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Obliczenia w strukturach nieskończonych
Omówienie wyników

1 Wstęp

Modelowanie dużych, skończonych systemów przez systemy nieskończone jest prostą, lecz po-
tężną metoda, stosowaną we wszystkich dziedzinach matematyki, w tym w informatyce. Przykła-
dowo, taśma robocza maszyny Turinga jest nieskończona. Nazwy zmiennych programu są mo-
delowane przez nieskończony zbiór, a zbiór możliwych wartości przyjmowanych przez zmienną
jest często modelowany przez nieskończoną dziedzinę. Oczywiście sam zbiór jest mało istotny
– ważna jest struktura, jaką ten zbiór niesie. Tak więc, zasadnicza struktura taśmy roboczej ma-
szyny Turinga jest opisywana przez funkcję następnika liczb naturalnych; struktura istotna dla
nazw zmiennych programu to równość nazw; podczas modelowania liczb rzeczywistych odpo-
wiednią strukturą może być porządek, dodawanie i mnożenie. Wszystkie powyższe struktury są
przykładami struktur logicznych: (N,+1), (N,=), (R,6,+,⇥).

Jasne jest więc, że nieskończone struktury logiczne mogą być przydatne do modelowania róż-
nych scenariuszy istniejących w informatyce. Jednak nie jest oczywiste, jak algorytmicznie wy-
konywać obliczenia na takich nieskończonych modelach. W rzeczywistości, często nieskończone
systemy są przybliżane przez przez systemy skończone, w celu umożliwienia takich obliczeń.

Twierdzimy, że pewne nieskończone struktury i systemy mogą być bezpośrednio przetwarzane
i manipulowane przez komputery i algorytmy. Niniejsza rozprawa stanowi podwaliny systema-
tycznej teorii tego typu obliczeń, w ramach teorii zbiorów z atomami.

Przykład motywujący: automaty rejestrowe. Jako przykład systemów nieskończenie-stanowych
badanych w informatyce, rozważmy automaty rejestrowe, wprowadzone przez Kaminsky’ego i Fran-
ceza [15]. Automat rejestrowy wyposażony jest w skończony zbiór stanów kontrolnych i skoń-
czony zbiór rejestrów, mogących przechowywać elementy z ustalonego, nieskończonego zbioru
danych D. Automat rejestrowy następnie sekwencyjnie przetwarza ciąg wartości danych na wej-
ściu. W oparciu o bieżący stan kontrolny i równości między wartościami w rejestrach i aktualnie
przetwarzaną daną, automat decyduje, do którego stanu kontrolnego ma przejść, i czy ma umieścić
aktualnie przetwarzaną daną w jednym z rejestrów, zastępując uprzednią jego zawartość. Przy-
kładowo, można skonstruować automat rejestrowy o dwóch rejestrach, który akceptuje takie ciągi
danych, w których dwie pierwsze dane nie pojawiają ponownie. Kaminsky i Francez zauważyli, że
problem osiągalności – czy dany automat rejestrowy akceptuje jakieś słowo? – jest rozstrzygalny.

Blisko spokrewniony model to wymierne automaty relacyjne, wprowadzony przez Čerāns’a [Cer94],
w które mogą przechowywać w swoich rejestrach liczby wymierne, oraz, w każdym kroku, na po-
równywać wartości w rejestrach względem porządku liniowego na Q. Taki automat może przy-
kładowo akceptować rosnące ciągi liczb wymiernych. Čerāns również rozważał całkowitoliczbowe
automaty relacyjne, zdefiniowane analogicznie, ale przechowujące liczby całkowite zamiast wymier-
nych. Dla obu modeli problem osiągalności jest rozstrzygalny. Ogólniej, dla struktury logicznej
Atoms, możemy rozważyć Atoms-automaty rejestrowe, w których relacja przejścia jest zdefinio-
wana przez formułę bezkwantyfikatorową nad sygnaturą Atoms. Tak więc (D,=)-automaty reje-
strowe to automaty Kaminsky’ego i Franceza, (Q,6)-automaty rejestrowe to wymierne automaty
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relacyjne, podczas gdy dla Atoms = (Z,6) otrzymujemy całkowitoliczbowe automaty relacyjne.
Jako inny przykład, (Z,+1)-automat rejestrowy, gdzie +1 to funkcja następnika, może sprawdzić,
czy wartość w jednym rejestrze jest następnikiem wartości w innym rejestrze. Model ten jest za-
sadniczo równoważny maszynom licznikowym Minsky’ego, dla których problem osiągalności jest
nierozstrzygalny.

Przedstawimy jednolite uzasadnienie dlaczego dla powyższych modeli (oprócz ostatniego) pro-
blem osiągalności jest rozstrzygalny. We wszystkich przypadkach, algorytm rozstrzygający osią-
galność jest opisany przez jeden wspólny kod 1. Graf konfiguracji Atoms-automatów rejestrowych
jest zwykle nieskończonym grafem, którego zbiór wierzchołków V to Q ⇥ Atomsk, gdzie Q jest
skończonym zbiorem stanów kontrolnych, k to liczba rejestrów, a zbiór krawędzi E składa z tych
par (p, q), że automat może przejść z konfiguracji p do konfiguracji q po wczytaniu pewnej litery
a 2 Atoms. I i F oznaczają zbiory konfiguracji początkowych i akceptujących.

Algorithm 1 Algorytm sprawdzający osiągalność w grafach skierowanych
function ISREACHABLE(V, E, I, F) . determine I-to-F reachability in the directed graph (V, E)

. input: directed graph (V, E) and sets I, E ✓ V
. output: is there a directed path from I to F?

R := I . vertices reached in current step
P := ∆ . vertices reached in previous step
while (R 6= P) do

P := R
for v 2 R do

for w 2 Q do

if (v, w) 2 E then

insert(R, w) . add the value w to the set R
return (R \ F = ∆)

Zauważmy, że przedstawiony kod opisuje zwykły algorytm używany do sprawdzania osią-
galności w grafach skończonych. Jednak tutaj, zmienne przechowują potencjalnie nieskończone
zbiory. W szczególności, algorytm konstruuje i iteruje po nieskończonych zbiorach, używając pętli
for. Zobaczymy, jak algorytmy takie jak ten można wykonywać, i jak dowodzić ich poprawności
i terminacji, używając narzędzi z teorii modeli. Zobaczymy też, jak inne, klasyczne algorytmy i
problemy obliczeniowe można rozważać w kontekście nieskończonych struktur, i jak można ana-
lizować ich złożoność obliczeniową.

1.1 Zbiory z atomami [LOIS]

Przestawię teraz pojęcie zbiorów z atomami, które jest jednym z wkładów niniejszej rozprawy. Za-
sadniczo, są to pewne nieskończone zbiory, które dadzą się opisać w skończony sposób, i które two-
rzą uniwersum teorii zbiorów o dobrych własnościach. Pomysł pochodzi z wcześniejszej pracy[BKL]
i był stopniowo rozwijany przez Bojańczyka, Klina, Kopczyńskiego, Lasotę, mnie i innych. W pier-
wotnym zamyśle, pojęcie zbiorów z atomami było zdefiniowane za pomocą tzw. zbiorów orbitowo-
skończonych. W późniejszej pracy z Kopczyńskim [LOIS], zaproponowaliśmy zdefiniowanie zbio-
rów z atomami w oparciu o zbiory dziedzicznie definiowalne (zob. poniżej), znacznie wykracza-
jąc poza poprzednie ramy. Nasz artykuł wprowadza również język programowania operający na
zbiorach dziedzicznie definiowalnych, opisany poniżej.
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Dziedzicznie definiowalne zbiory z atomami. Ustalmy nieskończoną strukturę logiczną Atoms,
składającą się z atomów. Przykłądowo, może to być (D,=), gdzie D jest przeliczlnym zbiorem nie-
skończonym, lub (Q,6). Pierwszą strukturę nazywamy gołym zbiorem, a drugą – gęstym porządkiem
liniowym. Te dwie struktury posłużą nam jako główne przykłady ilustrujące większość wyników
w tej rozprawie. Na chwilę obecną, skupmy się na atomach Atoms będących gołym zbiorem.

Dziedzicznie definiowalny zbiór (nad Atoms) to zbiór zadany przez wyrażenie takie jak

{{{d, e} | e 2 Atoms, e 6= d} [ {{ f , g} | f , g 2 Atoms, ( f = d) _ (g = d)} | d 2 Atoms}.

Powyższe wyrażenie definiuje zbiór zbiorów podzbiorów atomów, zgodnie z ugruntowaną mate-
matyczną notacją (tzw. set-builder notation) – w tym przypadku, definując ten sam zbiór, co prostsze
wyrażenie {{{d, e} | e 2 Atoms} | d 2 Atoms}. Ogólnie, rozważamy wyrażenia jak powyżej, w
których mogą występować skończone sumy wyrażeń, które mogą być dowolnie zagnieżdżone,
w których zmienne reprezentują atomy, a strażniki formuł (np. e 6= d powyżej) są formułami
pierwszego rzędu nad sygnaturą Atoms. Dziedzicznie definiowalny zbiór to zbiór zdefiniowany przez
wyrażenie jak powyżej. Bardziej precyzyjnie, takie wyrażenie może mieć zmienne wolne (jak na
przykład wyrażenie {d, e} lub d), więc aby całkowicie wyznaczyć dziedzicznie definiowalny zbiór,
należy jeszcze podać wartościowanie zmiennych wolnych w dziedzinie Atoms. W tym przypadku,
zbiór wartości rozważanego wartościowania to parametry, i możemy mówić o zbiorze dziedzicznie
definiowalnym z parametrami. Jednak, o ile to nie będzie wyraźnie zaznaczone, będziemy jedynie
rozważać zbiory dziedzicznie definiowalne bez parametrów (tzn. definiowane przez wyrażenia
bez zmiennych wolnych).

