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Cz ↪eść 1. Omówienie osiągnięcia naukowego

Wstęp

W klasycznej teorii automatów dominuje podejście jakościowe — automaty skończone ak-
ceptują bądź odrzucają słowa wejściowe i w efekcie każdy automat wyznacza zbiór słów akcep-
towanych, nazywany jego językiem. Jako że język jest zbiorem, podstawowe problemy w teorii
automatów mają charakter teoriomnogościowy, tj. pytamy o należenie (danego słowa) do ję-
zyka, pustość języka, czy zawieranie się języków. Takie pytania mają charakter jakościowy,
ale okazuje się, że zarówno one jak i same automaty mają swoje odpowiedniki ilościowe.

W teorii automatów występują dwa trendy w badaniach łączących automaty oraz podejście
ilościowe. W pierwszym, rozważane są rozszerzenia automatów o aspekty ilościowe takie jak
czas, koszty, itp. W szczególności, automaty z wagami przyporządkowują słowom liczby i
w efekcie każdy automat z wagami wyznacza funkcję ze słów w liczby. Teoriomnogościowe
problemy dla automatów mają swoje funkcyjne odpowiedniki dla automatów z wagami. W
drugim, pozostając przy klasycznych modelach automatów, rozważa się ilościowe uogólnienia
klasycznych pytań. Np. zamiast należenia słowa do języka, rozważa się problem minimalnej
odległości słowa od języka względem zadanej metryki na słowach.

W tym autoreferacie zaprezentuję wyniki dotyczące podejścia ilościowego w teorii automa-
tów. Autoreferat dzieli się na trzy części odpowiadające rozdziałom.

• Rozdział 1 przedstawia zastosowania podejścia ilościowego w teorii automatów. Opiszę
w nim ilościową weryfikację modeli (ang. quantitative model checking) oraz zaprezentuję
wyniki otrzymane w pracach [H1], [H2] oraz [H3], które stanową mój wkład w rozwój
ilościowej weryfikacji modeli.
• Rozdział 2 jest poświęcony nowemu modelowi automatów ilościowych — zagnieżdżonym

automatom z wagami (ang. nested weighted automata – NWA). Przedstawię w nim wyniki
pracy [H4], w której NWA zostały wprowadzone, oraz prac [H5], [H6] i [H7], w których
były badane NWA i ich warianty.
• Rozdział 3 przedstawia ilościowe problemy oraz analizę ilościową dla wprowadzonych

wcześniej modeli automatów. Przedstawię wyniki otrzymane w pracach [H8] (symulacja
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automatów z wagami i warunkami Büchiego), [H9] (dystans edycyjny pomiędzy językami
bezkontekstowymi), oraz [H10] (średni koszt stosu dla automatów ze stosem).

1. Zastosowania podejścia ilościowego

1.1. Tło

Weryfikacja modelu. Weryfikacja modelu (ang. model checking) jest metodą sprawdzania
poprawności systemu komputerowego (sprzętu lub oprogramowania) poprzez przeprowadzenie
(matematycznego) dowodu zgodności systemu z daną specyfikacją. Specyfikacja jest dana
jako formuła logiczna, np. „serwer odpowie na każde żądanie klienta”, natomiast system jest
reprezentowany przez obiekt matematyczny, zwany modelem systemu. Dowód poprawności
systemu sprowadza się do weryfikacji, czy model spełnia specyfikację (formułę logiczną) [20].

Poprawność systemów komputerowych jest szczególnie ważna w przypadku sprzętu (ukła-
dów scalonych), gdzie błędy powodują konieczność zezłomowania wyprodukowanych egzem-
plarzy, oraz oprogramowania systemów krytycznych, których usterki mogą pociągać zagroże-
nie życia. Weryfikacja modelu jest intensywnie badana teoretycznie oraz intensywnie rozwi-
jana w przemyśle — wiele firm stosuje oraz rozwija narzędzia oparte na weryfikacji modelu:
Intel stosuje weryfikację modelu przy tworzeniu procesorów [28]; Microsoft i Facebook stosują
weryfikację modelu przy tworzeniu oprogramowania [5, 48]; Bosch stosuje weryfikację modelu
przy projektowaniu tempomatów w samochodach [29].

Formalna weryfikacja modelu daje odpowiedź jakościową (tak/nie), podczas gdy do we-
ryfikacji poprawności pewnych aspektów systemu, często pożądane są odpowiedzi ilościowe
(zużycie pamięci, czas odpowiedzi, itp.). Aby móc wnioskować o aspektach ilościowych syste-
mów, stosuje się (wprowadzoną niedawno) ilościową weryfikację modelu.

Ilościowa weryfikacja modelu. W literaturze zostało zaproponowanych wiele formalizmów
realizujących ilościową weryfikację modelu (ang. quantitative model checking), która rozszerza
weryfikację modelu o aspekty ilościowe. W tych rozszerzeniach występują różne kombinacje
następujących cech: (1) modele mogą zawierać informacje ilościowe (czas, zużycie energii,
itp.), (2) specyfikacje mogą wyrażać więzy ilościowe, oraz (3) odpowiedzi mogą być ilościowe
(stopień zgodności ze specyfikacją, prawdopodobieństwo błędu, wartość oczekiwana kosztu,
itp.). Poniżej omówimy przykładowe formalizmy realizujące podejście ilościowe do weryfikacji
modelu.

(F1) Modelowanie ilościowe. W przypadku weryfikacji modelu w wariancie LTL [20],
słowa nieskończone odpowiadają śladom wykonania systemu. Wtedy, model M , re-
prezentowany przez automat, wyznacza zbiór swoich śladów LM , a specyfikacja ϕ, re-
prezentowana przez formułę LTL, wyznacza zbiór poprawnych śladów Lϕ. Model M
spełnia specyfikację ϕ, gdy każdy ślad systemu jest poprawny, czyli LM ⊆ Lϕ.

Podobny schemat występuje w modelowaniu ilościowym [17]. Słowa nieskończone
wciąż odpowiadają śladom wykonania systemu, ale model i specyfikacja są ilościowe.
Dokładniej, model M i specyfikacja ϕ przypisują każdemu śladowi liczbę rzeczywistą
bądź plus/minus nieskończoność. ModelM spełnia specyfikację ϕ, gdy dla każdego śladu
w zachodzi M(w) ≤ ϕ(w). Np. model ME przypisuje śladowi w średnie zużycie energii,
bądź −∞ jeśli w nie jest śladem systemu. Specyfikacja ϕ5 przypisuje każdemu śladowi
w wartość 5, więc ME spełnia ϕ5 wtedy, gdy średnie zużycie energii nie przekracza 5
jednostek.
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(F2) Odległości symulacyjne. W [16] zostało zaproponowane ilościowe rozszerzenie relacji
symulacji, gdzie system i specyfikacja pozostają jakościowe natomiast relacja spełnia-
nia staje się ilościowa. Standardowa symulacja zdefiniowana jest jako relacja na grafach
etykietowanych (systemach). Jest ona sformalizowana jako gra Symulatora (ang. Si-
mulator) i Odróżniającego (ang. Challenger), gdzie Symulator kontrolując system M1

stara się naśladować ruchy systemu M2 kontrolowanego przez Odróżniającego. Dokład-
niej, Odróżniający i Symulator wybierają na przemian stany — Odróżniający z M2 a
Symulator z M1 – tak aby powstały dwie ścieżki jedna w M1 a druga w M2. Symulator
stara się aby obie ścieżki miały taki sam ciąg etykiet. System M1 symuluje M2 wtedy i
tylko wtedy, gdy Symulator ma strategię wygrywającą.

W przypadku odpornej symulacji Odróżniający nie musi poruszać się wzdłuż krawę-
dzi M2, lecz może wykonywać skoki. Dystans symulacyjny odpowiada minimalnej liczbie
skoków, które Odróżniający musi wykonać aby wygrać. Tak zdefiniowany dystans symu-
lacyjny odpowiada odporności na błędy, gdzie skoki odpowiadają perturbacjom systemu
(“nieoczekiwanym” błędom).

(F3) Metryki pokrycia. Weryfikacja modelu pyta, czy model spełnia daną specyfikację.
Aby na tej podstawie stwierdzić że modelowany system jest poprawny, musimy być
pewni poprawności kroku modelowania. W związku z tym problemem, wprowadzono
pojęcie metryki pokrycia, która stwierdza na ile (istotne) perturbacje modelu wpływają
na spełnianie specyfikacji. Jeśli (istotna) perturbacja pewnej części modelu (np. odpo-
wiadająca usunięciu części kodu) nie wpływa na prawdziwość specyfikacji, to oznacza
że specyfikacja nie pokrywa danej części systemu, a zatem powinna zostać uzupełniona.
Pokrycie systemu jest własnością ilościową.

Metryki pokrycia bazujące na istotnych perturbacjach modelu, zwanych mutacjami,
zostały wprowadzone w [19]. Mutacje mogą również modelować drobne zmiany modelu
co odpowiada błędom [21]. W tym przypadku, jeśli zmutowany model spełnia specyfi-
kację, to można wnioskować że system jest odporny na błędy. Przegląd różnych mutacji
modeli został przedstawiony w [40].

(F4) Odporna weryfikacja modelu dla automatów z czasem. Aby wyrazić niepewność
modelu, w pracy [57] zaproponowano odporną weryfikację modelu gdzie bada się wpływ
dokładności parametrów systemu na spełnianie specyfikacji. Dla danego automatu z
czasem rozważane są dwa typy perturbacji : (i) rozluźnienie więzu δ > 0, która zmienia
więzy t ∈ [a, b] na t ∈ [a− δ, b+ δ], oraz (ii) odchylenie zegara ε > 0, która po każdym
przejściu trwającym t zmienia wartość x danego zegara na pewna wartość z przedziału
[x+ t(1− ε), x+ t(1 + ε)]. Odporna weryfikacja modelu dla automatów z czasem, pyta
czy istnieją δ > 0, ε > 0, takie że każda perturbacja automatu z parametrami ε, δ nadal
spełnia specyfikację. Problem odpornej weryfikacji modelu dla automatów z czasem był
badany w pracach [57, 15].

Mimo różnic, formalizmy (F2), (F3) oraz (F4) bazują na tym samym pomyśle perturbacji
oryginalnego modelu. Powstaje zatem pytanie, czy można wprowadzić ogólniejszy formalizm,
który by unifikował (F2), (F3) oraz (F4)? Okazuje się że tak, i realizuje ten postulat formalizm
mierzenia modelu wprowadzony w pracy [H1].

