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Fundamentalne wlasnosci teorii bqdqcych zbiorami Tuple Generating Depen
dencies i zwiqzki mi^dzy tymi wlasnosciami 

W przedstawionej do oceny rozprawie badane wlasnosci pewnego rodzaju ograniczen 
dla relacyjnych baz danych. Od strony teoretycznej, relacyjna baza danych to wlasciwie 
pewna struktura relacyjna, a ograniczenia dla takiej bazy danych, to pewne formuly 
(zazwyczaj) logiki pierwszego rz^du. Co za t y m idzie, badanie wlasnosci roznych ograniczen 
dla relacyjnych baz danych sprowadza si^ do badania wlasnosci pewnych szczegolnych teorii 
logicznych i moze si^ odbywac z wykorzystaniem metod znanych logice. 

Podstawowym problemem z punktu widzenia zastosowah bazodanowych jest tzw. pro
blem query answering, QA. Dla zapytah boolowskich (bez zmiennych wolnych) jest to 
problem decyzyjny: dla danej struktury relacyjnej D, zbioru ograniczen T i zapytania q, 
pytamy, czy q jest prawdziwe w kazdym (skonczonym) modelu teorii T zawieraj^cym D 
jako podstruktur^. Rozstrzygalnosc i zlozonosc obliczeniowa problemu query answering 
zalezy od j^zyka, w ktorym wyrazane s^ ograniczenia teorii T i od postaci zapytah. 
Odnosnie postaci zapytah, zazwyczaj rozwazane s^ zapytania koniunkcyjne, czyli formuly 
postaci 3y ip{x,y), gdzie jest koniunkcjq, formul atomowych, lub ich alternatywy. 

Kluczowym poj^ciem dla przedstawionej rozprawy jest jeden z glownych typow ograni
czen dla relacyjnych baz danych, a mianowicie tzw. tuple generating dependency, w skrocie 
T G D . W terminach logiki jest to zdanie logiki pierwszego rz^du postaci 

yx,y {(l){x,y) ^ 3y ipix.y)), 

gdzie (j) i ip ssj. koniunkcjami formul atomowych, zwanymi odpowiednio ciaiem i glowq. 
Rozprawa poswi^cona jest wlasnosciom i zastosowaniom teorii logicznych b^d^cych zbio
rami T G D i wpisuje si^ w nadal aktualn^ problematyk^ studiowan^ przez wielu badaczy 
na calym swiecie, co najmniej od lat 80-tych ubieglego stulecia. W zwi^zku z t y m , ze 
problem query answering dla zapytan koniunkcyjnych i teorii b^d^cych zbiorami T G D jest 
nierozstrzygalny, naturalnym przedmiotem badah s^ teorie zlozone z TGDs spelniaj^cych 
pewne dodatkowe ograniczenia na zawartosc sygnatury lub postac ciala i glowy. W rozpra
wie rozwazanych jest kilka problemow zwi^zanych z problemem query answering istotnych 
dla praktycznych zastosowah. 

Rozprawa doktorska Pana mgr. Tomasza Gogacza ma form^ spojnego tematycznie 
zbioru artykulow opublikowanych lub przyj^tych do druku w czasopismach naukowych, 
ktorym towarzyszy 26-stronicowe wprowadzenie w j^zyku angielskim. Rozprawa zawiera 
tez krotkie streszczenie w j^zyku polskim i angielskim. Zbior artykulow sklada si^ z czterech 
prac: 

(PI ) Tomasz Gogacz, Jerzy Marcinkowski: Converging to the Chase - A Tool for Finite 
ControUabihty. LICS 2013: 540-549; 

^Niniejsza recenzja zostala przygotowana na podstawie pisma prof, dr hab. Piotra Bilera, Dziekana 
Wydzialu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego, z dnia 28.09.2015 roku. 



(P2) Tomasz Gogacz, Jerzy Marcinkowski: On the B D D / F C conjecture. PODS 2013: 
127-138; w rozprawie zamieszczono peln^ wersj^ pracy konferencyjnej wyslan^ do 
czasopisma Journal of Computer and System Sciences w 2013 roku; 

(P3) Tomasz Gogacz, Jerzy Marcinkowski: All-Instances Termination of Chase is Undeci-
dable. I C A L P (2) 2014: 293-304; 

(P4) Tomasz Gogacz, Jerzy Marcinkowski: The Hunt for a Red Spider: Conjunctive Query 
Determinacy is Undecidable. LICS 2015: 281-292. 

