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Napjainkban az algebrai, számítógépalgebrai és automataelméleti kutatá-

sok egyik f® iránya a különböz® algebrai kérdések bonyolultságelméleti vizs-

gálata. Az univerzális algebra, automataelmélet és formális nyelvek legfon-

tosabb kérdései közé tartozik két kifejezés ekvivalenciájának eldöntése, va-

lamint egy egyenlet megoldhatóságának eldöntése különböz® véges algebrák

felett.

Az ekvivalencia probléma egy adott A algebra felett azt a kérdést vizs-

gálja, hogy teljesül-e két tetsz®leges kifejezésre (p és q), hogy minden A-

beli behelyettesítésre egyenl® értéket vesznek fel, azaz p ≈ q azonosság-e

A-ban. Az egyenletmegoldhatóság probléma pedig azt kérdezi, hogy a p = q

egyenletnek van-e megoldása A felett. Mind az ekvivalencia, mind pedig

az egyenletmegoldhatóság problémának két változata van. Az els®ben az

inputként kapott p és q kifejezések termek, azaz olyan kifejezések, melyek

változókból és az algebra alapm¶veleteib®l épülnek fel. A másik változatban

mindkét kifejezés polinom, azaz olyan kifejezés, mely változókból, algebrából

való konstansokból és az algebra alapm¶veleteib®l áll. Így kapjuk a term-

ekvivalencia (röviden ekvivalencia), a polinom-ekvivalencia, valamint a term

egyenletmegoldhatóság és polinom egyenletmegoldhatóság (röviden egyenlet-

megoldhatóság) problémákat.

Mindegyik probléma eldönthet® egy adott véges A algebrára: mindössze

ellen®rizni kell az összes A-beli helyettesítést. Azonnal adódik tehát a kér-

dés, hogy mennyire gyorsan lehet eldönteni a fenti problémákat a különböz®

algebrákra, azaz a fenti döntési problémák milyen bonyolultsági osztályba

esnek. A dolgozat ezen bonyolultsági osztályokat vizsgálja véges gy¶r¶kre és

csoportokra.

De�níció (2.1. de�níció). Az ekvivalencia probléma (egy A adott véges al-

gebrára) bemenete két A feletti term kifejezés (s és t), és azt kérdezi, hogy

s és t ekvivalensek-e A felett, azaz igaz-e, hogy A |= s ≈ t. A polinom

ekvivalencia probléma (egy A adott véges algebrára) bemenete két A feletti

polinom (p és q), és azt kérdezi, hogy p és q ekvivalensek-e A felett, azaz

igaz-e, hogy A |= p ≈ q. Az egyenletmegoldhatóság probléma (egy A adott

véges algebrára) bemenete két A feletti polinom (p és q), és azt kérdezi, hogy

van-e olyan A feletti helyettesítés, melyre pA és qA azonos értéket vesz fel,
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azaz a p = q egyenlet megoldható-e A felett.

A term egyenletmegoldhatósággal nem foglalkozunk, ez ugyanis gy¶r¶kre

és csoportokra triviális. A többi három probléma esetén a bonyolultságot a

bemenet méretében vizsgáljuk, melyhez de�niálnunk kell kifejezések hosszát.

A különböz® egymással ekvivalens de�níciók közül mi a következ®t választ-

juk:

De�níció (2.2. de�níció). Legyen A egy véges algebra. Egy p (term vagy

polinom) kifejezés hosszát induktívan de�niáljuk és ∥p∥-vel jelöljük. Egy

x változó vagy egy c konstans hossza 1: ∥x∥ = ∥c∥ = 1. Ha f az A al-

gebra egy m változós alapm¶velete, akkor az f (p1, . . . , pm) polinom hossza

(amennyiben f (p1, . . . , pm) értelmes) a pi polinomok hosszainak összege:

f (p1, . . . , pm) =
∑m

i=1 ∥pi∥. Így f (x1, . . . , xm) hossza m.

