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Abstract
Various types of sysfems o/ proóaói/istãc proa/s have played a decisive role in the development of Com-
puter Science Theory in the last decade. This can be verified through the great number of studies about
interactive proofs, zero-knowledge proofs, and transparent (or holographic) proofs. These topics are
guided by the robustness of the codifications and by the computational capacity of checking them. In
this text, we aim at presenting a óecnÍcal ntroducÉ on reZaÉiue fo the proóabilástácaZZy checkaóZe robust
proa/s. Within this approach. the new characterization of the non-deterministic polynomial-time class
through the Probabilistically Checkable Proofs class formulated by Arara, Lund, Motwani. Sudan e
Szegedy in IALM+92], ./V'P = PCP(logo, 1), is of central importance. We intend to prove this characte-
rization, because it encompasses the principal points of the subject and. furthermore, covers subjacently
a wide set of computational, algebraic. and probabilistic tools. which are fundamental in this topic.

The theorem ./V'? = ?CP(logo, 1) contains the surprising property that problems of decision in ./V'P may
be solved by Turina Machines with polynomial-time in the input length, if they are helped by a robust
proof (therefore. a non-deterministic machine) and can tons "honest" coins (a probabilistic machine).
However, these machines are restricted to read only .logarith mic..DU 11 in the input len :of letters
of the robust proofs, drawn like a .çonstant numa:íEkof random bits, and to have a êõii;iãiii:'and as low
as wanted, probability of accepting "wrongly" an input.

Taking as basis the referred theorem, or using its techniques, severas results of the inapprozímaó{/{ty
a/ optimal soZutiorzs may be obtained. Thus, the text also presente a simple example of the use of the
probabilistically checkable robust proofs. With it, in Combinatorial Optimization it is now known that
problema .A4.4.â'--S.VP--hard are not in p'TH.S or, in other words, it is impossible to obtain the optimal
solution, within a whatsoever constant fraction. in polynomial-time algorithms, supposing P # ./V'P

Resumo
Na ú/cima década, vários aipos de sistemas de provas probab Zút cas mostraram ter pape/ decisivo no
desenho/vimeilto da Teoria da Ciência da Computação. Isto pode ser feri/icado pelo grarlde número
de escudos acerca das prova,s interatfvas, provas com conJlecimeilto-zero e provas transparentes (ou
holográficas). Estes tópicos se norteiam pela robustez das modificações e pela capacidade computa-
ciona/ em checa-/as. Buscamos, no texto, trazer uma ntrodução técnica rezar ua âs provas roóztstas
checáueás probabáZistÍcamerzte. Neste enfoque, a nova caracterização da classe DãcF determin8tica de
tempo polinomia] pela classe das Provas (Jhecáveis Probabilisticamente formulada por Arara,
l,und, Motwani, Sudan e Szegedy em [XLÀ4+0q, ./V'P = PCP(Ioga, 1), é de importância central.
Pretendemos provar ta] caracterização, visto que ela perpassa os principais pontos do assunto e, ain-
da, abrange subjacentemente um grande ferramentas computaciorlal, algébrico e probabiJibtico, que é
fuildameílta/ neste tópico.

O teorema .VP' = PCP(Ioga, 1) tem no seu bojo a surpreendente propriedade que proa/amas de
decisão em .V'P podem ser resolvidos por Máquinas de Turina de tempo polinomia} no comprimento
da entrada, se obtiverem ajuda de uma prova robusta (portanto, uma máquina não-determinibtica)
e se puderem ]arlçm' moedas 'jjusüas" ('uma máquina probabi/lítica). Entretanto, estas máquinas são
resÉriüas a só poderem /er um niíme a g!!ÉEêdê/de /eiras da prova
robusta, sorteadas por um número.€6inüantg.,de bits aleatórios, e têm uma probabilidade constarlte,
e tão pequena quanto se queira, de aceitarem "erradamente" uma entrada.
Tendo como base o referido teorema, ou utilizando-se as suas técnicas, pode-se obter diversos resul-
tados de ãnaproa;ímaóiiidade de soZações ótímas. Assim, o texto também Éoinece um exemplo simples
do uso das provas robustas checáveis probabilisticamente. Com ele, na Otimização Combinatória
sabe-se hoje que os problemas .M.A;Y--S.V'P-difíceis não estão em 'PEIAS ou, em outras palavras,
dão se pode obter a se/ração ótima, a menos de uma fiação constante qualquer, com dgoritmos de
tempo polinomial, supondo-se 'P # .V'P
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4 Capítulo l Esquema de Provas Robustas

[eitura de Papadimitriou ]Pap941 e de Lovász ILov94]

1.2--1. Um alfabeto E é um conjunto finito e não vazio, cujos elementos chamaremos de letras.
O símbolo separador será uma letra especial, que denotaremos por y. Assim, E* := E \. {,H} é o alfabeto E
sem o símbolo separador. Letras distintas do símbolo separador serão chamadas de letras relevantes.[i"] Para
n C N* , destacaremos o alfabeto especial $(«), o qual contém o símbolo separador e as suas letras relevantes
serão os elementos de Z.. Mais especificamente, diremos que W(2)) que só tem os elementos 0, 1 e ,y, éo
alfabeto binário e as suas letras relevantes serão os bits. Se E é um alfabeto,]"] En será o conjunto das
n-uplas a de letras de E. Cada uma delas chamaremos de stT'dng, diremos que o seu comprimento é n e o
denotaremos por llall := n. Também, E' será o conjunto dos stHngs de E e, se E não contiver o símbolo
separador ,b (p.e., E. Ç E \. {,y}), os stHngs por ele formados serão as palavras.[vi] O vocabulário éo
conjunto de todas as palavras de um alfabeto E, isto é, E:. Qualquer subconjunto do vocabulário será um
problema de decisão e as suas palavras, as instâncias do problema de decisão. Estaremos interessados
em máquinas que, ao receberem alguma entrada (isto é, uma palavra), decidam se ela é ou não uma instância
do problema de decisão.

Ainda, uma fita de uma--vi.a sobre o alfabeto E é uma seqüência de letras de E indexada pelos
números naturais N e, caso a indexemos pelos inteiros Z, temos uma fita de duas vias. Esta indexação
definirá as posições, ou seja, os endereços da fita. Uma .ü/agulha de TuHng terá, para cada uma das suas fitas,
uma cabeça de leitura que estará posicionada em um dos seus endereços e apontando para a correspondente
letra. Esta cabeça de leitura poderá ir à direita ou à esquerda e fornecerá à máquina (i.e., lerá) a letra por
ela endereçada. h/las se a fita for de leitura escrita, a cabeça também poderá escrever uma letra do alfabeto
sobre o endereço da cabeça de leitura. Se isto não for o caso, a fita será chamada de só--leitura. Entretanto,
a fita será de só--escri.ta sse não puder fornecer à máquina a letra endereçada pela cabeça de leitura. Todas
as Máquinas de Turina têm uma fita de trabalho de duas vias que é de Zeitu7a escuta no alfabeto binário
W(2)' No começo da computação, esta fita poderá fornecer alguma informação útil à execução da máquina, a
qual chamaremos de constantes da computação, com a estrita restrição de não poder variar com as entradas
da computação. Outro tipo de fita é a de acesso direto na qual, para ler (leitura--direta) ou escrever
(escrita--direta) em uma das suas posições, não há necessidade de se ir com a cabeça de leitura até a mesma,
bastando escrever o número do endereço na palavra à esquerda da posição da cabeça de leitura da fita de
trabalho. Então, a máquina em tempo "%m" posicionará a sua cabeça de leitura no referido endereço.

Consideraremos toda à/agulha de 7brÍrtg como sendo deter'min6tica:''A parte nã(pdeterminística
virá da leitura de uma fita adicional. Exéetuando-se a .pta de tuba/ho, todas as outÉás fitas das máquinas serão
de só-leitura e ama--uáa, devendo começar a colBputação no primeiro endereço e bêtãó'escolhidas entre as três
abaixoX

e fi.ta de entrada ( p ) na qual, no começo da computação, deverá estar escrita somente
a paZatira de eniiüda à, precedida por um símbolo separador e completada, ao final, pela
seqüência in6nita de símbolos separadores.

e fita de testemunha ( n ) de Zeátura dÍreta, que deverá conter palavras que variam conjun-
tamente com a entrada r e que podem (e neste caso pensa-las-emos como sendo uma prova),
ou não, ajudar na computação, operando assim a parte não deter'mÍnútica do problema de
decisão.

8 fi.ta de probabili.dade ( a'- ) com o alfabeto binário @(2)*, em que só aparecem as letras
relevantes, (i.e., não tem o símbolo separador). Na verdade é uma seqüência de bits Z2, que

liv] Portanto, um aVnóeto tem todas as suas letras distintas entre si, assim como podemos distinguir o símbolo separador ,lí das
demais letras relevantes.

lv] [sto é, conjunto de letras re]evantes com ou sem o símbolo separador.
lvi] Ou seja, as palavras são os stH7igs que só têm letras relevantes, portanto não são formadas pelo símbolo separador ,l.
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teoricamente devem ser escolhidos com probabilidade uniforme

Uma Máquina de Turina deve ser pensada como um programa de computador. Ela é uma seqüência
numerada e finita de comandos, chamados de estados e que devem ser executados ordenadamente, a menos de
possíveis desvios. Cada estado pode conter, pala cada fita da máquina, um dos quatro comandos abaixo:

e dependendo da leu'a lida no endereço da cabeça de leitura da fita, desviar para um outi'o
estado;

e escrever na fita uma das letras do alfabeto da fita;

e ir com a cabeça de leitura para o endereço à direita ou à esquerda na fita;l"ül e

e ir com a cabeça de leitura para o endereço codificado na palavra à esquei'da da cabeça de
leitura da fita de trabalho.

E importante ver que a leitura e/ou a escrita nos dois primeiros itens depende do tipo de permissão definida
pela máquina para cada uma das suas fitas, assim como o último item depende da permissão de acesso direlo
da fita

Já uma Máquina de Turing, ao ler uma fita de só-leitura, pode não querer distinguir as letras
relevantes (i.e., as letras, a menos do símbolo separador ,#). Isto acontece se todo comando de leitura tratar
igualmente todas as letras relevantes, podendo apenas variar a instrução para o símbolo separador. Seria como se
a fita tivesse alfabeto W(1) . Neste caso, a máquina fica restrita a saber o comprimento das palavras, não podendo
decodificá-las. Diremos então que a máquina tem a fita como só--leitura--i.ndistinguível. A Máquina de
Turina pára a computação se no primeiro item a máquina é desviada para um estado que porventura não
exista. Ao parar a computação, uma máquina aceita a entrada z fornecida na fita de entrada sse a cabeça
de leitura da fita de trabalho estiver sobre um símbolo separador ,b. O tempo de execução desta máquina é o
número dos estados executados até ela parar. Estaremos sempre interessados no tempo de parada para aceite
de entradas.

1.2--2. Queremos . agora utilizar propHedades pí'obabílúticas sobre modelos computacionais de
tal forma que possamos ,.jjfecç)nhecer" problemas de decisão, dividindo-os assim em classes de compZezidade.
Defínamos, então, o quq chamaremos de modelos computacionais e prc'priedades probabilísticas. Os nossos
modelos computacionais serão de R'láquinas de Turina que sempre se valem da fita de entrada p e de trabalho,
nas quais não haverá limitações, e sobre elas iremos definir:

e a utilização ou não das fitas de testemunha n- e de probabilidade r;

e o alfabeto das fitas de entrada p e de testemunha r; e

e restrições sobre quais aceites das entradas da máquina consideraremos como vál i.dos, como
por exemplo:

e quanto à limitação no tempo de execução e

e quanto à limitação no número de leituras nas lilás de testemunha a- e de probabilida
de r

Tendo um modelo como racional fixado, definiremos propriedades probabilísticas sobre as fitas de teste

[vii] Se a fita for de uma--via, a cabeça de leitura estiver no primeiro endereço e o comando for ir à esquerda, então nada acontecerá
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munha n- e de probabilidade I'- [vüi] com respeito aos aceites valados das palavras dadas como entrada. Estas
propHedades probaóálút cas são compostas por duas propriedades mutuamente contraditórias, uma para de6nir
as palavras do alfabeto da fita de entrada p da máquina que devem pertencer ao problema de decisão e outra
para de6nir as palavras que não devem pertencer. Então, sobre eles definimos uma classe de complexidade
como sendo composta pelos problemas de decisão Z de alfabeto E, para os quais existe uma Máquina de Turina
Ã4 deste modelo compatacíorzaJ que também tenha a fita de entrada p no alfabeto E, tal que as palavras que
são instâncias de -L satisfaçam a primeira propMedade probaó lútáca e as palavras de E que não são de L satis-
façam a segunda prapHedade. Observe o seguinte: se as duas propriedades probabilísticas são complementares
entre si, toda máquina deste modelo computacional sempre define um problema de decisão. Caso contrário, ou
seja, quando as duas propriedades formam um "gap", isto já não é verdade "a pior:". Neste caso, somente as
máquinas do modelo computacional que não tenham entradas que caiam neste gap de propriedades definirão um
problema de decisão. Isto é, máquinas que tenham todos os seus aceites pálidos das entradas de tal forma que
sempre satisfaçam uma das duas prapHedades proóaóíZútÍcas.

Assim, uma classe de compZezidade é a família dos proble7nas de decisão definidos quando fixamos um
modelo compulacionaZ e as propNedades proóaóãZúticas. Ainda, diremos que a Máquina de Turina reconhece o
problema de decisão por ela definido como sendo da referida c/asse de compZezidade. Na Teoria da Complexidade
convencional, como veremos a seguir, são definidas classes de complexidade com propriedades probabilísticas
complementares entre si. Mas o nosso trabalho se centra na classe PCP e buscaremos máquinas que reproduzam
este "gap" nas propriedades.

1.2--3. Esta definição tornar-se-á mais clara com os exemplos e, portanto, descreveremos agora
alguns modelos computacionais e as respectivas prophedades probaó lúl cas, com as quais definiremos as c/esses
de compiezídade por nós utilizadas. Seja f(n) uma família de funções naturais. A primeira classe de comple-
xidade é a determinística de tempo em J(n) e é denotada por 7'Z.M.e(7(n)). Ela será o conjunto dos
problemas de decisão em que as suas instâncias são as entradas aceitas por Máquinas de Turina que só usam
as fitas obrigatórias (de entrada p e de trabalho) e, para algum t(n) C /'(n), cada. palavra de entrada z no
alfabeto da fita de entrada p só será considerada como aceita, se a sua computação for em tempo não superior
a t(llzll). Temos ainda a classe JV'TZ.A4€(F(n)) blue é não-deterninística de tempo em F(n). O seu
modela compatacionaZ será de Máquinas de Turina que rodam sobre a fita de testemunha 7r,[ix] em que também
será necessário existir t(n) C F(n), tal que uma entrada # vai ser considerada aceita (ou será válida a sua
aceitação) se a máquina o fizer em tempo no máximo t(llzll). Definimos a classe de compZezidade como sendo
dos problemas de decisão Z; que tenham esquema de provas para máquinas .A/ deste modelo computacional,
isto é, para toda palavra z no alfabeto da fita de entrada de M,

z C.L sse Pr{ .A/ aceita z } > 0
7T

AÍ a probabilidade é tomada uniformemente sobre todas as possíveis fitas de testemunha r. Veja que o número
das possíveis fitas de testemunha é infinito e, rigorosamente falando, não podemos toma-las uniformemente.
Tomamos assim cada uma das suas ]etras uniformemente. Mas, como o tempo de aceite é limitado por t(n),
considera-se somente os t(llzll) primeiros endereços da fita de testemunha. Deste modo, tendo em vista apenas
a parte relevante da fita de testemunha, ela passa a ser escolhida uniformemente. Este mesmo critério será
utilizado outras vezes.