Dziedzicznie definiowalne zbiory tworzą uniwersum teorii zbiorów pod wieloma względami
zachowujące się podobnie do zwykłego uniwersum teorii zbiorów. Na przykład, zbiory te są za-
mknięte na sumy skończone (z definicji), przecięcia, różnice zbiorów, produkty kartezjańskie1, i
wiele innych operacji. Dzięki tym własnościom, możemy rozważać standardowe pojęcia mate-
matyczne, takie jak relacje równoważności, funkcje itp. w kontekście zbiorów dziedzicznie de-
finiowalnych. Na przykład, dwa rzutowania zbioru X = {(a, b) | a, b 2 Atoms, a 6= b} ✓
Atoms ⇥ Atoms uporządkowanych par różnych atomów na zbiór Atoms są funkcjami dziedzicz-
nie definiowalnymi: graf pierwszego rzutowania jest zdefiniowany przez wyrażenie {((a, b), a) |
a, b 2 Atoms, a 6= b}, podobnie dla drugiego rzutowania. To, co odróżnia uniwersum zbiorów
dziedzicznie skończonych od zwykłego uniwersum teorii mnogości, to na przykład to, że nie za-
chodzi aksjomat zbioru potęgowego, a także nie zachodzi aksjomat wyboru2.

Zauważmy, że (dziedzicznie) skończone zbiory są szczególnym przypadkiem zbiorów dziedzicz-
nie definiowalnych, np. reprezentacja von Neumanna liczby 2 – zbiór {∆, {∆}} – jest dziedzicznie
definiowalna.

Podobnie, dla innych atomów, takich jak (Q,6), możemy użyć struktury dostępnej w Atoms do
konstruowania zbiorów dziedzicznie definiowalnych, takich jak np. zbiór wszystkich zamkniętych
przedziałów w Q,

{{c | c 2 Atoms, a 6 c 6 b} | a, b 2 Atoms, a 6 b}.

Struktury dziedzicznie definiowalne. W uniwersum zbiorów dziedzicznie definiowalnych mo-
żemy rozważać wiele pojęć badanych w skończonej kombinatoryce i informatyce. Na przykład,

1para (x, y) jest reprezentowana przez kodowanie Kuratowskiego {{x}, {x, y}}
2przykładowo, rzutowania opisane powyżej są surjektywne, lecz nie mają dziedzicznie definiowalnych prawych od-

wrotności Atoms ! X
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dziedzicznie definiowalne automaty definiujemy dokładnie tak samo, jak skończone automaty nie-
deterministyczne, z tym że wymagamy, by wszystkie składniki (alfabet A, przestrzeń stanów Q,
początkowe stany I ✓ Q, akceptujące stany F ✓ Q, zbiór tranzycji d ✓ Q ⇥ A ⇥ Q) były zbio-
rami dziedzicznie definiowalnymi,już niekoniecznie skończonymi. Następnie definiujemy biegi
automatów i akceptowanych słów nad alfabetem wejściowym, tak, jak zwykle. Zauważmy, że
Atoms-automaty rejestrowe, rozważane we wstępie, są szczególnym przypadkiem dziedzicznie
definiowalnych automatów – wejściowy alfabet to Atoms, przestrzeń stanów to iloczyn kartezjań-
ski skończonego zbioru Q i Atomsk, gdzie k jest liczbą rejestrów, a relacja przejścia jest określona
przez formułę bezkwantyfikatorową o 2k + 1 wolnych zmiennych3. Zauważmy, jednak, że dla nie-
których struktur atomów Atoms, dziedzicznie definiowalne automaty są potężniejsze niż Atoms-
automaty rejestrowe. Przykładowo, dla Atoms = (N,6), dziedzicznie definiowalne automaty
mogą symulować funkcję następnika na N przy użyciu formuł pierwszego rzędu, a zatem, mają
nierozstrzygalny problem osiągalności, podczas gdy Atoms-automaty rejestrowe mają rozstrzy-
galną osiągalność, co związane jest z tym, że w ich definicji mogą się pojawiać jedynie formuły
bezkwantyfikatorowe.

Jak zobaczymy, nie możemy elegancko opisywać systemy nieskończenie-stanowe używając
zbiorów z atomami, ale co ważniejsze, możemy rozwijać teorię dziedzicznie definiowalnych au-
tomatów, która w naturalny sposób rozszerza teorię automatów skończonych.

Podobnie, możemy rozważyć dziedzicznie definiowalne gramatyki bezkontekstowe, automaty
ze stosem, maszyny Turinga, grafy, itp. Ponadto, ponieważ struktury te mogą być reprezentowane
w skończony sposób przez wyrażenia je opisujące, możemy dla nich rozważać różne standardowe
problemy obliczeniowe, takie jak osiągalność automatów, 3-kolorowalność grafów, itp. Okazuje
się, że obiekty te, oraz ich problemy obliczeniowe, opisują znane zagadnienia informatyczne, i że
można je rozwiązać za pomocą metod z dziedzin właściwych dla badań nad strukturami nieskoń-
czonymi, takich jak teoria modeli czy topologia.

1.2 Programowanie z atomami [LOIS]

Choć zbiory z atomami są zazwyczaj nieskończone, są one reprezentowane za pomocą skończo-
nych wyrażeń, i większość standardowych konstrukcji teorio-zbiorowych jest efektywnie obli-
czalna na takich reprezentacjach. Na przykład, wszystkie opisane powyżej operacje, takie jak
suma, przecięcie, różnica, rzuty itp. są efektywnie obliczalne na poziomie wyrażeń definiujących je.
Wreszcie, dla wielu struktur atomów, rozstrzygalna jest równość dwóch dziedzicznie skończonych
zbiorów. Dotyczy to atomów takich jak (D,=), (Q,6), (R,+,⇥,6), i ogólniej, każdej struktury z
rozstrzygalną teorią pierwszego rzędu. Powyższe własności po raz pierwszy zaobserwowano w
pracy [LOIS].

Naturalnym pomysłem jest więc zaprojektowanie takiego języka programowania, który umoż-
liwia algorytmiczną manipulację zbiorów z atomami. Idealnie, taki język powinien być zaprojekto-
wany w taki sposób, aby szczegóły reprezentacji były przejrzyste dla programisty, który powinien
móc operować na zbiorach z atomami za pomocą zwykłych operacji zbiorowych i konstruktów
programistycznych, takich jak przeszukiwanie oraz iteracja po elementach zbioru.

Pomysł ten został po raz pierwszy zaproponowany w pracy [4], gdzie wprowadzono funk-
cyjny język programowania o nazwie Nl, a następnie w stylu imperatywnym w [21]. W obu
przypadkach, semantyka była zdefiniowana w ramach zbiorów skończenie-orbitowych, które są
ściśle mniej obszerne od ram zbiorów dziedzicznie definiowalnych. Ponadto, proponowana repre-
zentacja tych zbiorów prowadziła do niepraktycznej implementacji tych języków.

3k zmiennych wolnych odpowiadających wartościom rejestrów przed tranzycją, k – po tranzycji, oraz jedna zmienna
wolna odpowiadająca literze wejściowej
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Głównym wkładem artykułu [LOIS] jest opracowanie działającego języka o nazwie LOIS, w
stylu imperatywnym, w oparciu o zbiory dziedzicznie definiowalne.

Jako przykład, pseudokod funkcji ISREACHABLE 1 implementuje algorytm osiągalności dla
dziedzicznie definiowalnych grafów i jest bezpośrednio implementowalny w LOIS, z niewielkimi
modyfikacjami składniowymi. Semantyka języka LOIS jest zdefiniowana w sposób naturalny – in-
tuicyjnie, potencjalnie nieskończenie wiele gałęzi pętli for jest wykonywanych równolegle, a war-
tości każdej zmiennej pochodzące z równoległych gałęzi pętli są agregowane za pomocą sumy
teorio-zbiorowej (ta semantyka opiera się, oraz uogólnia, semantykę z mojego wcześniejszego ar-
tykułu [21]).

Co warte uwagi, kod implementujący osiągalność w grafach dziedzicznie definiowalnych to
zwykły kod używany w przypadku grafów skończonych. Jednak można go uruchomić ilekroć
dane wejściowe są dziedzicznie definiowalnymi zbiorami, dla atomów o rozstrzygalnej teorii pierw-
szego rzędu. Dla niektórych atomów, takich jak goły zbiór lub gęsty porządek liniowy, program
ten terminuje po skończonej liczbie kroków, co pokażemy poniżej, używając ogólnego argumentu
z teorii modeli.

