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4 Wskazanie osiągnięcia

4.1 tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

Spektra zdań logicznych a obrazy Parikha języków formalnych

4.2 (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa)

[DK17a] Anuj Dawar and Eryk Kopczynski. Bounded degree and planar spectra. Logical Methods in Com-
puter Science, 13(4), 2017.

[Kop11] Eryk Kopczynski. Trees in trees: Is the incomplete information about a tree consistent? In Marc
Bezem, editor, CSL, volume 12 of LIPIcs, pages 367–380. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer
Informatik, 2011.

[Kop15] Eryk Kopczynski. Complexity of problems of commutative grammars. Logical Methods in Computer
Science, 11(1), 2015.

[KT10] Eryk Kopczynski and Anthony Widjaja To. Parikh images of grammars: Complexity and appli-
cations. In Proceedings of the 2010 25th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science,
LICS ’10, pages 80–89, Washington, DC, USA, 2010. IEEE Computer Society.

[KT15a] Eryk Kopczynski and Tony Tan. On the variable hierarchy of first-order spectra. ACM Trans.
Comput. Log., 16(2):17, 2015.
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SIAM J. Comput., 44(3):786–818, 2015.
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in Computer Science, 14(2), 2018.

4.3 omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyni-
ków wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Podczas studiów matematycznych czy informatycznych poznajemy fakty w rodzaju:

• Każde skończone ciało F ma pn elementów dla pewnej liczby pierwszej p i pewnej liczby naturalnej
n (n > 0). Ponadto, dla każdej liczby postaci pn istnieje ciało o pn elementach.

• Każda przestrzeń liniowa nad ciałem skończonym F ma |F |n elementów dla pewnego n.

• Każda algebra Boole’a ma 2n elementów dla pewnego n.

• Każdy graf regularny stopnia 3 ma 2n elementów, gdzie 2n  4.

W każdej z powyższych sytuacji charakteryzujemy możliwe moce uniwersum pewnej struktury. Na-
turalnym pytaniem jest, jakie zbiory liczb naturalnych możemy w ten sposób uzyskać. Czy dla pewnej
klasy struktur zbiorem możliwych mocy jest zbiór liczb pierwszych, bez ich potęg? (Tak – możemy dodać
odpowiedni aksjomat wymuszający, że nasze ciało jest grupą cykliczną, np. przez wprowadzenie porząd-
ku na naszym ciele F ). Czy jest możliwe, że będzie to zbiór liczb złożonych? (Tak – definiujemy naszą
strukturę tak, by jej zbiór elementów był izomorficzny z A×B, gdzie |A|, |B| > 1.)

Każdą z powyższych własności możemy opisać jako pewne zdanie logiki pierwszego rzędu φ, którą ma
spełniać nasza struktura relacyjna.

Definicja 4.1. [Sch52] Spektrum zdania φ, oznaczane spec(φ), nazywamy zbiór możliwych mocy skoń-
czonych modeli φ.



Heinrich Scholz postawił następujący problem: jakie zbiory są spektrami zdań logiki pierwszego rzędu?
Łatwo pokazać, że klasa Spec := {A ⊆ N : ∃φ A = spec(φ)} jest zamknięta na operacje typu sumy,
przecięcia, dodawanie i mnożenie. Jednym z najbardziej znanych problemów dotyczących spektrów jest
problem Assera [Ass55]: czy klasa Spec są zamknięte na dopełnienie?

Rewolucją w badaniach nad spektrami była następująca charakteryzacja, pochodząca z pracy doktor-
skiej Ronalda Fagina (1975):

Twierdzenie 4.2. [Fag74, JS74] Zbiór S ∈ Spec wtedy i tylko wtedy, gdy język {ak : k ∈ S} jest klasy
NP; równoważnie, zbiór binarnych reprezentacji {bin(k) : k ∈ S} jest klasy NE :=

⋃
k DTIME(kn).

W dalszym ciągu tego autoreferatu będziemy utożsamiać spektra ze zbiorami ich reprezentacji binar-
nych ich elementów. Zatem Twierdzenie 4.2 mówi, że Spec = NE.

Dowód. (szkic części dowodu) (A) Najpierw pokażemy, że jeśli S = spec(φ), to język {ak : k ∈ S} możemy
rozstrzygnąć na maszynie niedeterministycznej w czasie wielomianowym. Nasza maszyna wczytuje wejście,
następnie zgaduje strukturę o mocy k (przykładowo, dla symbolu relacyjnego R o arności r zgaduje
tablicę kr elementów o wartościach 0 lub 1; krotki w relacji R są oznaczone symbolem 1) i weryfikuje,
że zgadnięta struktura jest rzeczywiście modelem φ. Weryfikacja w naturalny sposób daje się wykonać w
czasie wielomianowym od k.

(B) Następnie pokazujemy, że jeżeli język {ak : k ∈ S} jest rozpoznawany przez maszynę Turinga
nad alfabetem σ w czasie ograniczonym przez nt i pamięci ograniczonej przez ns, to jest on spektrum
pewnego zdania. Bieg takiej maszyny możemy reprezentować jako n-elementową strukturę relacyjną w
sposób następujący. Wprowadzamy porządek na naszym uniwersum, co pozwala nam utożsamiać jego
elementy z liczbami 0, . . . , n − 1, a k-tki tych elementów z liczbami postaci 0, . . . , nk − 1. Dla każdego
a ∈ Σ, relacja ra(x1, x2, . . . , xs, y1, y2, . . . , yt) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy miejsce na taśmie o
pozycji zadanej przez (x1, . . . , xs) w chwili czasu zadanej przez (y1, . . . , yt) zawiera symbol a. W podobny
sposób możemy reprezentować pozycje głowicy i stany naszej maszyny, i możemy wyrazić zdaniem logiki
FO własność, że nasza struktura relacyjna rzeczywiście poprawnie opisuje akceptujący bieg. Nasz zbiór
S będzie spektrum takiego zdania.

Wynik Fagina pozwolił wyrazić własność bycia spektrum w terminach teorii złożoności. Przykładowo,
problem Assera sprowadza się zatem do NE = coNE, co wydaje się bardzo trudnym problemem w teorii
złożoności.

Wynik ten był początkiem deskryptywnej teorii złożoności, obecnie intensywnie badanej dziedziny
informatyki teoretycznej. Deskryptywna teoria złożoności bada związki między tym, czy:

• dana klasa struktur jest wyrażalna w danej logice,

• zbiór reprezentacji struktur logicznych danej klasy należy do danej klasy złożoności.

Przyładowo, rozważmy klasę grafów mających ścieżkę Hamiltona. Zbiór reprezentacji grafów mających
ścieżkę Hamiltona należy do klasy NP; możemy też wyrazić naszą własność w postaci zdania logiki ∃SO.
Formuła takiej logiki jest formułą drugiego rzędu postaci ∃X1∃X2 . . . φ, gdzie Xi są relacjami, a φ jest
formułą pierwszego rzędu: nasza formuła zgaduje porządek na wierzchołkach naszego grafu (wprowadzając
nowe relacje), a następnie sprawdza, że każdy element jest połączony z jego następnikiem. W ogólności
Fagin pokazał, że klasa struktur jest rozstrzygalna w NP wtedy i tylko wtedy, gdy jest ona definiowalna
w ∃SO; dowód jest prostym uogólnieniem powyższego dowodu Twierdzenia 4.2 – przykładowo, w częsci
(B) wystarczy zainicjalizować początkową zawartość taśmy opisem naszej struktury.

W deskryptywnej teorii złożoności wciąż jest wiele interesujących pytań. Przykładowo, prawdopodob-
nie największym problemem otwartym jest znalezienie logiki charakteryzującej („chwytającej”) klasę P,
podobnie jak logika ∃SO chwyta klasę NP. Problem charakteryzacji spektrów możemy w tym kontekście
rozumieć jako szczególny przypadek, w którym abstrahujemy od dokładnej struktury naszego grafu –
interesuje nas jedynie to, ile ma on elementów. Ograniczenie do takiego szczególnego przypadku pozwala



nam wyrażać nasze rozumowania i definicje w bardziej elegancki sposób. Mimo że wynik Fagina w dużym
stopniu rozwiązuje oryginalny problem Scholza, wciąż istnieje wiele naturalnych problemów otwartych
związanych ze spektrami. W roku 2005 podczas konferencji CSL odbyły się warsztaty dotyczące pro-
blemu spektrów; w wyniku tego powstał artykuł przeglądowy [DJMM12]. Wiele ciekawych problemów
uzyskujemy, gdy ograniczamy się do zdań konkretnej logiki, albo roważamy jedynie modele mające zada-
ne własności.

Naturalnym uogólnienie pojęcia spektrum, zachowujące jendak większość jego prostoty, otrzymujemy,
gdy rozważamy struktury wielosortowe; spektrum zdania dotyczącego struktury o k sortach będzie nie
podzbiór N, tylko podzbiór Nk – pytamy, jakie relacje muszą zachodzić między liczbami elementów poscze-
gólnych sortów. Takie wielosortowe spektrum będziemy oznaczać Ψ(φ). Przykładowo, rozważmy zdanie
mówiące, że pierwszy sort jest ciałem, a drugi sort jest przestrzenią liniową nad tym ciałem – wówczas
jego spektrum jest zbiorem par (a, b) gdzie a = pk, b = al, p jest liczbą pierwszą, k > 0, l  0. Możemy
też rozważać struktury jednosortowe, ale zamiast liczyć wszystkich elementy, liczyć elementy spełniające
pewną relację unarną Ri, dla i = 1, . . . , k.