Portanto, tudo isto significa dizer que L é o conjunto das palavras z que têm pelo menos uma
testemunha n'z, que é chamada de prova da pertinência de z em L, e faz com que a máquina o aceite em
tempo no máximo t(llzll). As duas classes de complexidade mais importantes são a de tempo polinomial e a
não--deterninística de tempo polinomial, respectivamente:

7' : Poh(n) )

[vni] Isto se o modelo computacional admitir a utilização de tais fitas
lix] Além, é claro, das fitas de entrada p e de trabalho.
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e

.V'rZ.Mf( Poli(n) )

Se -L é um problema de decisão sobre um alfabeto, o seu problema de decisão complementar
(co--L) é definido pelas palavras deste alfabeto que não estão em Z. Se .Y é uma classe de complexidade,
a classe de complexidade complementar (co .Y) são os problemas de decisão complementares aos de .Y.
Seja uma Máquina de Turina ]W que reconhece um problema de decisão L como sendo de P, tendo o limite de
tempo t(n) C Poli(n). Então grava-se a função t(n), ponto a ponto, na fita de trabalho como uma constante
da compHtaçâo.]"] Se temos uma entrada de comprimento n, então em tempo polinomial, podemos ler t(n) e
simular a computação de A/ nos t(n) primeiros passos Se até lá A/ não aceitou a entrada, aceitamo-la. Assim
podemos decidir co---L em tempo polinomial no comprimento da entrada e temos que P = co-?. Observe que
não podemos fazer a mesma coisa com a classe ./V'P'

'l.Yabalharemos, a seguir, com um pouco de probabilidade

1.3 Classes de Complexidade Probabilísticas

Neste ponto, veremos prophedades probaóiZútícas que são dadas sobre esquemas de provas robustas,
com as quais definiremos a classe de complexidade PC7), generalizaremos o resto das classes de complexidade e
definiremos também os testes probabilísticos necessários para a prova do Teorema do PCP 1.4 4. Esperamos que,
ao final deste, fique mais clara a vantagem de definirmos as classes de complexidade pelos modelos computacionais
e propriedades probabilísticas, o que, à primeira vista, pode parecer desnecessário.

1.3--1. Seja .A/ uma Máquina de Turina que tem as fitas de entrada p com alfabeto E e de trabalho
e possivelmente as fitas de probabilidade r e de testemunha T com alfabeto 4'. Neste caso, um problema de
decisão L Ç E* tem esquema de provas robustas para ]W sse existe c C (0, 1), tal que

se ZCZ. então 7'rl7'rlMaceitazl=1l>0

se zCE*\l então Pr.l PrlÀ4 aceitazl<c }=1.
Lembremos inicialmente que as probabilidades são tomadas uniformemente. Chamaremos ainda c de taxa de
erro da robustez.

e

T

Vejamos que temos aqui um tipo de "gap" que Corresponde à taça de en'o da robustez c. Note
que, se a máquina .ÍW não tem a fita de probabilidade I', então p'r, { .A/ aceita z } < e sse .A/ não aceita a
entrada z. Logo, para as classes não determinísticas, dizer que um problema de decisão L tem esquema de
provas para -A/ é a mesma coisa que dizer que L tem esqz&ema de provas roówstas para À/. Por outro lado, se
pudéssemos pegar c := 1, perceba que p'r. { PTT { .A4' aceita z } :: 1 } > 0 e Przr { Prr { Â/ aceita z } < c } :: l
são complementares. Neste caso, toda Máquina de Turing do modelo computacional definiria um problema de
decisão. Como isto não acontece, temos aí algumas máquinas que não definem nenhum problema de decisão.
Note que, até agora, definimos propHedades proóaóÍZútácas de tal modo que, para cada À'máquina de Turina de
um made/o computací07zaZ, temos um problema de dec são a ela associado (ou definido), mas isto não precisa
ser de praxe.

Continuando, suponha que a máquina .A/ não tenha a fita de testemunha n.
Então Pr.{Pr,{Maceitazl=1} > 0 sse ?r,{Jvaceitaz} = 1. Por outro lado,
lx] Vede definição no Parágrafo 1.2--1.
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PrxlPr,{Maceitazl<c} = 1 sse Pr,{M aceitaaç} < c. Deste modo, para uma família de
funções naturais /'(n), a classe de complexidade aleatória de tempo em F(n), ou seja, 'R'TZ./Ue(F(n)),
será definida pelos problemas de decisão Z, que tenham esquema de provas robustas por uma Nláquina de
'l:urina -i14 do modelo computacional de máquinas com fita de probabilidade r [xil e que têm aceites válidos em
tempo não superior a uma função de J:'(n). Temos também a classe aleatória de tempo polinomial,["ii]
que muitas vezes é chamada de Monte Cara-o, e é dada por

R7Z.Me( Poli(n) )

Voltemos ao "gap". Neste caso, conforme descrito, temos que, se z € L, .A/ sempre aceita e, se
z g Z,, Ã/ aceita erradamente com probabilidade menor do que a taça de en'o da roóaslez c. Como vimos, a
máquina .A/, para definir um problema de decisão com o esquema de provas robustas, precisa produzir um gap
de fração 1 -- c nas fitas de probabilidade r. Ele é a probabilidade da certeza que podemos ter na computação.
Note que, se trocássemos o "< c" por "= 0" na segunda propriedade, recairíamos na clmse nãcF determinística,
no caso geral, e na classe determinística, se não temos a fita de testemunha r.

1.3-2. Observe que só usaremos modelos computaciorzais nos quais as limitações que dependam
do comprimento da entrada sempre serão tomadas sobre O ou Poli. Assim, se temos uma máquina de um
modelo computacional, outra máquina que simule a computação desta máquina em um número constante z
de vezes, continua sendo do mesmo modelo computacional.[*iii] Com isto, para uma máquina de um modelo
computacional que tenha um esquema de provas robustas para um problema de decisão com lata de en'o da
robustez c (ou seja, a máquina tem uma certeza 1 -- c de não aceitar erradamente entradas que não sejam
irzstáncia deste problema de decisão), temos uma outra máquina deste mesmo modelo computacional que tem o
mesmo esquema de provas robustas para este problema de decisão, mas com uma faze de en'o de robustez de e;
(ou seja, uma certeza na computação de 1 -- c;) tão pequena quanto se queira, mas constante no comprimento
da entrada. Portanto, problemas de decisão de uma classe de complexidade sobre esquema de provas robustas
podem ser resolvidos com taxa de erFO de robustez tão pequena quanto se queira, sem com isto mudarem de
classe de complerádade. Mais ainda, podemos {terar um número constante de computações com esquema de
provas robustas que continuamos no esquema de provas robustas e no mesmo modelo computacional.

1.3--3. Começamos a descrever a classe de compZenÍdade ?C'P (Probaóãlist caZly ChecÉable Pro-
o/s). Para R(n) e Q(n), famílias de funções naturais, o modelo computacioriaZ da classe de complexidade
PCP(R(n),Q(n)) é de Máquinas de Turing ]l/ que têm as suas computações divididas em duas partes: a
fase de endereçamento e a fase de decisão. SÓ consideraremos aceites válidos em computações que ter-
minem em tempo polinomial no comprimento da entrada, em cada uma das duas fases. Devem, ainda, existir
r(n) c O(J?(n)) e q(n) C O(Q(n)), tais que a /ase de endereçamento de M, utilizando-se das fitas de entrada p
e de probabilidade r,[*i"] lê a entrada z e no máximo r(llzll) bits aleatórios da fita de probabilidade a'- e grava
na fita de trabalho q(llzll) endereços da .pta de testemunha n e possivelmente outras informações derivadas da
entrada. Por sua vez, a /ase de decisão de .A4, através da fita de trabalho e conhecendo em {eit ra d feia so-
mente as q(llzll) letras do alfabeto da #ta de teslemunAa a- nos endereços fornecidos, deverá atestar a aceitação
ou não de z. Finalizando, a classe de complexidade p'C'P(R(n), Q(n)) é formada pelos problemas de decisão
que têm esgHema de provas robustas para À'máquinas de Turina do modelo computacional descrito acima.

Trocando por palavras, se Z é um problema de decisão da classe de complexidade PCP(R(n), Q(n)),
para cada entrada aç de comprimento n, se ela é instância de L, existe uma prova 70busta n, (na fita de
testemunha) em que a /ase de endereçamento, computando em tempo polinomial em n e lendo da ordem de
R(n) bits aleatórios (na fita de probabilidade r), escolhe da ordem de Q(n) letras da fita de testemunha a. Já

[xi] E as âtas de entrada p e de trabalho.
[xii] Note que há textos em que a deÊnição corresponde à classe ccF R.7'

[xiii] Esta simulação de repetidas computações de uma máquina é conveniente quando demos a fita de probabi]idade 7', pois, em cada
uma das computações, o resultado pode variar.
[xiv] Além. é claro, da fita de trabalho.
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a /ase de decisão, lendo somente tais letras da fita de testemunha e as informações contidas na fita de trabalho,
deve, em tempo polinomial em n, sempre aceitar a entrada como sendo do problema de decisão L. Por outro
lado, com uma entrada z que não é instancia de L, qualquer que seja a testemunha n, que neste sentido não
pode sei uma prova, ou seja, é uma "testemunha /alfa" (fornecida na fita de testemunha r), com uma chance
menor do que c, (referente a fita de probabilidade r), a fase de endereçamento deve escolher letras de T que
façam com que a fase de decisão aceite a entrada, ou seja, que a fase de decisão seja enganada. Se R(n) ou
Q(n) é {0}, seria como se .A4 não utilizasse, respectivamente, as fitas de probabilidade T ou de testemunha r.

Assim, para ilustrar, conforme os comentários anteriores, é fácil ver que

7'C7:''( 0, 0 ),
7'C7'( 0, Poh(n) ) e
7'C7'( Poh(n), 0 ).

A primeira igualdade é imediata. Na segunda, basta lembrar que, se temos uma Máquina de Turina da classe
.ATP, podemos gravar o seu tempo de execução nos aceites (t(n)) na fita de trabalho como uma constante da
comparação, conforme feito para provei que P' = co-P, no final do Parágrafo 1.2 3. A /ase de endereçamento
da máquina de PCP fornece os t(n) primeiros endereços da fita de testemunha n- e, assim, a /ase de decisão
pode simular toda a computação da máquina ./V'7). Na verdade, este texto buscara uma igualdade bem melhor
do PCP com a classe ./V'P. A última igualdade também é imediata.

Esta definição decorre de trabalhos nas áreas de Complexidade, de Codificação e de Criptografia.
Na verdade, para cada problema de decisão, buscamos um conveniente esgKema de provas roóusfas, que nos
permite classifica-lo como pertencendo à classe PCP. Estas provas também são chamadas de transparentes
e holográficas e têm a propriedade de, ao se "mentir" um pouco esta "mentira" deverá obrigatoriamente se
espalhar, formando assim um "gap" , de tal sorte que ao se checar a testemunha, com uma probabilidade grande,
deve-se achar a "mentira"

A nossa definição da classe PCP é de ti.po não--adaptativo, sendo assim mais fraca do que a
primeira definição em Arora, Lund, À'lotwani, Sudan e Szegedy [ALM+921, que é de tipo adaptativo. Na
verdade, as outras definições posteriores também são não adaptatÍt;as, pois obrigam a /ase de endereçamento a
escolher todas as letras da testemunha de uma só vez, conhecendo somente a entrada e os óáts aleatórios. Com
isto, não podemos, à medida que vamos lendo as letras da testemunha, ir decidindo os novos endereços a serem
consultados. Mas para nós, a menos de um dos testes, a /ase de endereçamerzto será ainda mais restrita, pois, só
com a informação do comprimento da entrada e com os bits aleatórios, ela deve decidir de uma só vez todos os
endereços a serem consultados na testemunha. Esta computação será então denominada de tipo totalmente
não--adaptativo.

1.4 Introdução ao Teorema do 'P'C'P

Introduziremos, agora, o Teorema do p'CP 1.4 4, ou seja .VP
primeira parte da sua demonstração.

PCP'(log(n), 1), e partiremos à

1.4--1. Será de fundamental importância o Teorema de Cook Levin 1.4-2, que nos diz que o
problema 3SAT é ./V'P-completo. Um problema de decisão Z é dito difícil (ou poZÍnomÍaZmente d{/I'ciZ) para
uma classe de complexidade À' (i.e., Z, € .Y--difícil) sse, para todo proóZema de decisão de .Y, existe uma
Máquina de Turina (ou uma redução de tempo polinomial) que, em tempo polinomial na entrada, transforma
instâncias deste problema de decisão em instâncias de L e entradas que não são instâncias deste problema de
decisão, em entradas que também não são instâncias de Z. Se além disto, ainda L C ,4', ele será chamado de
completo (ou po/{nomÍalmente como/eto) para .Y (i.e., Z C .Y completo).
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Uma :fórmula booleana p(e) é uma expressão aritmética com operadores e (A), ou (V) e não (=),
em que as m C N* variáveis ( := (€1, . . . ,e.) são booleanas, isto é, correm sobre /a/se e z;eTdüdeÍfo.[*v] Um
[itera[ é uma das variáveis boo]eanas (Ci), ou a sua negação (=(i). Uma c].áusu].a é a disjunção (V) de
literais. Já uma brmula 3FNC (em três forma normal conjuntiva) é a conjunção (A) de cláusulas com
exatamente três literais. Note agora que, se evitarmos redundâncias, uma fórmula 3FNC de m variáveis tem um
número polinomial em m de cláusulas; mais ainda, podemos representa-la na fita binária W(2) em uma palavra
de comprimento também polinomial em m. Portanto, para uma codificação conveniente das fórmulas 3FNC, o
problema 3SAT é formado pelas fórmulas 3FNC satÍ$/azi'Dais. Como é de imediata observação, 3SAT está na
classe .VP, visto que a satisfação de uma valoração das m variáveis pode ser facilmente verificada em tempo
polinomial em m, sendo que ela forma um esquema de provas para o problema.

Finalizando, diremos que a fórmula booleana p é satisfazível- fixando-se z sse iç é uma
seqüência de n elementos de Z2 (ou seja, uma palavra do alfabeto binário tP(2) [*"i} ) e p é satisfazível para
uma valoração em que as n primeiras variáveis representam aç. Veja que podemos construir em tempo polino-
mial em m uma outra fórmula p,, tal que é satisfazível sse p é satisfazível fixando-se z. Chamaremos este passo
de incorporação de a pela fórmula p. Também podemos transformar em tempo polinomial em m uma fórmula
booleana de m variáveis em uma outra em 3FNC com O(m) variáveis, mas preservando a satisfazibilidade.

Teorema de book--Levin 1.4 2 O problema de decisão 3SAT é ./V'P completo

Prova. (Prova sucinta.) Seja uma Máquina de Turina Jv de JV'? que, para aceitar instâncias da
problema de decisão, roda em tempo t(n) -- 2 que, por sua vez, é no máximo polinomial no comprimento n de cada
irzstância. Estamos portanto supondo que, para tal problema de decisão em ./V'P, conhecemos tanto a máquina
como o seu tempo de execução. Sem perda de genera]idade, tomamos ]W rodando sobre apenas uma Éta de uma
uÍa e de alfabeto E. Então, codificamos M e t(n) na fita de trabalho como uma constante da computação,["n] já
que são fixos para a computação, e iremos mostrar uma construção, em tempo polinomial em n, que, para cada
n, faz uma fórmula booleana pm.. em 3FNC. Esta fórmula deve ser satil{/azíbeZ ./içando-se z [xvin] sse z é uma
instancia do pr'oólema de decisão definido por .A/, ou seja, existe uma prova n'z fazendo M aceitar z. Perceba
que isto é mais forte do que uma simples redução po/{nomiaZ. Dado z na fita de enteada p, apenas calculandc»se
o comprimento n, construímos 9À/,n. Podemos então, lendo 3ç, incorpora-lo a PM,n [xviiil em tempo polinomial
em n, tal que ç)m.. se torne indicativa da pertinência (ou não) de z como instância do problema de decisão, ou
seja, obtemos assim a redução poZÍnomiaZ. Assim sendo, provámos o teorema.