Z technicznego punktu widzenia, język LOIS jest zaimplementowany jako biblioteka C++, więc
programista ma do dyspozycji pełnoprawny język programowania z dodatkowymi funkcjami do
modelowania dziedzicznie definiowalnych zbiorów. Wewnętrznie, są one reprezentowane przez
wyrażenia definiujące je. W implementacji niektórych prymitywów programowania, zwłaszcza w
procedurze sprawdzania pustości dziedzicznie definiowalnych zbiorów, interpreter LOIS spraw-
dza, czy zdanie pierwszego rzędu zachodzi w strukturze atomów. W tym celu wewnętrzny mecha-
nizm interpretera LOIS regularnie wywołuje [33] solver SMT (w naszej implementacji używamy za-
równo wewnętrznego solvera, jak i zewnętrznych solverów, takich jak Microsoft Z3). Wszystko to,
oczywiście, jest zupełnie ukryte przed programistą, który nie musi wiedzieć w jaki sposób zbiory
są reprezentowane. Implementacja LOIS jest na tyle dojrzała, by być użyteczna w praktyce, jak po-
kazliśmy w [33]. Ponadto, nasza praca zainspirowała wznowioną, działającą implementację języka
funkcyjnego Nl [14], tym razem w oparciu o zbiory dziedziecznie definiowalne.

Terminacja. W [LOIS] dowodzimy następującego twierdzenia, dotyczącego programów bez ite-
racji, tj. rekursji ani pętli while, ale potencjalnie z pętlami for.

Twierdzenie 1 (Twierdzenie 10 w [LOIS]). Przypuśćmy, że Atoms ma rozstrzygalną teorię pierwszego
rzędu. Wówczas, dowolny program LOIS bez iteracji terminuje, oraz jego wynik jest obliczalny, zakładając,
że struktura Atoms ma rozstrzygalną teorię pierwszego rzędu.

Jako przykład, rozważmy Algorytm 2, obliczający zbiór takich trójek (a, b, c) liczb rzeczywistych,
że wielomian ax2 + bx+ c ma rozwiązanie. Program uruchamiamy w strukturze Atoms = (R,+,⇥),
dla której możemy zastosować jeden z istniejących solverów teorii.

Powyższy program LOIS terminuje na mocy Twierdzenia 1. Wynikowa wartość zmiennej S to
{(a, b, c) | a, b, c 2 R, b2 > 4ac}.

Dzięki powyższemu twierdzeniu, programista może skupić się – jak zwykle – na dowodzeniu
poprawności i terminacji programu, nie przejmując się wewnętrzną reprezentacją zbiorów. Poniżej
podajemy przykład dowodu terminacji, opartego na pojęciach z teorii modeli.

w-kategoryczność. Następujące pojęcie jest fundamentalne w teorii modeli. Przeliczalna struk-
tura logiczna Atoms jest w-kategoryczna jeśli każda przeliczalna struktura, spełniająca te same zda-
nia pierwszego rzędu co Atoms, jest izomorficzna z Atoms. Do przykładów należą: goły zbiór,
aksjomatyzowany przez ciąg zdań stwierdzających, że istnieje co najmniej n różnych elementów,
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Algorithm 2 Algorytm obliczający zbiór funkcji kwadratowych mających pierwiastki
S := ∆
for a 2 R do

for b 2 R do

for c 2 R do

for x 2 R do

if ax2 + bx + c = 0 then

insert(S, (a, b, c))
return S

dla n = 1, 2, 3, . . ., oraz gęsty porządek liniowy, aksjomatyzowany przez zdania wyrażające, że jest
gęstym porządkiem liniowym bez końców.

Podstawowy wynik z teorii modeli, udowodniony niezależnie przez Rylla-Nardzewskiego, En-
gelera i Svenoniusa [12] mówi, że struktura Atoms jest w-kategoryczna wtedy, i tylko wtedy, gdy
dla każdej liczby n 2 N, działanie grupy automorfizmów Aut(Atoms) struktury Atoms indukuje
jedynie skończenie wiele orbit na zbiorze Atomsn wszystkich n-krotek atomów. Przykładowo, gę-
sty porządek liniowy (Q,6) spełnia tę własność dla n = 2: jej automorfizmy to rosnące bijekcje Q,
i są trzy orbity Q2 wyznaczone przez działanie tej grupy, zdefiniowane przez formuły x < y, x = y
i x > y.

Powyższa charakteryzacja się podnosi do dziedzicznie definiowalnych zbiorów, następująco4.
Jeśli X jest takim zbiorem, to Aut(Atoms) działa na X w naturalny sposób – działanie automorfi-
zmu p zbiorze X definiujemy przez rekurencyną aplikację p do elementów zbioru X. Jeśli Atoms
jest w -kategoryczną strukturą, to to działanie wyznacza skończenie wiele orbit5 na X. W szczegól-
ności, zbiór X ma skończenie wiele podzbiorów niezmienniczych ze względu na działanie grupy
Aut(Atoms), gdyż każdy taki zbiór niezmienniczy jest sumą orbit zbioru X.

Stąd wynika terminacja powyższego algorytmu osiągalności w grafach, następująco. Roz-
ważmy ciąg zbiorów R0 ✓ R1 ✓ R2 ✓ . . . ✓ V, gdzie Ri jest zbiorem wierzchołków osiągalnych z I
w co najwyżej n krokach. Prosta indukcja po n pokazuje, że zbiory te są niezmiennicze ze względu
na działanie grupy Aut(Atoms). Jako, że V ma tylko skończenie wiele niezmienniczych podzbio-
rów, ciąg R0 ✓ R1 ✓ R2 ✓ . . . musi ustabilizować się po skończenie wielu krokach, co dowodzi
terminacji algorytmu.

Stąd wynika następujące twierdzenie, sformułowane w [LOIS], które uogólnia poprzednie wy-
niki [5].

Twierdzenie 2 (Twierdzenie 13 w [LOIS]). Osiągalność jest rozstrzygalna dla automatów dziedzicznie
definiowalnych nad ustaloną strukturą w-kategoryczną Atoms o rozstrzygalnej teorii pierwszego rzędu.

Przykład motywujący: automaty rejestrowe. Pojęcie struktur w-kategorycznych daje generyczny
algorytm rozwiązujący problem osiągalności dla różnych modeli Atoms-automatów rejestrują-
cych, takich jak automaty Kaminsky’ego i Franceza, Čerānsa, lub ogólniej, Atoms-automatów
rejestrowych, dla dowolnej w-kategorycznej struktury Atoms z rozstrzygalną teorią. Co więcej,
wiele innych standardowych algorytmów stałopunktowych badanych w informatyce, takich jak
minimalizacja automatów, pustość automatów ze stosem, przekształcenie gramatyki do automatu

4dla uproszczenia, rozważamy tu zbiory definiowalne bez parametrów
5dlatego pojęcie zbiorów dziedzicznie skończonych odpowiada tzw. zbiorom orbitowo-skończonym [4], w przypadku gdy

Atoms jest strukturą w-kategoryczną
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ze stosem itd., może być bezpośrednio zaimplementowanych w LOIS. Otrzymamy w ten spo-
sób program, który działa dla nieskończonych, dziedzicznie definiowalnych struktur, który termi-
nuje na gruncie w-kategoryczności wybranej struktury atomów. Zauważmy jednak, że struktura
Atoms = (Z,6) nie jest w-kategoryczna. Jak zobaczymy, osiągalność Atoms-automatów rejestro-
wych jest wciąż rozstrzygalna dla tych, oraz innych atomów Atoms. Dowód skorzysta z kolejnych
narzędzi z teorii modeli, oraz ma zastosowania w statycznej weryfikacji systemów bazodanowych.

2 Systemy z dostępem do baz danych [AMAL, REG]

Prace [AMAL, REG] badają rozszerzenie automatów rejestrowych, nazwane systemami z dostępem
do baz danych (ang. database-driven systems). Mają one zastosowanie w statycznej weryfikacji syste-
mów takich jak usługi sieciowe (web services), aplikacje internetowe lub procesy biznesowe oparte
o dane (data-centric buisiness processes) [9].

Bazy danych modelujemy jako skończone struktury logiczne. Podobnie jak automaty reje-
strowe, systemy z dostępem do baz danych są wyposażone w skończenie wiele rejestrów. Tym
razem rejestry mogą przechowywać elementy bazy danych, a ich zachowanie jest opisane przez
skończenie wiele reguł. Każda taka reguła może być oparta na wyniku kwerend bezkwantyfikato-
rowych do bazy danych. Baza danych nie jest ustalona i może się być różna dla różnych biegów
systemu. Pochodzi ona z pewnej ustalonej klasy baz danych, zwykle określonej przy pomocy sche-
matów (lub sygnatury) i ewentualnie innych ograniczeń. Ponadto, system ma tylko dostęp odczytu
do bazy danych, która się nie zmienia się w trakcie biegu.