Pierwsza publikacja wchodz^ca w sklad rozprawy poswi^cona jest problemowi skoii-
czonej kontrolowalnosci, FC, czyh pytaniu, czy problem query answering i problem query 
answering w modelach skonczonych, s^ rownowazne. Pozytywna odpowiedz na to pytanie 
dla teorii rozwazanych w pracy pozwala sprowadzic problem query answering w modelach 
skonczonych do problemu QA w modelu uniwersalnym, zwanym Chase (p. 2.4, str. 7-8), co 
znacznie ulatwia rozumowanie i ma fundamentalne znaczenie dla zastosowah praktycznych. 

Motywacj^ do badah przedstawionych w pracy [PI] bylo pytanie czy zbiory TGDs, 
ktore m a j ^ wlasnosc sticky (p. 2.3.5, str. 6, oraz [PI ] , str. 2) s^ skohczenie kontrolowalne, 
postawione w 2010 roku w pracy [Cah, Gottlob, Pieris, V L D B ] . Odpowiedz na to pytanie 
jest pozytywna ([PI] Twierdzenie 2, str. 4, dowod str. 7-9) i zostala otrzymana poprzez 
pol^czenie dwoch wlasnosci, skohczonej kontrolowalnosci klasy TGDs, ktore spelniaj^ 
warunek joinless ( [PI ] , Def. str. 2) oraz znanej wczesniej wlasnosci bounded derivation 
property, B D D , dla klasy sticky. Ta ostatnia wlasnosc (Def. 14, str. 10) mowi, ze w celu 
sprawdzenia czy dane zapytanie koniunkcyjne q jest prawdziwe w modelu uniwersalnym 
wystarczy znac tylko skohczony fragment tego modelu (o rozmiarze zaleznym od q). Waru
nek joinless jest silniejszyni ograniczeniem niz wlasnosc sticky, niemniej jednak dowod FC 
dla tej klasy TGDs (Twierdzenie 3, str. 4) hczy ponad trzydziesci stron ( [PI ] , str. 9-43), 
wymagal duzej pomyslowosci i jest bezsprzecznie technicznie najbardziej skomplikowany 
w calej rozprawie. 

Warto moze w t y m miejscu zauwazyc, ze skonczona kontrolowalnosc dla teorii T i za
pytania q, to silniejsza wlasnosc, niz tzw. wiasnosc modelu skonczonego samej teorii T. 
Wlasnosc FC oznacza, ze dla kazdej instacji problemu T i q, jesli koniunkcja T A ^q 
jest spetnialna, to ma ona takze model skohczony. Pierwsza praca dotycz^ca skohczonej 
kontrolowalnosci pochodzi z 2006 roku [Rosati, PODS] i dotyczy klasy liniowych TGDs 
(w ktorych cialo sklada si^ z pojedyhczej formualy atomowej). Kolejny wynik pozytywny 
na temat skohczonej kontrolowalnosci zostal otrzymany w 2010 roku dla teorii , ktore s^ 
formulami guarded [Barany, Gottlob, Otto , LICS]. 

Dowod skohczonej kontrolowalnosci dla klasy joinless w pracy [PI] opiera si^ na kon-
strukcji nieskohczonego ci^gu struktur skonczonych, ktore w pewnym sensie zbiegajq, do 
modelu uniwersalnego (Wlasnosc 35, str. 23). W cz^sci 5 wykonano szereg technicznych 
uproszczeh, nast^pnie wprowadzone zostaly kluczowe poj^cia dla przyszlej konstrukcji 
(z dose obrazow^ intuicy jn^ ich interpretacj^). W cz^sci 7 zostaly sformulowane dwa 
kluczowe lematy (Lemat 37 i Lemat 38), ktore pozwalaj^ uzyskac dowod glownego wyniku 
pracy (str. 24). Kolejne strony poswi^cone s^ dowodom tychze lematow. 