Observe apenas que aqui não estamos muito interessados em conhecer a prova n'z , bastando-nos
somente saber da sua existência. Para construir gm,«, codificamos numa tabela t(n) x t(n), toda uma possível
computação de -A/, sendo que as ]inhas representarão as ]etras dos endereços a]cançáveis na fita por ]W, incluindo-
se aí um marcador no começo da fita, e as co]unas, cada passo de ]l/. Neste formato, cada entrada (ou posição)
da tabela deve conter: a letra naquele endereço e instante da fita; um indicador da presença (ou não) da cabeça de
leitura sobre esta posição, e caso afirmativo, o número do estado de À/. O segredo agora é reparar que podemos
verificar localmente se a tabela representa uma verdadeira computação de M ao aceitar z para alguma prova
n-,, olhando-se somente:

e para a primeira linha, para assegurar que a cabeça de leitura está na primeira posição da fita
e no primeiro estado da máquina e que a palavra z é dada como entrada. Veja que no começo
da computação, a fita deve ter o formato ,y .3ç. ,if 'n-,- ,if . ' ' [xix] em que r, é a testemunha
de z;

[xv] Durante todo o texto, iremos propositadamente confundir /a]so com o 0 e o verdadeiro com o ]
lxvi] Portanto, sem o símbolo separador ,lí
[xvii] Veja a definição no Parágrafo 1.2 1
[xvni] Conforme mencionado no Parágrafo 1.4--1.
[xix] Aqui, o símbolo "." representa a concatenaçãa de strángs.
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e para todos os quadros 2 x 2 da tabela, vendo se as duas posições da fita estão, com respeito
ao estado da máquina, em consonância com as mesmas duas posições, no passo seguinte da
computaçãol

e se a primeira coluna é composta só de marcadores de começo de fita (portanto, não deve ter
computação sobre elas);

e se não tem computação chegando à última colunas e

e se na última linha, o estado da máquina é parado, com a cabeça de leitura sobre um símbolo
separador .y, representando o aceite.

Portanto, em cada entrada (ou posição) da tabela, definimos um número fixo de variáveis booleanas (ou seja,
um bloco de variáveis) que devem representar a respectiva entrada da tabela. Acrescentamos a estes blocos
de variáveis, mais n, que agora devem representar z. Assim, constata-se facilmente que, em tempo polinomial
em n, podemos construir uma fórmula booleana pm,. que verifica localmente as asserções acima. Ou seja, uma
satisfação de pjbr,« que fixa z, é uma representação das entradas (ou posições) de uma tabela, a qual simula
a computação de J\4 ao aceitar z, para alguma pi'ova n',. Portanto, PM.n é satisfazível fixando-se z sse z é
ínstá7zcía do proa/ema de decisão definido poi À/.

SÓ a título de ilustração, daremos aqui apenas um exemplo das possíveis variáveis de pm,.
cada i,j C {l . . .t(n)} e / C {l . . .n}, declare os blocos de variáveis:

Para

ã

ui,.j

ã,:j

representando a letra em E na Z-ésima posição da entrada aç;

representando a letra em E no tempo .j e no endereço { da fita; e

indicando a veracidade (ou não) de M estar no tempo j e com a cabeça de leitura no endereço i
da fita. Caso seja verdade, fornece também o número do estado da máquina M neste tempo j.

Deste modo, temos os blocos de variáveis dados por

a,.j
sí,.j

(zl,l, . . . ,zl,k),
(u{,j,i, . - - ,u{,j,É) e

(s{,j,:, . - . ,si,j,.),

sendo que k := [log2 (#X)] e e é o teto do ]ogaritmo na base dois do número de estados da máquina M (inc]uindo-
se aí um estado de parada e ainda um indicador da não presença da cabeça de leitura). Agora, em tempo também
polinomial em n, podemos transformar PÀ,í,. de modo a ter formato 3FNC, possivelmente acrescendo-se algumas
variáveis, mas preservando a satizl/azáó ládade. Temos, assim, a tabela bem "representada" , como queríamos.

[1.4 2]

Esta mesma idéia sela utilizada duas outras vezes. A primeira é agora no lema que demonstrará
a primeira parte do Teorema do PCP 1.4 4. Outros limitantes superiores da classe PCP(R(n), O(n)) também
podem ser achados em Goldreich e Hãstad [GH96].

Lema 1.4 3 Para famtaias de funções naturais RQn] e Q(Jtà, temos

'''' "(«),Q(") ) Ç '"',''M'( ,''''"» .-.«(«) )
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Prova. Evidentemente, esta demonstração tem como base a do Teorema de Cook-Levin 1.4 2. Seja
]W uma Máquina de Turina de PCP(-R(n), Q(n)), que roda lendo r(n) € O(R(n)) bits da fita de probabilidade I'-,
para cada instancia de comprimento n. Tome Z(n) := O( 2o(n("» .Poli(n) ). Então, para cada n, construiremos
com tempo em Z(n) uma Mrmula booleana PÀ/,« com variáveis em número também em Z(n), de tal modo que
uma entrada z de comprimento n é instância do problema de decisão definido por .A/ sse gAÍ,« é satàs/azi'uel
/bando-se z. Portanto, a construção e o teste da satisfazibilidade de pm,. é sem dúvida um problema de decisão
não deter'min6tãco de solução em tempo em Z(n), o (lue demonstra o teorema.

Levando-se em conta somente a parte significativa, temos 2'(") possíveis fitas de probabilidade r
distintas. Descreveremos um algoritmo que se repete a cada uma destas fitas e tem o intuito, passo-a-passo, de
ir

e montando uma tabela em que constem todos os endereços da fita de testemunha a- que por
ventura sejam possíveis de serem fornecidos pe]a fase de endereçamento de ]l/ à sua fase
de decisão. Cada um deles deve apontar para um bloco de variáveis que representarão uma
letra da fita de testemunha n'; e

e construindo a fórmula booleana gm,.

Então, seja a Máquina de Turina que reproduza cada uma destas 2'(") possíveis fitas de probabilidade I'- e, para
cada uma delas:

e simule a fase de endereçamento de M e, para cada endereço da fita de testemunha a- fornece
do

e veja se o endereço pertence à tabela que está sendo montada. Caso não pertença a
ela, declare um novo bloco de variáveis (que possam representar uma letra de fita de
testemunha r) e abra uma nova entrada (ou posição) na tabela com este endereço,
apontando-o a este novo bloco de variáveis, e

e selecione, ordenadamente, o bloco de variáveis apontado; e

e complete a construção da fórmula booleana PA,r,., representando nela a computação da fase
de decisão de .A4, conforme o Teorema de Cook Levin 1.4 2. Aqui, todas as leituras na fita
de testemunha n- serão tomadas sobre os blocos de variáveis selecionados no item anterior
(ainda referente a esta mesma fita de probabilidade I'-).

Deve-se também declarar n blocos de variáveis de modo a representar uma entrada de comprimento n na fita
de entrada p. Então, no último item, também devemos tomar as leituras da fita de entrada p sobre estes blocos
de variáveis.

Note que as fases de endereçamento e de decisão de JW têm tempo polinomial em rz e, assim sendo,
a tabela tem o seu tamanho limitado em Z(n). Portanto, a tarefa mais custosa desta Máquina de Turina será
procurar o endereço na tabela. Como repetimos isto 2'(") .Poli(n) vezes, o tempo total deve ser limitado em Z(n).
Não é difícil perceber que o número de variáveis de PÂ/,. é da ordem do tempo gasto para a sua construção.
A demonstração termina ao verificarmos que PW,. é satis/azz'uel ./bando-se z sse existe uma fita de testemunha
vr, tal que .R/ aceita r com probabilidade "um" (sobre as fitas de probabilidade r). Temos assim pm,« com a
propriedade que desdávamos.

[1.4-3]
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Note que 20(1'g(n» Ç Poli(n) e disto tiramos, direto
.v'rz.Mf( 2oo'g("»poli(n) ) a 7'c7'( 1og(n), poli(n) ) a 7'c7'( 1og(n), l )

do lema acima, que ./y'P ::
Concluímos assim a parte fácil do

Teorema do p'C'1' 1.4--4 (IALM+921)

.V7' - 7:''CP'( log(n),l )

A segunda parte deste teorema será provada na Seção IV.4 Composição de Testes sobre a Classe de
aomp/ezídade PCP e se deve a Arora, Lund, Motwani, Sudan e Szegedy IALN1+921. Na verdade, ela será uma
decorrência de tudo mais que veremos no texto, mas antes, apenas a título ilustrativo, trataremos da primeira
grande conseqüência deste teorema.

1.5 Inexistência de Esquema de Aproximação de Tempo Polinomial
para a Calasse ./\4.4.Z-- S./v''7:>

Houve um grande "zoom" na .área de Otimização (7ombánatóHa tendo como base o Teorema do PCP'
1.4-4, surgindo, dia após dia, mais e mais resultados. Como estes resultados são conseqüência de um teorema
que é da .área de (7ompZeaçidade CompufacÍonaZ, eles não poderiam deixar de ser de caráter "destrutivo de possi-
bilidades" , ou seja, indicando a inezislência computacional de máquinas para resolver certas tarefas. Através do
Teorema do PCP 1.4 4, sabemos hoje de diversos favores de inaproximabilidade em tempo polinomial sobre os
mais importantes problemas da Otimização Combinatória. Mas, talvez o mais abrangente seja ainda o resultado
já fornecido no artigo de Aroma, Lund, Motwani, Sudan e Szegedy IALM+921, que descreveremos nesta seção.

A Otimização Combinatória representa, há muito, uma importante área da Teoria da Computação,
entretanto, a sua inserção na Área de Complexidade Computacional é mais recente e se deve primeiramente
a Papadimitriou e Yannakakis em IPY881. Este foi um passo decisivo, visto que, por outro lado e na mesma
época, a Teoria da Complexidade Computacional começou a ir em direção às provas {nteratiuas, que mesclam
propriedades algébricas com probabilísticas. Nestajunção, estava criado um caminho fértil concomitantemente às
duas áreas e buscamos reproduzir o seu ápice neste texto. Quanto aos demais resultados obtidos em Otimização
Combinatória, há diversas referências importantes, mas salientamos Babai em IBab941.

Agora começaremos dando uma noção de uma aproximação em tempo polinomial, para depois for-
necermos um exemplo de uma classe de complexidade em otimização combinatória, sobre a qual verificaremos a
inexistência de esquema de aprozimüção de tempo polinomiat.

(E \ {,#})' ["] e uma
função

1.5 1 Para dois alfabetos E e 4', seja um proóZema de decisão L Ç E:

W' : L x @* --} IR+..,

tal que, para toda palavra z C L, a função restrita à segunda coordenada

Wz : 4'* --} 1R+..

é limitada. Deste modo, W' será chamada de função peso e sobre ela definimos o problema de otimização,

lxx] Lembre-se que E. é o alfabeto E sem o símbolo separador ,H e EI o seu uocabuláHo, conforme definido no Parágrafo 1.2--1
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que é associado a uma das suas duas funções valor ótimo,

MAX ly L --} R+..
z H sup (Wz(r))

n'C'P*

e

MIN TV L -+ R+.

z H .111. (Wa(r))

Vejamos agora um exemplo para a função valor ótimo máximo

Exemplo do Problema de Otimização MIAXI 3SAI' E--A. Seja o problema de decisão
3FNC Ç E: ["xi] codificado de alguma maneira interessante sobre um a/fabeto E, de ta/ modo que toda fórmula
booleana p C 3FNC tenda comprimento pobnomia/ no seu número de variáveis. Assim, para uma É3rmda
booleana p C 3FNC de n variáveis, definimos a função peso 3SATp(n) pelo número de c/áusulas de p que
são satisfeitas pela va/oração 7r € {P(2)* ']'"n] Erltretanto, no caso de T não pertencer a W&)*, erltão 3SATp(r)
deve ser zero. Por convenção, as c/áusulas repetidas também serão contadas na sua mu/tiplícidade. Conclui'mos
assim que a função valor ótimo MAX--3SAT(g) designa o número máximo de c/áusuJas de p que podem ser
satisfeitas simuJtaileamente. Portanto, se p é satisfazl've/, MAX 3SAT(p) é igual ao rlúmero de c/áusulas que p
tem

1.5--2. Voltemos às Máquinas de Turina, mas agora deixando de lado as computações sobre
proóZemas de decisão. Para isto, precisamos definir a:

e fita de saída ( O ) como sendo de Hma-teia e de só-escuta,[""üi] a qual, no início da
computação, deve conter somente símbolos separadores ,y.

Então, consideraremos como saída da computação o stHng que, ao final da computação, estiver à esquerda da
cabeça de leitura da .#ta de saída 0. Pode, assim, uma Máquina de Turina Ã/ com esta fita computar mais do que
uma simples resposta sim ou não. Tal resposta será representada por M (z), sendo que z é a entrada. Veja que,
apesar de não termos entrado nos detalhes, já utilizamos este tipo de computação para falarmos das reduções,
sobre as quais definimos os problemas de decisão dll/I'cais e completos para uma classe de complexidade.['-"i"]
Se esta máquina ]W está associada a um problema de otimização definido sobre uma função peso W, então as
entradas z, tais que W(À/(z)) > 0, serão chamadas de so].ução.

Continuando, sejam a C [0, 1] e a /unção peso l)çr definida no Parágrafo 1.5-1. Diremos que o seu
problema de otãmÍzaçãa associado tem uma cz--aproximação de tenpo polinomial sse existe uma Máquina de
Turina ]14 com uma fita de entrada p de alfabeto E e outra de saída a de alfabeto $ [**"] e de tempo polinomial
no comprimento da entrada, tal que, para toda entrada z C E:, temos, conforme for o caso,

W=( M(z) ) 2: (l a) MAX-W(z),

ou

Wz( M(z) ) $ (1 + a) MIN W(z)

[xxÍ] Note que 3FNC são as fórmulas boo]eanas em três forma norma] conjuntiva e que foram definidas no Parágrafo 1.4 1.
[xxii] Veja aqui que, como o alfabeto binário $(2). := W(2) \ {#} não tem o símbo]o separador, a va]oraçã0 7r é exatamente uma
sequência de bits em Z;'.

[xxiii] Vede definições no Parágrafo 1.2--1.
lxxiv] Vide o Parágrafo 1.4--1.
lxxv] Além, é claro, da fita de trabalho.
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Ou seja, À/ calcula em tempo polinomial uma solução para z com peida de no máximo uma fração a do uaZor
ótímo NIAX--W'(z) ou À'lIN--l'r(z). Observe que um problema de otimização tem uma 0 aproximação de tempo
po/ánomia{ sse a solução de valor ótimo puder ser computada em tempo polinomial. Como sabemos, nem sempre
este é o caso.

Exemplo de uma {--Aproximação de Tempo Polinomial para o MIAX--3SAT E--B.
Vegmnos que h'IAX 3SAT tem uma }--aproximação de tempo polinomial. E imediato; sela uma &/equina de
:rbring que, a cada variáve/ de uma /3riilula booleana p dada como entrada, vê o número de cláusulas de p
que têm um ]itera/ formado exaÉamente por esta variável e, também, pe/a sua negação. Portarlto, e/a toma
a vnloração desta variável como sendo a que satisfaz o maior llúmero de cláusulas. Posteriormente, despreza
todas as c/áusulas em que esta variáve/ aparece e repete o processo. Perceba que isto pode ser feito em tempo
poJinomial na entrada.

1.5 3. A lr'eoha da CompZezidade (7omputacíona{ tem como princípio básico buscar a prova de
? 7é .A/'7). Entretanto, e bem mais forte do que isto, na prática, se este não for o caso, a grande maioria
dos resultados da teoria, ou deixam de valer, ou pendem o seu "sentido". Um exemplo clássico em que quase
todo o "sentido" depende desta diferença está nesta .área de OompZezídade Computacional em OtÍmízação
CombinatóHa. Vejamos, então, um dos grandes resultados do Teorema do p'CP 1.4-4. Pelo comentário acima,
ele não perde absolutamente em importância pela sua hipótese.

Lema da Inaproximabilidade para o MAX--3SAT 1.5--4 (IALN1+921). Existe Hma consoante
a € (0, 1/2), tal que o proa/ema de ofãmízação NIAX 3SAT nâo tem uma a apto imaçâo de tempo po/ nomiaZ,
a menos que 'P = .N"P

Prova. Seja um problema de decisão L € ./V'P. Pelo Teorema do PCP' 1.4-4, temos .N'P =
PCP(log(n), 1) e existe uma Máquina de T\lring À/ de ?CP com taça de em'o da roóustezl-"il c C (0, 1) e
que lê r(n) C O(log(n)) bÍls na fita de probabilidade r e q € O(1) letras na fita de testemunha a, para decidir
se uma entrada de comprimento n é ou não instância de L.

