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Kováts Endre József
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Dolgozatom központi ind́ıttatása a 2013-as
STOC konferencián Bei, Chen és Zhang által
bemutatott próbálkozásokkal tanuló számı́tási
modell által felvetett kérdések kutatása. Iva-
nyos, Kulkarni, Qiao, Sántha és Sundaram
2014-es cikkükben [IKQSS] szisztematikusan
vizsgálták, hogy egy eldöntési probléma esetén
milyen kritériumoknak kell teljesülni, hogy
az a körülmény, hogyha a pontos probléma
csak egy orákulumon keresztül érhető el ne
tegye szignifikánsabban nehezebbé a feladat
megoldását. Eredményeik azt mutatják, hogy
megfelelő információt szolgáltató orákulum
esetén egy S relációhalmaz egyeśıtésre való
lezártjának megtalálása a kérdéses kritériumok
meghatározásának kulcsa.

Ennek a halmazelméleti szempontból unióra
zártságnak tanulmányozásához Schaefer 1978-as
STOC konferencián bemutatott dichotómia
tételét és annak bizonýıtását vizsgáltam. Az
emĺıtett tétel 6 kritériumot fogalmaz meg S
relációhalmazra azt álĺıtja, hogy pontosan
akkor oldható meg polinom időben SAT(S),
ha legalább egyik kritérium teljesül, különben
NP-teljes.

A bizonýıtás alapmot́ıvumai és
témavezetőmmel való konzultációk alapján
a következő eredményekre jutottam a di-
chotómia tétel 6 osztályába tartozó relációk
unióra zárt rendszereit keresve:

1.: A legbővebb olyan halmazrendszer aminek
elemeit mint relációkat kieléǵıt a csupa nulla
vektor az összes ilyen reláció rendszere, mivel az
egész osztály zárt az unióképzésre. A csupa 1-es
vektorral kieléǵıthető relációk halmazára ugyan
ez igaz.

2.: Olyan relációk halmaza esetén, melyek
léırhatóak egy {0, 1} test feletti egyenletrend-
szerrel a legbővebb unióra zárt halmazrendszer
ami megőrzi ezt a tulajdonságot egy olyan
tartalmazási lánc, amit kiegésźıtünk legkisebb
elemének mint affin altérnek két eggyel kevesebb
dimenziós alterével amik egymás eltoltjai.

3.: Olyan relációk esetén amik léırhatóak
olyan CNF formulával aminek minden
mellékmondatában maximum egy nem negált
változó van nem sikerült meghatározni a
keresett zárt rendszereket, azonban arra az
eredményre jutottam, hogy két ilyen reláció
esetén az uniójukra való megőrződés problémája
egyenértékű azzal a kérdéssel, hogy két met-
szetfélháló uniója milyen esetekben lesz met-
szetfélháló. Azon relációk esetében, mikor a léıró
CNF formula minden mellékmondatában maxi-
mum egy nem negált változó van a probléma
azonos nehézségű.

4.: Az utolsó osztály azon relációk, melyek
léırhatóak mellékmondatonként maximum két
literált tartalmazó CNF formulákkal. Ezen
relációk esetén sem sikerült általánosan léırni
a szükséges rendszereket, viszont a két reláció
uniójára való megőrződés kérdése szintén vissza-
vezethető metszetfélhálók uniójára, azonban a
probléma annál nehezebbnek ı́gérkezik.

Végeredményként kimondhatjuk, hogy a
2., 3. és 4. t́ıpusú relációk esetén elég ritka,
hogy unióképzésre megőrződjön az adott tulaj-
donság. Ezen ritka esetek meghatározása pedig
a metszetfélhálók mélyebb algebrai vizsgálatával
érhető el.
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