaci beta-normalnej. W ten sposób moje wyniki
mogą zostać przeformułowane przy użyciu rozmiarów postaci beta-normalnych termów,
bez mówienia o systemach liczbowych. W rzeczywistości rdzeń moich dowodów odnosi się
zasadniczo właśnie do rozmiarów postaci beta-normalnych termów, a nie bezpośrednio do
systemów liczbowych.

Zaznaczę jeszcze, że wyniki omawianego artykułu są prawdziwe wyłącznie dla rachunku
lambda z typami prostymi (potencjalnie rozszerzonego o operator punktu stałego lub o
stałe nieinterpretowalne). Analogiczne wyniki stają się fałszywe dla polimorficznego ra-
chunku lambda (chociażby z systemem typów Hindleya-Milnera), a więc tym bardziej dla
beztypowego rachunku lambda.

4.3.6. Analizowanie stosów

Podam teraz kilka szczegółów na temat pracy [Hab2]. Jak już wspomniałem w rozdzia-
le 4.3.1, formalizmy schematów rekurencyjnych wyższego rzędu i automatów ze stosem
wyższego rzędu zostały wprowadzone niezależnie i przez wiele lat było problemem otwar-
tym pytanie, czy są one równoważne. Częściowa odpowiedź została udzielona poprzez zde-
finiowanie bezpiecznych schematów rekurencyjnych, ograniczenia schematów rekurencyj-
nych wyższego rzędu, które są równoważne automatom ze stosem wyższego rzędu [30],
oraz poprzez zdefiniowanie automatów z paniką, rozszerzenia automatów ze stosem wyż-
szego rzędu, które są równoważne schematom rekurencyjnym wyższego rzędu [24]; niemniej
jednak pierwotne pytanie pozostało otwarte przez kilka kolejnych lat. W [Hab2] udzieli-
łem odpowiedzi negatywnej: udowodniłem, że automaty z paniką (równoważnie: schematy
rekurencyjne wyższego rzędu) generują więcej drzew niż automaty ze stosem z wyższego
rzędu (równoważnie: bezpieczne schematy rekurencyjne).

W [Hab2] faktycznie pracuję z językami słów: dowodzę, że istnieje język rozpozna-
wany przez deterministyczny automat z paniką poziomu 2, który nie może być rozpoznany
przez żaden deterministyczny automat bez paniki, dowolnego poziomu. Takie sformuło-
wanie jest w łatwy sposób równoważne podanemu wcześniej zagadnieniu mówiącemu o
drzewach (mówiąc ogólnie, drzewu możemy przypisać język zawierający słowa zapisane
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na jego gałęziach). Język, który został użyty do udowodnienia powyższego faktu, opiera
się na przykładzie z [30] (gdzie została postawiona hipoteza, że rzeczywiście języka tego
nie można rozpoznać automatami bez paniki). Język ten, nazwany U , jest zdefiniowany
w następujący sposób. Alfabetem jest A = {[, ], ?, ]}. Dla słowa w ∈ {[, ], ?}∗ definiujemy
najpierw stars(w). Jeśli w jakimś prefiksie słowa w jest więcej nawiasów zamykających niż
nawiasów otwierających, stars(w) = 0. Również jeśli w całym w mamy taką samą liczbę
nawiasów otwierających i zamykających, stars(w) = 0. W przeciwnym razie jako stars(w)
bierzemy liczbę gwiazdek w słowie w przed ostatnim nawiasem otwierającym, który nie
jest zamknięty. Jako U bierzemy zbiór słów postaci w]stars(w)+1 dla dowolnego w ∈ {[, ], ?}∗
(tj. są to słowa w składające się z nawiasów i gwiazdek, po których następuje stars(w) + 1
krzyżyków).

Stosunkowo łatwo zauważyć, że język U jest rozpoznawany przez automat z paniką
poziomu 2. Tak naprawdę język ten został zaprojektowany tak, aby operacja paniki była
dokładnie tym, co jest potrzebne do jego rozpoznania. Jednak udowodnienie, że języka U
nie można rozpoznać bez operacji paniki, jest dalece nietrywialnym zadaniem. Udało mi się
to zrobić w pracy [Hab2]. Dążąc do tego celu opracowałem kilka narzędzi, które pozwalają
analizować możliwe biegi automatów ze stosem wyższego rzędu.

1. Definiuję pojęcia typów stosów i typów ciągów konfiguracji. Typy te są podobne do
typów opisanych w rozdziale 4.3.4 dla rachunku lambda. Jak już wspominałem, auto-
maty ze stosem wyższego rzędu (z paniką) są równoważne schematom rekurencyjnym
wyższego rzędu (tj. rachunkowi lambda z typami prostymi i z rekurencją). Istnieją
więc pewne podobieństwa między tymi formalizmami i okazuje się, że pojęcie typów
pochodzące z rachunku lambda można dostosować do formalizmu automatów ze sto-
sem. Dla ustalonego automatu istnieje tylko skończenie wiele typów; opisują one jak
stos może być odczytywany przez automat. W pewnym sensie używając tych typów
możemy ograniczyć liczbę niezależnych wartości, które mogą być przechowywane na
stosie.

2. Próbuję również odpowiedzieć na pytanie: „gdzie dokładnie rozważana liczba jest
przechowywana w stosie?”. W tym celu odpowiednio dostosowuję ideę konfigura-
cji nazywanych kamieniami milowymi (ang. milestone configurations), pochodzącą
z pracy Kartzowa [26]. Intuicyjnie są to konfiguracje, w których na stosie nie ma
żadnych dodatkowych „śmieci”. Okazuje się, że czytając wielokrotnie ten sam sym-
bol z wejścia, od czasu do czasu odwiedzana konfiguracja będzie spełniała definicję
kamienia milowego. Porównując stosy w tych konfiguracjach możemy zobaczyć, które
części stosu rosną.

3. Udowodniłem także lemat o pompowaniu. Pozwala on na zmianę liczb (długości cią-
gów powtarzających się symboli) w słowie wejściowym, bez zbytniej zmiany całego
stosu. Wspomnijmy, że lematy o pompowaniu dla automatów ze stosem wyższego
rzędu nie były znane przed [Hab2], z wyjątkiem automatów poziomu 2. Moje sfor-
mułowanie lematu o pompowaniu stało się punktem wyjścia dla kolejnych lematów
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o pompowaniu dla automatów ze stosem wyższego rzędu oraz dla schematów reku-
rencyjnych wyższego rzędu [PP2, PP3, 32, 2, 3].

Wspomnijmy także o tym, że we wcześniejszym artykule [PP1] udowodniłem ograni-
czoną wersję wyniku z [Hab2]: język U nie jest rozpoznawany przez automaty ze stosem
(bez paniki) poziomu 2. Dowód tego wyniku jest znacznie prostszy; nie wymagał on zbu-
dowania całej machinerii wymienionej powyżej, lecz korzystał ze specyficznego zachowania
automatów poziomu 2. Uzyskanie (w [Hab2]) tego samego wyniku dla automatów dowol-
nego poziomu wymagało użycia zupełnie innych technik.