Definicja 4.3. spektrum wielowymiarowym zdania φ dla relacji unarnych (R1, . . . , Rk) (Ψ(φ,R1, . . . , Rk))
nazwiemy zbiór takich wektorów w ∈ Nk, że istnieje model φ mający dokładnie wi elementów w relacji Ri,
dla i = 1, . . . , k.

Każde spektrum wielosortowe jest spektrum wielowymiarowym, ale niekoniecznie odwrotnie, gdyż mo-
żemy potencjalnie mieć w naszym modelu elementy nie spełniające żadnej z zadanych relacji, co powoduje,
w dowodzie Twierdzenia 4.2 nie pojawia się żadne ograniczenie na zasoby, i spektra wielowymiarowe w
ogólności mogą być dowolnymi zbiorami rekurencyjnie przeliczalnymi. Badanie tego typu – abstrahujemy
od relacji między elementami naszej struktury, i pytamy tylko o to, ile może elementów każdego rodza-
ju, żeby cała struktura spełniała pożądaną własność – pojawia się w informatyce teoretycznej w istotny
sposób w trochę innym kontekście. Obrazem Parikha języka L ⊆ {a1, . . . , ak}∗ nazywamy zbiór takich
krotek (n1, n2, . . . , nk) ∈ Nk, że istnieje słowo w ∈ L takie, że symbol ai występuje w w ni razy dla każdego
i = 1, . . . , k. Parikh udowodnił, że podzbiór Nk jest obrazem Parika języka regularnego (lub bezkontek-
stowego, języka regularnego drzew) wtedy i tylko wtedy, gdy jest on zbiorem semiliniowym. Zbiorem
semiliniowym nazywamy skończoną sumę zbiorów liniowych, a zbiorem liniowym nazywamy zbiór postaci
{b +

∑
i=1..m qivi : qi ∈ N} dla pewnych b, v1, . . . , vm ∈ Nk. Wynik Parikha możemy w naturalny sposób

zinterpretować w kontekście spektrów – w przypadku języków bezkontekstowych albo języków regular-
nych drzew rozważamy spektra zdań nad sygnaturą złożoną z jednego unarnego symbolu funkcyjnego,
odpowiadającemu drzewu wyprowadzenia słowa; w przypadku języków regularnych żądamy ponadto, by
interpretacja tego symbolu funkcyjnego była funkcją różnowartościową.

5 Osiągnięte wyniki

5.1 Ograniczenia na liczbę zmiennych

Niech Spec(FOk) będzie zbiorem spektrów zdań logiki FOk, czyli używających jedynie k zmiennych
(Przykładowo, formuła ∃x∀ys(x, y) ∧ ∃xr(x, y) używa dwóch zmiennych). Dla zdań φ ∈ FO1 zachodzi
następujący fakt: jeśli k ∈ spec(φ), to również k+1 ∈ spec(φ) (wynika to stąd, że zdanie nie zmienia swojej
prawdziwości, gdy “klonujemy” elementy). Zatem do Spec(FO1) należą jedynie zbiór pusty i zbiory postaci
k + N. Można też pokazać, że Spec(FO2) to zbiory skończone i koskończone. W artykule przeglądowym
[DJMM12] pojawia się następujące pytanie (Open Problem 32): Czy hierarchia Spec(FOk) kolapsuje?

Problem ten rozwiązaliśmy w pracy [KT15a] poprzez dokładne policzenie zasobów używanych w po-
wyższym dowodzie Twierdzenia 4.2. Przynależność liczby N o reprezentacji binarnej długości n do spek-
trum zdania φ ∈ FOk możemy rozstrzygnąć na wielotaśmowej niedeterministycznej maszynie Turinga
w czasie O(nNk) = O(n2kn). Natomiast poprawność biegu maszyny działającej w czasie O(Nk+1/2) =
O(n2n(k+1/2)) może zostać zapisane jako zdanie logiki FO2k+2. W połączeniu z twierdzeniem o hierarchii
wielomianowej otrzymujemy, że FOk ( FO2k+2.



Zauważmy, że Spec(FO2) zawiera jedynie bardzo proste zbiory, podczas gdy Spec(FO3) jest już w
stanie symulować najprostsze maszyny Turinga. Ciekawe pytanie jest o logiki pośrednie pomiędzy FO2

a FO3. Przykładem takiej logiki jest logika C2, która rozszerza FO2 o możliwość liczenia elementów:
dodajemy kwantyfikator ∃k, gdzie formuła ∃kx φ(x, y) mówi, że istnieje co najmniej k elementów, dla
których zachodzi φ(x, y). Pozwala nam to wyrazić, przykładowo, następujące własności:

• Każdy mężczyzna ma dokładnie jedną żonę, i każda kobieta ma dokładnie jednego męża. (W takiej
sytuacji liczba mężczyzn i kobiet jest taka sama, zatem dwusortowym spektrum tego zdania jest
{(a, a) : a ∈ N}.

• Każdy z zawodników należy do jednej z trzech drużyn, i gra w szachy z zawodnikiem innej drużyny.
(W takiej sytuacji, jeśli oznaczymy liczby zawodników w poszczególnych drużynach przez n1, n2 i n3,
to zachodzą relacje 2|n1 + n2 + n3, n1 ¬ n2 + n3, n2 ¬ n3 + n1, n3 ¬ n1 + n2.)

• Każdy autor napisał 2 artykuły, i każdy artykuł ma 3 autorów. (W takiej sytuacji zachodzi relacja
3x = 2y, gdzie x jest liczbą artykułów, a y liczbą autorów.)

• Każdy członek mafii ma kontakt do dokładnie pięciu innych członków mafii. (W takiej sytuacji
liczba członków mafii jest parzysta, równa 0 lub co najmniej 6.)

W pracy [KT15b] pokazaliśmy następujący wynik:

Twierdzenie 5.1. Zbiór A ⊆ Nk jest spektrum wielosortowym pewnego zdania C2 wtedy i tylko wtedy,
gdy jest zbiorem semiliniowym.

W szczególności, dla spektrów jednosortowych, A ∈ spec(C2) wtedy i tylko wtedy, gdy A jest zbiorem
ostatecznie okresowym. Ten sam wynik zachodzi również dla spektrów wielowymiarowych.

Dowód. (szkic)Dla każdego zbioru semiliniowego łatwo pokazać konstrukcję zdania C2, którego spektrum
wielosortowe jest zadanym zbiorem.

Szkic dowodu w drugą stronę jest następujący. Dla φ ∈ C2 pokażemy, że zbiór Ψ(φ) jest definiowalny
formułą arytmetyki Presburgera; wiadomo, że klasa podzbiorów Nk definiowalnych formułami arytmetyki
Presburgera to dokładnie klasa zbiorów semiliniowych. Bez utraty ogólności możemy założyć, że:

• w sygnaturze mamy jedynie relacje unarne P = {P1, . . . , Pd} oraz binarne R = {R1, . . . , Rl};

• dla każdego x zachodzi dokładnie jedna relacja unarna P ∈ P;

• dla dwóch elementów x, y zachodzi albo x = y, albo Ri(x, y) dla dokładnie jednej relacji Ri ∈ R;

• dla każdych dwóch elementów x, y zachodzi albo x = y, albo Ri(x, y) dla dokładnie jednej relacji
Ri ∈ R;

• dla każdej relacji R ∈ R istnieje relacja odwrotna
←−
R ∈ R, czyli taka, że R(x, y) wtedy i tylko wtedy,

gdy
←−
R (y, x).

Zamiast rozważać strukturę wielosortową będziemy liczyć elementy spełniające każdą relację unarną z
P. Dwa ostatnie warunki wynikają stąd, że możemy pokolorować każdą parę elementów kolorem zależnym
od zbioru relacji zachodzących w parach (x, y) i (y, x).

Następnie przekształcamy naszą formułę na formułę logiki QMLC (quantified modal logic with coun-
ting). Wyrażenie naszej formuły QMLC pozwala uniknąć myślenia o parach zmiennych, i myśleć o naszej
strukturze w terminach własności pojedynczych wierzchołków i połączeń między nimi.

Formuły logiki QMLC są postaci φ ::= ¬φ|φ1∧φ2|∃kφ, gdzie φ jest formułą logiki MLC zdefiniowanej
poniżej. ∃kφ zachodzi w danej strukturze A wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej k elementów
x ∈ A takich, że x |= φ.



Formuły logiki MLC są postaci ψ ::= ¬ψ|P |ψ1 ∧ ψ2| �kR ψ, gdzie x |= P wtedy i tylko wtedy gdy
P (x), a x |= �kRψ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej k elementów y takich, że R(x, y) i y |= ψ.
ψ ::= ¬ψ|P |ψ1 ∧ ψ2| �kR ψ, gdzie x |= P wtedy i tylko wtedy gdy P (x), a x |= �kRψ wtedy i tylko wtedy,
gdy istnieje co najmniej k elementów y takich, że R(x, y) i y |= ψ.