Azontúl, hogy az ekvivalencia és egyenletmegoldhatóság problémák ön-

magukban is érdekesek, komoly alkalmazásaik vannak a matematika külön-

böz® területein. Az univerzális algebra egyik fontos megoldatlan kérdése,

hogy egy A algebra benne van-e egy V varietásban. Itt a V varietás kétfé-

leképpen lehet megadva: vagy azon azonosságokkal, melyek minden V-beli
algebrában teljesülnek, vagy egy B algebra által generálva. Utóbbi esetben

V-ben pontosan azok az azonosságok teljesülnek, melyekB-ben is teljesülnek.

Így például ha ellen®rizzük, hogy A-ban teljesülnek-e a V-beli azonosságok,
akkor el tudjuk dönteni, hogy A benne van-e V-ben. Az egyenletek megold-

hatóságával kapcsolatos eredményeket automataelméletben használják. Egy

nyelv felismerése például visszavezethet® a nyelv szintaktikus monoidja felett

egy egyenlet megoldhatóságának eldöntésére.

Eleinte számítástudományi berkekben foglalkoztak különböz® algebrai

strukrúrák fölött az ekvivalencia problémával. Legel®ször a Syracuse-i Egye-

tem Computer Science tanszékének kutatói találkoztak a problémakörrel, ®k

vezették be a term ekvivalencia (term equivalence) elnevezést is. A kérdést

csak véges kommutatív gy¶r¶k és véges hálók fölött vizsgálták. Kutatásaik-

nak gyakorlati háttere volt: gyógyszeripari kísérletek összehangolása vezetett

a fenti kérdésekre. Bebizonyították, hogy egy R véges, kommutatív gy¶r¶ fe-

letti ekvivalencia probléma P-beli, ha R nilpotens, és coNP-teljes egyébként
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[10]. Kés®bb Burris és Lawrence [6] bebizonyították, hogy ugyanez teljesül

tetsz®leges (nem feltétlenül kommutatív) gy¶r¶kre is.

Burris és Lawrence a bizonyításukban a SAT problémát visszavezették

összegek szorzatainak ekvivalenciájára. Azonban ezen polinomokat mono-

mok összegére bontva a kapott új polinom hossza akár exponenciális is lehet

az eredeti polinom méretében. Ez motiválta Ross Willardot az úgynevezett

szigma ekvivalencia és szigma egyenletmegoldhatóság problémák de�niálásá-

ban, ahol a bemen® polinom monomok összege, ahogy az a gy¶r¶elméletben

megszokott. Willard és Lawrence [12] azt sejtette, hogy egy véges gy¶r¶

feletti szigma ekvivalencia P-beli, ha a Jacobson radikál szerinti faktor kom-

mutatív, és coNP-teljes egyébként. Szabó és Vértesi bebizonyították a sejtés

coNP-teljes részét: [14, 15, 16]-ban igazolják, hogy a szigma ekvivalencia

coNP-teljes minden olyan gy¶r¶ felett, melyre a Jacobson radikál szerinti

faktor nem kommutatív. A dolgozat 3. fejezetében igazoljuk a sejtést kom-

mutatív gy¶r¶kre.

Tétel (3.1. tétel). Legyen R véges, kommutatív gy¶r¶. Ekkor az R feletti

szigma (polinom) ekvivalencia probléma P-beli.

A szigma egyenletmegoldhatóságról egyel®re nem jelent meg dolgozat, de

Szabó és Vértesi [16]-ban szerepl® ötlete alapján igazolható, hogy a szigma

egyenletmegoldhatóság NP-teljes minden olyan gy¶r¶ felett, melyre a Jacob-

son radikál szerinti faktor nem kommutatív. A 3. fejezetben speciális alakú

kommutatív gy¶r¶kre meghatározzuk a szigma egyenletmegoldhatóság bo-

nyolultságát.

Tétel (3.2. tétel). Legyen az R gy¶r¶ véges testek, Z4-ek és nilpotens gy¶r¶k

direkt összege. Ekkor az R feletti szigma egyenletmegoldhatóság P-beli.