Formalna definicja jest następująca. Wpierw zauważmy, że składnia Atoms-automatów reje-
strowych zależy wyłącznie od sygnatury S struktury Atoms, a nie od jej nośnika. Dlatego możemy
rozważać S-automaty rejestrowe, dla ustalonej sygnatury S. Dla klasy skończonych S -struktur
C , system z dostępem do baz danych z C (ang. C -database driven system) to S-automat rejestrowy A.
W problemie osiągalności, ustalamy klasę C skończonych baz danych. Dla danego na wejściu sys-
temu A z dostępem do baz danych z C , należy rozstrzygnąć, czy istnieje jakaś baza danych D
w C taka, że A, traktowany jako D-automat rejestrowy, ma bieg akceptujący. W tym przypadku
mówimy, że A ma bieg akceptujący sterowany przez bazę danych D 2 C .
Przykład 1. Rozważmy system z dostępem do baz danych z dwoma rejestrami, które mogą przecho-
wywać wierzchołki skończonego skierowanego (nieznanego) grafu G, modelowanego jako struk-
tura relacyjna G = (V, E). Taki graf G gra rolę bazy danych. Celem systemu jest niedetermini-
styczne zbadanie, czy istnieje skierowany cykl nieparzystej długości w G.

Konstruowany system ma dwa rejestry. Pierwszy rejestr przechowuje początkowy, niedeter-
ministycznie wybrany wierzchołek grafu, i jego wartość pozostanie niezmieniona podczas biegu.
Drugi rejestr służy do śledzenia wierzchołków wzdłuż wybranego cyklu. System ma również dwa
stany q0, q1, odpowiadające parzystości liczby wykonanych kroków. Przejścia systemu są nastę-
pujące. W konfiguracji ze stanem qi i o wierzchołkach (a, b) w rejestrach, system może przejść do
konfiguracji ze stanem q1�i i o wierzchołkach (a0, b0) w rejestrach, pod warunkiem, że a = a0 oraz
zachodzi E(b, b0) (domyślnie, w danym grafie G). Konfiguracje początkowe to te ze stanem q0 i
zawartością rejestrów (a, b), taką że a = b, a konfiguracje akceptujące to te ze stanem q1 i taką
zawartością rejestrów (a, b), taką że a = b.

Wszystkie powyższe warunki wiążące wartości rejestrów przed i po przejściu można wyra-
zić za pomocą formuły bezkwantyfikatorowej korzystającej z relacji krawędzi i równości. Dlatego
definiują one S-automat rejestrowy, gdzie S jest sygnaturą składającą się z E. Traktujemy ten S
-automat rejestrowy jako system z dostępem do baz danych będących skończonymi grafami skie-
rowanymi.
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Pytanie o osiągalność dla powyższego systemu brzmi: czy istnieje pewien skończony graf skie-
rowany G, dla którego powyższy system ma bieg akceptujący? W tym przypadku, odpowiedź jest
twierdząca, o czym świadczy skierowany cykl o długości 3. y

W pracach [AMAL, REG] opracowujemy ogólne narzędzia do rozstrzygania osiągalności sys-
temów z dostępem do baz danych. Obejmują one przykłady dotyczące relacyjnych baz danych
(modelowanych jako struktury relacyjne), a także baz danych XML (modelowanych jako drzewa
o określonych relacjach i funkcjach) oraz – ogólnie – dowolną klasę amalgamacyjną, co omawiamy
poniżej.

Punktem wyjścia jest następująca prosta obserwacja, wynikająca z faktu, że rozważamy jedynie
skończone biegi akceptujące, i że relacje przejścia w S-automatach rejestrowych są określone przez
formuły bezkwantyfikatorowe. Dla klasy struktur C , definujemy jej wiek (ang. age) jako klasę
wszystkich skończonych podstruktur (indukowanych) struktur z klasy C .

Lemat 1. Jeśli C i D są dwiema klasami S-struktur o tym samym wieku, to S-automat rejestrowy A ma
bieg akceptujący z dostępem do baz danych z C wtedy, i tylko wtedy, gdy ma bieg akceptujący z dostępem do
baz danych z D .

W szczególności, stosując tę obserwację w przypadku, gdy D składa się z pojedynczej, nieskoń-
czonej struktury D o wieku C , otrzymujemy następujący wniosek:

Wniosek 1. Jeśli C jest wiekiem struktury C, to problem osiągalności systemów z dostępem do baz danych
z C redukuje się do problemu osiągalności C-automatów rejestrowych.

Dla niektórych klas struktur C istnieje nieskończona struktura C o wieku C , która jest ponadto
w-kategoryczna. Tak jest, gdy C jest klasą skończonych struktur relacyjnych, zamkniętą na amal-
gamację. Amalgamacja jest kombinatoryczną własnością badaną w teorii modeli [12], pozwalającą
“sklejać” dowolne dwie struktury w C wzdłuż zadanej wspólnej podstruktury. Przykłady klas
zamkniętych na amalgamację obejmują:

• klasa zbiorów skończonych (widzianych jako struktury z symbolem równości),

• klasa skończonych porządków liniowych,

• klasa skończonych porządków częściowych,

• klasa skończonych grafów skierowanych.

Każda klasa amalgamacji odpowiada pewnej nieskończonej strukturze o wielu automorfizmach,
scharakteryzowanej następująco. Przeliczalna struktura C jest jednorodna jeśli każdy częściowy
izomorfizm między dwiema skończonymi indukowanymi podstrukturami C rozszerza się do au-
tomorfizmu C. Na przykład, goły zbiór i gęsty porządek liniowy są jednorodne. Innym przy-
kładem jest nieskończony skierowany graf losowy, skonstruowany w następujący sposób. Weź prze-
liczalny zbiór wierzchołków V, i dla każdej pary (v, w) jego elementów, niezależnie i losowo z
prawdopodobieństwem 1/2 stwórz krawędź z v do w. Z prawdopodobieństwem 1, każde dwa
wyniki tej konstrukcji dadzą ten sam - z dokładnością do izomorfizmu – graf skierowany, który
można scharakteryzować jako jedyny jednorodny graf skierowany, zawierający wszystkie skoń-
czone grafy skierowane jako podgrafy indukowane. Ogólniej, następujący fundamentalny wy-
nik Fraïssé’go mówi (por. [12]), że w podobny sposób, dowolna klasa zamknięta an amalgamację
jednoznacznie wyznacza strukturę jednorodną:
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Twierdzenie 3. Ustalmy skończoną sygnaturę relacyjną S. Niech C będzie klasą skończoncyh S-struktur,
która jest zamknięta na amalgamację oraz na podstruktury indukowane. Wówczas, istnieje jedyna, z dokład-
nością do izomorfizmu, jednorodna struktura C o wieku C .

Na mocy twierdzenia Rylla-Nardzewskiego, Engelera i Svenoniusa, każda jednorodna struktura C
nad skończoną sygnaturą relacyjną jest w-kategoryczna6.

Aby rozwiązać problem osiągalności dla systemów z dostępem do baz danych z klasy C , w
artykule [AMAL], proponujemy następującą, ogólną metodę. Załóżmy, że C jest klasą spełniającą
założenia7 Twierdzenia 3 i niech C będzie jednorodną strukturą otrzymaną z twierdzenia. Wtedy
C jest w-kategoryczna i ma rozstrzygalną teorię pierwszego rzędu, o ile tylko klasa C ma roz-
strzygalny problem przynależności. Na mocy Wniosku 1, problem osiągalności dla systemów z
dostępem do baz danych z C redukuje się do problemu osiągalności dla C-automatów rejestro-
wych, który jest z kolei rozstrzygalny na mocy Twierdzenia 2. Dowodzi to następującego wyniku,
który jest sformułowany w większej ogólności, i z precyzyjnymi ograniczeniami na złożoność w
[AMAL].

Twierdzenie 4 (Theorem 5 in [AMAL]). Niech C będzie rozstrzygalną klasą skończonych struktur rela-
cyjnych, która jest zamknięta na amalgamację i na podstruktury indukowane. Wówczas, problem osiągalno-
ści dla systemów z dostępem do baz danych z C jest rozstrzygalny.

W [AMAL], następnie aplikujemy powyższy wynik do poszczególnych klas C motywowanych
zastosowaniami. Przykładowo, biorąc jako C klasę wszystkich struktur relacyjnych nad ustaloną
skończoną sygnaturą, otrzymujemy wynik wcześniej pokazany w [10] (zob. też [REG]).

W głównym wyniku pracy, motywowani zastosowaniami w badaniach nad drzewami XML,
rozważamy klasy drzew skończonych. Dla danego języka drzew skończonych L, definiujemy klasę
baz danych C , otrzymanych z drzew t 2 L, poprzez wyposażenie ich w odpowiednie relacje i funk-
cje, np. najbliższego wspólnego przodka. Głównym kombinatorycznym zadaniem jest pokazanie,
że każda klasa C otrzymana w ten sposób może być tak zmodyfikowana, by dać klasę zamkniętą
na amalgamację. Daje to następujący wynik (zob. [AMAL], aby zobaczyć sformułowanie z precy-
zyjnymi oszacowaniami złożoności):

Twierdzenie 5 (Twierdzenie 3 w [AMAL]). Następujący problem jest rozstrzygalny:

Dane: Automat na drzewach T , oraz system A z dostępem do baz danych z klasy C wszystkich
drzew akceptowanych przez T
Rozstrzygnąć: czy A ma bieg akceptujący, sterowany przez pewną bazę danych D w klasie C ?

Kolejne wyniki pokazują, jak można zastosować naszą ogólną metodę do baz danych, które
przechowują elementy ustalonej, nieskończonej struktury Atoms, takiej jak gęsty porządek liniowy,
lub ogólniej, dowolnej struktury relacyjnej Atoms, której wiek jest zamknięty na amalgamację, np.
(Z,6). W szczególności, powyższe wyniki także zachodzą w przypadku, gdy rozważane bazy
danych przechowują liczby wymierne lub całkowite, a rozważane systemy mogą dodatkowo po-
równywać te wartości względem porządku.