1.2. Mierzenie modelu

W formalizmach (F2), (F3) oraz (F4) kluczowym pojęciem jest perturbacja, która mo-
dyfikuje oryginalny model. Perturbacja wyznacza relację podobieństwa pomiędzy modelami,
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model M ′ jest podobny do M gdy M ′ można otrzymać poprzez jedną z wyróżnionych per-
turbacji M . W powyższych formalizmach relacja perturbacji jest zdefiniowana na podstawie
struktury modelu M , przez co zaaplikowanie perturbacji do dwóch równoważnych modeli o
różnej strukturze może prowadzić do różnych wyników. Aby uniknąć tego problemu, w mierze-
niu modelu rozważmy semantyczne podejście, w którym wykonujemy perturbację na zbiorze
śladów modelu a nie strukturze modelu.

Zauważmy, że zbiór śladów modelu jak i zbiory śladów modeli po perturbacjach są językami
regularnymi (w formalizmach (F2), (F3) oraz (F4)). Powstaje zatem pytanie jak reprezento-
wać przekształcenia języków regularnych w języki regularne? Pośród różnych pomysłów, na-
suwa się pojęcie relacji automatycznych [38], które są definiowane przez automaty. Zauważmy
że obraz języka regularnego przez relację automatyczną jest językiem regularnym.

O ile relacje automatyczne są w stanie wyrazić pojedyncze mutacje z (F3), nie można przy
ich pomocy wyrazić dystansu symulacyjnego (F2), gdyż automaty nie zwracają liczb. Istnieje
jednak rozszerzenie automatów skończonych, automaty z wagami, które słowom przypisują
wartości liczbowe [25, 17]. Zatem, można użyć automatów z wagami do reprezentacji „ilo-
ściowej relacji automatycznej”. Model M jest taki sam dla każdej perturbacji, więc można
go zintegrować z ilościową relacją automatyczną. Powyższe rozważania prowadzą do definicji
automatycznej miary podobieństwa wprowadzonej w [H1].

Definicja 1 (Automatyczna miara podobieństwa). Rozważmy model M dany przez automat
na słowach nieskończonych nad Σ. Miara podobieństwa dM to funkcja z Σω w [0,∞] taka że
dM (w) = 0, gdy w jest śladem modelu M . Miara podobieństwa dM jest automatyczna, gdy
jest obliczana przez automat z wagami, tj. istnieje automat z wagami Ad taki że dla każdego
w mamy dM (w) = Ad(w).

Miara podobieństwa, zdefiniowana na słowach, rozszerza się naturalnie do modeli — dla
modelu N definiujemy dM (N) jako supremum zbioru {dM (w) | w jest śladem N}. Intuicyj-
nie, miara podobieństwa dM (N) oznacza minimalny poziom perturbacji zaaplikowany do M
konieczny aby otrzymać wszystkie ślady N . Na podstawie miar podobieństwa definiujemy pro-
blem mierzenia modelu [H1], który pyta o maksymalny poziom perturbacji nie zaburzający
specyfikacji.

Definicja 2 (Problem mierzenia modelu). Problem mierzenia modelu pyta, przy danej auto-
matycznej mierze podobieństwa dM oraz specyfikacji P , o maksymalną wartość ρ taką że zbiór
śladów {w | dM (w) < ρ} spełnia P .

Zauważmy że wartość ρ to promień stabilności względem specyfikacji [36], tj., dla każdego
modelu N , jeśli dM (N) < ρ to N spełnia P . Zakładamy że specyfikacja P jest dana jako
automat Büchiego rozpoznający ślady naruszające specyfikację. Dzięki temu, podobnie jak
problem weryfikacji modelu w przypadku LTL, problem mierzenia modelu redukuje się w
czasie wielomianowym do problemu ilościowej pustości dla automatów z wagami, który jest
rozwiązywalny w czasie wielomianowym. Zatem, dla modeli dyskretnych czasu linowego (au-
tomatów Büchiego), problem mierzenia modelu można rozwiązać w czasie wielomianowym
względem rozmiaru automatów reprezentujących dM oraz P .

Wiedząc, że problem mierzenia modelu można efektywnie rozwiązać, rozważmy przykład
użycia tego podejścia.

Przykład 3. Rozważmy system złożony z dwóch komponentów wymieniających się wiadomo-
ściami przez kanał komunikacyjny. Jeśli kanał komunikacyjny jest w pełni sprawny, to uży-
wając weryfikacji modelu można stwierdzić czy system spełnia specyfikację. Natomiast, gdy
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modelujemy sytuację, w której kanał komunikacyjny jest niepewny, jakościowa weryfikacja
modelu jest niewystarczająca. Używając automatów Büchiego możemy zapisać z góry przyjęte
ograniczenie na liczbę zgubionych wiadomości K lub stwierdzić że nieskończenie wiele wysła-
nych wiadomości jest doręczonych. Oba z tych podjeść mają swoje mankamenty. W pierwszym
liczba stanów jest mnożona przez K a w drugim kanał może gubić tyle wiadomości że system
będzie zablokowany.

Powyższą sytuację można łatwo modelować używając mierzenia modelu. Definiujemy miarę
podobieństwa dM (w), która przypisuje śladowi w liczbę zgubionych wiadomości, lub∞ jeśli ślad
nie jest zgodny z działaniem systemu. Taką miarę można łatwo zdefiniować na podstawie ory-
ginalnego modelu, przypisując przejściom oryginalnego modelu wagę 0 oraz dodając do modelu
jedno przejście o wadze 1, w którym kanał komunikacyjny usuwa przechowywana wiadomość
bez doręczania jej. Dla takiej miary podobieństwa, problem mierzenia modelu zwraca liczbę K,
taką że przy zgubieniu co najwyżej K − 1 wiadomości system nadal spełnia specyfikację.

Powiązania z [H4]. Zauważmy (Przykład 3), że wyrażalność mierzenia modelu bezpośrednio
zależy od automatów z wagami użytych do reprezentacji miary podobieństwa. Automaty z
wagami można zastąpić dowolnym formalizmem przypisującym słowom liczby, dla którego
problem ilościowej pustości przecięcia z danym językiem ω-regularnym jest rozstrzygalny. Ta
obserwacja skłoniła nas do pracy nad rozszerzeniem automatów z wagami — zagnieżdżonymi
automatami z wagami wprowadzonymi w [H4], które są przedstawione w Rozdziale 2.

Rozszerzenia. Dzięki prostocie definicji, formalizm mierzenia modelu można łatwo przenieść
z modeli czasu liniowego na modele czasu rozgałęzionego (automaty na drzewach), modele
czasu ciągłego (automaty czasowe) a nawet modele ciągłe (automaty hybrydowe). Wystarczy
zdefiniować miarę podobieństwa przez automat z wagami nad odpowiednią dziedzina (au-
tomat na drzewach z wagami, automat czasowy z wagami). Dla modeli dyskretnych czasu
rozgałęzionego, problem mierzenia modelu można rozwiązać w czasie wielomianowym, a w
przypadku modeli czasu ciągłego w przestrzeni wielomianowej. Przestrzeń wielomianowa w
przypadku czasu ciągłego jest wymagana, gdyż problem mierzenia modelu uogólnia problem
jakościowej pustości, a problem pustości dla automatów czasowych jest PSPACE-zupełny [4].

O ile automaty na drzewach z wagami [25] lub automaty czasowe z wagami [12] były wcze-
śniej badane w literaturze, rozszerzenie do przypadku ciągłego wymagało zdefiniowania odpo-
wiednika automatów z wagami dla automatów hybrydowych. Automaty hybrydowe [34] są na
tyle ogólne że mogą wewnętrznie wyrazić wagi, jednakże problem pustości dla automatów hy-
brydowych jest nierozstrzygalny. Naszym celem było dodanie wag do automatu hybrydowego
w taki sposób, że jeśli wyjściowy automaty hybrydowy należy do podklasy, w której problem
pustości jest rozstrzygalny, to problem (ilościowej) pustości dla automatu rozszerzonego o wagi
jest również rozstrzygalny. Udało się nam to osiągnąć poprzez zastosowanie monotonicznej
parametryzacji automatów hybrydowych i wprowadzenie problemu minimalnych parametrów
jako odpowiednika ilościowej pustości.

Porównanie z innymi formalizmami. Dzięki prostej i wszechstronnej definicji, mierze-
nie modelu uogólnia wiele wcześniej badanych formalizmów z ilościowej weryfikacji modelu.
Opisane wyżej formalizmy (F2) oraz (F3) można przedstawić jako szczególne przypadki mie-
rzenia modelu. Część (F4), tj., rozluźnienie więzów w przypadku słów czasowych skończonych
można wyrazić jako szczególny przypadek mierzenia modelu. Co więcej, mierzenie modelu
wyraża inne formalizmy takie jak: (1) odporna spełnialność względem logiki CTL [31, 41],
oraz (2) synteza (monotonicznych) parametrów w automatach czasowych [37].
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Mierzenie modelu i modelowanie ilościowe (F1) są nieporównywalne. W przypadku (F1)
specyfikacja jest ilościowa a odpowiedź jakościowa, natomiast w mierzeniu modelu specyfikacja
jest jakościowa a odpowiedź ilościowa.

1.3. Odporność Lipschitza dla transduktorów

Formalizmy przedstawione powyżej skupiają się na odporności systemów zamkniętych. W
przypadku systemów z wejściem i wyjściem, poza spełnianiem specyfikacji system powinien
wykazywać odporność na błędy – drobne perturbacje wejścia powinny powodować drobne per-
turbacje na wyjściu. Innymi słowy, system powinien wykazywać pewnego rodzaju ciągłość.
Podążając tą intuicją, w pracy [54] została zaproponowana miara odporności oparta na de-
finicji ciągłości Lipschitza. Transduktor T jest (B,K)-odporny względem metryk na słowach
dI , dO, gdy dla każdych słów u1, u2 jeśli dI(u1, u2) < B to dO(T (u1), T (u2)) < KdI(u1, u2).
W tej same pracy została pokazana rozstrzygalność sprawdzania (B,K)-odporności danego
transduktora w przypadkach, gdy dI , dO są (1) obie uogólnionymi metrykami miejskimi (me-
trykami Manhattan) lub (2) obie metrykami Levenshteina (dystansami edycyjnymi).

W pracy [H2] badaliśmy problem (B,K)-odporności, bez ograniczenia B, tj., B = ∞.
Wykorzystując pomysł z [H1], badaliśmy metryki na słowach wyrażane przez automaty z
wagami. Zarówno uogólnione metryki miejskie jak i ograniczona do B metryka Levenshteina
są przykładami dystansów wyrażanych przez automaty z wagami. Pokazaliśmy, że wielomia-
nowy algorytm rozstrzygający (∞,K)-odporność automatów Mealy’ego, t.j. transduktorów,
które dla każdej litery wejściowej wypisują dokładnie jedną literę na wyjściu. Ograniczenie
klasy transduktorów jest konieczne, gdyż inaczej w ogólności własność (∞,K)-odporności jest
nierozstrzygalna. Oto najważniejsze wyniki otrzymane w [H2]:

Twierdzenie 4. Zachodzą następujące warunki:

(1) Dla automatów Mealy’ego oraz dI , dO danych przez deterministyczne automaty z wa-
gami, problem (∞,K)-odporności jest rozstrzygalny w czasie wielomianowym.

