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"Lokalne własnościstruktur losowych w teorii unikania
v/Zorców "

Problematyka pracy związana jest z kombinatoryĘ słów i drzew, oraz unikaniem pewnych regularności w tych strukturach. Tematyka uni,kalności, w
słowach jest związana z pytaniem czy dla danego wzorca istnieje nieskończenie
wiele słów (równoważnie, jakieśjedno nieskończone słowo) nie zawierających
wzorca, W przypadku grafów pytamy się czy istnieje etykietowanie skończonego grafu takie, że w jego efekcie kńda ścieżkafiako słowo) unika wzoTca.
Istotnym jest rozmiar zbioru etykiet (symboli, kolorów), oTaz czy ma to charakter listowy (dla każdego wierzchołka mamy listę dostępnych etykiet).
W obu przypadkach chcemy udowdnić czysto egzystencjalle że istnieje pewien obiekt unikający określonej regularności. W tego typu sytuacjach często
jest stosowana z sukcesem metoda probabilistyczna. Ma to też miejsce w rozprawie mgra Gągola.
W przypadku słów tozważane są słowa-wzorce) elementami tych słów są zmienne
reprezentujące dowolne skończone słowa niepuste. Instancją wzorca jest dowlne słowo powstające przez nadanie wartościzmiennym w skończonym alfabecie.
Rozpatrywane są słowa nieskończone (ale alfabet jest skończony) oraz skończone drzewa których wierzchołki są etykietowane symbolami Mając dany wzorzez W pvtamy się, czy istnieje nieskończone słowo nie zawierające żadnej instancji zadanego wzoTcaW lu,b w przypadku drzewa czy istnieje etykietowanie
drzewo nie zawierające instancji wzorca jako etykiety ściezki, inaczej mówiąc
czy wzorzec jesŁ uni,kany.

Problem unikalnościjest rozważany w pracy dla bardzo szczegóInych klas nieskończonych słów i skończonych drzew.

W przypadku słów tozważamy słowa które zawierają nieskończenie wiele wy-

stąpień symbolu uniwersalnego (pasującego do czegokolwiek). Głównym wynikiem jest podanie dolnego oszacowania na długośćwzorca względem ilości
zmiennych we wzorcu tak aby był unikalny w klasie słów z symbolami uniwersalnymi, Inaczej mówiąc jeślimamy wykładniczo długi wzotzec w stosunku

clo liczby zrnennyclr tcl jest on unikaitt.n-,. \Vl,,nik ten iest silnutt wznrclcnienieltn
podobrrego najlepszego zl}illl€]go wyrrikrr clla unikarria w słolva,ch hez svtnbolu

uniwersalnego.
Dowód oszacowania.jest przez zal)tze(:zenie, uz1,,wając tecłinikę podrvójnego
liczenia. Zastosowarro synlrt]ację algorvtmu losclr,vego próbującego skonstruować długie słowo rrnikające \vzorct}. Zakłaclaiąc, ze algor5rtnr nie skonstrurrje oclpor,viedrriego słowa opisano pewną kompresię (uzvwając s5,rrlrrlacji algorytmrr) sł(;w otrzyrntjąc gćlrne oszacowanie, nrrstqpnit: sŁosrtiąc nietry'wialnc
metocly a,nalityczne otrzynrano clolne oszacowłrnie, które iest iviększe od górnego co pl,owarlzi do sprzeczności i dowodzi (rrie wprost) ządaną tezę.
tozważono jedyrlic clrzel,va o ustalorrcj szerokościściezwzoTzec postaci W : I:t. Stosrrjąc podobrre nrctocly
pokazano, ze clla drzew o ustalonej szerokościściczkowej k istnieje uniwersalna
funkcja l(k) ogrtlniczająca z ctłrr długośćlisty etł,kict (kolorów) dla wierzclrołków i gwarantująca etykietorł,atrie clrzewa (zgodrrie z listanri) tak ilr,' urrikało
ono (na ściezkach)\Mzolca Ji], Inirczej ntówi:lc jeślina liściekażdego wierzcłrołkaInaln},- oclpowiednio cluzo etykiet (kolor,ór,v) to mozerny' 1loetykietować
(pokolorować) rirzewo listowo tlnika.jąc repetycji.

W przypaclku drzew
kowej k oraz prosty

Dorobek naukorvy autora składa sie z clwóc}r prac rv czttsopistttitcłl, którvch
wyniki wclrcldzą w skłacl rozplawy. Nlgr Gągol łvykazirłsię w swojej rozprawie cloktorskiej świetnąztlaiomoscit1 nraterrlaty,ki clilskretnej. Jcgo t'ozprawa
doktorska jest poclsunowanienr dwóch wybitnycłr osiągnięć naukowy,cłl.
Rozprarva chociaż jest pod względern fbrtrtalrryrrr tectrnicznie dobrze napisana, jednakze brak lv nie,j niefbrrnaltlycłi opisów wvrabiaiącvc}r irrtuicje cl
co chodzi, iak równiez s€]I)sowlryr:h 1lrzykładów. Ponrimo tego, że rozwazarny
grafy i drzewa, w pracy nie rntr, zaclltych iltrstrac.ji graliczrr.vch. Napisatla iest
rv sposób skrćltolvy i niezbl,t stlawny.

Konkluzja.
\,{oja ocena rozprawy jest wysoka , gdyż roził,iązarto u, sposót-l rrietrywialrry dwa
bardzo trtrclnc problerny.
Stwierclzanl) ze lozpl,awa nrzrgistra Adarrra Gągolił spełnia wszystkie ustawolł'c

wyrrlogi starviane l,ozplawoln

cloktorskiur.
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