4.3.7. Nieograniczoność opisywana systemem typów (wariant niedeterminis-
tyczny)

Przypomnijmy, że w rozdziale 4.3.4 opisałem system typów, który pozwala oszacować liczbę
wystąpień ustalonego symbolu a w postaci beta-normalnej T zamkniętego termu lambda
M typu bazowego. Podobny system typów został użyty w [Hab1] i [Hab2]. Rozważmy te-
raz inną wielkość związaną z drzewem T : największą liczbę wystąpień ustalonego symbolu
a na pojedynczej gałęzi w T . Podczas gdy wielkość pierwszego rodzaju można nazwać
deterministyczną, ta wielkość jest nieco bardziej skomplikowana i można ją nazwać niede-
terministyczną. Uzasadnieniem takiej nazwy jest to, że patrząc lokalnie na jakiś fragment
drzewa T nie wiemy, czy wystąpienia symbolu a w tym fragmencie powinny być policzone
czy nie (tj. czy znajdują się na tej gałęzi drzewa T , która zawiera największą liczbę wy-
stąpień sumbolu a). Musimy więc nie-lokalnie (niedeterministycznie) wybrać jakąś gałąź
drzewa T , na której wystąpienia sybmolu a powinny zostać policzone.

System typów, który pozwala oszacować powyższą wielkość, został przedstawiony w
pracy [Hab3]. Okazuje się, że jest znacznie bardziej skomplikowany niż system typów umoż-
liwiający zliczanie wszystkich a w drzewie. Podczas gdy w poprzednim systemie typów
mieliśmy tylko jedną flagę binarną mówiącą, czy podterm jest produktywny (tj. odpowie-
dzialny za wytwarzanie symboli a), czy nie, to w tym systemie mamy wiele flag. Mamy
mianowicie po jednej fladze binarnej dla każdego rzędu (między 0 a maksymalnym rzędem
podtermu), a dodatkowo mamy tak zwane znaczniki, wyróżniające niektóre węzły drzewa
wyprowadzenia typu (znaczniki, podobnie jak flagi, mogą być różnych rzędów). Reguły sys-
temu typów są dość zawiłe. Niemniej jednak udowodniłem, że system typów działa zgodnie
z oczekiwaniami. Konretnie, mamy następujące własności:

• dla każdego typu prostego α istnieje tylko skończenie wiele typów, które mogą zostać
użyte do otypowania termów o typie prostym α;

• wyprowadzenia typów są zgodne ze strukturą termów lambda;

• jeśli wyprowadzenie typu dla zamkniętego termu lambda M o typie prostym o ma
wartość n (wartość wyprowadzenia jest odpowiednio zdefiniowana), to w postaci beta-
normalnej T termu M istnieje gałąź, na której symbol a występuje przynajmniej n
razy;
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• jeśli w postaci beta-normalnej T zamkniętego termu lambda M o typie prostym o
istnieje gałąź z przynajmniej n wystąpieniami symbolu a, to istnieje wyprowadzenie
typu dla M , którego wartość dominuje n (tzn. pewna funkcja tej wartości jest większa
niż n).

Jako konsekwencję istnienia tego systemu typów uzyskuję procedury decyzyjne odpo-
wiadające na następujące pytania:

1. dla schematu rekurencyjnego G generującego drzewo T powiedzieć, czy T zawiera
gałęzie z dowolnie wieloma wystąpieniami symbolu a;

2. dla niedeterministycznego schematu rekurencyjnego G rozpoznającego język skończo-
nych drzew (lub słów) powiedzieć, czy rozpoznany język jest skończony.

Wspomnijmy, że istnienie procedur decyzyjnych rozwiązujących te dwa problemy można
również wywnioskować z [PP9]. Artykuł [PP9] daje inne rozwiązanie, bez użycia systemu
typów. Zaznaczmy, że [Hab3] i [PP9] zostały opublikowane mniej więcej w tym samym
czasie. Przed pojawieniem się tych dwóch artykułów rozstrzygalność dwóch powyższych
problemów była otwarta.

Dodajmy także, że system typów z [Hab3] stanowi podstawę wyników uzyskanych przez
Asadę i Kobayashiego w [2].

4.3.8. Problem równoczesnej nieograniczoności

Problem równoczesnej nieograniczoności (ang. simultaneous-unboundedness problem, co w
skrócie daje SUP ; znany również jako problem przekątniowy) w oryginalnym sformułowaniu
nad słowami skończonymi pyta, dla zbioru liter A i języka słów L, czy dla każdego n ∈ N
istnieje słowo w L, w którym każda litera z A występuje co najmniej n razy. Ten sam
problem można również rozważać w przypadku języków skończonych drzew. Artykuł [Hab4]
koncentruje się na rozwiązywaniu SUP dla języków skończonych słów i skończonych drzew
rozpoznawanych przez niedeterministyczne schematy rekurencyjne wyższego rzędu.

Rozstrzygalność SUP dla schematów rekurencyjnych wyższego rzędu została wykazana
w [PP9]. Algorytm z [PP9] opiera się na dwóch przekształceniach, które upraszczają sche-
mat bez zmiany odpowiedzi na SUP. Przekształcenia te, powtarzane na przemian, redu-
kują schemat wejściowy do schematu rzędu 0, dla którego rozwiązywanie SUP staje się
trywialne. Gdy jednokrotnie zastosujemy to przekształcenie do schematu rzędu m, to jego
rząd spadnie o jeden, lecz jego rozmiar wzrośnie m-krotnie wykładniczo. W związku z tym
algorytm działa w f(m)-krotnym czasie wykładniczym dla pewnej kwadratowej funkcji f .

W [Hab4] analizuję SUP dla schematów rekurencyjnych wykorzystując odpowiedni sys-
tem typów iloczynowych. Jest on podobny do systemu typów z [Hab3], lecz jest odpowied-
nio uogólniony (mamy tutaj cały zbiór A wyróżnionych symboli, z których każdy powinien
występować wiele razy, podczas gdy w [Hab3] jest jeden symbol, który powinien wystę-
pować wiele razy) i zoptymalizowany (typy zawierają tylko ważne informacje, więc liczba
typów pozostaje stosunkowo mała).
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Dzięki starannej optymalizacji opracowanego systemu typów otrzymałem algorytm roz-
wiązujący SUP w optymalnej złożoności. Udowodniłem mianowicie, że SUP jest (m− 1)-
EXPTIME-zupełny dla schematów rzędu m rozpoznających słowa oraz m-EXPTIME-zupeł-
ny dla schematów rzędu m rozpoznających drzewa. Odpowiednie dolne ograniczenia są
uzyskiwane bez wysiłku, ponieważ już znacznie prostsze problemy dla schematów rekuren-
cyjnych wymagają takich złożoności.

Wcześniejsze prace dotyczące weryfikacji modelowej dla schematów rekurencyjnych
(patrz np. [31]) pokazują, że w ogólności podejście używające systemu typów może prowa-
dzić do algorytmów, które można faktycznie zaimplementować tak, aby działały względnie
szybko. Mianowicie, podczas gdy istnieje wiele możliwych typów i istnieją pewne (trudne)
schematy, które wymagają bardzo dużych wyprowadzeń typu, dla wielu „praktycznych”
schematów rekurencyjnych można stosunkowo łatwo znaleźć wyprowadzenie typu. Kontra-
stuje to z wcześniejszym podejściem z [PP9], które jest niewyobrażalnie wolne nie tylko w
najgorszym przypadku, lecz w którym każdy schemat rekurencyjny jest przekształcany do
znacznie większego schematu rekurencyjnego.

Przypomnijmy z [PP9], że rozstrzygalność SUP pociąga za sobą rozstrzygalność innych
problemów dla schematów rekurencyjnych, w szczególności obliczalność domknięcia w dół
rozpoznawanych języków [48] i rozstrzygalność problemu separacji przez języki fragmenta-
rycznie testowalne (ang. piecewise testable languages) [19]. Chociaż mój wynik o złożono-
ści SUP nie wpływa bezpośrednio na naszą wiedzę na temat złożoności innych problemów
(wspomniane redukcje zachowują jedynie rozstrzygalność, ale nie złożoność), można je jed-
nak postrzegać jako pierwszy krok do określenia złożoności innych (wspomnianych wyżej)
problemów.