(2) Dla transduktorów oraz dI , dO będących uogólnionymi metrykami miejskimi, problem
(∞,K)-odporności jest nierozstrzygalny.

Wynik (1) z Twierdzenia 4 jest otrzymany przez bezpośrednią redukcję do problemu ilościo-
wej pustości dla automatów z wagami. Naszym wkładem, jest pomysł modelowania dystansów
za pomocą automatów z wagami, co pozwoliło na uogólnienie wyników z [54] podając prostsze
konstrukcje.

Podobnie jak w pracy [H1], pomysł wyrażania metryk za pomocą automatów z wagami
można przenieść do dziedziny czasu ciągłego. W pracy [H3] badaliśmy problem (∞,K)-
odporności, dla transduktorów nad słowami czasowymi. Badaliśmy dwa rodzaje transduk-
torów: (1) transduktory czasowe (ang. timed transducers) oparte na automatach czasowych,
oraz (2) asynchroniczne układy sekwencyjne (ang. asynchronous sequential circuits – ASC)
oparte obwodach logicznych ze sprzężeniem zwrotnym opóźniającym sygnały. W obu przy-
padkach pokazaliśmy że problem (∞,K)-odporności jest PSpace-zupełny:

Twierdzenie 5. Zachodzą następujące warunki:

(1) Dla transduktorów czasowych oraz dI , dO danych przez deterministyczne automaty cza-
sowe z wagami problem (∞,K)-odporności jest PSpace-zupełny.

(2) Dla ASC oraz dI , dO będących czasowymi wariantami metryk miejskich problem (∞,K)-
odporności jest PSpace-zupełny.
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2. Modele automatów ilościowych

W tym rozdziale zostanie przedstawiony model automatów wprowadzony w [H4], nazwa-
nych zagnieżdżonymi automatami z wagami, które reprezentują funkcje f : Σω → R. Główną
motywacją do wprowadzenia nowego modelu są formalizmy (F1) oraz mierzenie modelu (Roz-
dział 1), w których własności ilościowe są modelowane przez automaty z wagami. Automaty
z wagami nie są w stanie wyrazić pewnych naturalnych własności ilościowych, jak średni czas
odpowiedzi, które są wyrażalne przez zagnieżdżonymi automatami z wagami.

2.1. Tło

2.1.1. Automaty z wagami z półpierścienia. Automat z wagami, to automat skończony,
którego przejścia są etykietowane elementami z półpierścienia S [55]. W tych automatach
przebiegi oraz słowa mają wartości, będące elementami półpierścienia S – wartość przebiegu
jest zdefiniowana jako iloczyn (w S) wag kolejnych przejść w tym przebiegu a wartość słowa
to suma (w S) wartości wszystkich przebiegów akceptujących na tym słowie. Półpierścień jest
parametrem automatu z wagami, który ma kluczowy wpływ na semantykę automatu oraz
związanie z nią problemy decyzyjne. Przykładowo, automaty z wagami nad półpierścieniem
boolowskim są równoważne automatom skończonym, natomiast automaty nad półpierście-
niem (Z,+,min, 0,∞) potrafią przypisywać słowom ich długość; problem równoważności au-
tomatów z wagami, który pyta, dla danych dwóch automatów, czy dla każdego słowa wartości
zwracane przez oba automaty są równe, jest rozstrzygalny, jeśli półpierścień jest ciałem [25],
a nierozstrzygalny dla półpierścienia (Z,+,min, 0,∞) [39].

Definicja oparta na półpierścieniach pozwala na zastosowanie narzędzi algebraicznych, co
zaowocowało bogatą teorią automatów z wagami [25]. W szczególności, wiele klasycznych
twierdzeń z teorii automatów ma swoje odpowiedniki w teorii automatów z wagami. Np.
twierdzenia Kleene’ego oraz Büchiego-Elgota-Trakhtenbrota mają swoje odpowiedniki dla
automatów z wagami [55, 24]. Podobnie do tego wyniku, badania w teorii automatów z wa-
gami koncentrowały się wokół własności automatów oraz ich siły wyrazu [25]. Własności
algorytmiczne automatów z wagami były rzadziej badane [25, 2], co może wynikać z trudno-
ści otrzymania takich wyników. Automaty z wagami łączą dyskretne sterowanie oraz pewną
formę arytmetyki. Z tego powodu pozytywne wyniki algorytmiczne należą do rzadkości.

Automaty z wagami wyrażają jedynie funkcje f : Σ∗ → S takie, że f(w) daje się zapisać
jako suma iloczynów wag długości |w|. W szczególności, dla półpierścienia (N,+,min, 0,∞),
wszystkie funkcje wyrażalne przez automaty z wagami zwracają wartości proporcjonalne do
długości słowa, tj., takie funkcje f : Σ∗ → N że f(w) = O(|w|). Z tego powodu zostały
zdefiniowane uogólnienia automatów z wagami. Przedstawimy poniżej dwa z takich rozszerzeń:
automaty zagnieżdżone z wagami oraz automaty z rejestrami kosztów.

2.1.2. Automaty zagnieżdżone z wagami nad słowami skończonymi. W pracy [11]
zostały zdefiniowane automaty zagnieżdżone z wagami nad słowami skończonymi (ang. nested
weighted automata), w których wagi przejść są wyliczane dynamicznie poprzez wywołanie au-
tomatu z wagami na całym słowie wejściowym z wyróżnioną pozycją wywołania. Dokładniej,
n-automaty zagnieżdżone z wagami, to automat którego przejścia są etykietowane (n − 1)-
automatami zagnieżdżonymi z wagami wyliczającymi wagi przejść, a (−1)-automaty zagnież-
dżone z wagami to elementy półpierścienia S.

Automaty zagnieżdżone z wagami nad słowami skończonymi zostały wprowadzone do opisu
wyrażalności ważonej logiki pierwszego rzędu z ograniczonym tranzytywnym domknięciem
(FO-BTC<), t.j., pokazano, że szereg formalny (funkcja) jest definiowalny w FO-BTC<
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wtedy i tylko wtedy, gdy jest rozpoznawany przez pewien automat zagnieżdżony z wagami.
Własności algorytmiczne automatów zagnieżdżonych z wagami nie były badane.

2.1.3. Automaty z rejestrami kosztów. Automaty z wagami używają jedynie operacji
z półpierścienia do obliczenia wartości słów. Można natomiast, bardziej ogólnie rozważać
bogatsze struktury z większą liczbą operacji. Ten postulat został zrealizowany przez automaty
z rejestrami kosztów (ang. cost register automata — CRA), w których waga słów jest wyliczana
przy użyciu różnorakich operacji [3].

CRA to deterministyczny automat skończony rozszerzony o rejestry kosztów r1, . . . , rk, któ-
rego przejścia są etykietowane wyrażeniami nad algebrą kosztów wraz z rejestrami r1, . . . , rk
traktowanymi jak zmienne. Wyrażenia w etykietach opisują jak zmieniają się wartości reje-
strów, tj., są koniunkcjami wyrażeń postaci ri := t(r1, . . . , rk), gdzie t jest termem w algebrze
kosztów. Dodatkowo, CRA ma wyrażenie finalne, postaci t(r1, . . . , rk) określające wartość
słowa na podstawie wartości rejestrów osiągniętych pod koniec słowa.

W pracy [3], zostały wprowadzone oraz badane CRA. Pokazano tam ich podstawowe wła-
sności oraz badano złożoność problemów decyzyjnych. Jednakże wyniki dotyczące złożoności
zostały otrzymano jedynie w przypadkach, w których CRA są równoważne automatom z
wagami [3].

2.1.4. Automaty z wagami (funkcje wartości). W pracy [17] został zdefiniowany wa-
riant automatów z wagami, w którym położono nacisk na specyfikację własności ilościowych.
Omówimy ten wariant dokładniej oraz podamy dla niego najważniejsze wyniki, ponieważ sta-
nowi on podstawę dla nowego modelu zagnieżdżonych automatów z wagami zdefiniowanych
w Rozdziale 2.2.

W automatach z wagami z [17], przejścia są etykietowane liczbami całkowitymi, a każdy
przebieg π automatu wyznacza ciąg liczb całkowitych a1a2 . . ., które są wagami kolejnych
przejść w π. Wartość przebiegu jest wyznaczana poprzez zaaplikowanie funkcji wartości f ,
która przekształca ciągi liczb całkowitych w pojedynczą liczbę rzeczywistą, do ciągu wag
a1a2 . . .. Następnie, wartość słowa to infimum zbioru wartości przebiegów akceptujących na
tym słowie. Automat z wagami A wyznacza (lub wyraża) funkcję przyporządkowującą słowom
liczby rzeczywiste, którą oznaczamy przez LA.

Funkcja wartości, podobnie jak półpierścień w innym wariancie automatów z wagami, jest
parametrem automatu. Rozważamy następujące funkcje wartości z literatury:

• dla ciągów skończonych: minimum Min, maksimum Max, suma Sum, suma wartości
bezwzględnych Sum+, suma ograniczona SumB zdefiniowana jako suma wyrazów, gdy
wszystkie sumy częściowe należą do [−B,B], w przeciwnym przypadku jest to pierwsze
przekroczone ograniczenia (tj., −B bądź B), oraz suma zdyskontowanaDisc zdefiniowana
jako Disc(a0 . . . an) = a0 + λa1 + . . .+ λnan, oraz
• dla ciągów nieskończonych: infimum Inf, granica dolna LimInf , supremum Sup, granica

górna LimSup, średnia w granicy LimAvg(a0 . . .) = lim infk→∞ 1
k

∑k−1
i=0 ai oraz Disc

definiowana podobnie jak dla ciągów skończonych.

Klasyczne problemy decyzyjne pustości i uniwersalności rozważane dla automatów skoń-
czonych posiadają następująco zdefiniowane odpowiedniki dla automatów z wagami:

Definicja 6 (Ilościowa pustość i uniwersalność). Dane: automat z wagami A oraz λ ∈ Q:

• Problem ilościowej pustości pyta czy istnieje słowo w takie, że LA(w) ≤ λ?
• Problem ilościowej uniwersalności pyta czy dla każdego słowa w mamy LA(w) ≤ λ?
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Zauważmy, że problemy ilościowej pustości i uniwersalności są istotnie różne. Ilościowa pu-
stość pyta czy istnieje słowo w oraz przebieg A na w taki, że wartość tego przebiegu jest
mniejsza bądź równa λ. W przypadku ilościowej uniwersalności, pytamy czy dla każdego
słowa w istnieje przebieg o wartości mniejszej bądź równej λ. Alternacja kwantyfikatorów w
przypadku ilościowej uniwersalności sprawia że jest ona często trudniejsza od ilościowej pusto-
ści. W przypadku automatów deterministycznych oba problemy są wzajemnie redukowalne.
W poniższym twierdzeniu przytaczamy najważniejsze wyniki dla automatów z wagami nad
funkcjami wartości.