PRaca [REG]. Praca [REG] koncentruje się na problemie istnienia nieskończonych biegów akcep-
tujących systemów z dostępem do baz danych, gdzie bieg jest akceptujący, jeśli nieskończenie wiele
razy pojawia się w nim stan akceptujący. Pokazujemy ogólną metodę redukowania tego problemu

6na mocy jednorodności, dwie n-krotki elementów C o tym samym typie bezkwantyfikatorowym są w tej samej orbicie;
a zatem, jest skończenie wiele orbit takich n-krotek

7słabsze warunki są również wystarczające, dopuszczając np. symbole funkcyjne
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do problemu istnienia skończonych biegów, rozważanego powyżej. Ta metoda jest następnie sto-
sowana by rozwiązać problem weryfikacji, w którym nieskończone biegi systemu są testowane
pod kątem spełniania danej formuły z logiki rozszerzającej LTL (linear temporal logic) o możliwość
opisywania obecnej konfiguracji systemu (obejmującej stan, wartości rejestrów, oraz bazę danych).
W szczególności, rozwiązujemy problem postawiony w [10], dotyczący systemów z dostępem do
baz danych przechowujących liczby całkowite, które mogą być porównywawane względem nie-
równości.

Twierdzenie 6 (Twierdzenie 6.3 oraz Twierdzenie 5.1 w [REG]). Dla danego systemu A z dostępem
do baz danych przechowujących liczby całkowite które mogą być porównywane względem porządku <, oraz
zdania j logiki LTL(<), istnieje algorytm rozstrzygający w pamięci wielomianowej, czy system A ma nie-
skończony bieg sterowany przez pewną bazę danych D, spełniający zdanie j.

3 Fundamenty teorii złożoności [TRAC, LOC]

Poprzednie sekcje skupiały się na problemie osiągalności dla dziedzicznie definiowalnych grafów i
automatów, jako motywujący przykład problemu obliczeniowego badanego w kontekście zbiorów
z atomami.

Jak wspomniano, przedstawione techniki uogólniają się do wielu innych problemów oblicze-
niowych, które mogą być rozwiązane przez algorytmy stałopunktowe, gdy rozważane struktury
są dziedzicznie definiowalne nad w-kategorycznymi atomami. W tej sekcji, na podstawie artyku-
łów [TRAC, LOC], przedstawię przegląd złożoności obliczeniowej różnych klasycznych proble-
mów rozważanych w kontekście zbiorów z atomami, takich jak np. problem kolorowalności grafu
dziedzicznie definiowalnego. Przedstawię również różne zastosowania uzyskanych wyników.

Kilka problemów klasycznych. Rozważmy następujące klasyczne problemy obliczeniowe, do-
tyczące skończonych danych wejściowych:

1. Osiągalność w (skierowanym) grafie: dla danego grafu G oraz wierzchołków s, t, rozstrzy-
gnąć, czy t jest osiągalny z s. Problem ten jest inter-redukowalny8 z problemem pustości
automatów.

2. Minimalizacja automatów deterministycznych: dla danego automatu deterministycznego,
obliczyć równoważny mu automat minimalny.

3. 3-kolorowalność grafu: czy dany graf jest 3-kolorowalny?

4. Horn-SAT: czy dany zbiór klauzul Horna jest spełnialny? Problem ten jest inter-redukowalny
z problemem pustości gramatyk bezkontekstowych.

5. 2CNF-SAT.

6. 3CNF-SAT.

7. Spełnialność układu równań liniowych.

8. Problem homomorfizmu grafów: dla danych dwóch grafów G, H rozstrzygnąć, czy istnieje
homomomorfizm z G do H?

8za pomocą redukcji pierwszego rzędu
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9. Problem izomorfizmu grafów.

Powyższe przykładowe problemy mają wiele zastosowań w różnych dziedzinach informatyki,
a ich złożoność obliczeniowa jest dobrze zrozumiana.

Problemy obliczeniowe dla instancji dziedzicznie definiowalnych. Każdy z wymienionych po-
wyżej problemów można badać w kontekście zbiorów z atomami, tzn., gdy struktury wejściowe
są dziedzicznie definiowalne nad ustaloną strukturą atomów.

Przykładowo, w problemie 3-kolorowalności, na wejściu dany jest dziedzicznie definiowalny
graf G, a pytanie brzmi, czy jest on 3-kolorowalny. W dziedzicznie definiowalnych układach rów-
nań liniowych lub zbiorach klauzul, wymagamy, by zbiór zmiennych tworzył zbiór dziedzicznie
definiowalny, podobnie jak zbiór równań/klauzul. Przykładowo, następujący układ równań nad
ciałem dwuelementowym jest dziedzicznie definiowalny nad atomami będącymi gołym zbiorem.
Jego zmienne to xab, dla każdej pary różnych atomów a, b, a jego równania to:

xab + xba = 1 dla różnych atomów a, b. (1)

Dla danego dziedzicznie definiowalnego układu równań liniowych nad ciałem skończonym,
możemy zapytać, czy ma on rozwiązanie. Podobnie, możemy rozważać dziedzicznie definiowalne
zestawy klauzul 3CNF i ich problem spełnialności. Ogólniej, dla każdego z wyżej wymienionych
problemów i dla ustalonej struktury atomów, możemy pytać o złożoność obliczeniową powstałego
problemu. Nie jest nawet jasne, czy powyższe problemy są rozstrzygalne, nawet jeśli atomy są
gołym zbiorem. Argument z poprzedniej sekcji działa dla problemów 1,2,4,5, gdy atomy są w-
kategoryczną strukturą (np. goły zbiór lub gęsty porządek liniowy): standardowe algorytmy sta-
łopunktowe rozwiązujące klasyczną wersję problemu działa również w przypadku dziedzicznie
definiowalnych struktur i terminują na gruncie w-kategoryczności. W każdym przypadku, daje to
(optymalny) algorytm w klasie PSPACE lub EXPTIME, w zależności od rozważanego problemu.
Ta dychotomia w złożoności zostanie teraz wyjaśniona w szerszym kontekście.

Pokażemy, w jaki sposób problemy 1-8, i inne, można rozwiązać w przypadku dziedzicznie de-
finiowalnych instancji. Rozstrzygalność problemu izomorfizmu dla dziedzicznie definiowalnych
wykresów pozostaje otwarta.

CSPs with finite instances. Problemy 1,3,4,5,6,7 należą do kategorii problemów spełnialności wię-
zów (CSP, od ang. Constraint Satisfaction Problems), zdefiniowanych poniżej. Ustalmy strukturę
relacyjną T nad skończoną sygnaturą, nazywaną wzorcem. Klasyczny problem CSP nad wzorcem
T to następujący problem decyzyjny:

Problem: CSP(T)
Dane: (skończona) struktura relacyjna I nad sygnaturą struktury T.
Rozstrzygnąć: czy istniehe homomorfizm z I do T?

Przez homomorfizm rozumiemy tu przekształcenie h z dziedziny I do dziedziny T, zachowu-
jące każdą relację R, tj. dla każdej krotki a1, . . . , an elementów I, gdzie n to arność relacji R, jeśli
R(a1, . . . , an) zachodzi w I, to R(h(a1), . . . , h(an)) zachodzi w T.

Strukturę I daną na wejściu powyższego problemu nazywamy instancją CSP. Homomorfizm
h : I ! T nazywany jest rozwiązaniem tej instancji.

Jako przykład, rozważmu układy równań liniowych nad ciałem dwuelementowym, gdzie każde
równanie ma dokładnie trzy zmienne. Aby wyrazić problem ich rozwiązalności, ustalmy szablon
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T o dziedzinie {0, 1}, który jest wyposażony w dwie relacje ternarne, oznaczane R0 i R1, i zdefinio-
wane równaniami x + y + z = 0 oraz x + y + z = 1 (modulo 2), odpowiednio. Układ równań linio-
wych S jak powyżej definiuje instancję I, której dziedzina składa się ze zmiennych występujących
w układzie S, i gdzie R0 składa się z tych trójek zmiennych (x, y, z), że x + y + z = 0 jest równa-
niem w S, i R1 jest zdefiniowane analogicznie, z 0 zastąpionym przez 1. Wówczas, homomorfizm z
I do T jest dokładnie tym samym, co rozwiązanie układu S. Podobnie, instancja 3CNF-SAT może
być postrzegana jako instancja CSP nad wzorcem T0, którego dziedzina składa się z wartości lo-
gicznych 0 i 1, wyposażonego w osiem relacji ternarnych na {0, 1}, zdefiniowanych przez klauzule
x _ y _ z, ¬x,_y,_z itd.

Szeroka gama problemów badanych w informatyce może być ujęta jako problemy spełnial-
ności więzów, nad odpowiednio wybranymi wzorcami. Na przykład, Horn-SAT, 2CNF-SAT, 3-
kolorowalność grafów, osiągalność w grafie, itp. są równoważne problemom CSP nad odpowied-
nio dobranymi wzorcami.