Csoportokra a fenti kérdések meglehet®sen nyitottak. A nilpotens cso-

portok feletti ekvivalencia probléma P-beli Burris és Lawrence eredménye

alapján [7]. Goldmann és Russell [8]-ban és [9]-ben bebizonyítják, hogy a nil-

potens csoportok feletti egyenletmegoldhatóság P-ben van. Bizonyításukban

a nilpotens csoportok feletti egyenletmegoldhatóságot nyelveknek a nilpotens

csoportokhoz rendelt nem uniform, véges, determinisztikus automaták általi
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felismerésére vezetik vissza. Ezen automatákat Péladeau és Thérien vizsgálta

a csak francia nyelven megjelent [13]-ban, ám számos, a bizonyításban fontos

szerepet játszó tulajdonságuk [17]-ben belátott eredményekre épül. Gold-

mann és Russell bizonyításának magva így elvész a fenti cikkláncolatban.

Az 5. fejezetben egy olyan közvetlen bizonyítást adunk, mely a fenti három

cikkb®l összeállítható gondolatmenethez képest kicsivel tisztább, valamivel

egyszer¶bb, kijön bel®le az ekvivalencia, és nem hivatkozik másokra.

Tétel (5.2. tétel). Legyen G nilpotens csoport. A G feletti (polinom) ekvi-

valencia és az egyenletmegoldhatóság P-beli.

A nilpotens csoportok után természetesen adódik azon csoportok vizsgá-

lata, melyek két Abel csoport szemidirekt szorzataként állnak el®. Burris és

Lawrence [7]-ben felvetette a nem nilpotens, feloldható csoportokra az ekvi-

valencia bonyolultságának problémáját. Ondrej Klíma félcsoportokra vizs-

gálta az ekvivalencia és egyenletmegoldhatóság bonyolultságát: [11]-ben az

S3 csoport kivételével meghatározta minden legfeljebb hatelem¶ félcsoport-

ra ezen bonyolultságokat. Goldmann és Russell [8]-ban megkérdezte az S3

feletti egyenletmegoldhatóság bonyolultságát. A 6. fejezetben nem nilpotens

véges csoportok osztályaira határozzuk meg az ekvivalencia és egyenletmeg-

oldhatóság bonyolultságát. Így megválaszoljuk Klíma, Goldmann és Russel

kérdését, valamint részeredményeket érünk el a Burris és Lawrence által fel-

vetett probléma megoldásában.

Tétel (6.3. következmény). Az alábbi csoportokra a (polinom) ekvivalencia

probléma P-beli.

1. G = AoB, ahol A és B is Abel,

2. G = Zn oB, ahol a B feletti (polinom) ekvivalencia P-beli.

3. G = Zn1 o (Zn2 o · · ·o (Znk
o (AoB))), ahol az ni-k pozitív egészek

és A, B kommutatív csoportok.

Tétel (6.5. következmény). Az alábbi csoportok felett az egyenletmegoldha-

tóság P-beli.
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1. G = Zp oB, ahol B véges kommutatív csoport, p prím;

2. G = Z4 oB, ahol B véges kommutatív csoport;

3. G = Z2
2 oB, ahol B véges kommutatív csoport, 2 - |B|;

4. G = Z2
p o Z2, ahol p páratlan prím.

A fenti csoportosztályok egy részére vonatkozó eredmények [5]-ben angol

nyelven, [1]-ben magyar nyelven megtalálhatók. A 6. fejezetben egy olyan

bizonyítást közlünk, mely az AoB csoport feletti ekvivalencia és egyenlet-

megoldhatóság problémákat visszavezeti az A, mint End A gy¶r¶ feletti mo-

dulusra vonatkozó problémákra. Mindeddig az irodalomban nem de�niálták

modulusokra az ekvivalenciát és egyenletmegoldhatóságot. A 4. fejezetben

de�niáljuk a moduluspolinom és modulusmonom fogalmát, majd segítségük-

kel de�niáljuk az ekvivalencia és egyenletmegoldhatóság szigma változatait.