W dalszym ciągu przez φ będziemy oznaczać formułę logiki QMLC. Weźmy dowolny model φ. Każdy
element ma swój typ, czyli zbiór podformuł ψ ∈ MLC, dla których x |= ψ. Niech T będzie zbiorem
wszystkich typów. Niech XT,f oznacza liczbę elementów typu T , których liczba krawędzi do wierzchołków
innych typów zadana jest funkcją f : R × T → B, gdzie B = {= 0,= 1, . . . ,= k, 0, 1, . . . , k};
rozważamy tu jedynie funkcje zgodne ze semantyką typu T . Niech F (T ) oznacza liczbę funkcji dla typu
T . Rozważmy dwa typy T1, T2 i graf dwudzielny złożony z wierzchołków tych dwóch typów. Ma on
następujące własności:

• po stronie T1 jest M1 + . . .+MF (T1) wierzchołków (nasze Mi są tu równe poszczególnym XT1,f )

• po stronie T2 jest N1 + . . .+NF (T2) wierzchołków (Nj są równe poszczególnym XT2,f )

• każda krawędź ma jedną z l kolorów

• każdy z Mi wierzchołków ma Ci,j krawędzi koloru j, gdzie C ∈ Bm×l

• każdy z Ni wierzchołków ma Di,j krawędzi koloru j, gdzie D ∈ Bn×l

Główną częścią dowodu jest pokazanie następującego faktu kombinatorycznego: istnieje formuła logi-
ki Presburgera ΨC,D(M1, . . . ,Mm, N1, . . . , Nn) która jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy taki graf
istnieje. Analogiczny wynik musimy pokazać dla przypadku T1 = T2.

W naszym modelu będzie zatem zachodziła koniunkcja Ψ̄ wszystkich powyższych formuł ΨC,D od-
powiadających wszystkim parom typów. Jeśli przez Xi oznaczymy liczbę elementów danego sortu, to
Xi jest sumą pewnych XT,f ; do Ψ̄ dopisujemy zatem kwantyfikatory egzystencjalne dla każdego XT,f i
sprawdzamy, czy odpowiednie sumy są równe Xi.

Formuła ta będzie spełniona w naszym modelu. Poprzez odwrócenie naszej konstrukcji możemy rów-
nież pokazać, że jeśli formuła jest spełniona, to możemy na podstawie postulowanych przez nią wartości
XT,f ustalić liczby elementów poszczególnych typów, prawidłowo pokolorować każdy graf dwudzielny, i w
ten sposób zrekonstruować model.

Ciekawym wnioskiem z powyższego dowodu jest, że modele C2 możemy traktować w pewnym sensie
jako kolekcje grafów dwudzielnych.

W pracy [KT18] pokazujemy, że klasa spektrów zdań pierwszego rzędu jest zamknięta na dopełnie-
nie wtedy i tylko wtedy, gdy dopełnienie każdego spektrum zdania pierwszego rzędu, używającej trzech
zmiennych, której wszystkie modele są nieskierowanymi grafami dwudzielnymi, również jest spektrum. Do
rozstrzygnięcia hipotezy Assera wystarczy zatem rozważać nieskierowane grafy dwudzielne i 3 zmienne.

W powyższym wyniku rozważamy jedynie spektra zdań nad grafami, czyli używające jednej relacji bi-
narnej (o arności 2). W ogólności naturalne jest pytanie, czy hierarchia arności kolapsuje. Niech speck(FO)
będzie klasą spektrów zdań logiki pierwszego rzędu, w których wszystkie symbole mają arność co naj-
wyżej k. Czy w tym przypadku speck(FO) ( spec(FO)? Problemu tego nie rozwiązaliśmy, ale udało się
pokazać, że jeśli spec(FO) = speck(FO), to NP ( PSPACE (a nawet NE ( EXPSPACE) [KT18].

5.2 Modele o zadanych własnościach grafowych

Owocnym podejściem w deskryptywnej teorii złożoności okazało się ograniczenie naszych rozważań jedynie
do struktur mających zadane własności. Klasycznym wynikiem tej postaci jest nastepujące twierdzenie
Courcelle’a:

Twierdzenie 5.2 (Courcelle). Niech φ będzie własnością grafu opisywaną w logice MSO2. Wówczas
możemy sprawdzić, czy dany graf G o szerokości drzewiastej ¬ d ma własność φ w czasie O(nc(φ, d)),
gdzie n jest rozmiarem grafu.



Logika MSO2 pozwala kwantyfikować po wierzchołkach, zbiorach wierzchołków i zbiorach krawędzi.
Analogiczne wyniki istnieją dla wielu innych klas grafów, takich jak grafy planarne, grafy z zabronionymi
minorami, czy klasy grafów o ograniczonej ekspansji (bounded expansion). Wyniki te możemy uogólnić na
dowolne struktury relacyjne – mówimy wówczas o grafie Gaifmana danej struktury, którego wierzchołkami
są elementy struktury, i dwa elementy są połączone krawędzią wtedy i tylko wtedy, gdy występują razem
w pewnej krotce.

Zauważmy tutaj, że podany powyżej dowód Twierdzenia 4.2 jest bardzo słaby pod względem posia-
dania prostej struktury grafowej – jako że zaczynamy od ustalenia porządku na naszej strukturze, graf
Gaifmana struktury skonstruowanej w naszym dowodzie będzie grafem pełnym. Naturalne jest zatem
pytanie, co możemy powiedzieć o spektrach zdań logiki pierwszego rzędu, gdy chcemy, by nasza struktura
była „prostym” grafem. W pracy [DJMM12] postawiono między innymi następujący problem (Open Pro-
blem 6): czy każde spektrum jest spektrum planarnym, czyli takim, w którym rozważamy jedynie modele
planarne?

Problem spektrum z ograniczeniami grafowymi był badany m.in. dla klasy grafów o ograniczonej sze-
rokości drzewiastej. Pokazano, że jeśli wszystkie modele zdania φ mają ograniczoną szerokość drzewiastą,
to (wielosortowe) spektrum takiej zdania jest zbiorem semiliniowym [FM04]. Zachodzi to dla formuł ψ
logiki CMSO, czyli dopuszczającej kwantyfikację po podzbiorach i liczenie modulo. Jest to uogólnienie
wcześniejszych wyników dotyczących spektrów zdań nad sygnaturami złożonymi jedynie z relacji unar-
nych i jednej funkcji unarnej [Gra90, DFL98, GS03]; łatwo zauważyć, że model takiego zdania musi być
kolekcją niepołączonych cyklów z drzewiastymi odgałęzieniami.

W pracy [DK17a] charakteryzujemy spektra przy założeniu, że istnieją nas jedynie modele będące
grafami o ograniczonym stopniu, lub będące grafami planarnymi.

Niech BDSpecd (d ∈ N) będzie klasą spektrów zdań, których wszystkie modele mają grafy Gaifmana
stopnia ¬ d. Podobnie jak w przypadku Twierdzenia 4.2, musimy pokazać, jak silnej maszyny Turinga
potrzeba do symulacji takich zdań, i bieg jak silnej maszyny Turinga takie zdanie może weryfikować. W
ten sposób pokazujemy dwie relacje:

Twierdzenie 5.3. BDSpecd ⊆ NTIME(n22n)

Dowód. (szkic) Dla danego N o zapisie binarnym długości n musimy sprawdzić, czy istnieje struktura A
taka, że A |= φ. W tym celu zgadujemy strukturę A o N elementach i stopniu ¬ d. Teraz korzystamy z
twierdzenia Hanfa o lokalności [Han65]. r-sąsiedztwem wierzchołka v ∈ V (G) nazywamy zbiór wszystkich
wierzchołków w odległości r i krawędzi między nimi. Zauważmy, że dla grafów o ograniczonym stopniu,
liczba typów izomorficznych r-sąsiedztw jest ograniczona (i stała dla ustalonego φ).

Twierdzenie 5.4 ((Hanf’65)). Niech φ będzie formułą pierwszego rzędu. Wówczas istnieją liczby r i M
takie, że dla każdego grafu G, G |= φ zależy tylko od liczby r-sąsiedztw każdego typu (izomorficznego);
wystarczy liczyć sąsiedztwa jedynie do progu M .

Liczymy liczbę sąsiedztw każdego typu, a następnie sprawdzamy, czy zdanie φ jest spełniona, zgodnie
z formułą otrzymaną z twierdzenia Hanfa. Musimy pokazać, że liczbę sąsiedztw jesteśmy w stanie policzyć
w czasie O(n2N).

Twierdzenie 5.5. NTIME(2n) ⊆ BDSpecd dla d  3.

Dowód. (szkic)Musimy pokazać, jak zasymulować bieg maszyny niedeterministycznej na wejściu będącym
zapisem binarnym liczby N i działającej w czasie ¬ N/2 przy użyciu grafu o ograniczonym stopniu
i mającym N wierzchołków tak, by nasza symulacja dała się zweryfikować zdaniem logiki pierwszego
rzędu.

Zamiast myśleć o grafach ograniczonego stopnia będziemy myśleć o strukturach relacyjnych, w których
mamy relacje unarne i binarne, przy czym relacje binarne możemy traktować jako częściowe funkcje
różnowartościowe. Struktury nad sygnaturą z r takimi funkcjami mają wierzchołki stopnia co najwyżej
2r.



(a) (b)

Rysunek 1: (a) Spirala. (b) Symulacja maszyny Turinga.

Głównym pomysłem dowodu jest aksjomatyzacja struktury, której uniwersum stanowią liczby {1, . . . , N},
a symbole funkcyjne to fA(x) = x+1 i gA(x) = 2x. Struktura ta jest narysowana na Rysunku 1a. Szczegóły
konstrukcji w pracy [DK17a].