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na pytanie o skohczony, kontrolowalnosc dla 
klasy Sticky, Autor rozprawy wraz z promotorem stawiaj^ hipotez^ B D D / F C , ze kazda 
klasa TGDs, ktora ma wlasnosc B D D jest skohczenie kontrolowalna ( [PI ] , str. 5). We 
wprowadzeniu (p. 3.4, str. 11) podane s^ trzy proste przyklady teorii pokazuj^ce, ze 
wszystkie pozostale kombinacje skohczonej kontrolowalnosci z wlasnosci^ B D D s^ mozliwe. 
Hipoteza B D D / F C jest przedmiotem pubhkacji [P2], w ktorej pokazano jej prawdziwosc 
dla takich teorii, w ktorych uzywane s^ predykaty arnosci co najwyzej dwa oraz w glowie 
TGDs wyst^puj^ pojedyhcze formuly atomowe ([P2] Twierdzenie 1, a dokladniej rozdzial 3 
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i Twierdzenie 2). Twierdzenie 4 tej samej pracy pokazuje, ze hipoteza B D D / F C sprowadza 
si^ do przypadku nad sygnatury zawieraj^c^ predykaty arnosci maksymalnie trzy oraz, 
ze przyj^te ograniczenie na postac glowy w TGDs jest istotne. Ponadto, w cz^sci 5.6 
pracy [P2] pokazano, jak mozna wykorzystac techniki z zasadniczej cz^sci tejze pracy, by 
stosunkowo prosto otrzymac dowod FC dla logiki guarded, co zostalo pokazane wczesniej 
z uzyciem bardziej skomplikowanych technik przez Barany'ego i in . 

Dla mnie osobiscie hipoteza B D D / F C i rezultaty dotycz^ce tej hipotezy przedstawione 
w pracy [P2] sq, najciekawsz^ cz^sci^ rozprawy, gdyz pozwalaj^ m.in. lepiej zrozumiec 
zwiqzki mi^dzy badanymi wlasnosciami roznych teorii zlozonych z TGDs, a przy okazji 
wykazuj^ duz^ dojrzatosc badawcz^ Autora. 

Przedmiotem publikacji [P3] jest problem zwi^zany z modelowaniem procesow integra-
cji i migracji danych w bazach danych: dla danej teorii T opisanej za pomoc^ zbioru TGDs, 
pytamy czy struktura Chase{D,T) jest skonczona dla kazdej bazy danych D. Zgodnie 
z tytulem pracy [P3], problem ten jest nierozstrzygalny (Twierdzenie 1, str. 3) i to juz 
dla zbiorow TGDs nad sygnatury zawieraj^c^ predykaty arnosci co najwyzej trzy. Dowod 
tego twierdzenia polega na sprytnej redukcji problemu stopu dla automatow skonczonych 
z trzema hcznikami, wykorzystuj^c wczesniejszq, obserwacj^, ze zamiast rozwazac dowolne 
bazy danych, mozna skupic si^ na jednej konkretnej instancji ([P3], Lemat 3, str. 6). W tej 
samej pracy pokazano, ze dla sygnatur binarnych rozwazany problem jest ExpSpace-trudny 
(twierdzenie 2, rozdzial 4), pozostawiaj^c rozstrzygalnosc tego problemu kwesti^ otwart^. 

Ostatnia publikacja wchodz^ca w sklad rozprawy dotyczy problemu determinacji za
pytah przez perspektywy: maj^c dany zbior zapytah koniunkcyjnych Q oraz pojedyhcze 
zapytanie koniunkcyjne q, pytamy czy odpowiedz na zapytania ze zbioru Q determinuje 
odpowiedz na zapytanie q. Innymi slowy, pytamy czy odpowiedz na zapytanie q mozna 
otrzymac znaj^c jedynie odpowiedzi na zapytania ze zbioru Q. Jest to wazny problem, 
bardzo dobrze umotywowany od strony praktycznych zastosowah, pierwsze publikacje 
dotycz^ce tego problemu pochodz^ juz z 1985 roku. W 2007 roku pokazano [Nash, Se-
goufin, Vianu, I C D T ] , ze problem ten jest nierozstrzygalny m.in. dla alternatyw zapytah 
koniunkcyjnych. Znane tez byly cz^sciowe wyniki pozytywne dla pewnych prostych za
pytah koniunkcyjnych [Afrati , 2011]. Praca [P4] pokazuje nierozstrzygalnosc powyzszego 
problemu dla zapytah koniunkcyjnych w tzw. przypadku ogolnym, w ktorym nie wymaga 
si^ by rozwazane instancje baz danych byly skohczone. Dowod w t y m przypadku polega na 
interesuj^cej redukcji problemu slow dla systemow Thuego. Dla przypadku skohczonego, 
rozstrzygalnosc powyzszego problemu w rozprawie pozostala otwarta. 