Twierdzenie 7 ([26, 45, 2, 22, 42, 17]). Zachodzą następujące warunki:
(1) Problem ilościowej pustości dla automatów z wagami z każdą z powyższych funkcji

wartości jest w PTime [26, 45].
(2) Problem ilościowej uniwersalności dla (niedeterministycznych) automatów z wagami

z funkcją wartości f ∈ {Sum,LimAvg} jest nierozstrzygalny [2, 22, 42].
(3) Problem ilościowej uniwersalności dla (niedeterministycznych) automatów z wagami

z funkcjami wartości f ∈ {Inf,LimInf,Sup,LimSup,Min,Max,Sum+,SumB} jest
PSpace-zupełny [17, 25].

Funkcje wartości a półpierścienie. Automaty z wagami nad półpierścieniami oraz auto-
maty z wagami nad funkcjami wartości (nazywane automatami ilościowymi) mają nieporów-
nywalną siłę wyrazu. Z jednej strony, automaty z wagami nad półpierścieniami z półpierście-
niem probabilistycznym (R+, ∗,+, 1, 0) uogólniają automaty probabilistyczne, których auto-
maty ilościowe nie są w stanie wyrazić. Z drugiej strony, automaty ilościowe mogą stosować
sumę zdyskontowana do wartości wag. Suma zdyskontowana (a0 + λa1 + λ2a2 + . . .) nie jest
łączna, a zatem automaty z wagami (nad półpierścieniem) nie są w stanie jej wyrazić. Co
więcej, automaty ilościowe bezpośrednio uogólniają się do słów nieskończonych, wystarczy
stosować funkcje wartości dla nieskończonych ciągów (liczb całkowitych).

2.1.5. Logiki ilościowe. Własności ilościowe można również wyrażać za pomocą logik ilo-
ściowych, które powstają przez rozszerzenie istniejących logik. Aby otrzymać logikę ilościową
można rozszerzać język o dodatkowe operatory bądź uogólniać semantykę logiki o aspekty
ilościowe:
• Ilościowa semantyka dla logiki drugiego rzędu (ang. weighted monadic second-order lo-

gic — wMSO) [24] pozwala na definiowanie funkcji ze słów w elementy półpierścienia.
Badania wokół wMSO koncentrowały się na własnościach wMSO oraz jej sile wyrazu.
Złożoność spełniania w modelu nie była badana bezpośrednio — został jednak pokazany
fragment wMSO, który jest równoważny automatom z wagami, a zatem jest rozstrzygalna
gdy odpowiadające jej automaty z wagami są rozstrzygalne.
• Ilościowa semantyka dla LTL, zaproponowana w [14], przypisuje formułom LTL (z dodat-

kowymi operatorami G̃, Ũ) wartości liczbowe stopniujące zgodność modelu ze specyfikacją.
Modele są standardowymi grafami. Dzięki temu, jeśli model nie spełnia specyfikacji, otrzy-
mujemy informację o skali niezgodności. Niestety, problem spełniania w modelu (przy tej
semantyce) jest nierozstrzygalny.
• Rozszerzenia istniejących logik o nowe operatory były badane w [10, 13], gdzie wzbo-

gacono logiki temporalne LTL i CTL o atomy: Sum(v) ≥ c, Avg(v) ≥ c specyfikujące
wartości sumy i średniej prefiksów ścieżki oraz LimAvgInf(v) ≥ c specyfikujący średnią
nieskończonej ścieżki. Semantyka formuł z tego rozszerzenia jest nadal jakościowa, lecz
modele opisywane są grafami etykietowanymi przez wektory liczb. Zatem, nie można
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użyć tych logik do specyfikacji własności ilościowych systemów dyskretnych. Dodatkowo,
poza szczególnymi fragmentami problem spełniania w modelu dla powyższych logik jest
nierozstrzygalny.

Zaletą powyższych logik jest łatwość specyfikacji wynikająca z naturalnej kompozycyjności
formuł. Wadą natomiast trudność problemów decyzyjnych.

Potrzeba nowego modelu. Formalizm do specyfikacji własności ilościowych powinien rów-
noważyć trzy (częściowo przeciwstawne) cele: (1) szeroki zakres wyrażanych własności, (2) zło-
żoność problemów decyzyjnych, oraz (3) wygodę specyfikacji. Przy badaniu formalizmu mie-
rzenia modelu [H1] natrafiliśmy na ciekawe własności ilościowe, których nie można było wy-
razić przy pomocy modeli spełniających kryteria (1),(2) i (3). O ile automaty z wagami bądź
automaty z rejestrami kosztów oferują potencjalnie dużą siłę wyrazu, wyniki algorytmiczne
dla tych modeli podane są jedynie w specjalnych przypadkach.

Zauważmy, że każda własność ilościowa jako funkcja ze słów w liczby rzeczywiste, jest wy-
rażalna przez automaty z wagami nad funkcjami wartości — wystarczy rozważyć tę własność
jako funkcję wartości. W tym podejściu, należałoby badać całą gamę różnych funkcji wartości
i dla każdej z nich tworzyć osobne algorytmy. W pracy [H4], wybraliśmy alternatywne podej-
ście, w którym pozostajemy przy funkcjach wartości z literatury, lecz wprowadzamy model
automatów, które łączą różne funkcje wartości przy obliczaniu wartości słów.

2.2. Zagnieżdżone automaty z wagami

Zagnieżdżone automaty z wagami (ang. nested weighted automata – NWA) zostały wprowa-
dzone w pracy [H4] aby rozszerzyć zakres własności ilościowych wyrażalnych przez automaty.
Z tego powodu NWA zostały zdefiniowane na bazie automatów z wagami nad funkcjami war-
tości, które również były wprowadzone z myślą o wyrażaniu własności ilościowych. O ile każdy
automat z wagami używa pojedynczej funkcji wartości, NWA łączą różne funkcje wartości,
dzięki czemu wyrażają szerszy zakres własności ilościowych.

Definicja NWA. Intuicyjnie, NWA to automat z wagami pracujący nad słowami nieskoń-
czonymi, w którym wagi przejść obliczane są dynamicznie przez wywoływania automatów z
wagami działających na słowach skończonych. Dokładniej, NWA A składa się z (1) automatu
głównego, którego przejścia są etykietowane indeksami 1, . . . , k, (2) funkcji wartości f (nad cią-
gami nieskończonymi) dla automatu głównego, oraz (3) automatów pobocznych B1, . . . ,Bk,
które są automatami z wagami (z funkcjami wartości) nad słowami skończonymi a ich indeksy
odpowiadają etykietom automatu głównego. Automat główny działa na nieskończonym słowie
wejściowym w jak zwykły automat, z tym że wykonując n-te przejście o etykiecie i, wywołuje
automat poboczny Bi do obliczenia wagi tego przejścia. Automat poboczny startuje na obec-
nej pozycji automatu głównego (tj., pozycji n) i działa na pewnym skończonym podsłowie
w[n, n′] słowa wejściowego. Po zakończeniu działania Bi zwraca wartość swojego przebiegu
jako wagę n-tego przejścia automatu głównego. Przebieg NWA jest akceptujący gdy przebiegi
automatu głównego oraz wszystkich automatów pobocznych są akceptujące. Wartość prze-
biegu akceptującego to wartość funkcji f zaaplikowanej do ciągu wartości zwróconych przez
automaty poboczne.

Automaty poboczne mogą dowolnie wybrać długość fragmentu słowa na którym działają,
jednak muszą skończyć działanie w stanie akceptującym. Możliwość wyboru długości działania
automatów pobocznych jest źródłem niedeterminizmu, które można usunąć poprzez wymu-
szenie jednoznaczności w długości działania. Przyjmujemy, że NWA jest deterministyczny,
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Automat
główny

Automaty
poboczne

(i, 2)
(g, 2) (r, 1)

(i, 1)
(r, 1)

(g, 0)

B1

B2
g r i i r r i g

⊥ 6 ⊥ ⊥ 3 2 ⊥ ⊥

1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 0

1 1 0

ART

czasy
odpowie-
dzi

Rysunek 1. Po lewej znajduje się NWA obliczający ART a po prawej przykła-
dowy przebieg tego NWA. Przerywane linie pokazują, który automat poboczny
jest wywoływany na przejściach automatu głównego.

gdy (a) automat główny i wszystkie automaty poboczne są deterministyczne oraz (b) au-
tomaty poboczne nie mają przejść wychodzących ze stanów akceptujących. Zauważmy, że
deterministyczne NWA mają na każdym słowie co najwyżej jeden przebieg.

Przykład 8. Rozważmy system składający się z klienta i serwera, gdzie występują trzy rodzaje
zdarzeń: klient wysyła żądanie (r), serwer obsługuje wszystkie2 oczekujące żądania (g) oraz
pozostałe zdarzenia (i). Jakościowa własność żywotności mówi, że każde żądanie zostanie
kiedyś obsłużone. Jej ilościowy odpowiednik to średni czas odpowiedzi (ang. average response
time — ART), którego wartością jest średnia liczba kroków pomiędzy żądaniem a obsłużeniem
żądania.

Średni czas odpowiedzi może być wyrażony przez NWA zilustrowany na Rysunku 1, który
bezpośrednio implementuje definicję ART. Na literach r, automat główny wywołuje automat
poboczny B1, który oblicza czas obsługi dla danego żądania, tj. liczbę kroków do najbliższej
litery g. Na pozostałych literach g, i, automat główny wywołuje automat poboczny B2, który
zwraca wagę pustą ⊥. Wagi puste są ignorowane przy obliczaniu wartości przebiegu. A za-
tem, automaty poboczne zwracają czasy odpowiedzi kolejnych żądań oraz ignorowane wagi ⊥.
Funkcją wartości dla automatu głównego jest średnia w granicy LimAvg, a zatem wynikiem
jest średni czas odpowiedzi.