Korzystając z powyższej konstrukcji możemy zdefiniować kolejne częściowe funkcje różnowartościowe:
h(x) = x + C, j(x) = Cx, k(x) = 2x, l(x) = bN/2xc. Pierwsze dwie funkcje pozwalają nam traktować
nasze uniwersum jako prostokąt C× (N/C); w sposób podobny do dowodu Twierdzenia 4.2 możemy użyć
tego do symulacji jednotaśmowej maszyny Turinga działającej w pamięci C i czasie N/C.

Możemy jednak powyższą konstrukcję zoptymalizować tak, żeby dopuszczała ona pamięć i czas O(N).
Otrzymaną symulację biegu maszyny Turinga przedstawia Rysunek 1b. Współrzędna Y określa czas
(z dołu na górę), współrzędna X określa pozycję na taśmie. Duże czerwone kropki określają pozycję
głowicy w kolejnych chwilach czasu, a małe zielone kropki to zawartość taśmy w danych momentach.
Poziome strzałki idą w lewo na lewo od głowicy, i w prawo na prawo od głowicy (można to też rozumieć
jako symulację automatu z dwoma stosami). Wiemy, że zawartość taśmy nie zmienia się, jeśli jesteśmy
daleko od głowicy; w związku z tym nie musimy na każdym poziomie trzymać całej zawartości taśmy,
tylko skorzystać zinformacji dotyczących przeszłości. Możemy zagwarantować, że kolejna (w kierunku
od głowicy) komórka pamięci w danej chwili czasu jest albo komórką pamięci na tym samym poziomie
(połączona poziomą strzałką z nami), albo jest ona połączona poziomą strzałką z ostatnim przodkiem
naszej komórki. Przy użyciu techniki kosztu zamortyzowanego pokazujemy, że liczba nowych elementów
uniwersum dodawanych w każdej chwili czasu amortyzuje się przez O(1). Cała symulacja daje się zatem
wykonać w ten sposób, by łączna liczba elementów była rzędu sumy pamięci i czasu używanego przez
nasz algorytm; poprawność całej konstrukcji daje się sprawdzić w FO. Możemy ją również wykonać dla
maszyn wielotaśmowych.

Koniunkcja obu powyższych Twierdzeń pokazuje bardzo ścisłą charakteryzację BDSpecd w terminach
teorii złożoności.

Klasę spektrów planarnych możemy zdefiniować na dwa sposoby:

• Niech pspec(φ) jest zbiorem mocy wszystkich modeli φ będących grafami planarnymi, a PSpec =



{pspec(φ) : φ ∈ FO}.

• Niech FPSpec = {spec(φ) : φ ∈ FO i wszystkie modele φ są grafami planarnymi}.

W przypadku klasy spektrów o ograniczonym stopniu analogiczne definicje są w oczywisty sposób
równoważne – zdanie logiki pierwszego rzędu jest w stanie łatwo sprawdzić, czy model jest grafem o
stopniu ¬ d. W przypadku klas spektrów planarnych tak nie jest.

Twierdzenie 5.6. PSpec ⊆ NTIME(2nn2)

Twierdzenie to wynika z wyniku [FG01], który mówi, że spełnialność formuł FO na grafach planar-
nych możemy sprawdzać w czasie liniowym na niedeterministycznej maszynie RAM. Skoro PSpec ⊆
NTIME(2nn2), z twierdzenia o hierarchii czasowej otrzymujemy PSpec ( NE = Spec, co negatywnie
odpowiada na pytanie z pracy [DJMM12] (Open Problem 6).

Dla ograniczeń dolnych pokazujemy dwa nieporównywalne wyniki.

Twierdzenie 5.7. NTIMES(2n/n) ⊆ PSpec. Oznaczenie NTIMES dotyczy jednotaśmowych maszyn
Turinga.

Dowód. (szkic) Dowód jest oparty na dowodzie Twierdzenia 5.5. Struktura symulująca maszynę Turinga
jest grafem planarnym, o ile korzystamy z jednej taśmy. Przy założeniu, że rozważamy jedynie struktury
będące grafami planarnymi, jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie elementy są częścią naszej
konstrukcji; możemy naszą konstrukcję wykonać tak, by liczba elementów była jednoznacznie wyznaczona
przez ilość użytego czasu i pamięci. Kosztem czynnika O(n) w złożoności czasowej nasza maszyna liczy czas
swojego wykonania i sprawdza, czy czy rozmiar modelu (policzony jednoznacznie na podstawie znanego
czasu i pamięci) jest zgodny z tym, co podano na wejściu.

Twierdzenie 5.8. NTIME(
√

2n) ⊆ NTS(2n) ⊆ QTL ⊆ PSpec, gdzie NTS(f(n)) to klasa problemów
rozwiązywalnych na niedeterministycznej maszynie Turinga w pamięci s(n) i czasie t(n) gdzie s(n)t(n) ¬
f(n), a QTL to klasa problemów rozstrzygalnych w czasie n na niedeterministycznej maszynie z kolejką.

Twierdzenie 5.9. FPSpec ⊆ NTISP(2n(1−ε), n) ⊆ FPSpec dla każdego ε > 0. NTISP(t(n), s(n)) to
klasa problemów rozstrzygalnych w czasie t(n) i w pamięci s(n).

Dowód. (szkic) Zauważmy, że struktura spiralna na Rysunku 1a jest grafem planarnym. W naszej symu-
lacji używamy nε zewnętrznych poziomów tej struktury; na najbardziej wewnętrznym poziomie mamy
2n(1−ε) elementów. Pozwala to nam na zasymulowanie maszyny działającej w zadanym czasie i pamięci.

5.3 Obrazy Parikha

Rozważmy spektra zdań CMSO nad sygnaturą złożoną jedynie z jednego unarnego symbolu funkcyjnego
f i relacji unarnych. Graf Gaifmana takiego zdania ma bardzo prostą postać: jest on złożony z pewnej
liczby rozłącznych cykli {x, f(x), f2(x), . . . , fn−1(x)} gdzie fn(x) = x (może być n = 1); każdy element
x na cyklu jest korzeniem drzewa takich elementów y, że fk(y) = x dla pewnego k, i fk−1(y) nie leży na
cyklu. W najprostszym przypadku mamy jeden cykl złożony z jednego elementu x = f(x), i cały model
jest drzewem. Odpowiednim narzędziem do badania logiki CMSO na drzewach jest teoria automatów
(twierdzenie Rabina o drzewach, twierdzenie Courcelle’a), w szczególności, spektra wielowymiarowe będą
odpowiadały obrazom Parikha języków regularnych drzew, lub równoważnie języków bezkontekstowych;
argument ten działa też w ogólnym przypadku, w którym cykli jest więcej lub są one dłuższe [DFL98].
Jeśli dodatkowo dodamy założenie, że f ma być funkcją różnowartościową, to spektra wielowymiarowe
będą odpowiadały obrazom Parikha języków regularnych słów.

Z twierdzenia Parikha [Par66] wiemy, że zarówno dla języków regularnych, jak i języków bezkontek-
stowych, klasa obrazów Parika jest równa klasie zbiorów semiliniowych; jednak wybór klasy języków ma
znaczenie pod względem algorytmicznym: dla gramatyki bezkontekstowej G zawsze istnieje gramatyka
regularna G′ taka, że Ψ(G) = Ψ(G′), ale jej rozmiar może być wykładniczy w zależności od rozmiaru



G. W tej sekcji zajmiemy się badaniem złożoności obliczeniowej następujących problemów związanymi z
obrazami Parikha języków regularnych (bezkontekstowych):

• Przynależność: Dla danej gramatyki regularnej (lub bezkontekstowej) G i wektora v ∈ NΣ (zadanego
binarnie), czy wektor v należy do Ψ(G), obrazu Parikha języka generowanego przez G?

• Uniwersalność: Czy dla daneh gramatyki regularnej (lub bezkontekstowej) G obraz Parikha Ψ(G)
jest równy NΣ?

• Zawieranie: Dla danych gramatyk regularnych (lub bezkontekstowych) G1 i G2, czy Ψ(G1) ⊆ Ψ(G2)?

• Równość: Dla danych dwóch gramatyk regularnych (lub bezkontekstowych) G1 i G2, czy Ψ(G1) =
Ψ(G2)?

• Rozłączność: Dla danych dwóch gramatyk regularnych (lub bezkontekstowych) G1 i G2, czy Ψ(G1)∩
Ψ(G2) jest zbiorem niepustym?

Interesującym przypadkiem jest sytuacja, gdy rozmiar alfabetu Σ (równoważnie, wymiar obrazu Pari-
kha) traktujemy jako ustalony parametr. W przypadku ogólnym (gdy rozmiar alfabetu nie jest ustalony)
łatwo pokazać, że problem przynależności dla języków regularnych jest NP-zupełny. Mimo że problem
przynależności dla języków regularnych nad alfabetem ustalonego rozmiaru jest bardzo naturalny, przez
długi czas był on problemem otwartym dla |Σ| > 1.

Twierdzenie 5.10. Problem przynależności dla języków regularnych nad ustalonym alfabetem jest w P.

