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Zainteresowania badawcze
Wiekszość
moich badań dotyczy automatów skończonych na drzewach. Au,
tomat taki czyta drzewo skończone binarne, rozpoczynajac
, od liści, a kończac
,
na korzeniu (rzecz jasna sa, też inne warianty). Ma on skończony zbiór stanów
Q oraz zbiór regul postaci: “jeśli wyliczylem lewe poddrzewo do stanu p ∈ Q, a
prawo poddrzewo do stanu q ∈ Q, zaś etykieta, korzenia jest a, to cale drzewo
wyliczam stanu r ∈ Q”. Automatem takim można sprawdzić na przyklad, czy
w drzewie jest parzysta ilośc wystapień
etykiety a, ale nie można sprawdzić, że
,
w drzewie etykiety a oraz b wystepuj
a, tyle samo razy.
,
Poniżej przedstawione sa, konkretne zagadnienia, którymi sie, zajmowalem.
Automaty ścieżkowe. Automat na drzewach, tak jak zostal przedstawiony powyżej,
jest maszyna, równolegla:
, dla przetworzenia calego drzewa, musi przetwarzać
jednocześnie jego poddrzewa (poczawszy
od wszystkich liści). Istnieje też natu,
ralny model sekwencyjny, w którym automat przechodzi drzewo wierzcholek po
wierzcholku. Reguly w tym modelu sa, postaci: “jeśli jestem w wierzcholku o
etykiecie a i mam stan q ∈ Q, to ruszam sie, w kierunku d ∈ {%, -, &, .} i przechodze, do stanu r ∈ Q”. Automaty takie zostaly wprowadzone na poczatku
lat
,
siedemdziesiatych,
niemniej
przez
trzydzieści
lat
nie
wiadomo
by
lo,
czy
każdy
,
(równolegly) automat na drzewach można równważnie opisać za pomoca, automatu ścieżkowego. Wspólnie z Thomasem Colcombetem udzieliliśmy negatywnej odpowiedzi na to pytanie [7]; pokazaliśmy też, że automatów ścieżkowych
nie można determinizować [6].
Algebra drzew. Automaty na skończone slowach można równoważnie opisywać
jako pólgrupy skończone. Obserwacja ta leży u podstaw licznych zwiazków
,
miedzy
teoria, jezyków
formalnych a algebra, nieprzemienna.
, Na przyklad twierdze,
,
nie Schützenbergera mówi, że jezyk
regularny slów można opisać wyrażeniem
,
bez gwiazdki L∗ wtedy i tylko wtedy, gdy żadna nietrywialna grupa nie dzieli
pólgrupy syntaktycznej jezyka.
Wspólnie z Igorem Walukiewiczem poszukujemy
,
podobnych wyników dla jezyków
drzew [12].
,
Alfabety nieskończone. Zazwyczaj przymuje sie,
, że zbiór liter a, które moga,
etykietować wierzcholki drzewa, jest skończony. Niemniej w rzeczywistych zastosowaniach zbiór ten może być potencjalnie nieskończony. Jeżeli na przyklad
drzewo jest dokumentem XML, to etykieta może zawierać liczbe,
, albo nawet
caly dlugi tekst. Prace [9,10] przedstawiaja, modele automatowe, w których alfabet jest nieskończony. Automaty takie musza, być bardzo ograniczone, gdyż
1

nawet najprostsze wlasności dotyczace
alfabetów nieskończonych sa, co najmniej
,
tak trudne, jak problem osiagalności
w
sieciach Petriego.
,
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[6] M. Bojańczyk and T. Colcombet. Tree-walking automata cannot be determinized. International Colloquium on Automata, Languages and Programming,
volume 3142 of Lecture Notes in Computer Science, pages 246 256, 2004.
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