Relacje z innymi modelami. NWA uogólniają automaty z wagami nad funkcjami wartości
(Rozdział 2.1.4) , tj., każdy automat z wagami nad słowami nieskończonymi może być zamie-
niony na równoważny NWA. W NWA, podobnie jak w automatach zagnieżdżonych z wagami
(Rozdział 2.1.2), wagi przejść są obliczane dynamicznie przez inne automaty. W odróżnie-
niu od NWA, automaty zagnieżdżone z wagami działają na słowach skończonych, co więcej
automat obliczający wagę przejścia działa nad tym samym półpierścieniem co automat wy-
wołujący go. Szczególnie druga własność odróżnia automaty zagnieżdżone z wagami od NWA,
gdyż główną motywacją do wprowadzenia NWA była potrzeba łączenia w jednym przebiegu
różnych operacji (funkcji wartości), podobnie jak CRA łączą wiele operacji (Rozdział 2.1.3).
W pracy [D9], pokazaliśmy że NWA odpowiadają wariantowi CRA z nieograniczoną liczbą
rejestrów kosztów, które działają nad słowami nieskończonymi.

Klasy automatów. W NWA funkcje wartości są używane do obliczania wartości zwraca-
nych przez automat główny jak i automaty poboczne. Dla danych funkcji wartości f nad

2W rozdziale 3.3 omawiamy wariant, w którym każde żądanie jest obsługiwane osobno.
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ciągami nieskończonymi oraz g nad ciągami skończonymi, mówimy że dany NWA jest (f ; g)-
automatem jeśli f jest funkcją wartości dla automatu głównego, a wszystkie automaty po-
boczne są automatami z wagami nad funkcją wartości g.

2.3. Wyniki algorytmiczne dla NWA

W tej części autoreferatu omówimy wyniki algorytmiczne dla NWA. Najpierw omówimy
wyniki z pracy [H4], gdzie badaliśmy problemy ilościowej pustości i uniwersalności dla NWA.
Następnie, omówimy wyniki z pracy [H5], gdzie traktowaliśmy NWA jak zmienne losowe i
badaliśmy problemy obliczania wartości oczekiwanej oraz dystrybuanty.

Klasyczna semantyka. W pracy [H4] badaliśmy problemy ilościowej pustości i uniwersal-
ności zdefiniowane analogicznie jak dla automatów z wagami (Definicja 6). Złożoność a nawet
rozstrzygalność tych problemów zależy od funkcji wartości automatu głównego oraz auto-
matów pobocznych. Z tego powodu, badaliśmy klasy (f ; g)-automatów. Podaliśmy prawie
kompletną charakteryzację rozstrzygalności i złożoności dla problemów ilościowej pustości i
uniwersalności ze względu na funkcje f i g, oraz to czy NWA jest deterministyczny bądź nie.
Ciekawym problemem otwartym pozostaje rozstrzygalność problemu pustości dla (determini-
stycznych) (LimAvg;Sum)-automatów.

Wśród wielu wyników otrzymanych w [H4], te najważniejsze to:

Twierdzenie 9. Zachodzą następujące warunki:
(1) Dla g ∈ {Min,Max,SumB}, każdy (f ; g)-automat A można przekształcić do równo-

ważnego automatu z wagami o wykładniczym rozmiarze względem |A|.
(2) Problem ilościowej pustości dla deterministycznych (Sup;Sum)-automatów (odpowied-

nio (LimSup;Sum)-automatów) jest nierozstrzygalny.
(3) Problemy ilościowej pustości i uniwersalności dla (LimAvg;Sum+)-automatów są roz-

strzygalne w ExpSpace i PSpace-trudne.

Znaczenie wyników. Dla NWA, problem (ilościowej) pustości (dla dowolnych funkcji war-
tości) jest PSpace-trudny, a zatem wykładniczy wzrost automatu w (1) jest nieunikniony.
Wynik (1) razem z Twierdzeniem 7 daje nam kompletną charakteryzację złożoności proble-
mów ilościowej pustości i uniwersalności dla (f ; g)-automatów, gdzie g ∈ {Min,Max,SumB}.
Negatywny wynik (2) jest o tyle ciekawy, że dla automatów z wagami problem ilościowej pu-
stości jest rozstrzygalny dla wszystkich rozważanych funkcji wartości (Twierdzenie 7). Roz-
strzygalność dla (LimAvg;Sum+)-automatów z wyniku (3) jest ciekawa, gdyż te automaty
(a) są istotnie silniejsze od automatów z wagami (nad funkcjami wartości z literatury), oraz
(b) wyrażają własność średniego czasu odpowiedzi (Przykład 8). Wynik (3) jest również naj-
bardziej technicznie zaawansowanym wynikiem z pracy [H4].

Złożoność parametryczna. Złożoność problemów decyzyjnych dla NWA jest dość wysoka.
Z tego powodu rozważaliśmy złożoność parametryczną, w której rozmiar automatów pobocz-
nych jest ograniczony przez stałą. Co ciekawe, takie ograniczenie nie ma wpływu na sta-
tus rozstrzygalności — przypadki nierozstrzygalne pozostają nierozstrzygalne. Jednakże, w
przypadkach rozstrzygalnych, złożoność ilościowej pustości spada do PTime, a ilościowej uni-
wersalności do PSpace-zupełnej w przypadku niedeterministycznym i PTime w przypadku
deterministycznym. Zauważmy, że jeśli NWA A wyraża własność ilościową, którą chcemy
obliczyć na systemie reprezentowanym przez M , to obliczamy ilościową pustość bądź uniwer-
salność dla A×M . Produkt A×M jest NWA, którego automat główny ma rozmiar O(|A|M)
lecz rozmiar automatów pobocznych jest taki sam jak w A. Zatem, zakładając że specyfikacje
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są niewielkie a modele duże, rozważanie złożoności parametrycznej przy ustalonym rozmiarze
automatów pobocznych jest w pełni uzasadnione.

Semantyka probabilistyczna. W pracy [H5] badaliśmy NWA w kontekście probabilistycz-
nym, w którym słowa wejściowe są wybierane losowo według rozkładu zadanego przez łańcuch
Markowa. Wtedy, słowa wejściowe są zdarzeniami losowymi a funkcje h : Σω → R reprezen-
towane przez NWA są zmiennymi losowymi. Dla zmiennych losowych będących funkcjami
automatu badaliśmy problemy obliczenia wartości oczekiwanej oraz dystrybuanty. O ile kla-
syczne problemy ilościowej pustości i uniwersalności związane są z analizą najgorszego bądź
najlepszego przypadku, to używając podejścia probabilistycznego można pytać o średnią war-
tość lub prawdopodobieństwo zakresu wartości. Np. dla NWA z Przykładu 8, wyrażającego
średni czas odpowiedzi, w kontekście probabilistycznym możemy wyrazić pytania: (a) jaki
jest oczekiwany średni czas odpowiedzi oraz (b) jakie jest prawdopodobieństwo że średni czas
odpowiedzi jest mniejszy niż zadana stała.

Przedstawmy dokładniej kontekst probabilistyczny. Łańcuch MarkowaM etykietowany Σ,
generuje miarę prawdopodobieństwa PM na przestrzeni (Σω,F), gdzie F to rodzina zbio-
rów Borelowskich nad Σω [26]. Skoro słowa nieskończone są zdarzeniami elementarnymi, to
funkcje h : Σω → R są zmiennymi losowymi. A zatem, automaty z wagami oraz NWA wyzna-
czają zmienne losowe względem (Σω,F). W pracy [H5] rozważaliśmy następujące problemy
probabilistyczne dla NWA:

Definicja 10 (Problemy probabilistyczne dla NWA). Dane: łańcuch Markowa M, NWA A
oraz λ ∈ Q,

• Wartości oczekiwana: Obliczyć wartość oczekiwaną EM(A) zmiennej losowej LA : Σω → R
względem miary PM.
• Dystrybuanta: Obliczyć DM,A(λ) będącą prawdopodobieństwem zbioru {w : LA(w) ≤ λ}

względem miary PM.

Powyższe problemy mają swoje naturalne warianty decyzyjne, tj. czy dla danego t ∈ Q
zachodzi EM(A) = t (odpowiednio DM,A(λ) = t) oraz warianty aproksymacyjne, gdzie przy
danym ε > 0 chcemy obliczyć dowolne x ∈ Q, które znajduje się co najwyżej ε od EM(A)
(odpowiednio DM,A(λ)).

W pracy [H5] koncentrowaliśmy się na własnościach ilościowych automatów, więc założyli-
śmy że rozważane NWA są deterministyczne i akceptują (prawie) wszystkie słowa wejściowe.
Łączenie niedeterminizmu i semantyki probabilistycznej jest trudnym problemem, który nie
został dokładnie zbadany dla automatów z wagami. Zakładaliśmy że NWA są prawie uni-
wersalne, tj. akceptują prawie wszystkie słowa, gdyż w przeciwnym przypadku wartość ocze-
kiwana jest nieskończona. Problem, czy dany NWA jest prawie uniwersalny jest PSpace-
zupełny [H5]. Najważniejsze wyniki otrzymane w [H5] to:

Twierdzenie 11. Zachodzą następujące warunki:

(1) Dla f ∈ {LimInf,LimSup,LimAvg}, problemy probabilistyczne dla prawie uniwersal-
nych (f ;Sum)-automatów są obliczalne w czasie wielomianowym.

(2) Dla f ∈ {Inf,Sup}, problemy probabilistyczne dla prawie uniwersalnych (f ;Sum)-
automatów są nierekurencyjne (nieobliczalne).

(3) Dla f ∈ {Inf,Sup}, aproksymacyjne warianty problemów probabilistyczne dla prawie
uniwersalnych (f ;Sum)-automatów są #P-trudne i obliczalne w czasie wykładniczym.
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Znaczenie wyników. Zauważmy, że ilościowa pustość dla (LimAvg;Sum+)-automatów jest
w ExpSpace i jest PSpace-trudna, podczas gdy wynik (1) mówi, że problemy probabili-
styczne dla tych automatów są obliczalne w czasie wielomianowym. Co więcej, automaty
poboczne sumują wagi dodatnie jak i ujemne, tj. wynik (1) zachodzi dla (LimAvg;Sum)-
automatów, dla których rozstrzygalność problemu ilościowej pustości jest otwarta. Nega-
tywny wynik (2) pokazuje natomiast rozbieżność pomiędzy funkcjami LimInf,LimSup a
funkcjami Inf,Sup, co jest ciekawe o tyle że w przypadku standardowej semantyki, wyniki
dla Inf oraz LimInf (odpowiednio Sup oraz LimSup) się pokrywają [H4]. Dla funkcji f ∈
{LimInf,LimSup,LimAvg}, zwrócenie określonej wartości przez (silnie spójny) (f ;Sum)-
automat jest zdarzeniem ogonowym, którego prawdopodobieństwo wynosi 0 lub 1. Jest to
kluczowa własność wykorzystywana w konstrukcji wielomianowych algorytmów dla (1). W
przypadku f ∈ {Inf,Sup}, wartości zwracane przez (silnie spójny) (f ;Sum)-automat zależą
od prefiksów a zatem nie są zdarzaniami ogonowymi. Mimo tego, wynik (3) mówi, że trud-
ność z (2) wynika z wymagania dokładnych wartości. Jeśli ograniczymy się do aproksymacji,
wszystkie problemy probabilistyczne są obliczalne.