Idąc dalej, uzyskuję właśność refleksji dla SUP: ze schematu G danego na wejściu można
utworzyć jego rozszerzoną wersję, która rozpoznaje ten sam język, lecz w każdym momen-
cie procesu rozpoznawania jest świadoma odpowiedzi na pytanie SUP. Aby uzyskać ten
wynik, dostosowuję ogólną konstrukcję z [23] do przypadku mojego systemu typów. Wła-
sność refleksji dla SUP umożliwia jednoczesne rozwiązywanie SUP dla nieskończenie wielu
języków, jeśli są one wszystkie opisane jednym wspólnym schematem. Ta własność (nie-
możliwa do uzyskania z użyciem wcześniejszych metod z [PP9]) jest używana w kolejnym
artykule [Hab5].

4.3.9. Rozstrzygalność logiki WMSO+U

W [PP9] i [Hab4] rozwiązaliśmy konkretny problem mówiący o nieograniczoności dla sche-
matów: problem równoczesnej nieograniczoności (SUP). W [Hab5] pokazuję wynik w bar-
dziej ogólnym stylu. Mianowicie, zamiast rozważać konkretną własność, jak w SUP, rozwa-
żam logikę zdolną do wyrażania właśności mówiących o ograniczoności różnych wielkości.
Dokładniej rzecz biorąc, wybieram logikę WMSO+U, pozwalając używać jej do rozumowa-
nia o drzewach nieskończonych generowanych przez schematy rekurencyjne. Jak już wspo-
mniałem w rozdziale 4.3.2, logika ta rozszerza WMSO (fragment MSO, w którym można
kwantyfikować tylko po skończonych zbiorach) o nowy kwantyfikator nieograniczoności, U.
Formuła używająca tego kwantyfikatora, UX ϕ, mówi, że ϕ zachodzi dla dowolnie dużych
zbiorów skończonych X.
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Główne twierdzenie pracy [Hab5] mówi, że pytanie, czy drzewo generowane przez dany
schemat rekurencyjny spełnia dane zdanie logiki WMSO+U, jest rozstrzygalne.

W moim rozwiązaniu opieram się na kilku wcześniejszych wynikach. Po pierwsze, tłuma-
czę formuły logiki WMSO+U na równoważny model automatów, używając pojęcia typów
logicznych (podejście to jest znane także pod nazwą „metoda kompozycji”). Po drugie,
używam własności refleksji logicznej dla schematów rekurencyjnych [11]. Mówi ona, że ma-
jąc dany schemat rekurencyjny G i zdanie ϕ logiki MSO można skonstruować ulepszony
schemat Gϕ, generujący to samo drzewo co G, lecz gdzie w każdym węźle jest dodatkowo
napisane, czy ϕ jest spełnione w poddrzewie rozpoczynającym się w tym węźle. Po trze-
cie, używam analogicznej własności refleksji dla problemu równoczesnej nieograniczoności
(SUP), o której wspomniałem na końcu rozdziału 4.3.8: mając dany schemat G możemy
skonstruować schemat GSUP generujący to samo drzewo co G, lecz gdzie w każdym węźle
jest dodatkowo zapisane rozwiązanie problemu SUP dla poddrzewa rozpoczynającego się
w tym węźle. Wreszcie korzystam z faktu, że schematy mogą być składane z transducerami
skończenie stanowymi przekształcającymi drzewa; wynika to bezpośrednio z równoważności
między schematami a automatami z paniką [24].

Wspomnijmy, że problem weryfikacji modelowej dla pełnej logiki MSO (wyposażonej
w kwantyfikację po nieskończonych zbiorach) w połączeniu z kwantyfikatorem nieograni-
czoności U (czyli dla logiki MSO+U) jest nierozstrzygalny już dla nieskończonego słowa
bez etykiet [PP26], więc tym bardziej dla różnych skomplikowanych drzew, które mogą być
generowane przez schematy rekurencyjne wyższego rzędu. Z tego powodu konieczne jest
ograniczenie kwantyfikacji do zbiorów skończonych.

4.3.10. Rozszerzenia hierarchii Caucala

Ostatni artykuł w moim osiągnięciu habilitacyjnym, [Hab6], dotyczy klasy nieskończo-
nych grafów o skończonych opisach wprowadzonej przez Caucala [15], nazywanej hierar-
chią Caucala. Grafy na kolejnych poziomach tej hierarchii są uzyskiwane z grafów skończo-
nych poprzez naprzemienne stosowanie operacji rozwijania grafu w drzewo oraz odwrot-
nych odwzorowań regularnych (ang. inverse rational mappings). Ponieważ obie te operacje
zachowują rozstrzygalność logiki monadycznej drugiego rzędu (MSO), grafy w hierarchii
Caucala mają rozstrzygalną teorię MSO. Co ciekawe, ta klasa grafów ma również inne de-
finicje. Mianowicie hierarchia Caucala zawiera dokładnie ε-domknięcia grafów konfiguracji
automatów ze stosem wyższego rzędu [14]; jeśli zaś spojrzymy na te automaty jako na urzą-
dzenia generujące drzewa, to są one równoważne bezpiecznym schematom rekurencyjnym
wyższego rzędu [30]. Ponadto zdefiniowane klasy grafów nie zmienią się, jeśli zastąpimy
operację rozwijania grafu w drzewo operacją zwaną treegraph, a także jeśli zastąpimy od-
wrotne odwzorowania regularne przez silniejszą operację MSO-transdukcji [14]. Odwrotne
odwzorowania regularne można również zastąpić operacją FO-interpretacji zakładając, że
formuły FO mają dostęp do relacji potomka [16].

W [Hab6] próbuję zastąpić odwrotne odwzorowania regularne (lub MSO-interpretacje)
w definicji hierarchii Caucala przez interpretacje w rozszerzeniach logiki MSO: w logikach
WMSO+U i MSO+U. Udowadniam, że hierarchia Caucala nie zmienia się, jeśli użyjemy
WMSO+U-interpretacji w jej definicji. Innymi słowy, stosując WMSO+U-interpretacje do

Strona 16 z 33



Paweł Parys Autoreferat

grafów w hierarchii Caucala otrzymujemy tylko grafy na tym samym poziomie hierarchii.
Aby uzyskać powyższy wynik, korzystam z mojej wcześniejszej pracy dotyczącej roz-

strzygalności formuł WMSO+U dla schematów rekurencyjnych [Hab5]. Niezbędne było
również wyjaśnienie związku między hierarchią Caucala a schematami rekurencyjnymi
(głównie poprzez odpowiednie złożenie wcześniejszych wyników) tak, aby było możliwe
użycie wyniku o schematach rekurencyjnych do rozumowania o grafach w hierarchii Cau-
cala.

Wynik ten daje kolejną definicję hierarchii Caucala, lecz jest nieco rozczarowujący (choć
raczej nie zaskakujący): ciekawe byłoby znalezienie klasy grafów o rozstrzygalnych własno-
ściach, większej niż hierarchia Caucala. Zauważmy, że klasa drzew generowanych przez
wszystkie (tzn. niekoniecznie bezpieczne) schematy rekurencyjne wyższego rzędu (równo-
ważnie, przez automaty z paniką [24]) jest taką klasą: drzewa te mają rozstrzygalną teorię
MSO [40], choć niektóre z nich nie są zawarte w hierarchii Caucala [Hab2]. Ta klasa nie ma
jednak ładnej definicji nieużywającej jakichś urządzeń, a jedynie operacji na grafach (jak to
było dla hierarchii Caucala). Dla niektórych innych klas grafów mamy tylko rozstrzygalność
logiki pierwszego rzędu [18, 42].