Dowód. (szkic)Dowód opiera się na spostrzeżeniu, że przy badaniu obrazu Parika możemy nie tylko trak-
tować litery w słowie wynikowym jako przemienne, ale również nie obchodzi nas kolejność wykonywa-
nia przejść podczas biegu automatu. Rozważmy automat skończony (Σ, Q, qI , δ). Dla każdego przejścia
d = (q1

a→ q2) ∈ δ przez rd oznaczamy liczbę wystąpień przejścia d podczas naszego biegu. Krotkę (rd)d∈δ
będziemy nazywali biegiem przemiennym. Z bardzo dobrze znanego twierdzenia Eulera z teorii grafów
wiemy, że (rd)d∈δ odpowiada biegowi automatu wtedy i tylko wtedy, gdy są spełnione następujące dwa
warunki:

• spójność: każde użyte przejście jest osiągalne ze stanu początkowego (poprzez inne użyte przejścia),

• warunek Eulera: do każdego stanu wchodzimy tyle razy, ile z niego wychodzimy.

Bieg możemy następnie rozłożyć na cykle proste i szkielet. W cyklu prostym stany się nie powtarzają,
także ich obrazy Parikha są ograniczone przez liczbę stanów, zatem można wszystkie obrazy Parikha
małych cyklów znaleźć w czasie wielomianowym przy użyciu programowania dynamicznego. Szkielet ma
zapewnić dojście do wszystkich stanów używanych przez cykle, jego rozmiar można ograniczyć przez
kwadrat liczby stanów. W ogólności cykli może być wykładniczo wiele, ale jeśli Σ + 1 cykli występuje
w krotności większej niż |Q|O(1), to obraz Parikha jednego z nich jest kombinacją liniową pozostałych,
dzięki czemu możemy poprzestawiać użycie cykli tak, by liczba różnych cykli występujących w wysokiej
krotności była mniejsza, zachowując ten sam obraz Parikha. (W przypadku |Σ| = 2 wystarczy wziąć
2 cykle o skrajnie lewym i skrajnie prawym obrazie Parikha; w ogólności sytuacja jest trudniejsza.)
W ten sposób nasz bieg rozpada się na ¬ |Σ| cykli prostych pojawiających się dużą liczbę razy, oraz
powiększony szkielet, do którego dodano pozostałe cykle występujące |Q|O(1) razy; powiększony szkielet
jest rozmiaru wielomianowego, i potencjalne powiększone szkielety (zahaczające o zadane |Σ| stanów, by
był zachowany warunek spójności) również można znaleźć przy użyciu programowania dynamicznego.
Problem przynależności możemy zatem rozwiązać w czasie wielomianowym przez wybranie wszystkich
możliwych krotek |Σ| cykli, wszystkich możliwych powiększonych szkieletów zahaczających o te cykli, i
dla każdego z nich rozwiązania prostego układu |Σ| równań, by stwierdzić, czy każdy z wybranych cykli
dodajemy całkowitą nieujemną liczbę razy.



Niezależnie ode mnie problem rozwiązał też Anthony Widjaja Lin (pod nazwiskiem Anthony Wi-
djaja To). Obaj autorzy wysłali swoje prace na konferencję LICS, której organizatorzy zdecydowali się
połączyć obie prace i opublikować jako jedną [KT10]. Pełna wersja mojej części zgłoszenia, bez wyników
Anthony’ego Widjaja Lina, została opublikowana w czasopiśmie LMCS [Kop15].

Drugim interesującym problemem jest problem równości dla języków bezkontekstowych, również nad
alfabetem ustalonego rozmiaru. Udało mi się pokazać, że problem ten jest ΠP

2 -zupełny. W przypadku
języków regularnych opisaliśmy nasz bieg w postaci grafu, do którego stosowaliśmy twierdzenie Eulera.
W przypadku języków bezkontekstowych (lub języków regularnych drzew) sytuacja jest o tyle inna, że
zamiast zwykłych krawędzie mamy krawędzie rozgałęziające się, prowadzące do więcej niż jednego stanu.
Okazuje się jednak, że technika ścieżki Eulera opisana powyżej uogólnia się również na ten przypadek.
Cykle proste i szkielety dla gramatyk bezkontekstowych są wykładniczo duże. Dowodzimy następujące
twierdzenie:

Twierdzenie 5.11. Dla każdego v ∈ N|Σ| istnieje w ∈ N|Σ| takie, że v jest w obrazie Parikha języka o n
stanach wtedy i tylko wtedy, gdy w w nim jest; dodatkowo, taki wektor w jest co najwyżej wykładniczy w
zależności od n.

Ta charakteryzacja pozwala rozwiązać problem równości dla języków bezkontekstowym w klasie zło-
żoności ΠP

2 . Pełny dowód Twierdzenia 5.11 jest techniczny. Opiera się on na podzieleniu zbioru N|Σ| na
regiony. Region dla v ∈ N|Σ| określa, które (proste) cykle potencjalnie możemy potencjalnie dodać w
nieujemnych krotnościach do powiększonego szkieletu, by uzyskać v. Okazuje się, że w każdym regionie
można znaleźć punkt w ograniczony wykładniczo, i różniący się od zadanego v o całkowite wielokrotności
potencjalnych cykli.

To samo podejście działa również dla pozostałych problemów (rozłączność, uniwersalność, zawiera-
nie). Pełny dowód jest opublikowany w [KT10] (ten wynik już nie został uzyskany niezależnie przez
innych autorów), oraz w [Kop15], gdzie pokazana jest również ΠP

2 -zupełność problemu uniwersalności.
Poniższa tabelka podsumowuje złożoności poszczególnych problemów dotyczących gramatyk przemien-
nych (za [Kop15]). Litera F oznacza ustalony rozmiar alfabetu, U to alfabet nieustalony. Litera c oznacza,
że problem jest zupełny w podanej klasie. Tabelka zawiera też nowszy wynik [HH14], że zawieranie dla
gramatyk regularnych nad alfabetem rozmiaru nieustalonego jest coNEXP trudne. Dla kompletności w
tabelce umieszczam także (N) nieprzemienne odpowiedniki tych wyników, czyli gdy problem rozważa-
my dla języków regularnych (nad alfabetem nieprzemiennym), a nie ich obrazy Parikha. Te wyniki są w
ogólności dobrze znane [HU79].

regular languages
alphabet size 1 2 F U N
membership P P P NPc P
universality coNPc coNPc coNPc ? PSPACEc

inclusion coNPc coNPc coNPc coNEXPc PSPACEc
disjointness P P P coNPc P

context-free languages
alphabet size 1 2 F U N
membership NPc NPc NPc NPc P
universality ΠP

2 c ΠP
2 c ΠP

2 c ? undecidable
inclusion ΠP

2 c ΠP
2 c ΠP

2 c coNEXPc undecidable
disjointness coNPc coNPc coNPc ? undecidable

Technikę cyklu Eulera udało mi się również zastosować w kontekście baz danych. W pracy [BLPS10]
postawiono następujący problem:

Problem 5.12. Niech D będzie ustalonym DTD (Document Type Definition). Dla danego niezupełnego
opisu drzewa t, czy istnieje dokument XML X, który jest zgodny zarówno z D jak i t?



W terminach czystej teorii automatów, X jest drzewem skończonym, D jest językiem regularnym
drzew do którego X ma należeć, a niezupełny opis drzewa podaje pewne wymagane elementy drzewa X,
i wymagane relacje między nimi (np. że ma być a w korzeniu, z potomkiem N1 z symbolem b w korzeniu
i c i a w jego dzieciach, i innym potomkiem N2 z symbolem c w korzeniu i a i b w jego dzieciach). Opis
jest różnowartościowy (tzn. N1 6= N2) i niezupełny (jest dopuszczalne, że N1 jest potomkiem N2 lub
odwrotnie). Złożoność Problemu 5.12 została pozostawiona jako problem otwarty, nawet w przypadku
gdy t określa jedynie pewną liczbę drzew, które mają gdzieś (rozłącznie) wystąpić w X, ale ich wzajemne
położenia nie są ustalone (w ogólności niezupełny opis drzewa może precyzować na przykład, że N2 ma
potomka N3 i brata N4). W pracy [Kop11] pokazuję, że ten problem jest w P; dowód opiera się na
obrazach Parikha i cyklach Eulera. W tej samej pracy pokazuję algorytm dla problemu podobnego do
pełnego Problemu 5.12, ale z lekko zmienioną semantyką niezupełnych opisów drzewa.

6 Pozostałe publikacje

6.1 Zbiory definiowalne

Zbiory (dziedzicznie) orbitowo skończone są interesującym z punktu widzenia informatyki uogólnieniem
zbiorów skończonych. Intuicyjnie, zbiory orbitowo skończone składają się ze skończenie wielu orbit auto-
morfizmów pewnej struktury logicznej A; przykładowo, dla A = (N,=), zbiór {(a, b) : a, b ∈ A, a 6= b}
składa się z jednej orbity. Pojęcia typu automat skończony czy język regularny oparte są na zbiorach
skończonych (skończony alfabet, skończony zbiór stanów, skończona relacja przejścia), co pozwala na two-
rzenie działających na nich algorytmów. Wiele z tych pojęć i algorytmów daje się jednak łatwo uogólnić
na zbiory orbitowo skończone: przykładowo, automat orbitowo skończony będzie miał orbitowo skończo-
ny alfabet, orbitowo skończony zbiór stanów, i orbitowo skończoną relację przejścia. Algorytmy takie,
jak algorytm minimalizacji deterministycznego automatu skończonego, czy sprawdzania równoważnosci
automatów, w naturalny sposób uogólniają się na przypadek orbitowo skończony [BT12].