Fixe uma entrada z para ]W de comprimento n. Tome um bloco de variáveis e, para representar
cada letra efetivamente útil da fita de testemunha a. Veja que, ao fixarmos cada uma das 2'(") C Poli(n) fitas
de piobabilidgde r significativas, temos que a fase de decisão de .A/ passa a ser determinística sobre os q blocos
de variáveis ({: , - ' ' , (Í. escolhidos pela fase de endereçamento de .A/. Oia, neste caso, a fase de decisão de .A/
define uma função boo]eana .fr ,, sobre estes blocos de variáveis.[xxvii] Logo, podemos representa-la por uma
fórmula booleana p,,, C 3FNC, acrescendo-se, possivelmente, algumas variáveis, mas sem com isto alterar a sua
satís/azióáZÍdade. Queremos agora supor que, independentemente da fita de probabilidade r, g,., tenha sempre
o mesmo número de cláusulas. Podemos fazer isto, pois o número de variáveis de p,., é constante para n, tendo
assim o número de cláusulas limitado por um z, também constante. Para as fórmulas p,,, que tenham menos
do que z cláusulas, completa-se com cláusulas novas sobre variáveis também novas. Assim, como estas cláusulas
são sempre satisfazíveis, não alteram a suta:s/azióá/idade de g.,,. Seja, então, a conjunção

e suponha p, com c(n) € Poli(n) cláusulas. Veja que tudo isto pode ser feito em tempo polinomial em n

Perceba agora que, se z C L, então

Pr{ Pr{ M aceita z } = 1 } > 0

[xxvil Vede o Parágrafo 1.3--3
lxxvii] Isto é, /b,, é uma /unção boalearza que tem como variáveis estes blocos de variáveis. Cada uma delas deve correr sobre Z2 e o

contra-domínio também deve ser Z2.
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Ou seja, existe uma fita de testemunha r, tal que, para toda fita de probabilidade a'-, T "satisfaz" p,,,. Logo,
p, é satisfazível. Por outro lado, se z g L, então

Pr l Pr{ -A/ aceita z } < c } = l

e, qualquer que seja a valoração que se "dê" à fita de testemunha a (e incluídas aí as demais variáveis), mais do
que uma fração 1 -- c das fitas de probabilidade r terão as suas fórmulas p,,, não satisfeitas. Ou seja, mais do
que uma oração (l -- c)/z das cláusulas de p, não podem ser satisfeitas, independentemente da valoração.

Como só um destes dois casos pode acontecer, construímos um gap de fração (l -- c)/z sobre as
cláusulas que podem ser satisfeitas, isto é, um "gap" nos possíveis valores ótimos. Terminamos a demonstração
ao vermos que se sabemos satisfazer cláusulas em tempo polinomial na entrada, a menos de uma fração (l -- c)/z
do valor ótímo, então podemos decidir se z está ou não em Z, (em tempo polinomial). Portanto, L C P e
P

[1.5 4]

1.5--5. Veja que as classes de complexidade na Área de Otimização Combinatória não são mais
definidas sobre problemas de decisão e sim sobre problemas de otimização referentes às funções peso. Estamos,
agora, não só interessados no tempo de execução das Máquinas de Turing, como também na sua capacidade em
aproximar os uaZores ótímos, e, por isto, passaremos a chama-las de classes de aproximabilidade. Fagin em
IFag74] fez uma brilhante caracterização das clássicas classes de complexidade através da descrição sintática e/ou
lingüística sobre a lógica moderna de segunda ordem. Em particular, ele redefiniu a classe ./V'P e Kolaitis e Vardi
[KV87] valeram-se dela para fazer uma versão restrita, denotada por S./V'p.["(vni] Esta caracterização sintática
permitiu a Papadimitriou e Yannakakis IPY881 definirem as classes de aproximabilidade .A4..4.Y--./V'?' e
.A4.,4.Y--S./«P'. Além disto, IPY881 trouxeram uma definição de redução em aproximação de um problema
em otimização para outro. Esta redução preserva linearmente as aproximações em tempo polinomial. Com ela,
podemos recuperar a noção usual de problemas de decisão d /z'cais e completos, agora para as classes de apr(»
ximabilidade.]"xi"] Mais recentemente, tornou-se comum redefinir as classes de aproximabilidade .A4.4Â'--./V'P e
.A,,t.4.V--.S.VP, fechando-as por esta redução em aprozimaçâo. Por sinal, com este fecho, acabaram entrando nes-
tas classes os problemas de minimização correspondentes. Não é o nosso objetivo entrar nos detalhes quanto a
estas classes de aproximabilidade, entretanto, para ilustrar melhor, vda que ./U.4.Y--S./V'P Ç .A4.Á,Y ./V'P e que
os problemas À'IAX--SAT, MAX-INDEP SET e MIN COBER:l' são de .A4.4.Y--./«P e .A4.4.Y--S./V'? difíceis.
Por sua vez, MAX CUT, MAX--kSAT (para k € N e k 2 2 fixo), MAX--INDEP SET--b e MIN-COBERT-b
(para b C N* fixo, sendo o grau máximo) são M.4.Y--.S./«P completos.["'x]

Diremos que uma classe de aproximabilidade tem esquena de aproximação de tempo polinomial
sse todos os seus problemas de otimização têm uma a aproximação de tempo polinomial, qualquer que seja o
a C (0, 1) tomado. Na verdade, perceba que se uma classe de aproximabilidade não tem esgwema de arroz mação
de tempo polánomãaZ, então nenhum problema de otimização difícillx"':il para esta classe pode ter uma a
aproximação de tempo polinomial, para todos os a's em (0, 1). Como já foi dito, MAX--3SAT C ./U.4X .S./V'P
e, assim, temos

Teorema da Inaproximabilidade em .A4..4.Y-- .S.A/'7) 1.5--6. A classe de aproãmabiládade
./U,4.Y--.S.VP re obuíamente .M.4À'--./V'P também,) não tem esquema de aprohmação de tempo poZánomÍal, a
menos que 'P -- N'P

[xxviii] O S da classe .SIV7> advém de uma redefinição "stdcf) da c]asse ./V'7>.
[xxix] Veja maiores detalhes no Parágrafo 1.4--1.
[xxx] Não forneceremos aqui as definições destes prob]emas de otimização, entretanto, e]as são evidentes e constam de diversos textos
da área. Vede por exemplo ]Pap94].

[xxxi] O problema de otimização deve ser di/t'cíl para a redução em aproximação tratada acima.
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1.5--7. Portanto, para todo os importantes problemas de otimização da classe de aproximabilidade
.A,,f.Á,Y-- .S.A/'P-difícil (como os de .A,'f.4.Y--./V'P-difícil) não conseguimos computação em tempo polinomial que
forneça solução tão próxima quanto desejada da solução ótima. Ou seja, todos os problemas de .A4.4,Y--S./V'P
difíceis têm um /alar de {7zaprozímab Zádade que independe do comprimento da entrada, sendo que, a partir
deste, não podemos achar, de modo "barato" , soluções com valores mais próximos do que este falar do valor
ótimo

Outros autores também procuraram introduzir classes de aproximabilidade, além, é claro, de Papa-
dimitriou e Yannakakis em IPY881. Por exemplo, Ausiello, Crescenzi e Protasi IACP94j buscaram definições
mais "computacionais" e criaram as classes de aproximabilidade 7>Z:4 S e .4P:Y. A primeira é a classe de apro-
ximabilidade maximal com esquerda de aprozÍmação de tempo po/ nomiaZ e a segunda é formada pelos problemas
de otimização que têm uma a-aproximação de tempo polinomial, para algum a C (0, 1). Neste sentido, temos
os seguintes resultados:

.MÁX-S.VP
N'P '3 M.Ax-- SN'P
n .A4,4,Y--.s./V'P difícil

PTU.S e
a

Para se obter mais deta]hes da enter--re]ação entre estas c]asse de aproximabi]idade, veja ]<hanna, Nlotwani,
Sudan e Vazirani em ]KMSV95].

Perceba que existem muitos outros grandiosos resultados em Otimização Combinatória decorrentes
do Teorema do ?CP 1.4 4, mas nos concentramos no mais simples e, talvez, importante.
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Capítulo ll

Codificações Algébricas

Este capítulo será como um guia ao que faremos a seguir, principalmente quanto aos testes proóa-
bi/útácos. Tendo como fundo Sudan ]Sud95], basearemos toda a nossa demonstração do Teorema do p'CP 1.4 4
nos testes sopre códigos. Todavia, alertamos para o fato que a Teoria dos Códigos é deveras mais abrangente
do que poderíamos pretender apresentar no texto. Antes de entrarmos na especificação dos códigos, talvez seja
aconselhável darmos uma visão mais ampla da sua utilização através da seção

11.1 Estrutura Global da Demonstração do Teorema do 'PC'P

Antes de anunciarmos o Teorema do p'CP 1.4 4 no Capítulo l Esquema de Provas RoózlsÉas, já
havíamos visto que

a 7'c7'( 1og(n), l )

saía como corolário do Lema 1.4-3. Portanto, todo o nosso trabalho daqui para frente no texto será demonstrar
a outra inclusão, qualseja,

./U7' Ç 7'C7'( 1og(n), l ).

Buscaremos agora exatamente "mapear" esta demonstração, ou seja, dar uma visão geral dela. Basicamente
a prova se divide em três itens distintos, descritos a seguir, e tem os seus objetivos alcançados nas seções do
Capítulo IV Classe de (7ompZezidade PCP, conforme mencionaremos mais abaixo:

A a prova do Corolário do PCP para Leitura de (2(1) Letras da Testemunha IV.2 4, i.e

JV'7' Ç 7'C7'( Poli(n), l );

B a prova do Corolário do p'CP para Leitura de O(log(n)) Bits Aleatórios IV.3 4, i.e

.Ar7' Ç p'C7:'( 1og(n), loglog(n) ); e
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C a prova e a utilização do Teorema da Composição de Testes IV.4 2 sobre os Itens A e B

Na verdade, nos Itens A e B necessitaremos provar resultados mais específicos do que os referidos corolários,
que são o Teorema do Teste com Leitura Constante de Z?áts na Pseudo-Fita de Testemunha IV.2-2 e o Teorema
do Teste com Leitura Logarítmica de .Bits Aleatórios IV.3 2. Não obstante, tais corolários são mais ilustrativos
e fornecem uma melhor noção de grandeza com relação aos teoremas.

No Item C, descrito na Seção IV.4 Composição de Testes sopre a Classe de (7ampiezÍdade 7)CP, pri-
meiramente provaremos o Teorema da Composição de Testes IV.4 2 e logo em seguida, na Página 62, aplicando-o
por duas vezes, demonstraremos o Teorema do ?C? 1.4 4. Veja que, neste ponto, tal demonstração já se tor-
nará muito simples. O Teorema da Composição de Testes IV.4-2 nos informa que, se por hipótese sabemos
da pertinência de uma conveniente reestruturação do problema de decisão 3SAT a uma classe de complexidade
?CP, temos como tese a inclusão de uma outra classe PCP nesta primeira (tendo ela apenas uma pequena
expansão técnica). Não entraremos nos detalhes sobre o Teorema da Composição de Testes IV.4-2, mas é de
fácil observação que ele só é satisfatório quando nos permitir incluir uma classe PCP "maior" em uma outra
"menor". Pois bem, os Itens A e B fornecem exatamente as hipóteses necessárias para a utilização, por duas
vezes, do Teorema da Composição de Testes IV.4 2 e obtemos assim um resultado um pouco mais restrito do
que

7'C7'( 1og(n), loglog(n) ) Ç 7'C7'( 1og(n), l ).
Mas veja que, aplicando-se mais uma vez o Item B, temos o que queríamos, ou sqa,

.V7' Ç 7'C7'( 1og(n),l )

Em todo teste podemos separar a última parte da computação, em que o teste efetivamente e deter-
ministicamente decide a aceitação, ou não, da entrada. Computação esta que será chamada de /ase de decisão
e o seu tempo, de tempo de decisão.[i] O Teorema da Composição de Testes IV.4=2 é bastante engenhoso e,
partindo da idéia do Teorema de Cook Levin 1.4 2, simula a fase de decisão da computação de um teste PC?
"dispendioso" com a computação completa de um outro teste. Isto pode ser mais "económico" se a fase de
decisão do primeiro teste também o for e consegue-se descer em magnitude o limite no número de leituras de
letras na testemunha, o tamanho dos blocos de leitura na testemunha e, por fim, o tempo de decisão. Deve-se,
para isto, acoplar convenientemente um teste que resolva o problema de decisão 3SAT configurado de acordo
com as hipóteses do Teorema da Composição de Testes IV.4-2.

Continuando, a despeito da Seção IV.4 Composição de Testes sobre a Classe de OompZesidade PCP'
supra citada, as demais seções do Capítulo ll (7odiPcações .AZgébHcas, do Capítulo 111 Testes ProZlaóáZútÍcos e
do Capítulo IV (71asse de Complexidade ?CP provarão paralelamente os Itens A e B. Os dois itens se alicerçam
sobre os testes probabilísticos do Capítulo 111. Estes testes tentam, em um primeiro passo, verificar se uma de-
terminada testemunha (ou um pedaço dela) é uma codificação predeterminada, ou se pelo menos a testemunha
está muito próxima a esta codificação. Em um segundo passo, os testes procuram assegurar-se se reconhecemos
tal codificação como uma prova satis/atóha para a entrada do problema. A diferenciação mais precisa entre
estes dois passos estará na Seção lll.l .rntroduçãa aos Testes e o conteúdo de tais testes serão descritos, respec-
tivamente, na Seção 111.2 Testes de Prozimídade da (7adil/icaçãa e na Seção 111.3 Testes de Reconhecimento da
(7odlWcação, tanto com relação ao Item A, como com o Item B. Também pode-se notar facilmente que tais testes
são baseados sobre as codificações que introduziremos neste Capítulo ll (7od4/ilações .4ZgébHcas.

Dados os testes, seguiremos para o Capítulo IV Classe de (?ompZezidade p'CP. Primeiramente, na
Seção IV.l VaHa7ztes da Classe de aompZeãdade p'CP será necessário estender a noção da classe PCP de modo
a adapta-la ao Teorema da Composição de Testes IV.4 2. Basicamente precisamos trabalhar sobre a testemunha
com blocos de letras (variando estes de tamanho conforme o comprimento da entrada) e também ter um limitante
para o tempo de decisão. Por fim, em uma próxima meta, também precisamos saber resolver o problema de de-
cisão 3SAT fixando-se previamente e convenientemente a satisfação das primeiras variáveis. Finalmente na Seção

li] Veja mais detalhes no Parágrafo 111.1 2
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IV.2 .ANtmetÍzaçâo de Fó7wiuZas Booieartas para l;eát ra Oonslante de Letras na TestemanAa e na Seção IV.3
.4Htmetização de Fór77zuZas l?ooZeanas pízra Leít ra Zogarl'Zmica de Bits ..4/Calados concluímos, respectivamente,
os Itens A e B.