Idąc dalej sprawdzamy również pełną logikę MSO+U, w której można kwantyfikować
po zbiorach nieskończonych. Używając tej logiki otrzymujemy grafy poza hierarchią Cau-
cala; są wśród nich grafy o nierozstrzygalnej teorii MSO. Takiej sytuacji można się było
spodziewać, ponieważ logika MSO+U jest nierozstrzygalna sama w sobie [PP26].

4.3.11. Podsumowanie

Spróbuję teraz podsumować opisane powyżej osiągnięcie habilitacyjne. Techniczną pod-
stawą uzyskanych przeze mnie wyników było opracowanie szeregu systemów typów iloczy-
nowych, umożliwiających rozumowanie o ilościowych własnościach termów lambda, sche-
matów rekurencyjnych, czy stosów wyższego rzędu. W szczególności, systemy te pozwa-
lają odwoływać się do ograniczoności bądź nieograniczoności odpowiednich wielkości. W
pracy [Hab2] dostarczam dodatkowo kilka narzędzi pomocnych w rozumowaniu o liczbach
przechowywanych w stosach wyższego rzędu. Korzystając z powyższych narzędzi udało mi
się uzyskać konkretne wyniki:

• udowodniłem, że schematy rekurencyjne mogą generować więcej drzew niż auto-
maty ze stosem wyższego rzędu (bez paniki), rozwiązując problem, który pozostawał
otwarty przez wiele lat [Hab2];

• uzyskałem charakteryzację funkcji wyższego rzędu działających na liczbach (ściślej:
reprezentacjach liczb) naturalnych [Hab1];

• rozwiązałem problem skończoności języka dla języków drzew skończonych rozpozna-
wanych przez schematy rekurencyjne [Hab3];

• ustaliłem złożoność problemu równoczesnej nieograniczoności dla schematów reku-
rencyjnych [Hab4];

• uzyskałem własność refleksji dla powyższego problemu [Hab4, Hab5];
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• udowodniłem, że problem ewaluacji formuł logiki WMSO+U dla nieskończonych
drzew generowanych przez schematy rekurencyjne jest rozstrzygalny [Hab5];

• udowodniłem, że hierarchia Caucala jest zamknięta na interpretacje grafów w logice
WMSO+U [Hab6].

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

5.1. Inne prace dotyczące rekurencji wyższego rzędu

Na początek opiszę prace związane z automatami ze stosem wyższego rzędu oraz ze schema-
tami rekurencyjnymi wyższego rzędu, pomijając prace, które zostały zawarte w osiągnięciu
habilitacyjnym.
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Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2014, s. 302–318. doi: 10.1007/
978-3-319-07151-0_19.
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[PP7] Parys, P. “First-Order Logic on CPDA Graphs”. W: Computer Science - Theory
and Applications - 9th International Computer Science Symposium in Russia,
CSR 2014, Moscow, Russia, June 7-11, 2014. Proceedings. Wyed. Hirsch, E. A.,
Kuznetsov, S. O., Pin, J. i Vereshchagin, N. K. T. 8476. Lecture Notes in Compu-
ter Science. Springer, 2014, s. 300–313. doi: 10.1007/978-3-319-06686-8_23.

[PP8] Clemente, L., Parys, P., Salvati, S. i Walukiewicz, I. “Ordered Tree-Pushdown
Systems”. W: 35th IARCS Annual Conference on Foundation of Software Tech-
nology and Theoretical Computer Science, FSTTCS 2015, December 16-18, 2015,
Bangalore, India. Wyed. Harsha, P. i Ramalingam, G. T. 45. LIPIcs. Schloss Dag-
stuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2015, s. 163–177. doi: 10.4230/LIPIcs.
FSTTCS.2015.163.

[PP9] Clemente, L., Parys, P., Salvati, S. i Walukiewicz, I. “The Diagonal Problem for
Higher-Order Recursion Schemes is Decidable”. W: Proceedings of the 31st Annual
ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, LICS ’16, New York, NY,
USA, July 5-8, 2016. Wyed. Grohe, M., Koskinen, E. i Shankar, N. ACM, 2016,
s. 96–105. doi: 10.1145/2933575.2934527.

[PP10] Parys, P. i Toruńczyk, S. “Models of Lambda-Calculus and the Weak MSO Lo-
gic”. W: 25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic, CSL 2016,
August 29 - September 1, 2016, Marseille, France. Wyed. Talbot, J. i Regnier, L.
T. 62. LIPIcs. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2016, 11:1–
11:12. doi: 10.4230/LIPIcs.CSL.2016.11.

[PP11] Parys, P. “Homogeneity Without Loss of Generality”. W: 3rd International Con-
ference on Formal Structures for Computation and Deduction, FSCD 2018, July
9-12, 2018, Oxford, UK. Wyed. Kirchner, H. T. 108. LIPIcs. Schloss Dagstuhl -
Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2018, 27:1–27:15. doi: 10.4230/LIPIcs.FSCD.
2018.27.

W [PP1] udowadniam, że istnieje drzewo generowane przez automat z paniką poziomu
2, którego nie można wygenerować za pomocą żadnego automatu ze stosem poziomu 2 bez
operacji paniki. Wynik ten jest bezpośrednim wnioskiem z późniejszej pracy [Hab2], gdzie
udowadniam nie tylko, że drzewo to nie może zostać wygenerowane przy użyciu poziomu
2, lecz także, że nie można go wygenerować za pomocą żadnego poziomu.

W [PP2] dowodzę lemat o pompowaniu dla języków rozpoznawanych przez determini-
styczne automaty ze stosem wyższego rzędu. W [PP3] uogólniamy ten lemat o pompowaniu
na automaty z paniką i używamy go do udowodnienia, że hierarchia drzew generowanych
przez te automaty (równoważnie: przez schematy rekurencyjne) jest właściwa.

W [PP4] analizuję zależności między trzema sposobami generowania drzew za po-
mocą automatów z paniką: za pomocą automatów deterministycznych, za pomocą automa-
tów niedeterministycznych oraz za pomocą deterministycznych automatów akceptujących
słowa. Udowadniam, że (dla każdego poziomu automatów i każdego alfabetu wejściowego)
uzyskane w ten sposób trzy klasy drzew są sobie równe.
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W [PP5] proponuję nowe rozszerzenie automatów ze stosem wyższego rzędu, które
pozwala na użycie nieskończonego alfabetu. Wprowadzone automaty rozpoznają języki
słów z danymi (zamiast zwykłych słów); w słowach tych obok każdej litery ze skończonego
alfabetu znajduje się dana z nieskończonego alfabetu. Dane ze słowa wejściowego mogą
być ładowane na stos automatu, a później porównywane z wybranymi dalszymi danymi
na wejściu. W artykule przedstawiam dowód, że w przypadku z danymi, deterministyczne
automaty z paniką mogą rozpoznać więcej języków niż deterministyczne automaty bez
paniki. Dowód ten opiera się na dowodzie z przypadku bez danych [Hab2], lecz jest znacznie
prostszy (słowa z danymi i automaty z danymi mają więcej struktury, więc łatwiej jest o
nich rozumować).

Artykuł [PP6] to wersja konferencyjna pracy [Hab1].
Artykuł [PP7] zawiera odpowiedzi na parę pytań dotyczących rozstrzygalności logiki

pierwszego rzędu (FO) na grafach konfiguracji automatów z paniką. Pierwszym wyni-
kiem jest rozstrzygalność egzystencjalnych zdań logiki FO na grafach konfiguracji (i ich
ε-domknięciach) automatów z paniką poziomu 3, ograniczonych do konfiguracji osiągal-
nych. Drugim wynikiem jest nierozstrzygalność całej logiki FO na grafach konfiguracji,
które nie są ograniczone do konfiguracji osiągalnych, ale są ograniczone do stosów konstru-
owalnych. Trzecim wynikiem jest rozstrzygalność logiki FO na grafach konfiguracji (dla
dowolnego poziomu automatów), które nie są ograniczone do konfiguracji osiągalnych, ani
do stosów konstruowalnych, przy alternatywnej definicji stosów: dla tak zwanych stosów z
adnotacjami (ang. annotated stacks).