Zbiory orbitowo skończone mają jednak pewne wady. Jako naszą strukturę A nie możemy wziąć struk-
tury (N,=,+1), gdyż struktura ta nie ma nietrywialnych automorfizmów, w związku z czym wszystkie
zbiory orbitowo skończone będą zbiorami skończonymi. Zbiory orbitowo skończone mają naturalną skoń-
czoną reprezentację jako suma orbit, jednak reprezentacja ta jest dosyć nieefektywna – przykładowo, zbiór
A10 będzie się składał z tylu orbit, ile jest podziałów zbioru 10-elementowego na podzbiory – a jeśli naszą
strukturą jest np. (Q,=, <), to orbit tych będzie jeszcze więcej.

Zbiory definiowalne są kolejnym uogólnieniem nie posiadającym tych wad. Niech A będzie pewną
strukturą logiczną. Zbiorem definiowalnym z parametrami a1, . . . , ak ∈ A nazywamy zbiór A(a1, . . . , ak)
będący skończoną sumą zbiorów postaci {B(a1, . . . , ak, x1, . . . , xl)|x1, . . . , xl ∈ A, φ(x1, . . . , xl, a1, . . . , ak)},
gdzie B(a1, . . . , ak, x1, . . . , xl) jest termem lub zbiorem definiowalnym z parametrami a1, . . . , ak, x1, . . . , xl,
a φ jest formułą pierwszego rzędu. Przykładami zbiorów definiowalnych z parametrami a, b są: {1, 2, 3},
{(x, y) : x ∈ A, y ∈ A, x 6= y}, A = {x : x ∈ A}, {∅ : a = b}. (Zakładamy tutaj pewne kodowanie liczb
naturalnych i par uporządkowanych jako zbiory.)

Moim wkładem w tej dziedzinie jest definicja zbioru definiowalnego, oraz stworzenie i implementa-
cja języka programowania LOIS (Looping Over Infinite Sets), pozwalającego na działanie na zbiorach
definiowalnych w naturalny sposób [KT16, KT17, KT]. Standardowe algorytmy rozwiązywania proble-
mu osiągalności w grafach, minimalizacji automatów, itd., zaimplementowane w LOIS, będą w naturalny
sposób działały w sytuacjach, gdy działamy na zbiorach definiowalnych zamiast na skończonych. Jest
to zagwarantowane przez semantykę LOIS, która pozwala nam działać na wszystkich elementach zbioru
{B(a1, . . . , ak, x1, . . . , xl)|x1, . . . , xl ∈ A, φ(x1, . . . , xl, a1, . . . , ak)} równolegle. Program w języku LOIS się
zatrzyma (z poprawnym wynikiem) o ile teoria struktury A jest rozstrzygalna, oraz głębokość iteracji i
rekurencji w danym problemie jest ograniczona. Pomysł teoretycznego imperatywnego języka programo-
wania na atomach jest wcześniejszy [BT12], jednak LOIS oparty jest na zbiorach definiowalnych (a nie
orbitowo skończonych) i zmienionej semantyce.

Problem CSP(T ) (Constraint Satisfaction Problem nad wzorcem T ), gdzie T = (T, r1, . . . , rR) jest
pewną skończoną strukturą relacyjną, jest następujący problem: dany jest skończony zbiór zmiennych



X = (x1, . . . , xn) i skończenie wiele ograniczeń bedących formułami postaci ri(xt1 , . . . , xtk). Czy ist-
nieje takie przypisanie elementów T zmiennym xi, że wszystkie ograniczenia są spełnione? Dla usta-
lonych wzorców problem CSP(T ) sprowadza się do wielu różnych ważnych problemów w informatyce
teoretycznej, należących do różnych klas złożoności od L do NP. Przykładowo możemy otrzymać pro-
blem 2-kolorowalności (L), osiągalności w grafie (NL-zupełny), rozwiązywania układów równań nad Zk
(ModkL-zupełny), spełnialności klauzul Horna (P-zupełny) czy 3CNF-SAT (NP-zupełny). Problem CSP-
INF(T ) to uogólnienie problemu CSP(T ), w którym pozwalamy, by zbiór zmiennych i zbiór ograniczeń
były zbiorami definiowalnymi nad strukturą A = (N,=), niekoniecznie skończonymi [KKOT15]. Moim
wkładem jest udowodnienie, że złożoność problem CSP-INF(T ) jest dokładnie o 1 poziom wykładniczy
wyższa od odpowiadającego mu problemu CSP(T ) – zatem problem 2-kolorowania i osiągalności w gra-
fie definiowalnym jest PSPACE=NPSPACE-zupełny, rozwiązywanie definiowalnych układów równań jest
ModkPSPACE-zupełne, spełnialność definiowalnego zbioru klauzul Horna jest EXPTIME-zupełna, a de-
finiowalnego problemu SAT – NEXPTIME-zupełna. Dowód ograniczenia górnego korzysta z twierdzenia
Ramseya.

6.2 Pozostałe wyniki w teorii automatów i teorii złożoności

6.2.1 Logiki dla P

Badania R. Fagina dotyczące spektrów znalazły związek pomiędzy teorią modeli skończonych a teorią
złożoności, i tym samym stworzyły podwaliny deskryptywnej teorii złożoności. Niech φ będzie pewną
własnością struktury skończonej. W deskryptywnej teorii mnogości szukamy związków między następują-
cymi stwierdzeniami:

• Własność φ daje się wyrazić w pewnej logice,

• Sprawdzenie własności φ dla zadanej struktury jest problemem należącym do pewnej klasy złożo-
ności.

Przykładowo, Fagin pokazał, że własność φ jest rozstrzygalna w klasie NP wtedy i tylko wtedy, gdy
daje się ją wyrazić w egzystencjalnej logice drugiego rzędu ∃SO (formuła pierwszego rzędu poprzedzona
kwantyfikatorami egzystencjalnymi drugiego rzędu).

Dla struktur uporządkowanych wiadomo, że klasie złożoności P odpowiada logika LFP, będąca rozsze-
rzeniem logiki pierwszego rzędu FO o możliwość obliczania punktów stałych (tw. Immermana-Vardiego).
Konstrukcja ta jednak nie działa dla struktur nieuporządkowanych – wynika to z następującej istotnej
różnicy między działaniem logiki a maszyn Turinga: maszyna Turinga dostaje wierzchołki struktury w
pewnej kolejności. Sprawdzenie parzystości mocy uniwersum jest niemożliwe w logice LFP, choć jest try-
wialne dla maszyny Turinga – po prostu liczymy po kolei wszystkie elementy. Problem istnienia logiki
odpowiadającej klasie P (podobnie jak ∃SO odpowiada klasie NP) jest największym problemem w de-
skryptywnej teorii złożoności. Przez pewien czas uważano, że dobrym kandydatem na logikę chwytającą
NP jest logika LFP+C mająca dodatkowo możliwość liczenia elementów (Counting); istnieje jednak wła-
sność Cai-Furera-Immermana (CFI), która nie daje się wyrazić w tej logice. Własność CFI sprowadza się
do rozwiązywalności pewnego układu równań nad Z2 – taki układ równań jest bardzo prosty do rozwią-
zania dla maszyny Turinga, ale trudny dla logiki LFP+C, gdy równania i zmienna nie są ustawione w
pewnej kolejności. Własność CFI daje się jednak opisać, jeśli do naszej logiki dodamy kwantyfikator Qφψ
oznaczający ”układ równań opisany przez φ i ψ ma rozwiązanie nad Z2” (układ równań ma postać Ax = b,
gdzie bi ma wartość 0 lub 1 w zależności od ψ(xi), a aij ma wartość 0 lub 1 w zależności od φ(xi, xj);
ustawienie elementów struktury w innej kolejności spowoduje permutację macierzy A i wektora b, ale wy-
nik będzie ten sam, także taki kwantyfikator jest dobrze zdefiniowany). W pracach [DGH+12, DGH+13]
badamy siłę logiki LFP+C z dodanymi analogicznymi kwantyfikatorami określającymi rozwiązywalność
układów równań nad grupami i pierścieniami.



6.2.2 Prawa zero-jedynkowe

Niech φ będzie zdaniem logiki pierwszego rzędu nad pewną sygnaturą τ . Niech pn(φ) będzie prawdopodo-
bieństwem, że losowa struktura nad sygnaturą τ spełnia φ. Prawo zero-jedynkowe mówi, że dla każdego
φ wartość pn(φ) dąży do 0 lub 1, gdy n → ∞. W pracy [DK17b] badamy sytuację, gdy ograniczamy
się jedynie do struktur będących grafami planarnymi. Losowe grafy planarne były badane wcześniej. Po-
czątkowo uważano (na podstawie eksperymentów), że prawdopodobieństwo, że losowy graf planarny o n
wierzchołkach jest spójny, dąży do 1 przy n → ∞. Dalsze badania pokazały, że nie jest to prawdą – w
szczególności, liczba wierzchołków izolowanych w grafie planarnym losowym ma rozkład Poissona z bardzo
małym paramterem 1/γ; w ogólności, dla każdego spójnego grafu planarnego H, liczba XH podgrafów
izomorficznych z H w losowym grafie planarnym, nie połączonych z żadnymi innymi wierzchołkami, ma
w granicy rozkład Poissona z parametrem 1/(γ|H||Aut(H)|), gdzie Aut(H) to liczba automorfizmów H.
Prawo zero-jedynkowe zatem nie ma miejsca. Okazuje się jednak, że prawo zero-jedynkowe dla logiki FO i
MSO ma miejsce, gdy ograniczymy się jedynie do grafów spójnych, albo do przypadku, gdy wartości XH

są ustalone. W ogólnym przypadku, gdy wartości XH nie są ustalone, graniczne pn(φ) można obliczyć z
dowolnie dużą dokładnością – gdy liczymy granicę pn(φ), możemy ustalić kH dla każdego H w ten sposób,
by suma

∑
H P (XH > kH) było mniejsza niż ε, i kH = 0 dla prawie wszystkich grafów H, dzięki czemu

wystarczy rozważyć skończenie wiele przypadków, by uzyskać granicę pn(φ) z błędem mniejszą niż ε.