Dla każdego skończonego wzorca T, problem CSP(T) jest oczywiście w klasie NP. Jednak w
przypadku niektórych skończonych szablonów, złożoność może być znacznie mniejsza. Istnieje
bogata i rozbudowana teoria analizująca złożoność problemu CSP, w zależności od rozważanego
wzorca. Jeden z najbardziej spektakularnych wyników tej teorii, to potwiedzenie hipotezy posta-
wionej przez Federa i Vardiego [11], otrzymane niezależnie przez Bulatova[6] i Żuka [19]. Wynik
ten mówi, że dla każdego skończonego wzorca T, problem CSP(T) albo jest rozwiązywalny w
czasie wielomianowym (np. dla wzorca T dla układów równań liniowych jak opisano powyżej),
lub w przeciwnym przypadku, jest problemem NP-zupełnym (np. dla wzorca T0 dla 3CFN-SAT).
W szczególności, żaden wzorzec nie wyznacza problemu o pośredniej złożoności. Ponadto, ist-
nieje efektywna algebraiczna charakterystyzacja tych wzorców, dla których problem CSP jest NP-
zupełny, i tych, dla których jest on w P. Bogata teoria problemów spełnialności więzów zawiera
również narzędzia do analizujy przypadków, gdy rozpatrywany problem jest w niższej klasie zło-
żoności (np. L lub NL-zupełny) lub może być rozwiązany przez określonego typu algorytm, np.
algorytm stałopunktowy.

3.1 Problemy spełnialności więzów o nieskończonych instancjach i wzorcach [LOC]

W [LOC] rozważamy problem spełnialności więzów, w których instancje mogą być dziedzicznie
definiowalne nad pewnymi ustalonymi atomami. Jak poprzednio, ustalamy wzorzec T i rozwa-
żamy problem:

Problem: DEF-CSP(T)
Dane: dziedzicznie skończona struktura relacyjna I o tej samej sygnaturze, co T
Rozstrzygnąć: czy istnieje homomorfizm z I do T?

Powyżej, domyślna struktura atomów jest ustalona. W poniższej dyskusji, atomy są gołym
zbiorem, lub ogólniej, gęstym porządkiem liniowym (wyniki w [LOC] dotyczą również innych
atomów). Zauważmy, że nawet gdy atomy są gołym zbiorem i gdy T jest skończone, sama roz-
strzygalność powyższego problemu nie jest oczywista.

W naszym artykule skupiamy się na przypadku, gdy wzorzec T jest skończony, lub ogólniej, lo-
kalnie skończony. Mówimy, że wzorzec T jest lokalnie skończony, jeśli ma potencjalnie nieskończony
zestaw skończonych. Motywacja do badania takich szablonów zostanie przedstawiona dalej.

W [LOC] dowodzimy, że dla lokalnie skończonych wzorców, problem Def-CSP(T) jest rozstrzy-
galny. W szczególności, daje to algorytm rozwiązywania problemów osiągalności w grafie, Horn-
SAT, 3-kolorowalności, 2CFN-SAT, 3CNF-SAT, gdzie instancje są dziedzicznie definiowalne.
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Twierdzenie 7 (Twierdzenie 19 w [LOC]). Załóżmy, że atomy są gołym zbiorem lub gęstym porządkiem
liniowym. Ustalmy lokalnie skończony, dziedzicznie definiowalny wzorzec T. Wówczas problem Def-CSP
(T) jest rozstrzygalny.

Dowód. Podajemy szkic dowodu w przypadku, gdy T jest skończonym wzorcem; przypadek wzor-
ców lokalnie skończonych jest podobny. Rozważamy również tylko przypadek, gdy Atoms są gę-
stym porządkiem liniowym, gdyż przypadek gołego zbioru redukuje do tego przypadku 9. Dla
tych atomów zachodzi następujący, kluczowy lemat.

Lemat 2. Jeśli dziedzicznie skończona instancja I ma rozwiązanie h : I ! T, to ma też rozwiązanie nie-
zmiennicze ze względu na działanie grupy automorfizmów struktury (Q,6).

Zauważmy, że funkcja h : I ! T jest niezmiennicza wtedy, i tylko wtedy, gdy jej wartość jest
stała na każdej orbicie działania grupy Aut(Q,6) na dziedzinie I. Z Twierdzenia Rylla-Nardzewskiego,
jest tylko skończonie wiele orbit tego działania. Dlatego, instancja I0, zdefiniowana jako iloraz
I przez działanie Aut(Q,6), jest skończona, a ponadto, jest ona obliczalna z I (w PSPACE). Z
powyższego lematu, instancja I ma rozwiązanie wtedy, i tylko wtedy, gdy instancja I0 ma rozwią-
zanie. Ponieważ I0 jest skończoną instancją, łatwo rozstrzygnąć jej rozwiązalność.

Zauważmy, że teza lematu nie zachodzi, jeśli za atomy weźmiemy goły zbiór, o czym świadczy
układ równań liniowych (1), który nie ma rozwiązania niezmienniczego ze względu na wszystkie
permutacje gołego zbioru. Istotnie, jest tylko jedna orbita zmiennych względem tego działania, i
tylko dwa niezmiennicze wartościowania – stale równe 0 i stale równe 1 – i nie są one rozwiąza-
niami układu (1).

Dowód Lematu 2 korzysta z następującego wyniku z topologicznych układów dynamicznych,
będącego konsekwencją twierdzenia Ramseya.

Twierdzenie 8 (Pestov [17]). Każde ciągłe10 działanie grupy Aut(Q,6) na niepustej, zwartej przestrzeni
topologicznej ma punkt stały.

Dowód Lematu 2. Zbiór TI wszystkich funkcji z I w T tworzy przestrzeń topologiczną, z topologią
zbieżności punktowej. Na mocy twierdzenia Tychonowa, ponieważ T jest skończone, przestrzeń ta
jest zwarta. Grupa Aut(Q,6) działa na dziedzinie I (jest ona dziedzicznie definiowalnym zbiorem)
i to działanie podnosi się do działania na zbiorze TI, które jest ciągłe. Zbiór Hom(I, T) ✓ TI

rozwiązań danej instancji CSP jest topologicznie domkniętym, a więc zwartym zbiorem. Ponadto,
jest on niezmienniczy ze względu na działanie grupy. A zatem, grupa Aut(Q,6) działa w sposób
ciągły na zwartej przestrzeni Hom(I, T). Na mocy twierdzenia Pestova, jeśli ta przestrzeń jest
niepusta, istnieje rozwiązanie, które jest niezmiennicze względem tego działania. ⌅

Jak uzasadniliśmy wcześniej, lemat daje redukcję problemu Def-CSP(T) do skończonego przy-
padku CSP(T), który jest rozstrzygalny (w NP). ⌅

Analiza dowodu daje dokładne oszacowanie złożoności problemu Def-CSP (T): jest on wy-
kładniczo trudniejszy niż klasyczny wariant CSP(T). Formalnie, dla klasy złożoności C, klasa
Exp(C) jest zdefiniowana przy pomocy tzw. paddingu. Przykładowo, Exp(P) = EXPTIME,
Exp(L) = PSPACE itd.

Nasze wyniki dają odpowiadające dolne ograniczenia złożoności:
9Mając daną instancję CSP, która jest dziedzicznie definiowalna nad gołym zbiorem, możemy wyrażenie ją definiujące

interpretować nad gęstym porządkiem liniowym. Wynikowa instancja będzie izomorficzna z oryginalną.
10grupa Aut(Q,6) jest wyposażona w topologię zbieżności punktowej: ciąg funkcji f1, f2, . . . : Q ! Q zbiega do f : Q !

Q jeśli dla każdego v 2 Q, wartość fn(v) jest równa wartości f (v), dla dostatecznie dużych n.
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Twierdzenie 9 (Twierdzenie 22 w [LOC]). Niech T będzie skończonym wzorcem, dla którego problem
CSP (T) jest zupełny11 dla klasy złożoności C. Wówczas problem Def-CSP (T) jest zupełny dla klasy
Exp(C).

W szczególności, dla dziedzicznie definiowalnych instancji, problem 3-kolorowalności grafów
jest NEXPTIME-zupełny, problem osiągalności grafów jest PSPACE-zupełny, problem Horn-SAT
jest NEXPTIME-zupełny, itd. Ponadto, z wyniku Bulatova i Żuka otrzymujemy następujący wnio-
sek:

Wniosek 2. Ustalmy skończony wzorzec T. Wówczas problem Def-CSP(T) albo jest w klasie EXPTIME,
albo jest NEXPTIME-zupełny.

Problemy CSP dla nieskończonych wzorców. Teoria problemów spełnialności więzów jest z po-
wodzeniem stosowana także w kontekście skończonych instancji nad wzorcami, które są nieskoń-
czone i w-kategoryczne. Na przykład, gdy wzorzec T to (Q,<), to problem CSP(T) jest rów-
noważny problemowi rozstrzygania, czy dany graf skierowany jest acykliczny. Wiele – ale nie
wszystkie – wyniki klasycznej teorii CSP przenoszą się do kontekstu nieskończonych wzorców. W
szczególności, hipoteza o dychotomii jest nadal otwarta dla wzorców w-kategorycznych [2].