W [PP8] definiujemy nową klasę automatów ze stosem, w których stos jest drzewem, a
nie, tak jak zwykle, słowem. Definiujemy odpowiednio sposób, w jaki stos drzewiasty może
być oglądany i przetważany. Pokazujemy, że klasa powstała w ten sposób ma rozstrzygalny
problemem osiągalności. Wynika to z tego, że relacja osiągalności w tych automatach,
analizowana wstecz, zachowuje regularność zbiorów konfiguracji. Jako zastosowanie poka-
zujemy, że w naszym prostym modelu można zakodować kilka formalizmów uogólniających
automaty ze stosem, takich jak uporządkowane automaty wielostosowe (ang. ordered multi-
pushdown automata), automaty z paniką, maszyna Krivine, czy nawet uporządkowane au-
tomaty wielostosowe z paniką (będące uogólnieniem zarówno uporządkowanych automatów
wielostosowych jak i automatów z paniką). W każdym przypadku nasza procedura daje
najlepszą możliwą złożoność problemu osiągalności.

W [PP9] dowodzimy rozstrzygalności problemu równoczesnej nieograniczoności (SUP)
dla schematów rekurencyjnych: mając dany (niedeterministyczny) schemat rekurencyjny
rozpoznający język słów (lub drzew) skończonych L oraz zbiór liter A stwierdzić, czy dla
każdego n ∈ N istnieje w L słowo, w którym każda litera z A występuje co najmniej n razy.
Wynik ten został następnie poprawiony w [Hab4].

W [PP10] badamy słabą logikę MSO (tzn. WMSO) w odniesieniu do nieskończonego
rachunku lambda. Pokazujemy, że dla każdej formuły ϕ logiki WMSO istnieje finitarny
model nieskończonego rachunku lambda rozpoznający zbiór tych nieskończonych termów
lambda, których drzewo Böhma spełnia formułę ϕ. Model ten jest efektywny w takim
sensie, że dla każdego termu lambda-Y możemy obliczyć jego wartość w modelu. W szcze-
gólności, mając dany skończony term lambda-Y można rozstrzygać, czy wynikowe drzewo
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Böhma spełnia określoną formułę logiki WMSO, co jest szczególnym przypadkiem wy-
niku [40], który dotyczy nieograniczonego MSO. Istnienie efektywnych modeli dla WMSO
i MSO zostało udowodnione wcześniej przez Salvatiego i Walukiewicza w [45, 43], lecz nasz
dowód wykorzystuje inną metodę: nie pracujemy z automatami, ale bezpośrednio z logiką.

W [PP11] udowadniam, że każdy schemat rekurencyjny można przekształcić w równo-
ważny (tzn. generujący to samo drzewo) schemat jednorodny (ang. homogeneous). Schemat
jest jednorodny, jeśli każdy jego nieterminał przyjmuje argumenty wyższych rzędów przed
argumentami niższych rzędów (tj. argumenty powinny być uporządkowane według swoich
rzędów). Udowadniam również to samo w przypadku schematów bezpiecznych: każdy bez-
pieczny schemat rekurencyjny można przekształcić w równoważny bezpieczny schemat jed-
norodny. Ponadto porównuję dwie definicje schematów bezpiecznych: oryginalną definicję
Damma [20] oraz definicję współczesną [30]. Na koniec udowadniam pewien lemat, który
ilustruje przydatność założenia o jednorodności. Uzyskane wyniki były znane wcześniej,
lecz w tym artykule dowodzę je nowym sposobem: manipuluję bezpośrednio schematami
rekurencyjnymi, bez przechodzenia przez model automatów ze stosem wyższego rzędu.

5.2. Przetwarzanie dokumentów XML

Omówię teraz prace związane z przetwarzaniem baz danych o strukturze drzewiastej (z
przetwarzaniem dokumentów XML).

[PP12] Bojańczyk, M. i Parys, P. “XPath Evaluation in Linear Time”. W: Proceedings of
the Twenty-Seventh ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on Principles
of Database Systems, PODS 2008, June 9-11, 2008, Vancouver, BC, Canada.
Wyed. Lenzerini, M. i Lembo, D. ACM, 2008, s. 241–250. doi: 10.1145/1376916.
1376951.

[PP13] Parys, P. “XPath Evaluation in Linear Time With Polynomial Combined Com-
plexity”. W: Proceedings of the Twenty-Eigth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART
Symposium on Principles of Database Systems, PODS 2009, June 19 - July 1,
2009, Providence, Rhode Island, USA. Wyed. Paredaens, J. i Su, J. ACM, 2009,
s. 55–64. doi: 10.1145/1559795.1559805.

[PP14] Bojańczyk, M. i Parys, P. “XPath Evaluation in Linear Time”. W: J. ACM 58.4
(2011), 17:1–17:33. doi: 10.1145/1989727.1989731.

[PP15] Bojańczyk, M. i Parys, P. “Efficient Evaluation of Nondeterministic Automata
Using Factorization Forests”. W: Automata, Languages and Programming, 37th
International Colloquium, ICALP 2010, Bordeaux, France, July 6-10, 2010, Pro-
ceedings, Part I. Wyed. Abramsky, S., Gavoille, C., Kirchner, C., Meyer auf der
Heide, F. i Spirakis, P. G. T. 6198. Lecture Notes in Computer Science. Springer,
2010, s. 515–526. doi: 10.1007/978-3-642-14165-2_44.
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[PP16] Bárány, V., Bojańczyk, M., Figueira, D. i Parys, P. “Decidable Classes of Do-
cuments for XPath”. W: IARCS Annual Conference on Foundations of Software
Technology and Theoretical Computer Science, FSTTCS 2012, December 15-17,
2012, Hyderabad, India. Wyed. D’Souza, D., Kavitha, T. i Radhakrishnan, J.
T. 18. LIPIcs. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2012, s. 99–
111. doi: 10.4230/LIPIcs.FSTTCS.2012.99.

[PP17] Czerwiński, W., David, C., Murlak, F. i Parys, P. “Reasoning About Integrity
Constraints for Tree-Structured Data”. W: 19th International Conference on Da-
tabase Theory, ICDT 2016, Bordeaux, France, March 15-18, 2016. Wyed. Mar-
tens, W. i Zeume, T. T. 48. LIPIcs. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer
Informatik, 2016, 20:1–20:18. doi: 10.4230/LIPIcs.ICDT.2016.20.

[PP18] Czerwiński, W., David, C., Murlak, F. i Parys, P. “Reasoning About Integrity
Constraints for Tree-Structured Data”. W: Theory Comput. Syst. 62.4 (2018),
s. 941–976. doi: 10.1007/s00224-017-9771-z.

[PP19] Czerwiński, W., Martens, W., Parys, P. i Przybylko, M. “The (Almost) Complete
Guide to Tree Pattern Containment”. W: Proceedings of the 34th ACM Sym-
posium on Principles of Database Systems, PODS 2015, Melbourne, Victoria,
Australia, May 31 - June 4, 2015. Wyed. Milo, T. i Calvanese, D. ACM, 2015,
s. 117–130. doi: 10.1145/2745754.2745766.