Veremos primeiro o Item A, em que precisamos basicamente obter um teste para o problema de
decisão 3SAT com leitura constante no número de letras da testemunha. Este item encontra-se sintetizado na
Seção IV.3 .4hÉmetização de f'ármHJas f?ooleanas para ZeáÉura jogam'Zmica de Bits .4ZeatóHos e é totalmente
baseado em funcionais lineares e produtos sensoriais. Então, sobre a Codificação por Funcional Linear C--l,
conseguimos tal objetivo fazendo:

e No teste de proximidade da codificação

e Repete-se o Teste de Linearidade T--V um número constante de vezes. Ele é um caso
particular do Teste de Linearidade T-lV, que, poi sua vez, tem a sua corretude como
conseqüência do Teorema de Linearidade 111.2--1 .

e No teste de reconhecimento da codificação

e Utiliza-se o Teste do Produto Tensorial T-X por duas vezes

e E uma vez o Teste da Nulidade de Funcionais Lineares T-l

Por sua vez, o Item B é totalmente baseado em polinõmios e nas suas nulidades em um domínio
restrito. Grosso modo, buscamos nele um teste para o problema de decisão 3SAT com leitura logarítmica de
bits aleatórios. A sua descrição sucinta se encontra na Seção IV.2 .AHtmetízaçâo de Fórv7zwlas Boo/Canas para
Z,eáéura Conslanle de Letras níz Testemunha e é baseada na Codificação Polinomial com Grau nas Variáveis
Baixo C IV e na Codificação Polinomial com Grau Total Baixo C Vlll, que são, por sua vez, generalizações
respectivamente da Codificação Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo C--lll <Segunda versão> (e Codificação
Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo C ll <Primeira versão>) e da Codificação Polinomial com Grau Total
Baixo C V. Os seus passos são compostos por:

B No teste de proximidade da codificação

e Repete-se o Teste Polinomial de Grau Total Baixo T-lX um número constante de
vezes. Este teste é extraído do Teste Polinomial de Grau Total Baixo T-Vlll. entre-
tanto a demonstração da sua corretude é o tópico mais técnico do texto. Por isto,
deixa-la-emos em separado, ocupando todo o Capítulo V PoJ nómios de Grau Bafio,
e será uma decorrência imediata do Teorema da Proximidade a um Polinâmio de Grau
Total Baixo V.1 5.

e No teste de reconhecimento da codificação

e Também repete-se o Teste da Nulidade de Polinõmios de Grau nas Variáveis Baixo
sobre Domínio Restrito T-XIV um número constante de vezes. Ele é um caso parti-
cular do Teste da Nulidade de Polinõmios de Grau nas Variáveis Baixo sobre Domínio
Restrito T--Xlll, que, por sua vez, é o resultado do Teste da Soma sobre Polinõmios
de Uma Variável e de Grau Baixo T--XI e do Teste da Soma sobre Polinõmios de Grau
nas Variáveis Baixo T--Xll.

Terminamos assim o nosso resumo da demonstração do Teorema do PCP 1.4 4, esperando que ele
sirva como acompanhante pelo restante do texto.
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11.2 Introdução às Codificações

A idéia da cedi»cação vem de problemas na comunicação de dados ('a distancia), dentro da Teoria
da Computação. Como se sabe, toda comunicação, com maior ou menor intensidade, está sujeita a "ruídos"
Um exemplo simples de codiâcação são os débitos de controle. O nosso CPF tem os dois últimos algarismos
como dígitos de controle. Eles são tomados como uma função dos números precedentes que, por sinal, formam
o "verdadeiro" número do CPF. Portanto, pode-se checar, com alta probabilidade, se um digitador entrou no
computador com o número do CPF certo. Caso este não seja o caso, pede-se ao digitador repetir a operação.

A Telha dos Códigos começa a tomar corpo quando somos mais exigentes. Em comunicações de
dados a distância, ruídos de transmissão são freqüentes. Então, queremos evitar de, sempre que detectamos
um problema, sermos obrigados a repetir a operação. Ou seja, precisamos corrigir, com alta probabilidade e
sem muito "esforço", a informação fornecida com ruídos. Para isto, a idéia é sempre espalhar (i.e., codzPcar) o
universo das palavras possíveis de serem comunicadas em uma estrutura (algébrica) conveniente.

Já no nosso caso, utilizamos, a grosso modo, as idéias de Teoria dos Códigos para basearmos os testes
pzobaóá/út cos. Também estamos interessados no espalhamento fornecido pela codificação, embora, estaremos
totalmente em outro contexto. Entraremos nos detalhes das diferenças no próximo capítulo.

Serão utilizadas durante os próximos capítulos as seguintes notações: K como um corpo finito de
característica prima p e de k elementos; m, d, / C N* como, respectivamente, o número de variáveis, o grau
máximo do polinâmio (para o grau total ou o grau nas variáveis) e o tamanho de uma restrição sobre K;
Z) Ç .H Ç K com d + l e / elementos, respectivamente, e, por fim, .f,p, h C X'K' como funções de -H" a
valores em K. Queremos que d < p e d < Z $ k.

11.2--1. Sejam .A um conjunto não vazio com uma probabilidade associada Pr e E um alfa-
beto. Então, para z,y C ''lE, tomemos a métrica A(z,y) := #li € .4llaç(i) # y(ã)} e a pseudFmétrica
p(z,y) := p,i(z,y) := Pric..{ { z(i) # y(i) }, ambas sobre ''lE. Note (lue, se .4 é finito e com probabili-
dade uniforme, então p(z,y) = A(z,y)/#.A e é também uma métrica que assume valores em [0, 11. Nes-
te caso, chama-la-emos de Proximidade de Haalning e utiliza-la-emos pelo resto do texto. Por sua vez,
À(ac,g) := À,l(z,y) := 1 p(z,y) := PriC..l { z(á) = y(i) } chamaremos de Oistância de H-mine.[':] Para
a € (0, 1], diremos (lue z e y são a--próximos sse p(aç,y) < a (i.e., À(z,y) > 1 -- a). Se z e # são palavras e
estamos interessados em que estejam próximas, então a a proximidade nos garante que temos menos do que
uma fração a de letras distintas (i.e., letras "ruins"). Por outro lado, se a C 10, 1), também diremos que iç e y
são a--distantes sse não são (l -- a) próximos.[ni] Neste caso, se z e y são palavras e desejamos que sejam
distantes, então a a distância é a fração máxima de letras iguais (i.e., letras não desejadas). Se C Ç ''iE, então
a a--vizi"h-.ça de C, ( 'H- (C) := { Z/ € ''1E ll ]z C a,À(z,y) > 1 -- a } ), são os elementos de 'lE que são
a-próximos a algum elemento de (7. Neste texto, a partir de agora, assumiremos que E, @, 'r, E. e 4'. são
alfabetos puros para todos os rz's em N.

Continuando, para uma função /: N. --} N* estritamente crescente e para todo n c N*, OL Ç
$ /(n) :- ($. \ {,#})/(") (um conjunto de palavras de comprimento /(n) em @«, ou seja, sem o símbolo
separador ,y), Fn Ç E: := (E \ {,H})" (outro conjunto de palavras de comprimento íz em E e, também, sem o
símbolo separador) e a(n) c [0, 1), tome F := U.CN. En e C := U.CN. C.. Então a função injetora

P r'çx:ç x* '-* cç U $=* ç U $=
nCN. nCN.

é uma a(n)--codificação de F em C (ou simplesmente, de -F« em C«) sse cada imagem de Fn por p está
lü] Note apenas que, infelizmente, a Distancia de Hamming tem um sentido oposto ao convencional de distâncias métricas, visto

que, se r e y tem distância 0, eles não só não são iguais, como são totalmente distintos.
[iii] lstoé, À(z,y) Sa,ou p(=,y) Z l a.
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contida.em O« (i.e., p]Fn] Ç.a«) e, para todo n c N* suficientemente grande e para todo #,y C Fn, 9(Z)
e p(g/) I'"l são a(n)-distantesl"l e, portanto, p(y) Í 'Hl-«(«) (g(z)). Assim, quanto menor for a(n), mais
esparsa estará a codificação (i.e., a imagem de F pelo p), permitindo um melhor reconhecimento dos códigos
distintos. Algumas vezes utilizaremos os alfabetos @. iguais a um único alfabeto @. Com isto teremos a função
p: F Ç E: Ç E* -+ C' Ç @: Ç @* com a propriedade de levar palavras distintas e de mesmo comprimento n
no alfabeto E, para também palavras de mesmo comprimento de $, mas a(n)-distantes. Note que, neste caso,
a := Unem. (7n seria um problema de decisão em $*

Se p é uma a(n)-codificação, então, para todo a € 'F«, existe no máximo um z C Fn, tal que a está
na l=J;(©--vizinhança de ç)(z).l"íl Observe antes que, da definição, se existe tal z, a e g(z) devem ter o mesmo
comprimento. Com efeito, suponha z,aç' C Fn tais que p(z) e p(z') sejam l=:J:(d--próximos de a. Como p é
pseudcr métrica,

p(ç'('),y'('')) $ p(p('),') +p(ç'(''),a) < ]-=;(© + l ' a(n) 1 - a(n)

Logo, p(z) e p(z') são (l
eles são iguais.

a(n))-próximos, portanto não são a(n)-distantes e, pela definição de codi$caçâo,

As codificações serão de fundamental importância para a nossa tarefa de provar o Teorema do PC7)
1.4 4. Por seu lado, elas inevitavelmente decorrem de propriedades algél)ricas. Por isto, para cada n C N*,
fixamos convenientemente um corpo finito -K de k elementos e de característica p e um conjunto não vazio
# Ç K' de 1? elementos. A idéia será escolher um "bom" m (que também variará com n) e codificar uma
seqüência z em .f/", por uma função /z € H"'/(. Para isto, ordena-se a gosto o conjunto H e fornece-se /z
ponto-a-ponto, isto é, como uma seqüência indexada por H", ( /z(a) ).CHm . Estamos, então, codificando uma
palavra z no alfabeto W(r) e de comprimento n, em uma outra /z no alfabeto W(k) e de comprimento Z". Vamos
ao primeiro exemplo.

Codificação por ]i'uncional Linear C
rezo funcional linear dado rezo produto interno

codificação) Codi$careTitos Q seqilência = ç: H"

Â (e) Fn(0 := (.zx

sendo gue € := (Ci, . . . ,(«) é ama uaHát,eZ e zx é o vetou transposto. .Vate que /z está em W"X. Para z, y C H"
distin*", z--y # 0, e«Éã. p«« « C H", .Ü(a) = .Ü(a) «e « (z y)' = 0 «e a e.lá - jipe,'pZan. peWendác«I"
io uetor não nulo z y. Como um hipet-plano tem bmü fiação tle de pontos de Hn, XH« (.ja.,fuà -- 'Llt e
obtemos a -codificação de W(z) em (Pf:).

Observe que esta codiâcação (i.e., l/Z), assim como os alfabetos W(Z) e W(k), podem ser constantes
para n. Apesar disto ser o ideal para nós, não é de praxe. Por outro lado, temos algo de ruim, qual seja, o
comprimento exponencial da palavra codificada. Teremos bastante trabalho na busca de outras codificações que
minorem este problema e não atrapalhem muito no resto. Para isto, a ferramenta mais poderosa são, sem dúvida
nenhuma, os poZinómíos.

liv] Note que, pela definição, p(a;) e y)(y) têm o mesmo comprimento.
[«] Ou seja, À(p(z), p(y» $ a(n), o« p(p(z), p(y» 2 1 -- a(n).
l«il Isto é, p(z) e a são I'a(n) próximos; não são na(n)-distantes; p(p(z),a) < (l c-(n»/2; ou, À(P(z),a) > (1 + a(n))/2
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11.3 Polinõmios

11.3--1. Entraremos então no detalhamento dos polinõmios. Estamos interessados exata-
mente nos valores dos polinâmios sobre os pontosl"iil e, por isto, deliberadamente sempre cometemos o
abuso de confundir as .filnções poZánomiais com os polánómios propriamente ditos. Portanto, assumiremos
sempre o grau em cada variável menor do que p, a característica do corpo -K de k elementos. Toma-
remos também 1? como a cardinalidade de .17 Ç ,K e ainda Z) Ç .H terá d+ l elementos, com d < p
e d < Z $ k. Se A é um polinõmio, a]e](h) é o grau do polinõnio h na variável € e a(h) éo
grau total do poli.nõmio. Como é comum, polinõmios constantes e não nulos têm grau 0 e o polinõmio
nulo tem grau negativo (ou melhor, infinito negativo). Os conjuntos dos polinõmios de m variáveis
1([(t, . . . }em.]d, -K]ei, . . . ) €7n]ed:,... ,d.> e l(]ei, . . . )€7n]<d>, são, respectivamente, os de grau total no
máximo d, os de grau na variável eÍ no máximo di, paratodoiC {l ...m}, e os de grau nas variáveis
no náxi.mo d.[viiil Se quisermos restringi-los a um domínio J C .K'm, denota-]os-emos respectivamente por
K[(e:,... ,e-) C J]a, K[((:,.. . ,e-) C J]<Ú:,...,Ó.> e K]((:,...,(-) C J]<Ó>.

Observação. Nesta observação e nos teoremas subsequentes não será necessário supor o corpo K
anito, bastando tomar limita .ll Ç K. Se h C Kle C .Fila é um polinõmio não nulo de grau na va.Fiável ( no máximo
d, então A tem no máümo d raizes em -ll. Mais ainda, sobre a Proximidade de Hamming, px(h, O) 2 l d/#-llr,
em que 0 € .KK C .líl.i é o pobnõmio nulo. Podemos também dizer que h e 0 são : d distantes em -llí, ou
}.w(h,q $ al#n.

Teorema de Schwartz 11.3-2 (]Sch801). $dam J := ]'lZ:l J., taZ que & Ç K é finito e não
«,io, e h. C X](e-, . . . , («) C J], ««. p.Z{«õmi. nâo n«Z. de m «há«{s e «stNt. « domMI. J. %«.e ','tã.
recHrsiuamente, para cada á € {m . . . 1} em ordem decrescente,

e di qe.](Ai), o g«« de h{ na -Má"l Ci, .

. hi-i c X'lei, , (i-tl, taZ gue, reza Divisão de Euclides,

hi((i,... ,Ci) hi-i(ei, , (.-:) - €1t' + ,(e- , . . . , ci),

sendo que a]e.](r) < di, se di > 0, e r 0, caso c07}tramo

'«". ". . « ;'. (xz: ã) ':.*-*« .« ', (- ;~«, *.a,o ' xz: :h, - «a,o * : - xz: ;â)
Prova. Nas hipóteses do teorema, seja /lí := llÍ.: Jj. Procuraremos provar por indução em

á C {l...m} que ÀK.(AÍ,0) $ >'j-i(dj/#JJ). Como para i:' l é imediato, dada a observação acima,
suporemos válido para i 1. Defina

ga ,... ,e.. . ((i) hi(ei,... ,({) hi-t(€1, ,eí l) (/' +r(€1,... ,(i)

[vii] Entendemos por pontos de uma função os elementos do domínio.
lvni] Este caso seria o mesmo do anterior, em que todos os di's são iguais a d
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Portanto,

ÀH. (hí, 0) ',-,..l=,:.. { h.(':,... ,,.) - o }

(,:,..Pb:. { hi-:(z:,.- ,zi-l) -0 '

+ Pr,...{hi-i(z:,...,zi-:)#O eg
{ h:-:(,:, . . . ,z.-:)

hi(z:, . . . ,zi) = 0 }

(zl,
Pr

(zi ,. .. ,zi)CHi

(zi,... zi)eHi{ ' é uma raiz do polinõmio não nulo g,:,... ,,;.: c K'leira }

g,.,.. ,,:..(,:)
<

< ',.,... ,a .o.«...{ A'-:(.:,... , ,:-o -o }+ fh
[11.3-2]

Vejamos agora os corolários, que são uma imediata conseqüência do teorema e sobre os quais basea.
remos todo o nosso trabalho.

Corolário da Distância dos Polinâmios de Grau Baixo 11.3--3. Se /,g c -l(l((i, . . . ,e.) c
l l<di,...,d.> Ç H"'K' são polinómios dásiíntos de rn uar'íáueis e de grau na z;ar+átiel (i na mázirrzo di,
pa« t.d. ic {l...m}, anta. ta«.bém .ã. E?.: '} di'tarte. em H", 0.e., ÀH«(/,g) 5; E{.:di//, «
P.. (/, g) Z 1 - E{.: di/Z).

Corolário da Distância dos Polinâmios de Grau nas Variáveis Baixo 11.3 4. Se
/,g C KI(ei, . . . ,e«) € H"l(.z> Ç X'K' são po/ánómios distintos de m uaHáueís e de grau nas uaHáueis na

müimo d, então também são !!!F: distantes em H" , (i.e., XHm Çf,g) $ mdlt, OI H.. (.f,gü > -- mdjt).