Złożoność problemów probabilistycznych jest często lepsza niż w przypadku ilościowej
pustości i uniwersalności. Co więcej, wielomianowe algorytmy z (1) do obliczania EM(A) i
DM,A(λ) dają nadzieję na wykorzystanie NWA w praktyce do specyfikowania własności ilo-
ściowych.

2.4. Warianty NWA

W tej części omówimy warianty NWA rozważane w pracach [H6] oraz [H7].

Ograniczona szerokość ([H6]). Złożoność problemów decyzyjnych dla NWA jest dość wy-
soka. W szczególności, problem ilościowej pustości dla NWA jest PSpace-trudny, co wynika z
redukcji problemu pustości przekroju języków regularnych do problemu (ilościowej) pustości
dla NWA — w tej redukcji, przy danych językach L1, . . . ,Ln, automat główny wywołuje n
automatów pobocznych, gdzie i-ty automat sprawdza czy dane słowo należy do języka Li.
Zauważmy, że w tej redukcji kluczowym jest, że wiele automatów pobocznych może praco-
wać na tym samym fragmencie słowa wejściowego. Aby otrzymać lepszą złożoność problemów
decyzyjnych można rozważyć takie NWA, w których niewiele automatów pobocznych działa
równocześnie.

W pracy [H6] rozważaliśmy podzbiór NWA, NWA o szerokości B, w których w każdym
przebiegu akceptującym, na każdej pozycji działa co najwyżej B automatów pobocznych.
Przykładowo, jeśli w Przykładzie 8 dodatkowo założymy, że pomiędzy kolejnymi odpowie-
dziami serwera występuje co najwyżej B żądań, to w takim przypadku średni czas odpowiedzi
można wyrazić za pomocą NWA o szerokości B.

W pracy [H6] badaliśmy złożoność problemów decyzyjnych dla NWA o szerokości B. Sam
problem, czy dany NWA posiada szerokość B, jest w PTime jeśli B jest stałe oraz jest
PSpace-zupełny jeśli B jest dane unarnie. Co więcej, skoncentrowaliśmy się na najciekawszym
przypadku z pracy [H4], tj. (LimAvg;Sum)-automatach. Głównym wynikiem pracy [H6] jest
następujące twierdzenie:

Twierdzenie 12. Problem ilościowej pustości dla (LimAvg;Sum)-automatów o szerokości
B jest (a) w PTime jeśli B jest stałe, oraz (b) jest PSpace-zupełny jeśli B jest dane unarnie.

Znaczenie wyników. Wynik z Twierdzenia 12 jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierw-
sze, bez ograniczenia na szerokość NWA, rozstrzygalność problemu ilościowej pustości dla
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(LimAvg;Sum)-automatów jest otwarta [H4]. Po drugie, problem ilościowej pustości dla
(LimAvg;Sum+)-automatów jest PSpace-trudny i w ExpSpace. A zatem złożoność z Twier-
dzenia 12 jest dużo lepsza.

Dwukierunkowe NWA. W przeciwieństwie to poprzedniego wariantu, w pracy [H7] bada-
liśmy rozszerzenie NWA, dwukierunkowe NWA, w którym automaty poboczne mogą czytać
słowo w obu kierunkach. Dokładniej, w klasycznych NWA, automat podrzędny wywołany na
pozycji i w słowie w działa na pewnym skończonym fragmencie w[i, j], czyli chodzi do przodu.
W dwukierunkowych NWA, automaty poboczne podzielone są na dwie grupy, automaty cho-
dzące do przodu oraz automaty chodzące do tyłu, które wywołane na pozycji i pracują na
pewnym prefiksie w[1, i]R, tj., czytają w[1, i] od pozycji i w kierunku początku słowa. W
dwukierunkowych NWA, automat główny nadal „chodzi w przód”.

Przykład 13. Rozważmy model systemu klient-serwer z Przykładu 8, gdzie występują nastę-
pujące zdarzenia: żądanie (r), obsługa wszystkich3 żądań (g) oraz pozostałe (i). Miarą obcią-
żenia systemu jest średnia liczba oczekujących żądań, tj., obliczamy dla każdej pozycji liczę
oczekujących żądań a następnie obliczamy granicę średnich.

Obciążenie systemu można obliczyć używając dwukierunkowych NWA — aby obliczyć liczbę
oczekujących żądań na pozycji i, automat poboczy liczy liczbę żądań pomiędzy ostatnią obsługą
żądań a obecną pozycją, tj., jest to automat chodzący do tyłu. Następnie, automat główny liczy
średnią.

W pracy [H7] pokazaliśmy że dwukierunkowe NWA wyrażają więcej własności niż jednokie-
runkowe NWA. Co więcej, pokazaliśmy, że uogólnienie NWA do dwukierunkowych NWA nie
powoduje wzrostu złożoności. W szczególności pokazaliśmy odpowiedniki głównych wyników
dla NWA i NWA o ograniczonej szerokości:

Twierdzenie 14. Zachodzą następujące warunki:
(1) Dla g ∈ {Min,Max,SumB}, każdy dwukierunkowy (f ; g)-automat A można prze-

kształcić do równoważnego automatu z wagami o wykładniczym rozmiarze względem
A.

(2) Problem ilościowej pustości dla dwukierunkowych (LimAvg;Sum+)-automatów o skoń-
czonej szerokości jest rozstrzygalny w ExpSpace i PSpace-trudny.

(3) Problem ilościowej pustości dla dwukierunkowych (LimAvg;Sum)-automatów o szero-
kości B jest (a) w PTime jeśli B jest stałe, oraz (b) jest PSpace-zupełny jeśli B jest
dane unarnie.

3. Problemy ilościowe dla automatów

W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki dotyczące problemów ilościowych dla wpro-
wadzonych wcześniej modeli automatów. Problemy te są związane z badaniami przedsta-
wionymi w poprzednich rozdziałach. Symulacje automatów Büchiego z wagami aproksymują
problem zawierania ilościowego używanego w formalizmie (F1) (Rozdział 1.1), dystans edy-
cyjny pomiędzy językami odpowiada przybliżaniu spełnialności za pomocą dystansu który
nie jest obliczany przez automaty z wagami (w odróżnieniu od formalizmu mierzenia modelu
z Rozdziału 1), i w końcu problem średniego kosztu stosu pozwala obliczyć średnie obciąże-
nie systemu (Przykład 13 z Rozdziału 2.4) w przypadku gdy każda obsługa serwera dotyczy
pojedynczego żądania klienta.

3W rozdziale 3.3 omawiamy wariant, w którym każde żądanie jest obsługiwane osobno.
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3.1. Symulacje automatów Büchiego z wagami

Formalizm (F1) (Ilościowe modelowanie) opiera się na pojęciu ilościowego zawierania, tj.,
pytania, czy dla danych dwóch automatów z wagami A1,A2 dla każdego słowa w wartość w
względem A1 nie przekracza wartości w względem A2, tj., LA1(w) ≤ LA2(w). Zauważmy, że
jeśli słowa akceptowane przez automat mają wartość 0 a słowa odrzucane wartość∞, ilościowe
zawieranie pokrywa się z definicją (jakościowego) zawierania języków. O ile w klasycznej
weryfikacji modelu dla LTL zawieranie się języków można zastąpić przez pustość negując
specyfikację, w przypadku ilościowym jest to niemożliwe. Automaty z wagami nie są zamknięte
ze względu branie przeciwności (mnożenie przez −1), co jest odpowiednikiem negacji, więc
ilościowego zawierania nie można zastąpić ilościową pustością.

Problem ilościowej pustości jest rozwiązywalny w czasie wielomianowym dla funkcji war-
tości rozważanych w literaturze (Twierdzenie 7) a problem ilościowego zawierania może być
nierozstrzygalny. Podobnie jak w przypadku jakościowym, ilościowe zawieranie jest specjal-
nym przypadkiem ilościowej uniwersalności, która jest nierozstrzygalna dla funkcji wartości
średniej w granicy LimAvg (Twierdzenie 7) a status rozstrzygalności dla sumy zdyskonto-
wanej Disc jest otwarty [D2]. Ogólnie, problem ilościowego zawierania jest PSpace-trudny,
gdyż uogólnia problem zawierania dla języków (ω-)regularnych.

W przypadku problemów trudnych obliczeniowo rozważa się podejście oparte na aprok-
symacji. Aproksymacyjnym odpowiednikiem zawierania jest symulacja [44], która implikuje
zawieranie (lecz implikacja odwrotna nie zachodzi w ogólności). Symulację można zdefinio-
wać w terminach gier. Rozważmy następującą grę rozgrywaną przez dwóch graczy Symulujący
(ang. Simulator) i Odróżniający (ang. Challenger) na automatach A1 i A2. Gra toczy się w
turach. W każdej turze Odróżniający wybiera przejście A2 a następnie Symulujący wybiera
przejście A1 o tej samej etykiecie. Odróżniający wygrywa, gdy Symulator nie może znaleźć
odpowiadającego przejścia w A1. W przeciwnym przypadku gracze konstruują nieskończone
przebiegi π2, π1 a Symulator wygrywa. Automat A1 symuluje automat A2, jeśli Symulator
ma strategię wygrywającą.

Symulacja była badana dla automatów Büchiego [35] oraz automatów z wagami (bez wa-
runków akceptacji) [17]. W przypadku symulacji automatów Büchiego, Oponent wygrywa gdy
π2 jest przebiegiem akceptującym (względem warunku Büchiego automatu A2), ale π1 nie jest
przebiegiem akceptującym A1 (w szczególności gdy π1 jest skończony). W przypadku auto-
matów z wagami, Oponent wygrywa gdy π2 jest przebiegiem A2 oraz jego wartość jest ostro
mniejsza od wartości π1 (jeśli π1 jest skończony to jego wartość to∞). W grach odpowiadają-
cych symulacji (1) automatów, (2) automatów Büchiego, oraz (3) automatów z wagami (bez
warunków akceptacji), strategie wygrywające są pozycyjne, tj., jeśli Oponent bądź Symulator
ma strategię wygrywającą to ma też strategię wygrywającą, która zależy jedynie od ostatniej
pozycji w grze.

W pracy [H8] badaliśmy gry odpowiadające symulacji dla automatów z wagami oraz wa-
runkami Büchiego, tj., automatów Büchiego z wagami. W takich grach Oponent wygrywa
gdy π2 jest przebiegiem akceptującym oraz jeśli π1 jest również przebiegiem akceptującym, to
wartość π2 jest ostro mniejsza od wartości π1. Zauważmy, że warunek zwycięstwa jest impli-
kacją. Gry z takim warunkiem są specjalnym przypadkiem (ilościowych) gier implikacyjnych,
które wprowadziliśmy w [H8].