[PP20] Parys, P. “Weak Containment for Partial Words Is coNP-Complete”. W: Inf.
Process. Lett. 116.2 (2016), s. 125–127. doi: 10.1016/j.ipl.2015.09.012.

[PP21] Czerwiński, W., Martens, W., Niewerth, M. i Parys, P. “Minimization of Tree
Pattern Queries”. W: Proceedings of the 35th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI
Symposium on Principles of Database Systems, PODS 2016, San Francisco, CA,
USA, June 26 - July 01, 2016. Wyed. Milo, T. i Tan, W. ACM, 2016, s. 43–54.
doi: 10.1145/2902251.2902295.

[PP22] Czerwiński, W., Martens, W., Niewerth, M. i Parys, P. “Optimizing Tree Pat-
terns for Querying Graph- and Tree-Structured Data”. W: SIGMOD Record 46.1
(2017), s. 15–22. doi: 10.1145/3093754.3093759.

[PP23] Czerwiński, W., Martens, W., Niewerth, M. i Parys, P. “Minimization of Tree
Patterns”. W: J. ACM 65.4 (2018), 26:1–26:46. doi: 10.1145/3180281.

XPath to język zapytań, który pozwala wybierać węzły z dokumentu XML. Dokument
XML można modelować jako drzewo, w którym każdy węzeł ma etykietę ze skończonego
alfabetu, a dodatkowo pewne atrybuty, które są dowolnymi napisami (pochodzącymi z nie-
skończonego alfabetu). W [PP12] rozważamy fragment XPath, w którym wartości atrybu-
tów mogą być odczytywane tylko w celu sprawdzania równości. Pokazujemy, że dla każdego
ustalonego zapytania unarnego pochodzącego z tego fragmentu, zbiór węzłów (danego do-
kumentu XML), które spełniają to zapytanie, można obliczyć w czasie liniowym względem
rozmiaru dokumentu. Wcześniej wiadomo było, jak obliczać w czasie liniowym zapytania
z fragmentu XPath, w którym nie można w ogóle porównywać wartości atrybutów między
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węzłami. W rozważanym przez nas fragmencie możemy dodatkowo sprawdzić, czy warto-
ści atrybutów w dwóch węzłach są równe. Naturalna implementacja takiego sprawdzenia
jest kwadratowa, ponieważ w celu zbadania równości należy przetworzyć (wszystkie) pary
węzłów; obniżenie złożoności do liniowej jest wysoce nietrywialne (używamy tutaj lasów
faktoryzacji Simona [46]). W kolejnym artykule [PP13] ulepszam powyższy algorytm tak,
aby czas pracy był nie tylko liniowy względem rozmiaru dokumentu, lecz także wielo-
mianowy względem wielkości zapytania (podczas gdy algorytm z [PP12] jest wykładniczy
względem wielkości zapytania). Artykuł ten otrzymał nagrodę Best Student Paper Award
na konferencji Twenty-Eigth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on Principles
of Database Systems, PODS 2009. Artykuł [PP14] jest wersją czasopismową zawierającą
wyżej wymienione wyniki.

W [PP15] uzyskujemy dwa wyniki. W pierwszej części artykułu przedstawiamy algo-
rytm, który mając dany niedeterministyczny automat skończony A oraz słowo a1 . . . an,
wykonuje najpierw pewne obliczenia wstępne (preprocessing), a następnie odpowiada na
zapytania postaci: „czy podsłowo ai . . . aj jest akceptowane przez A?”. Preprocessing od-
bywa się w czasie poly(A) · n, a odpowiedzi na zapytania są udzielane w czasie poly(A).
Poprawia to poprzednie algorytmy, które działały w takiej złożoności dla wykładniczo
mniej zwartych formalizmów automatów deterministycznych lub półgrup. W drugiej części
artykułu proponujemy model transducera dla drzew z danymi (tj. drzew, w których węzły
są etykietowane nie tylko literą pochodzącą ze skończonego alfabetu, lecz także daną pocho-
dzącą z nieskończonego zbioru; dane takie mogą być porównywane między sobą, tylko pod
względem równości). Pokazujemy, że wynik działania wprowadzonego transducera można
obliczyć w czasie liniowym. Używamy tego twierdzenia do obliczania zapytań XPath w
czasie liniowym. Algorytmy w obu częściach artykułu wykorzystują lasy faktoryzacji.

W problemie spełnialności dla XPath otrzymujemy zapytanie XPath ϕ i chcemy stwier-
dzić, czy zapytanie to może być spełnione w jakimkolwiek dokumencie XML (jest to więc
inny problem niż rozważany powyżej problem obliczania zapytania, gdzie otrzymywaliśmy
także dokument i chcieliśmy obliczyć zapytanie w konkretnym dokumencie). W odniesieniu
do fragmentu XPath, o którym mowa powyżej, problem spełnialności jest nierozstrzygalny,
o ile rozważamy dowolne dokumenty XML. W [PP16] badamy rozstrzygalność problemu
spełnialności dla tego fragmentu XPath na dokumentach XML o ograniczonej głębokości.
Definiujemy dwa parametry, zwane szerokością skojarzenia (ang. match width) i szeroko-
ścią warkoczową (ang. braid width), które przypisują każdemu dokumentowi pewną liczbę.
Pokazujemy, że dla wszystkich k problem spełnialności zapytań XPath ograniczony do
dokumentów o ograniczonej głębokości oraz o szerokości skojarzenia co najwyżej k jest
rozstrzygalny. Pokazujemy także, że spełnialność zapytań XPath jest nierozstrzygalna dla
każdej klasy dokumentów o nieograniczonej szerokości warkoczowej. Przypuszczamy, że po-
wyższe dwa parametry są równoważne w tym sensie, że klasa dokumentów ma ograniczoną
szerokość skojarzenia wtedy i tylko wtedy, gdy ma ograniczoną szerokość warkoczową.

W artykule konferencyjnym [PP17] i w jego wersji czasopismowej [PP18] badamy klasę
ograniczeń spójności dla baz danych zorganizowanych w drzewo (jak w dokumentach
XML), modelowanych za pomocą drzew z danymi, których węzły mają etykietę ze skoń-
czonego alfabetu oraz przechowują daną z nieskończonego zbioru danych. Rozważane ogra-
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niczenia wymagają, aby każda krotka węzłów spełniająca ustalone zapytanie koniunkcyjne
(używające predykatów nawigacyjnych oraz etykiet) spełniała pozytywną kombinację bo-
olowską równości oraz pozytywną kombinację boolowską nierówności dotyczących prze-
chowywanych danych. Takie ograniczenia są szczególnym przypadkiem ogólnego schematu
ograniczeń zwanych XML-to-relational constraints, zaproponowanych wcześniej przez Nie-
wertha i Schwenticka [39]. Nasze ograniczenia obejmują wiele typowych klas ograniczeń,
wliczając w to ograniczenia klucza głównego (ang. key constraints) i niepowtarzalności
(ang. unique constraints) zdefiniowane standardem W3C XML Schema, a także ogranicze-
nia dziedziny, lecz nie są one w stanie wyrazić ograniczeń inkluzji, takich jak klucze obce
(ang. reference keys). Naszym głównym wynikiem jest to, że problem spełnialności (ang.
consistency) dla tych ograniczeń spójności w odniesieniu do danego schematu (modelowa-
nego jako automat na drzewach) jest rozstrzygalny. Łatwe rozszerzenie tego wyniku daje
rozstrzygność problemu wynikania (ang. entailment). Równoważnie, pokazujemy rozstrzy-
galność problemów poprawności (ang. validity) i zawierania (ang. containment) dla sum
zapytań koniunkcyjnych używających predykatów nawigacyjnych, etykiet oraz równości i
nierówności danych przy założeniu, że żadne z zapytań koniunkcyjnych nie wykorzystuje
równocześnie równości i nierówności. Wiadomo, że bez tego ostatniego założenia oba pro-
blemy są nierozstrzygalne. W kontekście wymiany danych XML nasz wynik może być użyty
do uzyskania rozstrzygalności problemu spełnialności dla mapowań schematów XML (ang.
XML schema mappings). Wszystkie uzyskane procedury decyzyjne są podwójnie wykład-
nicze (co odpowiada analogicznym ograniczeniom dolnym). Złożoność spada do pojedynczo
wykładniczej, jeśli zapytania koniunkcyjne zastąpimy wzorcami drzewiastymi oraz ograni-
czymy liczbę porównań danych.