Corolário da Distância dos Polinâmios de Grau Total Baixo 11.3--5. Se
/,g C .KI(ei,... ,(.) C .ll"'la Ç W"K são poZnómios distintos de m uaHáueis e de grau lota/ na
máximo d, então também são q distantes em H" , (i.e., }.H (.f,gh 'É ült, ou H.. tf,0) Z L - dlt).

11.4 í''ndifirnrãpq
vu:svvH

11.4--1. Como Z) Ç H tem cardinalidade d + 1, para i:- ({l, . . . ,im), uma matriz

z :' (zi)ico- C -H(a+l)'

será chamada de cubo de dimensão m e tamanho d + l de .llf. Por outro lado, g pode ser visto como uma
função /, de Z)" Ç .ll'"' a Jlí e chama-la-emos de uma representação do cubo z ou de uma função definida
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no cubo de dimensão m e de tamanho d+ l

Codificação Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo C--ll <Primeira versão> (!!g
codificação). Escolheremos convenientes m e d, tais que d < p, md $ Z e n $ (d+ 1)".[:"] (7om isto,
podemos assumir z C .ll" "Ç " .lr('t+l)', ou seca, podemos estendo-Zo a um cubo de dimensão m e de tama-
nho d + l

(zi);.{o...aJ' C J7(a+ i)' ,

i:= (il,. . . ,í.). Tome«.os /z C XI(ei,. . . ,(«) C X"l<.z> Ç X'K', t.Z que . cubo g de$"a « c.e$cientes
dos monâmios de .f,, isto é,

/, (€1 , . . . , e«) E ,;ei'
isto...úl'

€R

Então, do (7oroZáHo da Z)istáncia dos PoZ nómios de Grau nas VaHáueÍs Z?algo 11.3 4, concluí nos a !!F
codificação de W(z) em @fk) ' (7071/07v771e observado no Parágra/o 11.2--1, uma Junção / € K'K está no mázímo
em ama 1 2 tJizÍnhança de algum polínómio de m uaháueis e de grau nas t;anal;eis no mázÍmo d.[*]

11.4--2. Lembrando que d < p e d < Z $ k, tomemos uma função /l; de ])" em .]] que represerzte
o cubo de dimensão m e de tamazzAo d + l,

Z (zi);co- C -17(d+i)

Sendo assim, /l;(Õ = açi, para todo í := (íi, . . . ,{.) c Z)" Ç H". É de conhecimento geral que, utilizando-se
a Interpolação de Lagrange, temos a construção, por uma Máquina de Turina com alfabeto k-ário tP(Ê) e de
tempo polinomial em m e d, do tónico poZinómío /z C -KI(ei, . . . , e.) C .lj"J<a> ç X"'K que estende /l; de l)'
para todo o -H'

Codi6cação Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo C--lll <Segunda versão> (;EIF
codificação). .Va verdade, esta codificação é análoga à antepor, mudando somente o método de construção.
Esc.ZA« n«am.nt. co«en{.nte. m . d, tai; q«e d < p, d < Z $ k, md $ Z e n $ (d + l)" . «.«m'"m«
z C //" " Ç " .H('ni)' . Z)ogo podemos tomar uma função /" de Z)" a .l{ que representa a eztezzsão de z ao cubo
de dimensão m e de tamanho d+ 1. C071/or7zle oósemada acama, pela Interpolação de Lagrange, edste um tínÍca
polinâmio de m variáveis e de grau nas variáveis no máximo d, /z C .KI(ei, . . . ,(.) C H"l<a> ç m'K, gwe

estende /l: de Z)" para todo o -H". .4 !!g-codificação @(z) em WfA) decon'e c07+forme a (7odiWcação PoZÍnomíaZ
com Grcizl nas Vaháueis Z?aázo C ll <PHmeira uersão> r!!F cod{/icação,).

Vejamos agora a próxima codificação. Logo mais, utiliza-la-emos pala construir outra codificação

Codificação Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo C--lV ( 2 -codificação).
C?veremos codiBcar de maneira conveniente z C Z;, ou sda, ama palavra de n bits. Tome d(n) := [log(n)l -- l,
m(n) := [(d(n) + l)/log(d(n) + i)], p(n) umpHmo entre (d(n)+1)' ' 2(d(n)+l):, k(n) := p(n)' Íp«a z C N*)
e g(n) ent« (d(n) + ty e k(n). Sda D« Ç H« Ç Kn, tal qu. #O. =: d(n) + l re, pe/a de#nição, #H« =: Z(n)
e #K. =: kQn]). Poüanto,

#oF(") (d(n) + l)"(") e "(n) log(d(n)+l)

er «,;lHBI. , l log(d(n)+l) > ed(n)+l > erlog(n)l > n

lix] Observe que, se tomarmos d fixo, m e Z podem ser de ordem logarítmica em n.
[*] Isto é, existe no máximo um g C K[(ei, . . . ,e.) C H"]ed>, ta] que J' e g são i' md/Z .próximos
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e temos urna sobrlyeção -Z)"(n) --» {l . . .n}. Por ozitro /ado, ternos a inclusão canónica Z2 '-} Zp(n) ''} Ãn.
Conjugando a sobrdeção e a incZBsão com a Junção /l: : {l . . .n} --} Z2 que representa z := (zi){cli...«} c Z;,
temos f! de DT(") Ç H='(") Q K.. Note que

«.(n)d(n)
Z(n)

-iÍiiiihl a(«)
(d(n) + l)'

l
d(n)+l l

log(d(n)+l) l
d(n) + l

<

<

<

1 1
$ 1og(d(n)+l) +:i(;;i-n-

1 1 2
ÉãGãÍa+ Éê(8 $ ÜiBI(a $ :,

m(n)d(n) lü:Hil;hl a-.:(«)l 1) $ (:m ' :) ,:..'«,.

<

<

<

#iq!:G + [i.g(«)]
C .(ên) ; ..-.::':..'«'',,

«.(n) log(Z(n)) m(") i'g(k(")) :- m(") log(p(")') $ 1i;iillllll;fllijl zlog(2('í(") + i)')

(''"' t:ã:;TB' ' :') ;, -...''«' * :,
3; (Ftog(n)l + log Fios(n)l) C 0(1og(n)) e

Z(n)"(") e "'(n) log(Z(n» < e3z(rlog(n)l+logrlog(n)l) $ (ne(log(n) + l»::

C 0(n;' log(n) ;') Ç 0(Poh(n))

P'd-t., ''m" p«a n 'Macia«t'mente g«nde, m(n)d(n) $ Z(n). C.m. d(n) < p(n) . d(n) < Z(n) $ k(n),
anaiogamerzte â aodiHcação PoZánomiaZ com Gra nas Uaháueís Z?aipo C--lll <Segunda uersão> r!!F codl©cação,),

Crista umz lírico pa/{nómio /z € K«](ei , . . . , (m(n)) C Hnm(")]Cd(.)> de m(n) uaHáueÍs e de grau nas tiaHát;eís no

müimo d(n), gue estende /:'. .4ssím, asco/lendo-se {l . . .n} a'' Z):'(n) como uma das intiersões de a, 'lemos

/, o a''(í) - /i, o í-ésimo elemento de z. .Assim, concZaíhos a íõiiâía codificação de W(2) em palavras de

comprimento Z(n)"(") € (2(n;' log(n)';) sobre o alfabeto @(2-rlog(n)I'')' Pa'a jnaZizar, é bom Zemórar g e
2/1oglog(n) tende p«' 0 quand. n c«sce, Z.g. tem« um« a c.d©caçã., p«« tod. a C (0, 1), « « t.m-n
suácíenternenóe grande.

Codificação Polinomial com Grau Total Baixo C--V (g--codificação). Phmeiro uerelnos

q« «. p./ «ómí. d. « «Há«i. . d. g«« t.t Z - «.âim. d t.m - «.áàm. ("J'') = (":1:') «..«ómi«.
(cada 7nortónzia pode ser representado por d bolinhas re,) e m fragas uedácais r 1 ) devidamente ordenados. O
«úme« de b.liRA« r©) ent« . ({ -- 1)-é.í«.. e . í-é,ãmo t«ç. r l ), «p«n*' . g«« d. i-é.ima «Há«Z ne.t.
monâmio. As bolinhas (e) que porventura venham no $nat, representam o quanto falta para o grau do monõmio
chegar a d. Então, das m -k d possíveis posições, escolhemos d (ou m) para serem as bolinhas (e) (ou traços
r 1 », . t.m« . «ám«. ("ó")

Visto sto, água/mente à aodlWcação PoiÍnomíaZ corri Gra nas Uaháueis Baixo C--ll <Phrrzeira
«â.> (# «d@«çã.), «J"" "-.«í«t« m . d, t.{. q« d < p, d $ / . « $ ("J'').[*:] .A...m{«d.-«
z C #" "Ç « H('J') podemos tomar /, C KI(ei, . . . ,e«) C H"la Ç n'X' um poZinómio de m z;aháueis e de

lxi] Observe que, se tomarmos d fixo, m pode ser de ordem da raiz d-ésima de n, sendo ainda Z e k constantes. Então m não é mais
de ordem logarítmica em n, mas por sua vez, a distância da codificação não depende mais de m.
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grau tola! no máximo d, tat que .fz tenha como coe$cientes os valores de =. Então, do Corolário da Distância
dos PoZãnómios de Grua rota/ l?algo 11.3 5 concZuíhos a {-codificação de W(z) em Wf . (7ozt/orme oósemado

no Parágra/o 11.2 1, uma Junção / C H'K está no mázÍmo em uma l-=:lZ!-tpizinhança de algum poZ nómio de
m z;aHátieis e de grua ÉoÉaZ no máximo d.t"''J

Codificação Polinomial com Grau Total no Máximo l C--VI <Primeira versão> (;
codificação). Teme d(n) := 1, Z(n) := k(n) := p(n) := 2, OH seja Hn := K« := Z2, e m(n) := n l

Log. ("(=Ül!(")) = m(n) + 1 - ". Pa" :' := (zi)icli...«} € Z;+:, tome /z C ZaKi, . . . ,(«ll, t«{ gu.

/z((l,... ,e«)

(707lforme a CodiPcação Po/ãrzomíaz com Grua rota! l?algo C v r} codtBcaçãa), obtemos a gl=i::# = '
codificação g(2) em Wf2) ' Voltamos assim a obter uma codz$caçâo constante com am comphmento ezponerzcial
da palavra codificada.

Codificação Polinomial com Grau Total no Máximo l
codificação). Soam z(n) := 2[l'g'(n)] e as inclusões canónicas

C--Vll <Segunda versão> ({

Z; ..} Z;(«) ..} Zn'g,(«)+UÍ:;i;Í=inl

Então, c07}fomte a Oodl#cação Po/ nomiaZ com Grau ZotaZ no JI/ázimo / C VI <PHmeira uersão> r

codiPcação), rzofe qwe, para cada um dos [ii;i:]:iin-] C O(ÍÕI(n), temos uma {-codificação de Z2';'(n)l+l
em Zgri g2(')l =: Zz(n). (componha todas estas covil/ilações, bloco por ÜZoco, e oófemos uma codii/icação anil

:(n)[ -(-) ] . Ou sda, ama } codificação de W(a) em palavras de comprimento z(n) l--'Z(e)--l € O(n') no
,z ~\"/ l lo92(n)+l l

alfabeto $r(2)-

Esta codificação é muito boa, a menos de ser dividida em muitos blocos de polinõmios. Na anterior
isto não acontece, mas o número de variáveis z/l(n) c O(n). Adaptaremos então a Codificação Polinomial com
Grau nas Variáveis Baixo C IV ( ' -codificação)-

Codificação Polinomial com Grau Total Baixo C--Vlll ( 2 codificação). Note que
zlm poláziõmÍo de m uaHáueís e de grata nas uaHáueis no máximo s tem o grau total no máximo d := ms. Por-
tanto, c071f07.me a Oodi$cação /'oZ nomiaZ com (;rau rias Val'íáueís Baixo C IV ri 2 codlj#caçâo,), sejam
.(n) := [iog(n)l - 1, m(n) := [(.(n) + l)/log(s(n) + i)], p(n) um phm. .nf« (s(n) + iy e 2(s(n) + l)',
k(n) := p(n); Íp«« , C N*), Z(n) ent« (.(n) + l)' e k(n) e d(n) := m(n)s(n). Tem« assim, no' p.-

ZÍnómios de K«](ei, .. ,Cm(n)) C H"(")]a(«) a 2 codificação de tP(a) em palavras de comprimento

g(n)"(") C O(n;; log(n)'') sobre (P(2.rl.g(n)I':)' Oump'e-nos lembrar também que vimos na aod©cação Po-
lar.miai com G«u n« UaHáueís Baázo C--lV riaüg;m codÚcação) gue 2(m(n) + l) log(k(n)) C O(log(n)) '
d(n) := m(n).(n) C O(Poli(log(n))), «i.t. q- no. se,á de g«nde s«nü n. p,ó«ím. c'pú«Z..

Esta codificação será suficiente e falaremos agora dos testes proóabãlútácos

[*n] isto é, existe no máximo um g € K[(ei .(,.) C H"ja, tal que / e g são i-d/Z próximos



Capítulo lll

Testes Probabilísticos

Até agora estávamos vendo a codli#cação do ponto de vista da Telha dos Códigos. A idéia principal
é: dada uma palavra z que desejamos transmitir de um computador a outro, buscamos uma codi#caçâo em que,
mesmo que tenhamos algum ruído de comunicação entre os dois computadores, ao receber a mensagem errada
pode-se, com uma alta probabilidade, recuperar z corretamente. Para isto a dÍsfáncia entre as codificações
é essencial. Todavia o nosso enfoque de cod{/ilação será outro. Dada uma palavra de entrada a, desejamos
saber se ela é ou não uma instancia de um determinado problema de decisão, utilizando a ajuda de uma fita
de probabilidade e de um esquema de provas roóztstas n-,,lil mas consultando poucos bits aleatórios e lendo um
número constante de letras da testemunha.

Considere um problema de decisão definido por uma Máquina de Turina não probabilística, de tempo
polinomial e "estritamente" não deter'minútíca, (se existirá?),[nl com um esquema de provas f, para instâncias
z's. Observe que o comprimento da prova 2z não pode ser da ordem de log(n) (muito menos constante);
isto porque, caso contrário, poderíamos simular em tempo polinomial todas as possíveis testemunhas 2 até
acharmos 2, (se ela existir), obtendo assim uma máquina determinística. Note também que precisamos de toda
a informação de #, , visto que toda letra não lida poderia, de antemão, ser desprezada. É} importante lembrar que,
qualquer que seja a codificação do alfabeto binário W(2) no alfabeto k-brio W(Ê), se lemos d letras da codificação,
ela não trará mais informação do que d logo(k) bits. Por isto, na Telha dos Códigos, codificamos sobre palavras
e/ou alfabetos maiores ainda, mas a distancia entre elas nos permite diferencia-las, mesmo que algumas letras
sejam trocadas. Isto é bom se não temos restrição quanto ao número de leituras da codificação, o que não é o
nosso caso.

Por outro lado, para um esquema de provas #,, se estamos em problemas de decisão de máquinas
proóabiZút cas, podemos talvez não ser obrigados a ler todo o 2,. Contudo, se quisermos ter constante o
número de leituras em f,, o número de letras não lidas aumerzta (pelo nosso comentário anterior), e assim,
a certeza da corretude muito provavelmente deixará de ser constante. Não desejamos isto e todo o nosso
trabalho será para evitar tal "consequência danosa". Portanto, pelo que foi descrito acima, gostaríamos de
sentir o leitor convencido que, dado um esquema de praz;as í, (não determinístico), não nos resolverá tomar
um esquema de provas roóHsÉas r, que seja simplesmente uma codificação das provas #,, pois não podemos

li] Veja a definição no Parágrafo 1.3--1.
rii] Isto é, se 7> 7É ./V'7)
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(e não precisaremos) recuperar todo o #,. Vejamos o que podemos fazer então

Descobriu-se que para algumas codificações, como por exemplo a linear e as polinomiais, temos
lestes probaóiZÚÉ cos que certificam, sem muito esforço, se uma testemunha fornecida é ou não (próxima) da
codi6cação. Seria como se codificássemos nomes de alunos de alguma classe. Rodando-se tais testes podemos
não saber de quem é a codificação, mas sabemos se estamos ou não falando de alguém da classe. Esta codificação
deve ser de tal modo que, agora, com esta informação, também sem muito esforço, utilizamos características
da classe e da codificação para descobrir de qual aluno é a testemunha. Como visto, semanticamente os testes
são de dois tipos distintos e serão chamados respectivamente de: testes de proximidade da codi.ficação e
testes de reconhecimento da codificação. Lembre-se que todos estes testes, como as suas conjugações,
devem estar no esquema de provas raóastas.