W pracy [LOC], badamy problem CSP nad lokalnie skończonymi wzorcami, które można zdefi-
niować nad ustaloną strukturą atomów. Motywacją było pytanie, czy znana charakteryzacja skoń-
czonych wzorców o ograniczonej szerokości (ang. bounded width) [1] uogólnia się do lokalnych skoń-
czonych szablonów, które są dziedzicznie definiowalne nad gołym zbiorem. Z grubsza, wzorzec T
ma ograniczoną szerokość, jeśli problem CSP(T) można rozwiązać algorytmem stałopunktowym.
Pokazaliśmy pozytywną odpowiedź na to pytanie:

Twierdzenie 10 (Wniosek 35 w [LOC]). Następujący problem jest rozstrzygalny: czy dany lokalnie skoń-
czony wzorzec dziedzicznie definiowalny nad gołym zbiorem ma ograniczoną szerokość?

Dowód Twierdzenia 10 postępuje w dwóch krokach: najpierw podnosimy istniejącą algebra-
iczną charakteryzację skończonych wzorców o ograniczonej szerokości do kontekstu wzorców lo-
kalnie skończonych; następnie używamy Twierdzenia 7, aby ustalić, czy dany lokalnie skończony
wzorczec T spełnia tę algebraiczną charakteryzację.

Powyższe twierdzenie to jeden z wielu wyników, które udało nam się przejść ze skończonych
wzorców do lokalnie skończonych, dziedzicznie definiowalnych wzorców.

Dodamy tu jeszcze, że Twierdzenie 7 jest uogólnione w pracy [32], w której dowodzimy roz-
trzygalność problemu istnienia homomorfizmu pomiędzy dwiema dziedzicznie definiowalnymi
strukturami o skończonych sygnaturach.

3.2 Złożoność parametryzowana [TRAC]

Ograniczenia na złożoność obliczeniową podane w Twierdzeniu 9 pokazują, że dziedzicznie defi-
niowalne wersje wielu klasycznych problemów mają co najmniej złożoność PSPACE, w tym pro-
blem osiągalności w grafach skierowanych. Co gorsza – nawet problem równości dwóch dzie-
dzicznie definiowalnych jest problemem PSPACE-zupełnym, dla dowolnego wyboru atomów z o
conajmniej dwóch elementach, poprzez łatwą redukcję z QBF.

Jak zauważamy w pracy [TRAC], jeśli ustalimy wymiar rozważanych wyrażeń opisujących
zbiory z atomami, to problem równości staje się rozstrzygalny w czasie wielomianowym. Tutaj,

11względem L-redukcji
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wymiar wyrażenia definiującego zbiór jest liczbą występujących w nim zmiennych, gdzie zmienna
może być wykorzystana wielokrotnie. Ta obserwacja motywuje następującą definicję. Funkcja f
przyjmująca i zwracająca dziedzicznie definiowalne zbiory jest obliczalna w czasie wielomianowym
przy ustalonym wymiarze (ang. fixed-dimension polynomial), jeśli dla każdego wymiaru d 2 N ist-
nieje taka liczba d0 2 N, że następujący problem jest obliczalny w czasie wielomianowym (gdzie
wielomian może zależeć od d):

Dane: wyrażenie wymiaru d opisujące dziedzicznie definiowalny zbiór x,
Rozstrzygnąć: wyrażenie wymiaru d0 opisujące dziedzicznie definiowalny zbiór f (x).

Tutaj, rozmiar wejściowego wyrażenia jest zdefiniowany jako liczba różnych podwyrażeń w nim
występujących.

Następnie dowodzimy (Lemat 4.11 w [TRAC]), że jeśli atomy są gołym zbiorem, to wszystkie
problemy zdefiniowane przez algorytmy stałopunktowe są obliczalne w czasie wielomianowym,
przy ustalonym wymiarze. Obejmuje to osiągalność w grafach, pustość gramatyk bezkonteksto-
wych, problem Horn-SAT i wiele innych.

Przykładowo, wynika stąd, że problem pustości dla automatów rejestrowych jest rozstrzygalny
w czasie wielomianowym, gdy liczba dozwolonych rejestrów jest stała. Podobny wynik otrzymu-
jemy dla gramatyk bezkontekstowych lub automatów ze stosem.

Ogólniej, wprowadzamy pojęcie zasobów czasowych i pamięciowych dla programu LOIS i do-
wodzimy (Twierdzenie 4.9 w [TRAC]), że programy, dla których te zasoby są wielomianowo ogra-
niczone, dla każdego ustalonego wymiaru danych wejściowych d, można ewaluować w czasie
wielomianowym.

Z dowodu naszego kluczowego lematu (Lemat 4.7 w [TRAC]), w połączeniu z dowodem Twier-
dzenia 7 powyżej, wynika, że dla każdego skończonego szablonu T, jeśli problem CSP(T) jest
rozwiązywalny w czasie wielomianowym, to problem Def-CSP(T) można rozwiązać w czasie wie-
lomianowym, przy ustalonym wymiarze. Stąd np. dziedzicznie definiowalne układy równań li-
niowych nad ciałem skończonym można rozwiązywać w czasie wielomianowym, przy ustalonym
wymiarze.

4 Maszyny Turinga z atomami [TUR, ALF]

Artykuły [TUR] i [ALF] badają dziedzicznie definiowalne maszyny Turinga. Są one zdefiniowane
tak samo, jak zwykłe maszyny Turinga, z tym że przestrzeń stanów i alfabet wejściowy mogą
być zbiorami dziedzicznie definiowalnymi, niekoniecznie skończonymi. Klasyczne definicje klas
złożoności, takich jak P i NP, naturalnie podnoszą się do maszyn Turinga z atomami. Pokazujemy,
że dla niektórych atomów, odpowiedź na pytanie P = NP może być przecząca.

Jako jeden z przykładów takich atomów podajemy nieskończoną przestrzeń wektorową V nad
ciałem dwuelementowym. Elementy tej przestrzeni można utożsamić z nieskończonymi ciągami
zer i jedynek12, gdzie dodawanie dwóch takich ciągów odbywa się po współrzędnych, modulo 2.

Twierdzenie 11 (Twierdzenie VII.2 w [TUR]). Ustalmy strukturę (V,+) jako atomy. Język L tych
ciągów v1, v2, . . . vn 2 V⇤, które są liniowo zależne, jest:

• rozpoznawany w czasie wielomianowym przez dziedzicznie definiowalną, niedeterministyczną ma-
szynę Turinga,

12wystarczy rozważać ciągi o skończenie wielu 1; to daje strukturę w-kategoryczną
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• nie rozpoznawany w czasie wielomianowym przez żadną deterministyczną, dziedzicznie definiowalną
maszynę Turinga.

W przypadku pierwszego punktu zauważmy, że ciąg v1, v2, . . . , vn jest liniowo zależny nad cia-
łem dwuelementowym wtedy, i tylko wtedy, pewien jego niepusty podciąg sumuje się do wektora
zerowego. Niedeterministyczna maszyna Turinga o przestrzeni stanów V może stwierzić to w
czasie liniowym, niedeterministycznie zgadując, które wektory z ciągu wybrać.

Główny wynik [TUR] pokazuje, że w przypadku, gdy atomy są gołym zbiorem, niedetermi-
nistyczne maszyny Turinga są mocniejsze niż deterministyczne, nawet jeśli zasoby są nieograni-
czone:

Twierdzenie 12 (Twierdzenie III.1 w [TUR]). Ustalmy goły zbiór jako atomy. Istnieje dziedzicznie defi-
niowalny alfabet A i język L ✓ A⇤, który jest rozpoznawany przez niedeterministyczną maszynę Turinga,
ale nie jest rozpoznawany przez żadną deterministyczną maszynę Turinga.

W szczególności, w kontekście zbiorów z atomami, dla atomów będących gołym zbiorem, P 6=
NP. Z drugiej strony, pokazujemy, że jeśli atomy są gęstym porządkiem liniowym, powyższy
wynik zawodzi (por. Twierdzenie VII.1), i odpowiedź na pytanie, czy P = NP jest taka sama, jak
klasycznie.

Alfabet A, dla którego istnieje język L jak w twierdzeniu, nazwiemy niestandardowym; w prze-
ciwnym razie, jest on standardowy. Każdy alfabet postaci Atomsk jest standardowy. Litery nie-
standardowego alfabetu A w naszej konstrukcji to wszystkie zbiory następującego postaci, dla
dowolnych atomów a0, a1, b0, b1, c0, c1:

{(a0, b0, c0), (a1, b1, c0), (a0, b1, c1), (a1, b0, c1)} = {(ai, bj, ck) | i + j + k jest parzyste}.

Niedeterministycznie rozpoznawalny język L ✓ A⇤ jest następnie definiowany przez geometryczny
warunek mówiący o parzystości. Nasza geometryczna konstrukcja jest zainspirowana konstrukcją
z teorii modeli [8, przykład na stronie 819]. Okazuje się również, że jest on silnie związany z dobrze
znaną konstrukcją Cai-Furera-Immermana z teorii modeli skończonych (zobacz sekcję 5 poniżej).
Szczegółowo analizujemy te związki w artykule [ALF], w którym ujawniamy też związek z proble-
mem spełnialności więzów. Korzystając z tych związków, otrzymujemy efektywną charakteryzację
standardowych alfabetów definiowalnych nad gołym zbiorem:

Twierdzenie 13 (Twierdzenie 4.7 in [ALF]). Następujący problem jest rozstrzygalny: czy dany dziedzicz-
nie definiowalny alfabet A jest standardowy?