6.2.3 Izomorfizm grafów

W pracy [BDK12] pokazaliśmy, że problem izomorfizmu grafów jest FPT, gdy jako parametr przyjmiemy
głębokość drzewiastą (tree depth). Głębokość drzewiastą możemy zdefiniować przy użyciu gry w poli-
cjantów i złodziei: gracz grający policjantami wie, gdzie znajduje się złodziej, i może postawić policjanta
w pewnym wierzchołku grafu; przed jego postawieniem gracz grający złodziejem może się przemieścić,
ale nie może przechodzić przez wierzchołki, w których stoją wcześniej ustawieni policjanci. Głębokość
drzewiasta to liczba policjantów gwarantujących złapanie złodzieja (postawienia policjanta na złodzie-
ju). Definicja ta pozwala na intuicyjne znalezienie algorytmu FPT. Bardziej znany parametr szerokości
drzewiastej można zrozumieć jako liczbę potrzebnych policjantów w sytuacji, gdy możemy ich zabierać i
stawiać gdzie indziej. W późniejszej pracy [LPPS17] pokazano silniejszy wynik, że problem izomorfizmu
grafów jest również FPT, gdy jako parametr przyjmiemy szerokość drzewiastą.

6.2.4 Języki bezkontekstowe

Języki bezkontekstowe mają gorsze własności domknięcia i rozstrzygalności od języków regularnych. W
szczególności, nierozstrzygalny jest problem uniwersalności, problem niepustości przecięcia, czy też pro-
blem następujący: dla danych rozłącznych języków bezkontekstowych L1 i L2, czy istnieje język regularny
R taki, że R akceptuje wszystkie słowa z L1, ale żadnego słowa z L2? W każdym przypadku nierozstrzy-
galność wynika stąd, że dwa podobne słowa mogą mieć zupełnie inną strukturę gramatyczną (podobnie
jak w angielskim przykładzie fruit flies like bananas / time flies like arrows).

W celu przywrócenia dobrych własności domknięcia możemy wymusić języki bezkontekstowe, w któ-
rych struktura gramatyczna wynika jednoznacznie ze słowa – jednym podejściem są tutaj automaty na
drzewach; drzewa można sprowadzić z powrotem do słowa przez użycie kodowania XML. W pracy [Kop16]
pokazałem, że tego typu kodowanie jest jednak w pewnym sensie niewidoczne dla automatów skończonych
czytających zakodowane słowo. W szczególności, następujący problem separacji jest nierozstrzygalny: dla
danych rozłącznych języków drzew L1 i L2, czy istnieje język regularny R taki, że R akceptuje wszystkie
kodowania XML języków z L1, ale żadnego kodowania XML języka z L2?

Rajeev Alur postanowił następujące pytanie: czy następujący problem jest rozstrzygalny: dla danych
dwóch języków słów zagnieżdżonych (np. kodowań XML języków drzew) L1 i L2, czy istnieje język regu-
larny R taki, że R∩L1 = L2? Nierozstrzygalność problemu separacji prowadzi do negatywnej odpowiedzi
na problem Alura.



6.2.5 Plotkowanie

W pracy [AKW17] moim wkładem jest pokazanie NP-zupełności problemu osiągalności związanego z
plotkowaniem. Dany jest zbiór agentów A, początkowo każdy z agentów a ∈ A zna tylko swój sekret. Pary
agentów mogą wymieniać ze sobą informacje, przy czym wymiana informacji jest pełna. Niech Kn(a) ⊆ A
dla a ∈ A będzie zbiorem agentów b ∈ A takim, że po n krokach a zna sekret agenta b. Jeśli w fazie n
komunikują się ze sobą agenci an i bn, to Kn+1(an) = Kn+1(bn) = Kn(an) ∪Kn(bn) (wiedza pozostałych
agentów pozostaje bez zmian). Czy istnieje taka sekwencja wymian, w której ostateczna wiedza każdego
agenta a ∈ A jest równa zadanemu zbiorowi K(a)?

6.2.6 Gry nieskończone

W mojej pracy doktorskiej zajmowałem się problemem charakteryzacji warunków wygrywających za-
pewniających pozycyjność strategii wygrywającej dla jednego z graczy [Kop06, Kop07]. Jedyną pracą
ze zbliżonej tematyki po zakończeniu doktoratu była praca [KN14]. Wiadomo, że aksjomat wyboru jest
sprzeczny z aksjomatem determinacji: przy założeniu aksjomatu wyboru istnieją niezdeterminowane gry
nieskończone, czyli takie, w których żaden z graczy nie ma strategii wygrywającej. W pracy [KN14] stwo-
rzyliśmy niezdeterminowaną grę nieskończoną, opartą na tzw. nieskończonym XORze. Gra jest bardziej
intuicyjna niż niezdeterminowane gry nieskończone znane wcześniej.

6.2.7 Uogólnienie twierdzenia Ramseya

Twierdzenie Ramseya mówi, że dla każdej funkcji f : [N]2 → K, gdzie K jest skończonym zbiorem kolorów,
a [N]2 jest zbiorem wszystkich par liczb naturalnych, istnieje nieskończony podzbiór A ⊆ N taki, że funkcja
f obcięta do [A]2 jest funkcją stałą. W pracy [BKT12] pokazaliśmy uogólnienie twierdzenia Ramseya na
przypadek, gdy K jest zwartą przestrzenią metryczną (niekoniecznie skończoną). W tej sytuacji funkcja
f obcięta do [A]2 musi być zbieżna. Twierdzenie Ramseya ma następujące zastosowanie w teorii języków
formalnych: dla nieskończonego słowa w1w2 . . . ∈ σω i języka regularnego L, istnieje taki podział słowa
na prefiks p i podsłowa u1, u2, . . ., że wszystkie słowa ui są syntaktycznie równoważne. (Wynika to
bezpośrednio z twierdzenia Ramseya, gdy pokolorujemy parę (i, j) elementem półgrupy syntaktycznej
odpowiadającemu słowu wi . . . wj−1.) Nasz wynik pozwala uogólnić to twierdzenie na przypadek, gdy
język L nie jest językiem nie regularnym, a opisywanym przez zwartą półgrupę syntaktyczną.

6.3 Geometria obliczeniowa i hiperboliczna

6.3.1 Geometria trójwymiarowa

W pracy [KPP12, KPP10] rozwiązujemy następujący problem: czy można rozłożyć czworościan foremny
na mniejsze czworościany w ten sposób, by wszystkie kąty dwuścienne były kątami ostrymi? Rysunek 2a
przedstawia analogiczny podział trójkąta równobocznego na 7 trójkątów ostrokątnych.

Okazuje się, że rozkład taki jest możliwy. Konstrukcja oparta jest na 600-komórce, którą można rozu-
mieć jako czterowymiarowy odpowiednik dwudziestościanu foremnego. Trójwymiarowymi ścianami 600-
komórki jest 600 czworościanów foremnych. Poprzez rzut stereograficzny otrzymujemy (pod względem
topologicznym) podział czworościanu foremnego na 599 czworościanów; po usunięciu wszystkich czwo-
rościanów na brzegu tej struktury zostaje 543 czworościanów. Czworościany te również są ułożone w
czworościan, przy czym każda ściana tego czworościanu podzielona jest zgodnie z Rysunkiem 2a, i każda
krawędź wewnętrzna otoczona jest przez 5 czworościanów, co daje nadzieję na to, że da się ustawić punkty
naszej konstrukcji w przestrzeni trójwymiarowej w ten sposób, by uzyskać rozwiązanie naszego problemu
(Rysunek 2b). Konstrukcja może również być użyta do podziału czworościanu o wierzchołkach (0,0,0),
(0,0,1), (0,1,0) i (1,0,0) (Rysunek 2c), a także sześcianu, który można rozłożyć na czwrorościan forem-
ny i 4 czworościany drugiego typu (Rysunek 2d). Moim wkładem jest ustawienie punktów przy użyciu
programowania komputerowego.



(a) (b) (c) (d)

Rysunek 2: Ostrokątne triangulacje: (a) Trójkąt. (b) Czworościan foremny. (c) Czworościan prostokątny.
(d) Sześcian.

(a) (b)

Rysunek 3: Triangulacje płasczyzny hiperbolicznej.

6.3.2 Obliczeniowa geometria hiperboliczna

Geometria hiperboliczna jest mało znana wśród informatyków teoretycznych, jest też często pomijana w
programach studiów matematycznych. Jest ona jednak bardzo interesująca ze względu na silne związki z
teorią automatów i drzew nieskończonych, oraz zastosowania praktyczne w wizualizacji danych i repre-
zentacji danych hierarchicznych. Ma również istotne walory artystyczne, dzięki czemu może trafić do w
miarę zwykłego odbiorcy (w przeciwieństwie do większości pozostałych wyników wnioskodawcy, które jest
bardzo trudno przedstawić nawet absolwentowi studiów informatycznych).