Conforme o parágrafo anterior, precisamos de uma codificação pala o esquema de propus i, de tal
modo que, para uma entrada z, facilmente nos asseguremos se uma testemunha é ou não da codificação, ou seja,
é ou não igual à codificação de algum dos ív (teste de prohmidade da codz$cação) e, depois, se esta testemunha
representa de fato a prova í= , ou seja, é uma prova para a instância z, (teste de reconAecimerzto da codz$cação).
Para conseguir isto, além da codificação especial, precisamos, na verdade, compor diversos testes. Assim, o
nosso problema de decisão terá um esquema de provas robustas a-= que será a composição da codificação de f,,
com os esquemas de provas robustas de cada um dos seus testes.

Portanto, para cada n € 1'q* , fazemos uma codificação para cada instâzzcia # de comprimento n.
O teste de prozimídade da codl#cação, informado do comprimento n de uma entrada z, certifica-se, com alta
probabilidade, se a palavra da fita de testemunha está a(n) próxima a uma das codificações. O teste de recon/ze-
címe7zto da codlWcaçâo, de posse de z, verifica, com alta probabilidade, se esta codificação corresponde a uma
prova para z. Note que a palavra da fita de testemunha pode estar apenas a(n)-próxima de uma codificação, e
portanto, o segundo teste pode ser enganado ao lê-lo, isto é, para cada letra da testemunha lida, ele tem uma
probabilidade no máximo de a(n) de ser enganado. Como queremos continuar no esquema de provas robustas,
tomaremos o teste de proximidade da codificação para a(n) ::: a constante para n, tal que possa ser tão pe-
queno quanto se queira. Por sua vez, como o teste de reconhecimento da codzBcação lê um número constante
para n de letras da fita de testemunha, limitamos esta possibilidade de erro (i.e., a taça de em'o da robustez)
a uma fração também constante, ou sda, ao conjugarmos os dois testes, continuamos no esquema de praz;as
robustas.liüJ Entremos nos detalhes

lll.l Introdução aos Testes

Para deânir os testes precisamos mudar um pouco a nossa visão de uma compHÉaçãa. Sejam funções
naturais k(n), p(n), Z(n), d(n) e m(n) e conjuntos H« e K«, todos indexados por n C N* e nas condições do
Parágrafo 11.3-1 (onde definimos os polinõmios). Acrescente a eles S« Ç .17n e s(n) := #S« -- 1. A partir de
agora, também suporemos todos eles computáveis em tempo polinomial em n.

lll.l l O nosso objetivo é construir testes "económicos" para, por exemplo

e verificar se um vedor F C ZnrS) :. .l(=(n) dado como entrada é ou não nulo e

e verificar se o polinâmio / C /(«[((l,
ou nao /rs«.(n)= 0.

, Cm(n)) C .lí"(")]<Ú(.)> dado como entrada satisfaz

[in] Veja mais detalhes sobre a taxa de erro da robustez em computações iteradas no Parágrafo 1.3 2
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Note que no último teste, se s(n) 2 d(n), então /rsr(«)' 0 [i"] sse / é nulo (i.e., / = 0), visto que / tem grau
nas variáveis no máximo d(n). Veremos que isto é fácil de se testar, mas poderia não o ser, nos casos em que
s(n) < d(n).

Queremos assim salientar que fica natural pensarmos em computações trabalhando diretamente sobre
K. (e/ou H. e /{i, para algum z C N* constante para n). Neste sentido, teríamos as fitas com alfabetos de
tamanho k(n) (e/ou /(n) e k(n)') e o tempo de execução passaria a depender somente de m(n) , no primeiro caso,
e de d(n), m(n) e s(n), no segundo. Como n faz parte da entrada, nós sabemos que não podemos ter nenhuma
fita (e portanto a respectiva computação) variando com n. Por outro lado, conhecendo-se n e calculando-se os
parâmetros que dependam só de n (p.e., k(n), p(n), Z(n), d(n), m(n), s(n), S., H. e -K.), podemos simular
computações com os alfabetos das fitas variando, conforme o nosso desejo. Esta simulação será feita lend(»se
a cada vez um bloco de letras da fita. Passaremos então a usar de tal artifício, mudando assim a nossa
medida de tempo de computação e de número de leituras sobre a fita de testemunha n'. Este expediente facilitar-
nos-a centrar a atenção somente na parte importante da computação. Entretanto, nunca podemos deixar de
lembrar (lue para se chegar ao número de leituras "real" devemos multiplica-lo por log(k(n)) (ou log(Z(n)), ou
log(zA(n))), assim também como para se chegar ao tempo de execução.

Lembramos que sempre consideraremos E, (b, T, E,. e $. como alfabetos, para todo n C N. Além
do que foi visto até aqui, a partir de agora, para uma a(n) codt$caçâo p de Fn := T: := 'r. \ {,X} em
O« := P[Fn] Ç E;* :=(E.\{,]})*l"l(i.e., C« é aimagem deg por Fn que, por sua vez, sãotodas aspa]avras
de comprimento n de T), esqueceremos da distância a(n) e da função injetora

r' := U rn := TI -.} o U o« ç U x;*
nCN. neN*

e só nos pieocuparemos com a sua imagem C. Por abuso de notação, chamaremos C (ou ainda C«) de uma
codificação sobre o alfabeto E.. Muitas vezes queremos que as entradas das computações sejam restritas a
codi@cações. Nestes casos, gostaríamos de ter fitas com alfabetos E., mas só admitiremos palavras escritas nelas
que sejam de (7. Ç E;* ao invés de todas as de E;*.["i] Lembremos mais uma vez que, se os alfabetos E.'s
forem fixos em E, então C Ç E: será um problema de decisão.

Para explicar melhor estes abusos conceituais, definimos agora o que chamaremos de pse do-$tas.
Cada pseudo-fita, como veremos melhor no decotier do capítulo, é um modo diferente de vermos as velhas fitas
de entrada p e de testemunha r (ou de pedaços delas). Podemos, então, ou supor que as pse&do-$tas têm
alfabetos E«'s (variando com n C N.), ou que elas representariam informações recebidas na fita de trabalho
por alguma sub-rotina. Neste último caso, seria como se, dado um endereço, ao invés de lermos a pseudo-fita,
calculássemos e fornecêssemos na fita de trabalho o que deveria estar escrito naquele endereço dela. Assim, para
a := U.CU. On uma codl#cação sobre os alfabetos E., definimos:

e pseudo--fita de parâmetro de entrada de só-Zeáfwra indistãnguz'ueZ (ou seja, com alfabeto
W(i)). Nela lê-se o parâmetro de entrada n C N*. Podemos pensar que recebemos n na fita
de trabalho por um pré-processamento, como por exemplo, de um teste anterior, ou, a partir
de um cálculo sobre a fita de entrada p com só-Zeáturajndistingaz'ueZ.

e pseudo--fita de teste ( p ) de só leitura dilata e com alfabeto E.. Esta pseudo fita
também é uma espécie de entrada, que só deve conter palavras da codificação C. Ç Xl;+

8 pseudo--fita de testemunha ( n ) de só /e t ra direta e com alfabeto '}.. Ela tem uma
função semelhante à da fita de testemunha.

liv] Denotaremos /r.«(.) como sendo a função / com o domínio restrito a Snm(n), conforme visto no Parágrafo l.l--l
lv] Portanto, IÇ. e C« só contêm palavras, ou seja, stHngs sem o símbolo separador .y.

[vil Note que, pela definição da codificação, todas as palavras de (;n têm o mesmo comprimento.
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A entrada dos dados para os testes será feita pelas pseudcF fitas de parâmetro de entrada e de teste
p. Pela pseudcF fita de parâmetro de entrada lemos o parâmetro entrada n. Sobre o parâmetro de entrada
calculamos, em tempo polinomial em ri, os demais parâmetros do teste, que devem depender só de n. Dentre
eles está o tamanho do alfabeto da pseudo-fita de teste p, o qual é lido posteriormente como entrada para o teste,
e o tamanho da pseudcF-fita de testemunha r. Lembre,se que a pseudcP fita de teste contém somente palavras
da codificação (J« Ç E=

E sempre bom ter em mente que o nosso objetivo é propiciar conjunções de testes. Portanto,
propriedades testadas em um teste provavelmente serão hipóteses de outro teste. Logo, a pseudcF fita de teste é?
de um teste pode ser um pedaço da pseudo-fita de testemunha a- de outro teste. Note que, para tornar o tempo
de computação similar ao que desejamos, deveremos ainda supor que temos uma pseudo fita de trabalho
com o mesmo alfabeto de cada uma das outras pseudü=fitas. Apesar de sempre estarmos nesta hipótese, não
iremos mais nos referenciar a isto. Os testes poderão ainda se utilizar da fita de probabilidade a'-, do modo mais
conveniente possível.

111.1 2. Daremos agora uma outra definição para o esquema de protias roówstas com uma pequena
variação da fornecida no Parágrafo l.& =1. Seja .A/ uma Máquina de Turina utilizando-se da fita de probabilidade
r e das pseud(ratas de parâmetro de entrada, de testemunha r (com alfabeto $«) e de teste p (com a codificação
Cn sobre o alfabeto E«). Sejam, também, L« Ç On uma sub-codificação de Cn, L := U.Cn. Ln e a(n) uma
função de N. a valores em 10, 1). Portanto, A/ tem esquema de provas a(n)--robustas para Z restrito a
C; (ou ainda para Ln restrito a C«) sse existe c C (0, 1) tal que, para todo n C N* , temos

Pr{ Pr{ .A/ aceita z } = 1 } > 0
T

se z C.L. então

Pr Pr{ .A/ aceita z } < c } = l

Aqui a probabilidade é tomada uniformemente, n e :r são fornecidos na pseudo-fita de parâmetro de entrada e
na pseudo-fita de teste p, respectivamente, e r é uma pseudo-fita de testemunha. Se a(n) é constante em zero,
omita-lo-emos. Lembre-se que c é chamado de faze de en'o da robustez.

e

T'se z C Cn \ 'P«(n) (Z«) [":']
então

Cumpre-nos observar que a definição admite o segundo "gap" nas aceitações de JI/. O primeiro
gap está descrito no Parágrafo 1.3-1 e se refere à taça de en'o da robustez c € (0, 1). Já o segundo decorre
de permitirmos, mas não obrigarmos, que M aceite (ou rejeite) palavras a(n) próximos de palavras de -L« e
que não estejam em L. (i.e., palavras em ('P'.(,) (L«) n c«) \ L«). A outra diferença da primeira definição de
esquema de provas zoóustas é a possibilidade de existirem pseud(Feitas, variando assim os alfabetos.

111.1--3. Descreveremos os made/os compatacÍonais dos testes sobre as fitas e pseudo fitas descri-
tas acima. Queremos minimizar o número de leituras na fita de probabilidade e nas pseudo--fitas de teste e de
testemunha, como também o tempo de execução da fase de decisão. Com efeito, voltaremos a dividir as com-
putações por /ases, conforme feito no Parágrafo 1.3 =3. A /ase de decisão será ainda a mesma, mas precisamos
redividir a /ase de endereçamenfo em duas. Estas são as fases:

e fase de pré-processamento dos parânetros. A partir da pseudo-#ta de parâmetro de
entrada lê-se o número n e calculam-se os demais parâmetros do teste em tempo polinomial
em zl para fotnecê-los na fita de trabalho. Entre outras coisas, obtêm-se assim os tamanhos
dos alfabetos das demais pseudo fitas. A função desta fase não varia muito de teste para
teste. Com isto, apesar dela existir para todos os testes, não iremos mais nos preocupar em
descrevo-la.

e fase de endereçamento- Com os dados fornecidos na fita de trabalho, lê-se a fita de pro-
babilidade r para fornecer, também na fita de trabalho, endereços das pseudcr fitas de teste

[«ii] Ou seja, são os : € C« que não são a(n)--próximos a níng«ém de L« (i.e., À(z, L«) $ 1 -- a(n), ou p(r, L.) Z a(n».
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p e de testemunha a. O tempo de execução também deve ser polinomial em n

e fase de decisão. Lendo somente as letras das pseudo--fitas de teste p e de testemunha n-
constantes nos endereços fornecidos pela /ase de endereçamento e ajudada pelas informações
fornecidas na fita de trabalho, esta fase deve decidir o aceite ou não da entrada.

O tempo de computação da última fase será chamado de tempo de decisão ponderado. Veja que este tempo se
refere à computação sobre os alfabetos E. e $'. que variam. Dentro do nosso espírito de só contarmos o tempo
da computação "relevante", o tempo de decisão ponderado é a menos do tempo da decodificação dos respectivos
alfabetos. Poi outro lado, ao levarmos em conta esta decodificação, temos o tempo de decisão bruto, que se
refere ao tempo real de computação da /ase de decisão.

Sejam as famílias de funções naturais B(n), .E(n), Q(n) e T(n). Queremos definir o modelo compu-
lacionaZ das Má(quinas de Türing no formato até agora visto e que tenham r(n) C O(.R(n)), e(n) C O(-E(n)),
g(n) e (2(Q(n)) e t(n) C Poli(T(n)), tais que só consideraremos os aceites de entradas que tenham parâmetro
de entrada rl, se o seu tempo de decisão ponderado não ultrapassar t(n). Mais ainda, tal computação deve ler
no máximo r(n) bits aleatórios, e(n) letras E. e q(n) letras $., respectivamente, da fita de probabilidade 1- e
das pseud(patas de teste p e de testemunha n-. Fica assim claro que E(n) ou (2(n) sendo {0} significa dizer que
não podemos utilizar, respectivamente, a fita de probabilidade 1- e a pseudo-fita de testemunha p.

111.1--4. Diremos que um teste (isto é, uma Máquina de Türing) é a(n) seguro
( -R(n), .E(n), C« Ç E=, Q(n), $«, T(n) ) para -L (ou ainda para .Ln) sse ele é deste modelo compataciona/
descrito acima e também tem um esquema de provas a(n) roóusfas para Z, restHto a a. Neste sentido, a. Ç E:
designa a codificação que está restrita à pseud(pata de teste p com alfabeto E., já '}. representa o alfabeto da
pseudo-fita de testemunha n. Se a(n) é constante em zero, novamente omita-lo-emos.

Observe que o esquema de praças a(n)n'oóustas requer a existência da taça de en'o da robustez
c C (0, 1) que independa de n C N* . Mas como já foi dito no Parágrafo l.& 2, podemos fazê-la sei tão pequena
quanto se queira, apenas repetindo o teste um número constante para n de vezes. O importante é lembrar
que tais repetições não alteram a a(n) segurazzça do teste. Isto nos facilitará na composição de um número
constante de testes, como queremos. Por outro lado, apesar de c precisar independer de n, preocupar-not-
emos somente que ele independa de n's suficientemente grandes. Isto porque os nossos modelos computacionais
têm as restrições que dependem de n dadas por O e Poli. Novamente, com o mesmo argumento utilizado no
Parágrafo 1.3-2, se estamos em um rrzodeZo computacional, podemos fazer pré-computações determinísticas para
um número constante de n's, sem com isto sairmos deste mesmo modela computacáorzaZ.