Aby udowodnić ten wynik, dla danego alfabetu A, konstruujemy taki wzorzec TA, że alfabet
A jest standardowy wtedy, i tylko wtedy, gdy wzorzec TA ma ograniczoną szerokość. W naszym
pierwotnym dowodzie, uzyskany wzorzec TA jest skończony. Można więc rozstrzygnąć, czy ma
on ograniczoną szerokość, używając znanych wyników. Nasza konstrukcja skończonego wzorca
TA jest nieco techniczna, a prostsza konstrukcja prowadzi do lokalnie skończonego wzorca T0

A, dla
którego wcześniejsza równoważność wciąż zachodzi (patrz Sekcja V w [LOC]). Można rozstrzy-
gnąć, czy T0

A ma ograniczoną szerokość, dzięki wynikom [LOC] (por. Twierdzenie 10 powyżej).
Jako zastosowanie naszej efektywnej charakteryzacji, pokazujemy, że przedstawiony powyżej

niestandardowy alfabet A jest możliwie najprostszy: ma wymiar 6, a każdy alfabet o wymiarze co
najwyżej 5 jest standardowy (patrz Rozdział 5 w [ALF]). Ponadto algorytm, wynikający z Twier-
dzenia 13 został zaimplementowany 13, dając pełną klasyfikację wszystkich alfabetów standardo-
wych o wymiarze maksymalnie 8.

13w pracy magisterskiej Ł. Wołochowskiego z roku 2014, UW
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5 Zastosowania w deskryptywnej teorii złożoności [TRAC, LOC,

ALF]

Jak wspomnieliśmy, teoria zbiorów z atomami ma powiązania z deskryptywną teorią złożoności.
Główny problem otwarty w tej dziedzinie to następujące pytanie: czy istnieje logika L chwytająca
czas wielomianowy, w następującym sensie:

• dla każdego ustalonego zdania j logiki L, można rozstrzygnąć w czasie wielomianowym,
czy dana struktura skończona spełnia j,

• każda własność skończonych struktur, która jest rozstrzygalna w czasie wielomianowym, jest
zdefiniowana przez jakieś zdanie j logiki L.

Logika pierwszego rzędu i ogólniejsza logika najmniejszych punktów stałych (ang. least fixpoint
logic), spełniają pierwszy z powyższych warunków. Nie spełniają jednak drugiego warunku, o
czym zaświadcza problem parzystości: czy dana struktura ma parzystą liczbę elementów? Jednak
logika najmniejszego punktu stałego chwyta czas wielomianowy, jeśli ograniczymy się do struktur
wyposażonych w porządek liniowy, oraz potencjalnie innych relacji). Jest to wynik znany jako
twierdzenie Immermana-Vardiego [13, 18].

Logika najmniejszych punktów stałych z liczeniem [ALF]. Aby obejść problem wynikający z
zapytania parzystości, badano logikę najmniejszych punktów stałych, rozszerzoną o mechanizm
zliczania (least fixpoint logic with counting). Ta logika nadal spełnia pierwszy warunek powyżej,
jednak Cai, Furer i Immerman pokazali w [7], że nadal zawodzi drugi warunek, konstruując tak
zwane zapytanie CFI, ściśle związanej z naszą konstrukcją niestandardowego alfabetu A.

W [ALF] podajemy wynik, który stanowi wspólne uogólnienie twierdzenia Immermana-Vardiego
jak i twierdzenia Cai-Furer-Immermana. Punktem wyjścia jest obserwacja, że każdy niestandar-
dowy alfabet A wyznacza klasę częściowo uporządkowanych skończonych struktur, która jest
rozpoznawalna w czasie wielomianowym, ale nie jest definiowana przez żadną formułę logiki sta-
łopunktowej z liczeniem. W naszym uogólnieniu, rozważamy klasy struktur, które są częściowo
uporządkowane w pewien szczególny sposób, i charakteryzujemy te klasy tej postaci, dla których
logika stałopunktowa z liczeniem chwyta czas wielomianowy.

Dokładniej, dla ustalonego, skończonego grafu p, liniowo p-połatana struktura to skończony graf
G, wraz z liniowo uporządkowaną rodziną p1 < ... < pn podgrafów grafu G, z których każdy
jest izomorficzny z p, i które razem pokrywają G. Twierdzenie Immermana-Vardiego można wy-
razić jako stwierdzenie, że dla p będącego 2-kliką, logiką najmniejszego punktu stałego chwyta
czas wielomianowy dla struktur liniowo p-połatanych, podczas gdy wynik Cai-Furer-Immermana
mówi, że to nie zachodzi, gdy p jest rozłączną sumą dwóch 3-klik. Pokazujemy następujący wynik,
dający efektywną charakteryzację tych grafów p, dla których logika stałopunktowa chwyta czas
wielomianowy.

Twierdzenie 14 (Twierdzenie 6.4 w [ALF]). Dla danego grafu p, można rozstrzygnąć, czy logika naj-
mniejszego punktu stałego z liczeniem chwyta czas wielomianowy na klasie liniowo p-połatanych struktur.

Z naszych wyników wynika również, że logika najmniejszego punktu stałego z liczeniem chwyta
czas wielomianowy nad liniowo p-połatanymi strukturami, ilekroć p ma mniej niż 6 wierzchołków.
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Choiceless Polynomial Time [TRAC]. Logika choiceless polynomial time jest kolejnym kandyda-
tem na logikę chwytającą czas wielomianowy, zaproponowanym przez Blassa, Gurevicha i She-
laha [3]. Tównież spełnia ona pierwszy warunek powyżej, ale jest otwartym pytaniem, czy spełnia
drugi warunek.

W [TRAC] rozszerzamy tę logikę do logiki operującej na dziedzicznie skończonych struktu-
rach. Pokazujemy (patrz Twierdzenie 4.9 w [TRAC]), że każda formuła tej logiki definiuje problem,
który jest rozstrzygalny w czasie wielomianowym, przy ustalonym wymiarze (por. Rozdział 3.2
powyżej). Nie wiemy, czy odwrotna implikacja również zachodzi: czy każdy problem decyzyjny
dotyczący dziedzicznie definiowalnych zbiorów, który jest rozstrzygalny w czasie wielomiano-
wym przy stałym wymiarze, jest także definiowalny w naszej logice? Pozytywna odpowiedź na to
pytanie dałoby rozwiązanie centralnego problemu deskryptywnej teorii złożoności.
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[5] Mikołaj Bojańczyk, Bartek Klin i Sławomir Lasota. “Automata with group actions”. W:
Proc. LICS’11.

[6] Andrei A. Bulatov. “A Dichotomy Theorem for Nonuniform CSPs”. W: 58th IEEE Annual
Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2017.

[7] Jin-yi Cai, Martin Fürer i Neil Immerman. “An optimal lower bound on the number of
variables for graph identifications”. W: Combinatorica 12.4 (1992).

[8] Gregory Cherlin i Alistair H Lachlan. “Stable finitely homogeneous structures”. W: Trans-
actions of the American Mathematical Society 296.2 (1986).

[9] Elio Damaggio, Alin Deutsch, Richard Hull i Victor Vianu. “Automatic Verification of
Data-Centric Business Processes”. W: Procs. Business Process Management - 9th Internatio-
nal Conference, BPM 2011.

[10] Alin Deutsch, Richard Hull, Fabio Patrizi i Victor Vianu. “Automatic verification of data-
centric business processes”. W: 12th International Conference on Database Theory, ICDT
2009.

[11] Tomás Feder i Moshe Y. Vardi. “The Computational Structure of Monotone Monadic
SNP and Constraint Satisfaction: A Study Through Datalog and Group Theory”. W:
SIAM J. Comput. 28.1 (1999).

[12] Wilfrid Hodges. Model Theory. Encyclopedia of Mathematics and its Applications 42.
Cambridge University Press, 1993.

[13] Neil Immerman. “Relational queries computable in polynomial time”. W: Information
and Control 68.1 (1986).

20



[14] Bartek Klin i Michał Szynwelski. “SMT Solving for Functional Programming over Infi-
nite Structures”. W: Proceedings 6th Workshop on Mathematically Structured Functional
Programming.

[15] M. Kaminski i N. Francez. “Finite memory automata”. W: Theor. Comp. Sci. 134.2 (1994).
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[24] Mikołaj Bojańczyk i Szymon Toruńczyk. “Deterministic Automata and Extensions of
Weak MSO”. W: IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and The-
oretical Computer Science, FSTTCS 2009.
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ruńczyk. “Energy and Mean-Payoff Games with Imperfect Information”. W: 19th EACSL
Annual Conference on Computer Science Logic, CSL 2010.

[28] Grzegorz Fabianski, Michal Pilipczuk, Sebastian Siebertz i Szymon Toru’nczyk. “Pro-
gressive Algorithms for Domination and Independence”. W: 36th International Sympo-
sium on Theoretical Aspects of Computer Science, STACS 2019. LIPIcs.

[29] Jakub Gajarský, Stephan Kreutzer, Jaroslav Nesetril, Patrice Ossona de Mendez, Michal
Pilipczuk, Sebastian Siebertz i Szymon Toru’nczyk. “First-Order Interpretations of Bo-
unded Expansion Classes”. W: 45th International Colloquium on Automata, Languages, and
Programming, ICALP 2018.
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