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Ka»de zadanie b¦dzie ocenione w skali 0-5. Odpowied¹ bez komentarzy (dowodu)
da nie wi¦cej ni» 3 punkty.
1. Podaj najlepsze ograniczenie górne (algorytm) na zªo»ono±¢ nast¦puj¡cego
problemu: dla danych DTD D1 i D2 sprawdzi¢, czy ka»de drzewo speªniaj¡ce D1 speªnia D2 .
2.

Plonem drzewa t, ozn.

pl(t), nazywamy sªowo powstaªe przez wypisanie
etykiet jego lisci kolejno od lewej do prawej. Dla j¦zyka drzew L deniujemy pl(L) = {pl(t) t ∈ L}.

(a) Dla danego j¦zyka bezkontekstowego P ⊆ Σ∗ skonstruuj taki automat
sko«czony na drzewach nieurangowanych A, »e pl(L(A)) = P .
(b) Dla danego j¦zyka regularnego R ⊆ Σ∗ skonstruuj taki automat
sko«czony na drzewach nieurangowanych A, »e L(A) = {t pl(t) ∈
R}.
(c) Podaj przykªad takiego j¦zyka bezkontekstowego S ⊆ Σ∗ , »e j¦zyk
drzew binarnych nad Σ, których plon jest w S , jest nieregularny.
3. Zaprojektuj wielomianowy algorytm rozstrzygaj¡cy nast¦puj¡cy problem:
dla danego DTD D i zapyta« boole'owskich q, q 0 ∈ XPath(/, //, ∗) rozstrzygnij, czy q ⊆D q 0 (tzn. czy ka»de drzewo zgodne z D i speªniaj¡ce q speªnia
rownie» q 0 ).
Wskazówka: zapytania XPath(/, //, ∗) nie u»ywaj¡ spójników, ani ltrów,
wiec maj¡ posta¢ pojednczej ±cie»ki.
4. Czy dla ka»dego zapytania q ∈ NavXPath istnieje równowa»ne zapytanie
q 0 ∈ NavXPath, które nie korzysta z osi previous−sibling ani next−sibling
(uwaga: osie preceeding−sibling oraz following−sibling, chodz¡ce w poziomie
o wiele kroków, nadal s¡ dost¦pne; niedost¦pne s¡ tylko osie chodz¡ce o 1
krok).
5. Zaprojektuj algorytm liniowy ze wzgl¦du na |t| + |S| oraz wielomianowy
ze wzgl¦du na |q| rozstrzygaj¡cy nast¦puj¡cy problem: dla danego dokumentu t oraz wyra»enia ±cie»kowego q ∈ NavXPath wyznacz zbiór S
wszystkich par wierzchoªków speªniaj¡cych q .
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