Gra ilościowa jest zadana na grafie G razem z funkcją wypłat f przypisującą ścieżkom
G liczby rzeczywiste. W takiej grze wierzchołki G są podzielone na wierzchołki Gracza 1 i
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Gracza 2. Rozpoczynamy grę kładąc żeton na pewnej pozycji w G, który następnie jest prze-
suwany wzdłuż krawędzi w G — krawędzie wybiera ten gracz, na którego pozycji znajduje
się żeton. W ten sposób wynikiem gry jest ścieżka w G do której aplikujemy funkcję f . W
grach implikacyjnych wypłata zadana jest przez trzy warunki (Φ1,Φ2, f), gdzie Φ1,Φ2 są bo-
olowskimi warunkami zwycięstwa (np. warunkami Büchiego mówiącymi że pewne wierzchołki
występują na ścieżce nieskończenie często) a f jest funkcją wypłat. Trójka (Φ1,Φ2, f) generuje
funkcję wypłat f ′ taką, że dla ścieżki π mamy

f ′(π) =





f(π) gdy Φ1(π) oraz Φ2(π) zachodzą,
∞ gdy Φ1(π) nie zachodzi,
−∞ gdy Φ1(π) zachodzi ale Φ2(π) nie zachodzi.

W pracy [H8] badaliśmy gry implikacyjne powstające z symulacji dla automatów Büchiego
z wagami. Badaliśmy dwie funkcje wartości: średnią w granicy LimAvg oraz sumę zdys-
kontowaną dla ciągów nieskończonych (Disc). Pokazaliśmy, że otrzymane gry implikacyjne
są istotnie różne od poprzednio badanych gier odpowiadających symulacji. Symulacja auto-
matów Büchiego redukuje się do gier parzystości w 3 priorytetami a symulacja automatów z
wagami nad funkcjami wartości LimAvg,Disc redukuje się do gier z odpowiednimi funkcjami
jako funkcje wypłaty. W tych przypadkach każdy z graczy, jeśli może wygrać to wystarczy,
że będzie grał według pewnej strategii pozycyjnej, która zależy jedynie od ostatniej pozy-
cji w grze. W przypadku gier implikacyjnych obaj gracze wymagają nieskończonej pamięci
żeby wygrać. Mimo tego, pokazaliśmy, że gry implikacyjne odpowiadające symulacji auto-
matów Büchiego z wagami nad funkcjami wartości LimAvg,Disc można rozwiązać w czasie
pseudowielomianowym, tj., w czasie wielomianowym względem grafu G oraz wartości wag.
Wagi kodowane binarnie mogą mieć wykładnicze wartości. Zatem, pokazaliśmy efektywną
aproksymację odpowiedzi dla formalizmu (F1).

3.2. Odległość edycyjna pomiędzy językami bezkontekstowymi

Jak zostało wspomniane w Rozdziale 1, weryfikacja modelu odpowiada zawieraniu zbioru
śladów systemu LM w zbiorze poprawnych śladów LS zadanych przez specyfikację S. Takie
podejście jest sztywne — model nie spełnia specyfikacji gdy choćby pojedynczy ślad modelu
nie należy do języka specyfikacji. Aby uelastycznić weryfikację modelu zaproponowano podej-
ście oparte na odległości edycyjnej. Mówimy że odległość edycyjna od języka L1 do języka L2

wynosi co najwyżej k jeśli każde słowo z L1 można przy użyciu co najwyżej k operacji prze-
kształcić do pewnego słowa L2 [7, 8]. Zauważmy, że odległość od L1 do L2 jest co najwyżej 0
wtedy i tylko wtedy gdy L1 ⊆ L2.

W pracach [7, 8] badano problemy odległości edycyjnej dla języków regularnych. Dokład-
niej, badano następujące problemy TED (ang. threshold edit distance) oraz FED (ang. finite
edit distance):

• (TED) dane języki L1, L2 oraz k ≥ 0, czy odległość edycyjna od L1 do L2 wynosi co
najwyżej k?
• (FED) dane języki L1, L2, czy odległość edycyjna od L1 do L2 jest skończona?

Pokazano, że TED jest PSpace-zupełny dla L1, L2 danych przez DFA bądź NFA. Problem
FED jest PSpace-zupełny jeśli L2 jest dany przez NFA i coNP-zupełny jeśli L2 jest dany
przez DFA.
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Pojęcie odległości edycyjnej języków było badane w kolejnych pracach. W pracy [9] od-
ległość edycyjna języków regularnych drzew została zastosowana semantycznego porówna-
nia specyfikacji w następujących języków specyfikacji drzew: automatach na drzewach, XML
Schema oraz DTD. W pracy [9] zostało wprowadzone pojęcie średniej odległości edycyjnej, w
której koszt edycji słowa u dzielony jest przez jego długość. Średni koszt edycyjny realizuje
intuicję mówiącą, że przy długich słowach jesteśmy skłonni zgodzić się na więcej operacji
edycji niż przy krótkich.

Poza językami regularnymi, problem odległości edycyjnej pojedynczego słowa u od danego
języka bezkontekstowgo został wprowadzony w [1], gdzie też pokazano rozwiązujący go wie-
lomianowy algorytm. Złożoność oryginalnego algorytmu jest dość wysoka — ostatnio zostały
podane algorytmy aproksymacyjne działające w czasie bliskim kwadratowemu [50] oraz w
czasie bliskim liniowemu [52].

W pracy [H9] badaliśmy problemy odległości edycyjnej dla języków bezkontekstowych i
ich podklas, tj., badaliśmy problemy TED i FED dla języków L1, L2 reprezentowanych przez
odpowiednio DFA, NFA, DPDA, PDA. Pokazaliśmy (niemal) kompletną charakteryzacje zło-
żoności obu problemów w zależności od reprezentacji języków L1, L2. Zauważmy, że skoro
problemy TED uogólnia zawieranie się języków, dla L2 danego przez PDA problem TED jest
nierozstrzygalny. Podobnie, pokazaliśmy, że TED jest nierozstrzygalny dla L2 danego przez
DPDA i skupiliśmy się na przypadku, gdy L1 jest bezkontekstowy a L2 jest regularny. Taki
przypadek odpowiada modelowi zadanemu przez automat ze stosem oraz specyfikacji zadanej
przez automat skończony. Otrzymaliśmy następujące wyniki:

Twierdzenie 15. Zachodzą następujące warunki:
(1) Problem TED jest ExpTime-zupełny dla L1 danego przez DPDA lub PDA oraz L2

danego przez DFA lub NFA.
(2) Problem FED jest ExpTime-zupełny dla L1 danego przez DPDA lub PDA oraz L2

danego przez NFA.
(3) Problem FED jest coNP-zupełny dla L1 danego przez DPDA lub PDA oraz L2 danego

przez DFA.

Aby pokazać ExpTime-trudność w (1) i (2), pokazaliśmy że problem zawierania się L1 w
L2 dla L1 danego przez DPDA oraz L2 danego przez NFA jest ExpTime-trudny. Wynik (3)
jest najciekawszym wynikiem z pracy [H9]. Zauważmy, że odległość edycyjna pomiędzy L1

danym przez DPDA i L2 danym przez DFA może być wykładnicza. Mimo tego, pokazaliśmy,
że jeśli odległość edycyjna od L1 do L2 jest nieskończona, to istnieje wielomianowy świadek.
Ten świadek jest zbudowany na podstawie gramatyki generującej L1 oraz odwrotnego lematu
o pompowaniu, mówiącego, że dowolne słowo z L1 można podzielić na fragmenty pompowalne
oraz pozostałe fragmenty o ograniczonej długości (zależnej od L1).

3.3. Średni koszt stosu

Analogicznie do automatów z wagami, definiuje się automaty z wagami i stosem (ang. we-
ighted pushdown automata WPDA) — przejścia automatu ze stosem etykietuje się elementami
półpierścienia, a następnie wartość przebiegu i słowa definiuje się analogicznie jak w przy-
padku automatów z wagami [25]. W podobny sposób można zdefiniować automaty z wagami
i stosem nad funkcjami wartości [18].

O ile dla automatów z wagami przypisanie wag przejściom jest naturalne, to w przypadku
automatów ze stosem jest niewystarczające. Przebieg automatu ze stosem jest ciągiem konfi-
guracji, składających się ze stanu automatu oraz zawartości stosu. Przypisując wagi jedynie
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przejściom, ignoruje się stos. W pracy [H10] wprowadziliśmy problem średniego kosztu stosu,
gdzie koszt przebiegu jest zdefiniowany na podstawie zawartości stosu.

Dokładniej, dla automatu ze stosem A z symbolami stosowymi Γ definiujemy cenę stosu
c jako funkcję przypisującą symbolom stosowym Γ liczby naturalne. Cenę stosu rozszerzamy
na konfiguracje (q, u) (gdzie u ∈ Γ∗ to zawartość stosu) definiując koszt stosu c(q, u) jako
sumę cen elementów u (wraz z krotnościami). Następnie, dla przebiegu π automatu A de-
finiujemy dolny (IASC) i górny koszt stosu (SASC) jako odpowiednio górną oraz dolną
średnią w granicy kosztów stosów — formalnie IASC(c, π) = lim infk→∞ 1

k

∑k−1
i=1 c(π[i]) oraz

SASC(c, π) = lim supk→∞
1
k

∑k−1
i=1 c(π[i]). Dla IASC oraz SASC rozważamy odpowiadające

im problemy decyzyjne zdefiniowane podobnie do ilościowej pustości. Problem IASC (odpo-
wiednio SASC) pyta, przy danych cenie stosu c, λ ∈ Q oraz automacie ze stosem A, czy
istnieje przebieg A o dolnym IASC (odpowiednio górnym SASC) koszcie stosu nie przekra-
czającym λ. Głównym wynikiem pracy [H10] jest następujące twierdzenie.

Twierdzenie 16. Problemy IASC oraz SASC przy koszcie stosu danym unarnie są rozwią-
zywalne w czasie wielomianowym.

W Przykładzie 13 została zdefiniowana miara obciążenia systemu jako średnia liczba ocze-
kujących żądań, przy czym zakładaliśmy, że serwer obsługuje wszystkie oczekujące żądania
jedną instrukcją. Używając automatów ze stosem, możemy wyrazić system, w którym żądania
obsługiwane są pojedynczo, tj., każde zdarzenie obsługi (g) jest związane z dokładnie jednym
żądaniem (r). Wystarczy, że żądania (r) są umieszczone na stosie, a akcje obsługi żądania
ściągają pojedyncze żądanie ze stosu. Co więcej, średnie obciążenie systemu odpowiada pro-
blemowi IASC przy cenie r równej 1. Używając problemu IASC możemy również obliczyć
minimalną wartość średniego czasu odpowiedzi (zdefiniowanego w Przykładzie 8) gdy każde
zdarzenie obsługi jest związane z dokładnie jednym żądaniem.