A 4. fejezet eredményei ugyan önmagukban is érdekesek, ám els®sorban más

tételek bizonyításaihoz használjuk fel ®ket. Ezért a 4. fejezet eredménye-

it els®sorban f® bizonyítási technikáknak tartjuk. A 6. fejezet fent említett

eredményeihez az alábbi tételeket használjuk fel.

Tétel (4.1. tétel). Legyen R egy kommutatív, egységelemes gy¶r¶, M egy R
feletti h¶ modulus. Legyen S az R∗ egy részcsoportja. Ha f modulusmono-

mok összegeként felírt moduluspolinom, akkor ∥f∥ polinomidejében eldönthe-

t®, hogy az S-beli helyettesítésekre teljesül-e, hogy (R,M) |= f ≈ 0.

Tétel (4.2. tétel). Legyen R = ⊕l
i=1Fi, ahol Fi test minden 1 ≤ i ≤ l-re.

Legyen M egy R feletti modulus. Legyen S = ⊕Si, ahol Si az F∗
i egy részcso-

portja. Legyen f modulusmonomok összegeként felírt moduluspolinom. Ekkor

∥f∥ polinomidejében eldönthet®, hogy f = 0 megoldható-e S-beli helyettesí-
téssel (R,M) felett.

A 7. fejezetben nemfeloldható csoportokat vizsgálunk. Az egyenlet meg-

oldhatóság probléma véges, nem feloldható csoport felett NP-teljes [8, 9]. Az

alábbi tétel angolul [2]-ben, magyarul [3]-ban olvasható:

Tétel (7.1. tétel). Véges, nem feloldható csoport feletti (polinom) ekvivalen-

cia probléma coNP-teljes.
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Gyakran el®fordul, hogy egy kifejezést egyszer¶bb megadni új m¶veletek-

kel, mint csak az algebra alapm¶veleteivel. Például az [[[x1, x2] , x3] , . . . , xn]

kifejezés hossza csupán n, ha használhatjuk a kommutátort, ám kifejtve a

csoportszorzással exponenciális hosszú lenne n-ben. A kifejezések hosszá-

nak változása maga után vonhatja az ekvivalencia és egyenletmegoldhatóság

problémák bonyolultságának megváltozását. Ez motiválja, hogy a 8. fejezet-

ben bevezetjük az úgynevezett kiterjesztett problémákat, amikor az input-

ként kapott kifejezések használhatnak új, az algebra alapm¶veleteib®l el®ál-

lított termeket.

De�níció (8.1. de�níció). Legyen G = (G, ·) egy véges csoport. Azt mond-

juk, hogy a G feletti kiterjesztett (polinom) ekvivalencia (egyenletmegoldha-

tóság) probléma P-beli, ha bármely f1, . . . , fk termek esetén a (G, ·, f1, . . . , fk)
feletti (polinom) ekvivalencia (egyenletmegoldhatóság) P-beli. Azt mondjuk,

hogy a G feletti kiterjesztett (polinom) ekvivalencia probléma coNP-teljes

(egyenletmegoldhatóság NP-teljes), ha vannak olyan f1, . . . , fk termek, me-

lyekre a (G, ·, f1, . . . , fk) feletti (polinom) ekvivalencia coNP-teljes (egyenlet-

megoldhatóság NP-teljes).

A 8. fejezet f® eredménye, hogy csoportok esetén a kiterjesztett problé-

mákra dichotómia áll fenn.

Tétel (8.2. tétel). Legyen G = (G, ·) egy véges csoport. Ha G nilpotens,

akkor a G feletti kiterjesztett (polinom) ekvivalencia és kiterjesztett egyen-

letmegoldhatóság problémák mindegyike P-beli. Ha G nem nilpotens, akkor

van olyan f term, hogy a (G, ·, f) feletti (polinom) ekvivalencia coNP-teljes,

valamint a (G, ·, f) feletti egyenletmegoldhatóság NP-teljes.

Az értekezés legtöbb eredménye ezután kerül publikálásra. Az érteke-

zés témájában eddig megjelent publikációim angol nyelven [2, 4, 5], magyar

nyelven [1, 3].
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