W pozostałych artykułach opisanych w tym rozdziale używamy formalizmu wzorców
drzewiastych (ang. tree patterns). Są one podstawowym i elastycznym mechanizmem za-
pytań i są rozważane w kontekście zapytań dla baz danych mających strukturę drzewa
jak również mających strukturę grafu. W [PP19] analizujemy problemy zawierania, po-
prawności i spełnialności dla wzroców drzewiastych, zarówno w przypadku dokumentów
spełniających zadany schemat, jak i w sytuacji bez schematu. Rozważając powszechnie
występujące ograczenia na postać wzroców drzewiastych, prezentujemy obszerny przegląd
tego, co wiadomo na temat złożoności powyższych problemów i opracowujemy nowe tech-
niki, które pozwalają nam uzyskać ograniczenia górne i dolne na złożoność tych proble-
mów w różnych przypadkach, dla których dokładna złożoność nie była wcześniej znana.
Dla wzorców drzewiastych, które rozważamy w naszym artykule, wiadomo, że złożoność
problemu zawierania nie zależy od tego, czy wzorce są ewaluowane w drzewach, czy w gra-
fach. Nasze wyniki rzucają więc także nowe światło na formalizm wzorców drzewiastych
dla baz danych o strukturze grafu.

Słowo częściowe to ciąg, który oprócz liter może zawierać symbole „dziury”, do których
pasują dowolne litery. Takie słowo częściowe u definiuje język LA(u) wszystkich słów nad
alfabetem A, do których u pasuje jako podsłowo. Udowodniłem w [PP20], że dla każdego
alfabetu A o rozmiarze co najmniej dwa natępujący problem jest coNP-zupełny: mając dane
dwa słowa częściowe u, v rozstrzygnąć, czy LA(u) ⊆ LA(v). Wynik ten jest w pewien sposób
powiązany z [PP19], ponieważ dotyczy również problemu zawierania, lecz w kontekście
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słów, a nie drzew.
W problemie minimalizacji wzorców drzewiastych pytamy, mając dany wzorzec drze-

wiasty p, czy istnieje mniejszy wzorzec drzewiasty, który jest równoważny wzorcowi p (tj.
dopasowuje się do tych samych węzłów co p w każdym możliwym dokumencie). W [PP21]
udowadniamy, że minimalizacja wzorców drzewiastych jest ΣP2 -zupełna, rozwiąząc problem,
który był otwarty od 2003 r. (kiedy to problem ten został postawiony i podjęto pierwsze
próby jego rozwiązania). Najpierw podajemy przykład, który pokazuje, że wzorców drze-
wiastych nie można minimalizować wyłącznie usuwając węzły. Ten przykład pokazuje, że
hipoteza M-NR, która stwierdza, że minimalność wzorców drzewiastych jest równoważna
ich nieredundancji, jest fałszywa. Następnie pokazujemy, jak przykład ten można prze-
kształcić w gadżet, który pozwala nam udowodnić ΣP2 -trudność. Wersja czasopismowa na-
szego wyniku znajduje się w [PP23], a w [PP22] mamy wersję skierowaną do mniej wyspe-
cjalizowanego odbiorcy. Nasz wynik otrzymał nagrodę ACM SIGMOD Research Highlight
Award.

5.3. Ograniczoność

Kolejna grupa artykułów dotyczy problemów związanych z ograniczonością, w kontekście
teorii automatów.

[PP24] Blumensath, A., Colcombet, T., Kuperberg, D., Parys, P. i Vanden Boom, M.
“Two-Way Cost Automata and Cost Logics Over Infinite Trees”. W: Joint Me-
eting of the Twenty-Third EACSL Annual Conference on Computer Science Logic
(CSL) and the Twenty-Ninth Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Compu-
ter Science (LICS), CSL-LICS ’14, Vienna, Austria, July 14 - 18, 2014. Wyed.
Henzinger, T. A. i Miller, D. ACM, 2014, 16:1–16:9. doi: 10.1145/2603088.
2603104.

[PP25] Blumensath, A., Colcombet, T. i Parys, P. “On a Fragment of AMSO and Ti-
ling Systems”. W: 33rd Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science,
STACS 2016, February 17-20, 2016, Orléans, France. Wyed. Ollinger, N. i Voll-
mer, H. T. 47. LIPIcs. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2016,
19:1–19:14. doi: 10.4230/LIPIcs.STACS.2016.19.

[PP26] Bojańczyk, M., Parys, P. i Toruńczyk, S. “The MSO+U Theory of (N, <) Is
Undecidable”. W: 33rd Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science,
STACS 2016, February 17-20, 2016, Orléans, France. Wyed. Ollinger, N. i Voll-
mer, H. T. 47. LIPIcs. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2016,
21:1–21:8. doi: 10.4230/LIPIcs.STACS.2016.21.

Jak wspomniałem w rozdziale 4.3.2, regularne funkcje kosztu to ilościowe rozszerze-
nie języków regularnych, które zachowuje większość ich ważnych własności, takich jak siła
wyrazu i rozstrzygalność, przynajmniej nad skończonymi i nieskończonymi słowami oraz
nad skończonymi drzewami. Znacznie mniej wiadomo na temat drzew nieskończonych.
W [PP24] rozważamy, dla drzew nieskończonych, funkcje kosztu zdefiniowane przez roz-
szerzenie słabej logiki monadycznej drugiego rzędu (WMSO) o specjalny operator punktu
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stałego. Wykazujemy, że uzyskana logika jest rozstrzygalna, poprawiając wcześniej znane
wyniki rozstrzygalności dla logik kosztowych nad nieskończonymi drzewami. Dowód opiera
się na równoważności z pewną formą automatów z licznikami, zwanych kwazi-słabymi
automatami kosztowymi, jak również na wynikach dotyczących przekształcania dwukie-
runkowych kosztowych automatów alternujących na jednokierunkowe kosztowe automaty
alternujące.

Asymptotyczna logika monadyczna drugiego rzędu (AMSO) jest ilościowym rozsze-
rzeniem MSO, alternatywnym względem MSO+U, lecz stworzonym w podobnym duchu.
W [PP25] dowodzimy, że problem spełnialności dla fragmentu AMSO, nad nieskończo-
nymi słowami, jest rozstrzygalny. W tym fragmencie zezwalamy tylko na formuły postaci
∃t∀s∃r ϕ(r, s, t), gdzie ϕ nie używa kwantyfikatorów nad zmiennymi liczbowymi, a zmienne
r i s mogą być używane tylko jednocześnie, w podformułach postaci s < f(x) ¬ r.

W [PP26] udowadniamy, że logika MSO+U (por. rozdział 4.3.2) jest nierozstrzygalna dla
słów nieskończonych; innymi słowy, że teoria MSO+U jest nierozstrzygalna w (N,¬). Jest
to ważny wynik, rozwiązujący problem, który pozostawał otwarty od czasu zdefiniowania
logiki MSO+U w 2004 r. [5].

