
Zadania I seria. Termin rozwi¡zania: 20 czerwca 2008

Rozwi¡zania prosz¦ skªada¢ jedynie w postaci wydruku lub elektronicznie .ps lub

.pdf na adres niwinski@mimuw.edu.pl.

Zasady punktacji Ka»de zadanie zawiera cze±¢ zasadnicz¡, za której peªne rozwi¡zanie
mo»na otrzyma¢ do 4.5 punkta (co jest równowa»ne ocenie dobry plus). Oprócz tego jest
trudniejsza cz¦±¢ problemowa oznaczona (*), za któr¡ mo»na otrzyma¢ dodatkowe punkty
� nawet nie rozwi¡zujac jej w caªo±ci.

Mo»na rozwiazywa¢ zadania w zespoªach; wtedy liczba zdobytych punktów dzieli si¦
przez liczb¦ uczestników. Jedna osoba mo»e przedªo»y¢ do oceny co najwy»ej 2 zadania,
zespóª n osobowy 2n zada«.

Terminologia Ci¡g obwodów logicznych Cn, dla którego istnieje wielomian p, taki »e
(∀n) |Cn| ≤ p(n), nazywamy wielomianowym ciagiem obwodów. Taki ci¡g jest genero-
wany w L, je±li istnieje maszyna Turinga, która dla danego ciagu 1n oblicza w pami¦ci
logarytmicznej obwód Cn, odpowiednio zakodowany. Sposób kodowania obwodów w da-
nym zadania mo»na sobie wybra¢, jednak tak, by dªugo±¢ sªowa kodujacego Cn zale»aªa
wielomianowo od n.

1. W tym zadaniu zakªadamy, »e wielomianowy ci¡g obwodów mo»e oblicza¢ funkcj¦
f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗. W tym celu w obwodzie Cn wyró»niamy pewn¡ liczb¦ bramek
wyj±ciowych (wraz z uporz¡dkowaniem), których warto±ci dla wej±cia w reprezentuj¡
warto±¢ funkcji f(w). Etykiet¡ bramki wyjsciowej mo»e by¢ w ogólno±ci spójnik
∨,∧, staªa 0, 1, lub literaª xi, xi (a zatem bramka wyj±ciowa mo»e by¢ zarazem
wej±ciow¡).

Dowie±¢, »e problem speªnialno±ci obwodów Boole'owskich CIRCUIT-SAT, którego
NP-zupeªnosci dowiedli±my na wykªadzie, jest NP-zupeªny w silniejszym sensie: dla
ka»dego j¦zyka A ∈ NP, istnieje wielomianowy ci¡g obwodów o staªej gª¦boko±ci
generowany w L, który oblicza redukcj¦ A do CIRCUIT-SAT.

(*) Dowie±¢, »e mo»na dodatkowo wymaga¢, by »aden z obwodów obliczaj¡cych
redukcj¦ nie u»ywaª ∨ ani ∧ (czyli wystarczy gªeboko±¢ 0).

2. J¦zyk L ⊆ Σ∗ jest rzadki, je±li istnieje wielomian p(n), taki, »e (∀n) |L∩Σn| ≤ p(n).
Dowie±¢, »e je±li istnieje NP-zupeªny j¦zyk rzadki, to P = NP.

(*) Co mo»na powiedzie¢, je±li osªabi si¦ poj¦cie rzadko±ci, dopuszczaj¡c, ze f jest
funkcj¡ pod-wykªadnicz¡ (jak np. nlog n) ?

3. Na wykªadzie pokazali±my, »e BPP ⊆ P/poly, tzn. algorytm probabilistyczny z
ograniczonym bª¦dem dziaªaj¡cy w czasie wielomianowym mo»na symulowa¢ przez
wielomianowy ci¡g obwodów1. Uogólni¢ ten fakt na przypadek algorytmów dziaªa-
j¡cych w czasie T (n).

(*) Czy mo»na co± podobnego powiedzie¢ na temat algorytmów probabilistycznych
ograniczonych pami¦ciowo ?

1Por. http://zls.mimuw.edu.pl/∼niwinski/Crypto/wyklad2.pdf.
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4. Czy zbiór sªów sko«czonych nad alfabetem {0, 1}, w których oba symbole wyst¦puj¡
tyle samo razy, mo»e by¢ rozpoznany przez wielomianowy ci¡g obwodów o staªej
gª¦boko±ci ?

Poda¢ przykªad j¦zyka bezkontekstowego nieregularnego, który mo»e by¢ rozpozna-
wany przez wielomianowy ci¡g obwodów o staªej gª¦boko±ci.

(*) Czy istnieje j¦zyk rozpoznawany przez wielomianowy ci¡g obwodów o staªej
gl¦boko±ci k ≥ 3, ale nie mniejszej ?

5. Wykaza¢, »e problem CNF�SAT, je±li dodatkowo zakªadamy, »e ka»da zmienna wy-
st¦puje co najwy»ej dwa razy, jest w P.

(*) Rozstrzygn¡¢, czy ten problem jest P-zupeªny (ze wzgl¦du na redukcje w L), czy
te» mo»e jest np. w L lub NL.
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