Dla jakich d istnieje graf płaski (być może nieskończony), którego każda ściana jest trójkątem, a każdy
wierzchołek jest stopnia d? Dla d = 6 otrzymujemy trójkątną siatkę na płaszczyźnie. Dla d < 6 otrzymany
graf będzie grafem skończonym, w szczególności dla d = 5, 4, 3 otrzymujemy powierzchnię odpowiednio
dwudziestościanu, ośmiościanu i czworościanu foremnego. Tak jak dla d = 6 naturalne było narysowanie
naszego grafu na płaszczyźnie, dla d < 6 bardziej naturalne jest rysowanie go na sferze. Wszystkie grafy
wymienione do tej pory są znane bardzo dobrze; mniej znany jest fakt, że analogiczne grafy możemy
stworzyć również dla d > 6. Naturalną powierzchnią okazuje się być płaszczyzna hiperboliczna. Rysunek
powyżej przedstawia siatkę trójkątną w której każdy wierzchołek jest stopnia 7 (po lewej), i taką, w
której mamy wierzchołki stopni 6 i 7 (po prawej), w modelu Poincaré. Model Poincaré jest reprezentacją
płaszczyzny hiperbolicznej zachowującą kąty, ale nie zachowującą odległości: na płasczyźnie hiperbolicznej
wszystkie boki trójkątów z Rysunku 3a są równej długości.

Interesującą własnością płaszczyzny hiperbolicznej jest wykładnicza zależność pola i obwodu koła
od jego promienia. Podobne zjawisko zachodzi na siatce powyżej: liczba punktów w odległości k od
ustalonego punktu jest wykładnicza w zależności od k. W pewnym sensie zjawiska typowe dla geometrii
hiperbolicznej pojawiły się już w badaniach nad spektrami [DK17a]. Większość pomysłów w tej pracy
opierała się na spirali z Rysunku 1a. Na rysunku tym na k-tym kręgu spirali mieszczą się punkty od 2k



do 2k+1; powoduje to, że na każdym kolejnym kręgu punkty są rozłożone prawie 2 razy gęściej; gdybyśmy
chcieli narysować kolejny krąg (w stałej odległości pomiędzy kręgami), to nie starczyłoby na to miejsca.
Problem ten można rozwiązać poprzez narysowanie naszej spirali na płasczyźnie hiperbolicznej – przy
zachowaniu liniowej odległości k-tego kręgu od środka spirali, długość k-tego kręgu będzie wykładnicza od
k. Naszą spiralę możemy potraktować jako nieskończone drzewo regularne, w którym dodaliśmy dodatkowe
połączenie każdego wierzchołka w łańcuch z kolejnym wierzchołkiem na tym samym poziomie (ostatni
wierzchołek łączymy z pierwszym wierzchołkiem na kolejnym poziomie). Analogiczna sama struktura
drzewa regularnego z dodanymi łańcuchami opisuje siatki trójkątne z rysunku 3, i w ogólności jest ona
typowa dla płaszczyzny hiperbolicznej. Spirala i siatki trójkątne są grafami hiperbolicznymi w sensie
Gromova; również symulacja maszyny Turinga z Rysunku 1b powstaje poprzez sklejenie trzech grafów
hiperbolicznych w sensie Gromova. Na podobnej zasadzie geometria hiperboliczna bardzo dobrze nadaje
się do rysowania samych drzew o dużej wysokości i częstych rozgałęzieniach (przykładowo, drzewo ewolucji
wszystkich gatunków na Ziemi), w związku z czym znalazła zastosowanie w wizualizacji danych.

Geometria hiperboliczna znalazła również zastosowanie w analizie sieci. Wiele sieci spotykanych w
świecie rzeczywistym (Internet, sieci społeczne takie jak Facebook, sieć powiązań genów w komórce)
charakteryzuje się następującymi własnościami:

• duży współczynnikiem klasteryzacji (prawdopodobieństwo, że wierzchołki A i B są połączone, pod
warunkiem, że oba te wierzchołki są połączone z wierzchołkiem C, jest duże),

• rozkład stopień losowego wierzchołka jest w przybliżeniu rozkładem potęgowym: P (deg v > n) ∼
n−α.

Mimo że sieci tego typu (zwane sieciami bezskalowymi) są powszechne w naturze, nietrywialne okazuje
się znalezienie eleganckiego modelu matematycznego generującego takie sieci. Modelem takim jest model
grafu hiperbolicznego (HRG), w którym wierzchołkom sieci przypisujemy losowo punkty dysku o promie-
niu R na płaszczyźnie hiperbolicznej, i punkty łączymy krawędzią z prawdopodobieństwem zależnym od
odległości między nimi (im punkty są bliżej siebie, tym większe prawdopodobieństwo połączenia). Można
teoretycznej pokazać, że przy odpowiednio dobranych parametrach otrzymany graf będzie miał własności
powyżej.

a) b) c) d)

Rysunek 4: Krainy w HyperRogue: (a) Skrzyżowanie II, (b) Galápagos, (c) Wietrzna Równina, (d) Jasz-
czurki.

Geometria hiperboliczna jest również wdzięcznym obiektem badań matematyków i artystów zaintere-
sowanych zastosowaniami matematyki w sztuce; najbardziej znanym przykładem jest tutaj seria Circle
Limit M. C. Eschera. Gra HyperRogue [KCv17] jest oparta matematycznie na siatce trójkątnej powyżej,
wizualnie na parkietażach w stylu Eschera, i jest bardzo dobrym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym
intuicyjnie zrozumieć geometrię hiperboliczną. Własność wykładniczego rozszerzania ma istotne znaczenie
dla gry HyperRogue: znalezienie ustalonego punktu w odległości k (przykładowo, znalezienie środka koła
hiperbolicznego o promieniu 28, albo przejście z punktu A 100 kroków i powrót z powrotem do punktu
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Rysunek 5: Wizualizacja języków programowania w serwisie Github.

A) jest zadaniem bardzo trudnym nawet dla względnie małych k (liczba punktów w odległości 100 jest
równa w przybliżeniu 350). Lokalne własności geometrii hiperbolicznej mają również istotne znaczenie dla
konstrukcji świata i strategii w grze. Oprócz gry zajmowałem się numerycznymi algorytmami o zasto-
sowaniach artystycznych: znajdywania odwzorowań konforemnych płaszczyzny hiperbolicznej w dowolny
kształt [KC18a] oraz izometrycznego zanurzania fragmentu powierzchni hiperbolicznej w przestrzeni R3,
lub fragmentu płaszczyzny euklidesowej w trójwymiarowej sferze S3 [KC18b].

Stworzenie gry HyperRogue wymagało stworzenia efektywnych algorytmów działających na wykład-
niczo rosnących siatkach trójkątnych w geometrii hiperbolicznej, oraz efektywnego silnika graficznego.
W pracy [CK17] używamy silnika graficznego i struktury hiperbolicznej siatki do wizualizacji powiązań
między językami programowania w serwisie GitHub. W pracy [KC17] opisujemy algorytmy obliczania
długości ścieżek w hiperbolicznych triangulacjach, i używamy tych algorytmów do stworzenia dyskret-
nego odpowiednika modelu HRG, w którym wierzchołkom sieci przypisujemy wierzchołki naszej siatki
zamiast dowolnych punktów płaszczyzny hiperbolicznej, i liczymy odległości według siatki. Takie podej-
ście pozwala rozwiązywać problemy związane z modelem HRG (generowanie losowej sieci, poprawianie
zanurzenia metodą MLE) w czasie zbliżonym lub lepszym do znanych wcześniej algorytmów ciągłych, w
prosty sposób.
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Mathematical Logic Quarterly, 1(4):252–263, 1955.

[BDK12] Adam Bouland, Anuj Dawar, and Eryk Kopczynski. On tractable parameterizations of graph
isomorphism. In Dimitrios M. Thilikos and Gerhard J. Woeginger, editors, Parameterized
and Exact Computation - 7th International Symposium, IPEC 2012, Ljubljana, Slovenia,
September 12-14, 2012. Proceedings, volume 7535 of Lecture Notes in Computer Science, pages
218–230. Springer, 2012.

[BKT12] Mikołaj Bojańczyk, Eryk Kopczyński, and Szymon Toruńczyk. Ramsey’s theorem for colors
from a metric space. Semigroup Forum, 85(1):182–184, Aug 2012.



[BLPS10] Pablo Barceló, Leonid Libkin, Antonella Poggi, and Cristina Sirangelo. Xml with incomplete
information. J. ACM, 58:4:1–4:62, December 2010.

[BT12] Mikolaj Bojanczyk and Szymon Torunczyk. Imperative Programming in Sets with Atoms. In
Deepak D’Souza, Telikepalli Kavitha, and Jaikumar Radhakrishnan, editors, IARCS Annual
Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FST-
TCS 2012), volume 18 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), pages
4–15, Dagstuhl, Germany, 2012. Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik.

[CK17] Dorota Celinska and Eryk Kopczynski. Programming languages in github: A visualization in
hyperbolic plane. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Web and Social
Media, ICWSM 2017, Montréal, Québec, Canada, May 15-18, 2017., pages 727–728. AAAI
Press, 2017.

[DFL98] A. Durand, R. Fagin, and B. Loescher. Spectra with only unary function symbols. In Computer
Science Logic, selected paper of CSL’97, LNCS 1414, pages 189–202. Springer, 1998.
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