5.4. Gry parzystości i rachunek mi

W tym rozdziale wymieniłem wyniki dotyczące wyliczania formuł rachunku mi oraz roz-
wiązywania gier parzystości.

[PP27] Parys, P. “Lower Bound for Evaluation of µ-ν Fixpoint”. W: 6th Workshop on
Fixed Points in Computer Science, FICS 2009, Coimbra, Portugal, September 12-
13, 2009. Wyed. Matthes, R. i Uustalu, T. Institute of Cybernetics, 2009, s. 86–
92.

[PP28] Parys, P. “Some Results on Complexity of µ-Calculus Evaluation in the Black-
Box Model”. W: Logical Approaches to Barriers in Computing and Complexity.
2010, s. 83–86.

[PP29] Parys, P. “Some Results on Complexity of µ-Calculus Evaluation in the Black-
Box Model”. W: RAIRO - Theor. Inf. and Applic. 47.1 (2013), s. 97–109. doi:
10.1051/ita/2012030.

[PP30] Czerwiński, W., Daviaud, L., Fijalkow, N., Jurdziński, M., Lazić, R. i Parys,
P. “Universal Trees Grow Inside Separating Automata: Quasi-Polynomial Lower
Bounds for Parity Games”. W: Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM
Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2019, San Diego, California, USA,
January 6-9, 2019. Wyed. Chan, T. M. SIAM, 2019, s. 2333–2349. doi: 10.1137/
1.9781611975482.142.

Rozważmy formuły rachunku mi będące w postaci normalnej: patrząc od zewnątrz naj-
pierw mamy ciąg kwantyfikatorów punktu stałego, które otaczają wyrażenie bezkwantyfi-
katorowe. Interesuje nas problem ewaluacji takich formuł w kracie potęgowej. Zakładamy,
że bezkwantyfikatorowa część wyrażenia może być dowolną funkcją monotoniczną zadaną

Strona 26 z 33



Paweł Parys Autoreferat

przez czarną skrzynkę — możemy jedynie prosić o jej wartość dla zadanych argumentów.
Pierwszym wynikiem jest udowodnienie w [PP27], że w celu obliczenia wartości formuły
powyższej postaci należy zadać przynajmniej n2 (dokładniej Ω(n2/ log n)) pytań do funkcji
f , nawet jeśli nasza formuła zawiera tylko jeden kwantyfikator µ i jeden kwantyfikator ν.
Po drugie udowodniłem w [PP28], że gdy krata jest ustalona, to rozważany problem staje
się wielomianowy. Artykuł [PP29] jest wersją czasopismową [PP27] oraz [PP28].

W [PP30] rozważamy problem znajdowania zwycięzcy w grach parzystości (jest on
równoważny z problemem ewaluacji formuł rachunku mi). W 2017 roku Calude, Jain,
Khoussainov, Li i Stephan [13] zaproponowali algorytm rozwiązujący ten problem w czasie
kwazi-wielomianowym; następnie powstało jeszcze parę algorytmów o takiej samej złożono-
ści. W naszym artykule argumentujemy, że wszystkie te algorytmy można postrzegać jako
szczególne przypadki techniki separacji, gdzie kluczowym elementem jest skonstruowanie
(jawnie lub pośrednio) automatu, który oddziela języki słów kodujących rozgrywki (zde-
cydowanie) wygrane przez jednego z dwóch graczy. Jako główne twierdzenie uzyskujemy
kwazi-wielomianowe ograniczenie dolne na rozmiar takiego automatu, które prawie odpo-
wiada najlepszym obecnie znanym górnym ograniczeniom. Wynik ten pokazuje trudność, z
którą muszą uporać się wszystkie istniejące podejścia, aby udało się uzyskać w przyszłości
wielomianowy algorytm rozwiązujący gry parzystości. Kluczową koncepcją, którą wpro-
wadzamy i badamy, jest drzewo uniwersalne. Wykazujemy, że każdy automat używany do
rozwiązywania gier parzystości ma strukturę drzewa uniwersalnego; następnie podajemy
ograniczenie dolne na rozmiar dowolnego drzewa uniwersalnego.

5.5. Inne prace

Na koniec zamieszczam listę artykułów, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii:

[PP31] Legierski, W. i Parys, P. “System for Solving Timetabling Problems”. W: Pro-
ceedings of the AI-METH 2003 Symposium on Methods of Artificial Intelligence.
2003, s. 76–77.

[PP32] Legierski, W. i Parys, P. “Planowanie zajęć metodami programowania z ogra-
niczeniami”. W: Optymalizacja Dyskretna. Robotyka i sterowniki programowalne.
Wyed. Gessing, R. i Szkodny, T. Automatyzacja Procesów Dyskretnych. Wydaw-
nictwa Naukowo-Techniczne, 2004, s. 125–132.

[PP33] Onak, K. i Parys, P. “Generalization of Binary Search: Searching in Trees and
Forest-Like Partial Orders”. W: 47th Annual IEEE Symposium on Foundations
of Computer Science (FOCS 2006), 21-24 October 2006, Berkeley, California,
USA, Proceedings. IEEE Computer Society, 2006, s. 379–388. doi: 10.1109/
FOCS.2006.32.

[PP34] Parys, P. i Walukiewicz, I. “Weak Alternating Timed Automata”. W: Automata,
Languages and Programming, 36th Internatilonal Colloquium, ICALP 2009, Rho-
des, Greece, July 5-12, 2009, Proceedings, Part II. Wyed. Albers, S., Marchetti-
Spaccamela, A., Matias, Y., Nikoletseas, S. E. i Thomas, W. T. 5556. Lecture
Notes in Computer Science. Springer, 2009, s. 273–284. doi: 10.1007/978-3-
642-02930-1_23.
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[PP35] Parys, P. i Walukiewicz, I. “Weak Alternating Timed Automata”. W: Logical
Methods in Computer Science 8.3 (2012). doi: 10.2168/LMCS-8(3:18)2012.

W [PP31, PP32] opisujemy opracowany przez nas program „System of Automated
Timetabling” służący do automatyzacji procesu układania planów zajęć.

W [PP33] rozszerzamy technikę wyszukiwania binarnego na wyszukiwanie w drzewach.
Rozważamy dwa modele zapytań: zapytania o wierzchołki i zapytania o krawędzie. Pre-
zentujemy ogólne podejście do tego rodzaju problemów i stosujemy je w obu przypad-
kach, uzyskując algorytmy konstruujące optymalne drzewa decyzyjne. W modelu zapytań
o krawędzie problem jest identyczny z problemem wyszukiwania w specjalnej klasie drze-
wiastych porządków częściowych rozważanej przez Ben-Ashera, Farchiego i Newmana [4].
Nasze górne ograniczenie na czas działania to O(n3), co poprawia wcześniej znany czas
O(n4 log3 n). W modelu zapytań o wierzchołki pokazujemy, jak obliczyć optymalną strate-
gię znacznie szybciej, w czasie O(n). Przedstawiamy również prawie optymalny algorytm
aproksymacyjny dla pewnej klasy porządków częściowych podonych do drzew (i lasów).

W [PP34] oraz w jego wersji czasopismowej [PP35], rozważamy alternujące automaty
czasowe na słowach nieskończonych. Głównym twierdzeniem jest charakteryzacja warun-
ków akceptacji, dla których problem pustości dla tych automatów jest rozstrzygalny. Wy-
nik ten implikuje także nowe wyniki o rozstrzygalności dla fragmentów czasowych logik
temporalnych. Wykazujemy również, że w przeciwieństwie do logiki MITL, nasza charak-
teryzacja pozostaje taka sama nawet jeśli zabronimy stosowania ograniczeń punktowych
(ang. punctual constraints).
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