Autor rozprawy swobodnie posluguje si^ bogatym warsztatem technicznym, wykazuj^c 
przy t y m dobrq, znajomosc szerokiej Hteratury z badanego obszaru. 

Prace wchodz^ce w sklad rozprawy s^ starannie zredagowane, co jest zreszt^ dose 
naturalne w przypadku publikacji juz opublikowanych. Samo wprowadzenie do rozprawy 
sprawia wrazenie napisanego nieco w pospiechu. Przykladowo, Autor odsyla czytelnika na 
pocz^tku do klasycznej pozycji z logiki matematycznej, ale nie podaje w t y m miejscu zadnej 
klasycznej pozycji z baz danych, zaczynaj^c podrozdzial 2.3 (str. 5) zdaniem: "Wszystkie 
standardowe ograniczenia bazodanowe mozna wyrazic zdaniem postaci ( . . . ) . " Nie jest tez 
prawd^ (p. 2.3.2, str. 5), ze klasa hniowych TGDs zostala zaproponowana w 2012 roku w 
pracy [7] (bibUograha str. 25). 

W ki lku miejscach czytanie wprowadzenia wymagalo ode mnie dodatkowego skupienia, 
prawdopodobnie ze wzgl^du na wybor j^zyka angielskiego jako j^zyka rozprawy. Rozprawie 
tez nie zaszkodziloby ponowne przejrzenie publikacji wchodz^cych w jej sklad i dol^czenie 
erraty (przykladowo, w pracy [P3], w lemacie 8 zamiast EXPSPACE-hard pojawia si^ 
EXPTIME-hard). Mysl^ tez, ze rozprawy czytaloby si^ plynniej , gdyby odwolania do 
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bibliografii we wprowadzeniu zawieraly nazwiska autorow, a publikacje wchodz^ce w sklad 
rozprawy zawieraly numery stron (prace [P2] i [P4] ich nie zawieraj^). 

Niemniej jednak pragn^ podkreslic, ze moim zdaniem powyzsze drobne usterki oraz 
j^zykowe niezr^cznosci typowe dla osob, ktorych j^zykiem ojczystym nie jest j^zyk angielski, 
nie wplywaj^ istotnie na jakosc rozprawy, ktor^ oceniam bardzo wysoko. 

Konferencje Logic in Computer Science (LICS) i Principles of Database Systems (PODS), 
na ktorych opublikowane zostaly wyniki rozprawy, to aktualnie najbardziej renomowane 
swiatowe konferencje poswi^cone logice w informatyce i podstawom baz danych. Prace 
wchodz^ce w sklad rozprawy zostaly napisane wspolnie z promotorem, prof. Jerzym Mar-
cinkowskim, ktory deklaruje swoj wklad w kazdq, z nich na poziomie 50%. 

Na dorobek naukowy mgr. Tomasza Gogacza, oprocz prac zawartych w rozprawie, 
skladaj^ si^ ponadto dwie publikacji konferencyjne z 2014 roku ( ICALP i MFCS) oraz 
dwie publikacje w czasopismach {Fundamenta Informaticae i Journal of Symbolic Logic), 
a indeks wspolautorow liczy juz siedem osob. Pan mgr Tomasz Gogacz uczestniczyl 
w kilkunastu konferencjach i warsztatach, przygotowywal recenzje prac wyslanych na 
renomowane konferencje (LICS, STAGS, I C A L P , MFCS, CONCUR) . Aktualnie Autor 
rozprawy kontynuuje badania w School of Informatics, University of Edinbourgh. 

Podsumowuj^c, wyniki rozprawy s^ wazne, interesuj^ce i oryginalne. Niektore z nich 
stanowiq, uogolnienie wczesniejszych wynikow uzyskanych przez renomowanych badaczy, 
inne dostarczaj^ nowych narz^dzi, ktore mog^ okazac si^ pomocne w rozwi^zaniu dalszych 
problemow badawczych. Pomyslowosc w konstruowaniu dowodow wykazuje moim zdaniem 
gl^bokie zrozumienie studiowanej tematyki i bogat^ wiedz^ ze sporego obszaru informatyki 
teoretycznej i baz danych. T y m samym stwierdzam z pelnym przekonaniem, ze rozprawa 
spelnia wszystkie formalne i zwyczajowe warunki stawiane rozprawom doktorskim i wnosz^ 
o dopuszczenie Pana mgr. Tomasza Gogacza do dalszych etapow przewodu doktorskiego. 

(-) Lidia Tender a 
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