Warto zwrócić uwagę, że zagnieżdżone automaty z wagami (NWA) omówione w Rozdziale 2
mają nieporównywalną siłę wyrazu względem problemów IASC,SASC dla automatów ze
stosem. Z jednej strony, automaty ze stosem oraz IASC wyrażają powyższą własność średniej
liczby oczekujących żądań przy założeniu że każde żądanie jest obsługiwane osobno, czego
nie można wyrazić przy pomocy NWA. Z drugiej strony, NWA mogą wyrazić średni czas
odpowiedzi w przypadku k par żądanie-obsługa: r1, g1, . . . , rk, gk, gdzie obsługa gi dotyczy
jedynie żądań ri i nie ma wpływu na pozostałe żądania. Taka własność nie jest wyrażalna
przez automat z jednym stosem.
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4. Omówienie pozostałych osiągnięć

4.1. Problem syntezy systemów rozproszonych

Instancją problemu syntezy rozproszonej [49] jest model systemu rozproszonego oraz specy-
fikacja. System rozproszony jest dany jako acykliczny graf skierowany G, którego każda kra-
wędź jest etykietowana pewną zmienną x, przy czym wymagamy aby krawędzie etykietowane
tą samą zmienną miały wspólne źródło. Wierzchołki G odpowiadają procesom, a krawędzie
przepływowi informacji, gdzie zmienne przyjmują wartości boolowskie. Ślad wykonania ta-
kiego systemu to ciąg wartościować zmiennych x pojawiających się na krawędziach G. Dla
procesu p, strategia to funkcja z historii zmiennych na etykietach krawędzi wchodzących do p
w zmienne na krawędziach wychodzących z p. Jeden z procesów jest wyróżniony i nazywamy
go Środowiskiem. Problem rozproszonej syntezy pyta, czy istnieją strategie dla wszystkich
procesów poza Środowiskiem, takie, że dla każdego zachowania Środowiska wynikowy ślad
spełnia specyfikację daną w LTL?

Problem syntezy rozproszonej jest nierozstrzygalny [51], a w pracy [27] została podana
dokładna charakteryzacja typów grafów dla których problem jest rozstrzygalny bądź nie. W
pracy [D1] wyróżniliśmy klasy formuł LTL, dla których problem syntezy jest rozstrzygalny
bądź nie. W szczególności pokazaliśmy, że już dla specyfikacji Fφ,Gφ, gdzie φ jest nie zawiera
operatorów temporalnych poza X, problem syntezy rozproszonej pozostaje nierozstrzygalny.
Dla specyfikacji bez operatorów U, X w pewnej postaci normalnej pokazaliśmy, że problem
syntezy jest NExpTime-zupełny i jest ściśle związany z DQBF (ang. Dependency Quantifier
Boolean Formula), tj., problemem spełnialności dla formuł boolowskich z kwantyfikatorami
Henkina.

4.2. Problem sum zdyskontowanych

W pracy [D2] badaliśmy problem TDS (ang. target discounted sum problem) zdefiniowany
następująco: dane a, b, λ, t ∈ Q, czy istnieje w ∈ {a, b}∗ (odpowiednio w ∈ {a, b}ω) takie,
że

∑|w|
i=1 λ

iw[i] = t? Problem TDS jest szczególnym przypadkiem problemów związanych z
sumą zdyskontowaną Disc takich jak: problem ilościowej uniwersalności dla automatów z
wagami nad funkcją Disc, gry z funkcją wypłaty Disc oraz osiągalność w grafach z wagami
wielowymiarowymi zdyskontowanymi (Disc). Co więcej, problem TDS obejmuje kluczową
trudność konieczną do rozwiązania tych problemów.

W pracy [D2] pokazaliśmy, że problem TDS jest rozstrzygalny jeśli ograniczymy się do cią-
gów w skończonych bądź ostatecznie okresowych. Otrzymane wyniki pozwoliły na rozwiązanie
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problemów ilościowej uniwersalności oraz ilościowego zawierania dla automatów z wagami na
słowach skończonych z funkcją Disc. W przypadku nieskończonym, pokazaliśmy, że TDS jest
związany z trudnymi problemami otwartymi: osiągalności przez iterowanie przekształceń ka-
wałkami afinicznych [46, 47] oraz należeniu do uogólnionych zbiorów Cantora [23]. Co więcej,
pokazaliśmy, że problem ilościowej uniwersalności dla automatów z wagami na słowach nie-
skończonych z funkcją Disc oraz problem (uogólnionego) TDS są wzajemnie redukowalne. W
uogólnionym TDS rozważamy słowa nad alfabetem a1, . . . , an ∈ Q dla pewnego n > 1 (dla
TDS n = 2).

4.3. Języki zapytań dla grafowych baz danych

Grafowe bazy danych to model reprezentacji wiedzy używany do reprezentacji sieci trans-
portowych, społecznościowych i innych obiektów, w których istotne są połączenia pomiędzy
elementami. Relacyjne i grafowe bazy danych różnią się w kluczowych aspektach. O ile rela-
cyjne bazy danych kładą nacisk na dane przechowywane w krotkach oraz zależności pomiędzy
krotkami, w grafowych bazach danych nacisk kładziony jest na łańcuchy zależności pomię-
dzy węzłami. Co więcej, dla relacyjnych baz danych SQL jest ogólnie przyjętym standardem,
natomiast dla grafowych baz danych nie ma ogólnie przyjętego standardu a poszukiwanie
odpowiedniego języka jest aktywnym obszarem badań [56].

W pracy [D3] zaproponowaliśmy język zapytań dla grafowych baz danych, który został roz-
szerzony o agregację w [D4]. Dla wprowadzonych języków, problem obliczania odpowiedzi jest
NL-zupełny względem bazy danych a ponadto wprowadzone języki mają większą siłę wyrazu
niż rozważane wcześniej języki REM [43], ECRPQ oraz ECRPQ+LC [6]. Głównym pomysłem
pozwalającym na poprawę siły wyrazu jest inna konstrukcja algorytmu obliczania odpowiedzi
zapytania. W poprzednich pracach, języki zapytań były budowane tak, aby miały efektywne
tłumaczenia do automatów bądź automatów z rejestrami [43] — wtedy odpowiedź na zapy-
tanie sprowadza się do sprawdzenia pustości przekroju języka automatu (odpowiadającego
zapytaniu) z językiem ścieżek grafu. W przypadku [D3] oraz [D4], automat jest budowany w
locie dla danego zapytania oraz grafu.

4.4. Elementarne logiki modalne

Semantyka (zdaniowych) logik modalnych jest zadana przez struktury Kripkego (V,E, p),
gdzie (V,E) jest grafem nazywanym ramką Kripkego, a p : V → 2P przypisuje każdemu v ∈ V
wartościowanie zmiennych zdaniowych z P . Logiki modalne definiuje się poprzez zadanie
aksjomatów modalnych bądź równoważnie przez zadanie warunków na ramki Kipkego [53].
Elementarna logika modalna to logika modalna, której klasa ramek jest zadana przez formułę
pierwszego rzędu Φ, tj., klasa ramek spełniających Φ, gdzie Φ jest nad językiem składającym
się z pojedynczego symbolu relacyjnego R interpretowanego jako następnik E w strukturach
Kripkego. Przykładowo, logika modalna T zadana przez aksjomat (�p =⇒ p) odpowiada
klasie ramek zwrotnych i może być zadana przez formułę ∀x.xRx. Powyższe dwa sposoby
definiowania logik istotnie się różnią — istnieją elementarne logiki modalne niedefiniowalne
aksjomatycznie oraz aksjomaty nie definiujące logiki elementarnej [30].

W pracach [D5], [D6] oraz [D7] badaliśmy spełnialność w elementarnych logikach modal-
nych definiowanych przez formuły uniwersalne, tj., formuły postaci ∀~x.Ψ(~x), gdzie Ψ jest bez
kwantyfikatorów. Problem spełnialności dla logik modalnych definiowanych przez takie for-
muły jest nierozstrzygalny [32, 33] a w pracy [D5] pokazaliśmy, że jest on nierozstrzygalny
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dla logiki definiowanej przez poniższą formułę, która wydaje się być minimalną:

∀x, y, z. ¬xRy ∨ yRx ∨ ¬xRz ∨ zRx ∨ yRz ∨ zRy
Co więcej, w [D5] pokazaliśmy, że spełnialność jest rozstrzygalna dla logik definiowanych przez
uniwersalne formuły Hornowskie Φ oraz podaliśmy pełną charakteryzację złożoności spełnial-
ności ze względu na Φ. Następnie, w pracy [D6], pokazaliśmy, że dla każdej uniwersalnej
formuły Φ implikującej przechodniość, problem spełnialności dla logiki definiowanej przez Φ
jest rozstrzygalny. W pracy [D7] badaliśmy różnice pomiędzy problemem spełnialności i skoń-
czonej spełnialności dla elementarnych logik modalnych. Podaliśmy przykłady uniwersalnych
formuł Φ1,Φ2 takich, że

• dla logiki wyznaczonej przez Φ1 problem spełnialności jest rozstrzygalny, ale problem
skończonej spełnialności jest nierozstrzygalny, oraz
• dla logiki wyznaczonej przez Φ2 problem spełnialności jest nierozstrzygalny, ale pro-

blem skończonej spełnialności jest rozstrzygalny.

4.5. Średni czas odpowiedzi

Średni czasu odpowiedzi (Przykład 8) jest podstawową miarą wydajności systemów. Po-
mimo tego, że zagnieżdżone automaty z wagami obliczają średni czas odpowiedzi (Przykład 8),
w pracy [D8] badaliśmy (ilościową) osiągalność, gry oraz problemy probabilistyczne związane
ze średnim czasem odpowiedzi. Pokazaliśmy, że wszystkie te problemy są obliczalne w czasie
wielomianowym. W szczególności, przypadek gier z funkcją wypłaty będącą średnim czasem
odpowiedzi, nie wynika z poprzednich prac.

4.6. Automaty z monitorami

Praca [D9] ma charakter przeglądowy. Omówiliśmy różne modele używane do specyfika-
cji właściwości jakościowych oraz ilościowych. Pokazaliśmy, że NWA o ograniczonej szeroko-
ści (przedstawione w Rozdziale 2.4) odpowiadają wariantowi automatów z rejestrami kosz-
tów (Rozdział 2.1.3,[3]) nad słowami nieskończonymi, gdzie szerokość odpowiada liczbie reje-
strów. NWA mogą być zatem przedstawione jako automaty z nieskończenie wieloma rejestrami
kosztów.
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