Como mencionado no começo da seção, temos semanticamente dois tipos de testes: os lestes de
proximidade da cod4/ilação e os testes de reconhecimento da codiWcação. Nos testes de proxima.dade da
codificação não haverá a restrição da codificação Ch na entrada da pseuda =fita de teste p. Ou seja, sempre
tomaremos (J« := E * := (E« \ {,#})', para todo n c N* , e, portanto, o teste não é ajudado pela codificação.
Além disto, buscaremos testes em que podemos tomar a(n) constante em a C 10, 1) tão pequeno quanto se
queira. Já nos testes de reconhecimento da codificação, os a(n) serão constantes em zero. Com isto a
resposta deve ser excita, não permitindo assim que o teste aceite palavras apenas a(n)-próximas de -L«. Contudo,
nos dois casos sempre proa faremos tomar E(n) e Q(n) constante em {l} e minimizar o número de leituras de
bits aZeaZóhos (referente a R(n)) e o tempo de decisão ponderado (referente a T(n)). Portanto, o testo só poderá
ler uma quantidade constante para n de letras E. e @. nas pseudo-fitas de teste p e de testemunha n.

Assim, quando um teste de reconÀecímenfo da cod{/icaçâo .A42 para -Ln, com taça de erro da robustez
c2, necessita ter como entrada uma codificação C«, utilizar-nos-emos de uma prévia computação de um teste
de pro:úmídade da codiWcação .A/i, com tara de erra da roóusfez ci, para âtestarmos a codificação O.. Note
que esta composição de À/i e M2 não é perfeita, visto que Mi aceita palavras a(n) próximos de Cb. Contudo,
conforme a descrição anterior, o teste M2 (que é um teste de recorzÀecãmento da codiPcação) só irá ler um número
constante e de letras da codificação e, então, cada metia tem a probabilidade a(n) de "ser lida errada" (i.e., a(n)
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é a probabilidade de se ler uma letra que não é da codificação de C«). Lembre-se que a(n) em -A4t (que é um
teste de prozÍmídade da codz$cação) é constante em a e que pode ser tomado tão pequeno quanto se queira.
Com efeito, a conjugação dos testes tem a tara de en'o da robustez em ea+ci +c2 e podemos toma-la constante
e menor do que 1, como queremos. Temos assim uma descrição "bem por cima" de um teste de reconAecímenÉo
da codl$cação para Ln que não necessita que a entrada seja restrita à codificação O«.

111.1 5. SÓ para ilustrar, começaremos dando três exemplos de testes de reconhecimento da
cod4/tenção, os quais são uma decorrência imediata das cod{/ilações até agora vistas. Depois, na seção seguinte,
falamos dos lesões de prozimãdade da codz$caçâo e, finalizando, completaremos os testes de recorzhecÍmento da
codlPcaçâo na última seção. Estes três testes reconhecem ama determinada codz$cação, ou, em outras palavras,
reconhecem a igualdade de uma codificação fornecida com uma outra pré-determinada. Para tanto, no nosso
caso, qual seja, de codificações aZgébHcas, basta-nos saber verificar a nulidade das codificações. Relembremos
que g(n) é o alfabeto n-áriol"nil e comecemos pelos .füncionaís lineares,

Teste da Nulidade de
W(i(n»' 0, a, 1)). Suporemos qae Z(n)

F\incionais Lhe,res T--l (segure(m(n) log(/(n)), 1, Cn
#.H. Z 2, para todo n € 1N* .

C

ENTRADA Coza/orme tPísto na aodi#cação por FuncianaZ Linear C--l, sda, para todo n € N*, (;h Ç tP(t(«)) a
codW«çã. d« @ncí-aÍs lá«es /'s «.tinto. a -H., em q«e /(O := Fz(e) := € - z', p«« alg«.
Z C K-"(n) e / é /or-zlecido ponto-a-ponto. Entendemos por uma /ünçâo /omtecãda ponto-a-ponto

a Acção /o«tecida "a pseudo-#ta pela sequência ( /(u) )..x=(«) Ç K"(")''''. .Ma entrada á dada
o número n lta pseudo $ta de parâmetro de entrada e f C C. lla pseudo $ta de teste Q, que tem
aifaóeto @(Ê(n»'

TESTE O t.ste «,i$c. se . ente.d. f C C. é um. f«nção nut. (i.e., f
(m(n) log(/(n)), 1, Cn Ç tP?É(n))' 0, a, 1). Perceba, ainda, que quando Z(n)
demos . te'te «g«. (m(n), l,an Ç W?O, 0, a, l).

: 0.) com segurança
k(n) := 2 é constante,

TESTEMUNHA: .ÍVãO Aá

FASE DE ENDEREÇAMENTO

. Escolhe-se aleatohamente u C Hnm("). Pa,. isto, lêem-se m(n) log,(Z(n)) bits aleatóHos

. Faneca-se o endereço de /(u) na pseudo-$ta de teste à fase de decisão

FASE DE DECISÃO

e Z,ê-se /(u) em um lírico ponto na pseKdo-jta de teste

. Veh©ca-s. « /(u) 0, respondendo cola/arma o caso

Vimos que a Codificação por ]i'uncional Linear C--l é uma l -codificação.[ix] Como Z(n) Z 2, temos

a {-codificação, ou seja, todas as suas palavras estão { distantes.]i*] Portanto, se / não é nulo, isto é, / := /,,
com z C Hnm(n) não nulo, a probabilidade de tomarmos u C Hnm(n), tal que /(u) := F=(u) = 0 é no máximo
1/2. Estamos assim, como queremos, no esquema de provas robustasl':l e provámos que o teste é correio. Note
que, neste teste, temos uma natural decorrência para um teste que verifique a igualdade entre dois funcionais

[vüi] O alfabeto W(n) tem lz letras além do símbolo separador ,]í
lixa Vede definição no Parágrafo 11.2--1.
[x] Para maiores informações, leia o Parágrafo 111.1 2.
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lineares

111.1 6. Quanto aos po/inómios, tomando-se exatamente o mesmo algoritmo do teste anterior e
com a mesma piava de corretude, definiremos dois outros testes de recozzhecámento da codi#cação, mudando-se
somente a codificação C. Ç E* que restringe as palavras de entrada na pseudcF fita de teste p. Vejamos primeiro
o dos polinâmios com o grau nas variáveis baixo,

Teste da Nulidade de Polinâmios de Grau nas Variáveis Baixo T--ll (seguro
(m(n)log(Z(n)),l,a- Ç WÍk(«»'0,a,l)). Suporemos que, para n C N. su$cienfemente grande, e'isto
c C (0, 1), tal g«e m(n)d(n)/Z(n) $ c.

TESTE aor+/orme tiisfo na CodlPcação Polirtomíal com Gra nas UaMáue s Baixo C--lll <Segwnda uersão>
dos polánõmios de grau nas uaHáueis óaizo, seja, para fado n C N,, C« Ç ©(É(n» a codiHcaçâo dos
poZínó«.ios /'s m(n)-anos com o domhio restNto a Hnm(") . de grau nas uaHáueís no máximo d(n)
0.e., em / € K'«](ei, . . . ,(m(n)) C Hr(")]ea(.)>J, em qae / é /omec do ponto-a-ponto. Então, o teste

«HBc. « « e«t«d« / C C. é «ma Anca. nula ri.e., / = 0) c.m «gu««ç« (m(n) log(/(n)), 1, Cn Ç

'pi'(«» , o, a, i) .

.,4 .- de« çã. é . me.ma d. Teste da Nul Z de Funci-ai. Z;inca«. T--l Íseg«. (m(n) log(Z(n)), 1, (7« Ç

'PÍ'(«» , 0, g, l)).
Se trocarmos os polinâmios de grau nas variáveis baixo por polinõmios de grau total baixo, teremos

o teste análogo,

Teste da Nulidade de
(m(n) log(Z(n)),l, Cn Ç ç'?k(«», 0, a, l))-
c € (0, 1), ta/ g« d(n)/Z(n) $ c

Polinõmios de Grau Total Baixo T--lll (seguro
Agora suporemos que, para n C N* suácientemente grande, ezisfa

TESTE a07+/orbe visto na (7odi#cüção Poiánomíal com Grau Total Baixo C--V, sda, para todo n C N*,
Cn Ç @7E(n» a codiBcaçãa dos poZinómios /'s m(n)-amos com o doma'nío restHto a Hr(n) e de
grau lota/ lzo máa;imo d(n) 0.e., em / C K'«l(ei,... ,C«(n)) C X=(")1.(.)), em que / é /omecádo
ponto-a-ponto. Então, o teste ueH$ca se a entrada f e C. é uma Junção nula (i.e., .f = 0), com
"g".«ç.(m(n) log(/(")),l, a. Ç 'P?.(«»,O, a, l).

.4 s- descHçã. é . «.«m. d. Teste « Walidad. d. PuncÍ-a{. .Línea«. T--l 6.g«. (m(n) log(Z(n)), 1, C. Ç
q'?'(«» , 0, a, l)).

111.2 Testes de Proximidade da Codificação

Nesta seção apresentaremos os testes de prozímádade da codiWcação que necessitaremos. Eles serão
tomados sobre as codificações que apresentamos no Capítulo ll (7od{/ilações ÁZgéóHcas e que, por sua vez,
se baseiam em funcionais lineares e em polinõmios. Procuraremos testes em que: o valor de segurança a(n)
sela constante para n e tão pequeno quanto se queira; o número de leituras nas pseudo fitas de teste p e de
testemunha r se.ja constante para 11; e o número de leituras de óifs aleatórios e o tempo de decisão ponderado
sejam minimizados, conforme já foi discutido no Parágrafo 111.1 4.
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Daremos inicialmente os testes de láneaHdade. No primeiro deles, tomaremos uma função / de K
em K e testaremos se ela é um funcional linear m-brio. Para tanto, somente para este caso, restringiremos
Z :;; k ;::: p, ou sela, o corpo ]lí := -K := ZP é de característica igual ao seu tamanho.

Teste de Lhe'ridade T--lV (a-segur(p(z(n)m(") log(p(")), z(n), tP?.(«» , 0, a, z(n) log(p(")))).

P"' "d' " C N*, 'd'm a(") C ( 0,mi"là; : } ] e ,(") Z l/I'g (--P(el). Ne.te ín't-t' '"p"'m«
g« tem« m(n), p(n) e ,(n) c.ZcwZá«í. em É.mp. p.Zán.m{.Z em n. ]Ve.te teste . p««d.-jta de t«fe p tem
alfabeto g(P(n))'

ENTRADA E dado o ntímero n na pseudo-#ta de parâmetr'o de entrada e a Junção / de Zp((n) a ZP(«) /or"7}ecída
ponto-a-ponto na pseudo $ta de teste e. Note que a pseudo $ta de teste tem alfabeto q(p(n» e não é
restHta a uma cod{/ilação.

TESTE Este teste é a(") sega« (z(n)m(") log(p(")), z("), tP?.(«)) ' 0, a, '(") log(p("))) pa« »ncionais Zune«-

res m(n)-anos sopre o corpo Z,(«)' Note agora que, se p(n) := p é bons ante para n e a C ( 0, 1/(2p) ]
também constante, temos m leste a seguro (m(n), ], 'P(,), 0, a, ]). .Na verdade, como queremos a(n)
constante para n, p tamZpém o deverá ser.

TESTEMUNHA: ]Vão há

FASE DE ENDEREÇAMENTO

. R'p.*e-« ,(n) «s

e EscoJAem-se a/eatoHamente u, u C
a/eatóhos a cada uez.

"=5'. Para isco, /êem-se 2m(n) log:(p(n)) bits

. Fornecem-se â fase de decisão os endereços /(u), /(u) e /(u+u) na pseudo-$ta de teste

FASE DE DECISÃO

. R'P.*.-« .(n) «.

. Lêem-« /(u),/(«) e /(u + u) rí.e., .ã. t,ês p-t« . «da «zJ na p««d.-$ta de le.te

. Temi«-« « /(u) + /(«) /(u + u), respondendo NÃO, quando /or o caso

8 .l?esconde-se SIM

Primeiro definiremos por -K'" o conjunto dos .füncíonais Zirzeares de -K" a /(, portanto, o K espaço
dual a .l(". Para verificarmos este teste, veremos o

Teorema de Linearidade 111.2--1. Para K := ZP, cv C ( 0,min {à; 1;} ] e / de -K" em K,

" .,.Ei..{ /(u)+/(") #/("+") } < ; '"Éã. /c'P.(K"'')
Podando, se / não está na a--vizinhança ri.e., não é a'próúmo,) de algum JüncionaZ ZÍrzear em -K"', então,
p"" "ma p«ó«óiZÍ «b« u e « de n. mhimo a/p, tem« /(u) + /(«) # /(u + «).

111.2 2 Então, deste teorema checaremos a corretude do Teste de Linearidade T-lV. Se.ja ele M
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Para tanto, é de imediata observação que precisamos somente verificar que temos uma probabilidade constante

de À/ aceitar uma função que não é a(n)--próxima a um funcional linear em Z;lgr. Para n € N* , suponha que

/ g '»..«, («;lS'') , « ;.j., «u, '''"''"' z «(«) ., ,.-. '""",,
Pr{ A/ aceita /, para z(n)

«PTS'(")+/(")-/(«+«)} $ i-:l=l
Portanto, como as z(n) repetições do teste são independentes,

',{M"'"'/} ' (:-:gy'"'
E"tã', '(") 2 1/ 1'g (,(.)-a(n) ), t.m.;
Logo

--l- >
z(n) '- .. (,$qh) - :.; (: M) . «;:«: a(n / l

lm' : ;q

Pr{ .A/ aceita / } . (: g)''"' . !
E concluímos a verificação do teste

Teste de Linearidade T--V (a-segura-(n, 1, W(2),0,a, 1)). C071/oz'me a OodlWcação por
Funcional Z){near C--l, sejam Z(n) := k(n) := p(n) := 2, então H« := K. := Z2 e m(n) := n. P«a
a(n) := a C ( 0, 1/3 l 'ey' ,(n) := z 2 1/1og(2/(2 - a)), ÍZ.g. «n.t-*" p«a n). OZ,fe«.« . te.te a
seguro (n, 1, W(2), 0, O, 1) que ueriWca a láneaHdade.

Isto realmente é muito bom, pois além de termos a segurança a constante para n, o alfabeto da
pseudo-fita de teste p, também o é. Como nem tudo pode ser perfeito, note que queremos ler O(log(n)) ó ts
aleatórios, o que não ocorre. Para tanto, utilizaremos mais tarde os polinâmios. Antes, vamos à

Observação. Como K' = ZP, para /: -K" --} K, / € X'"' sse /(u) + /(u) = /(u + u), para todo
u, u C K"

Agora veremos a

Prova do Teorema de Linearidade 111.2--1. Para a C K" sejam /(a) :=
Maioria { /(a + u) -- /(u) ll u C K'" },lxil sendo que eventuais empates na maior'ia serão desempatados ao aca

se, e Pa := 7)r.CK /(a+u) /(u) = /(a) }. Note que, da definição de .Í pela "maioria", Pa Z l/P
Usaremos este argumento abaixo.

Primeiro queremos provar que / é linear.
u C .K" também o for, pela hipótese

Pala todo a C K", como a + u € .1(" é aleatório, se

.Ei«{/('+")+/(")p/('+"+")} < :
e

,,.Ei..{ /(") +/('+") #/('+"+") } <
[xi] A Nlaioria é a moda esÉaeatica, ou seja, o evento de maior ocorrência
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Logo,
l

<

<

<

7''{. { /(. + u) + /(«)u,uC.K'

.,.Eí..{ /('+") /(")
7'{. { /(. + «) - /(u)U,UCKm

E (.&« ' ,'. ''' «, -xc.K \

(.#« { ''. -- «, - ''«,

/(a + u + u) = /(u) + /(. + u) }

/(a + u + «) - /(u) /(«) /(. + «) /(«) }

/(a + «) - /(«) }

'(«) - .* }y
- .ü.) }y --*.à.,, («n

,'«,: * .)'
{ /(a + «) /(«) *,)'

« , l*..a.,,.*-
a -- (.#« { ''. -- «, -

.rT + (l - Pa)' $ max
- ,(«) # .R.) }y
{Pa; 1 - Pa} (Pa + (l Pa))

< { /(a + u)

max {Pa ; 1 - Pa}

Portanto, 1 -- a <

7''..K- { /(. + «)

Pa, ou 1 -- a < 1 -- Pa, (i.e., a > Pa).

/(u) = /(a) }, temos Pa > 1 a, para todos
Como da hipótese a $ 1/P $ Pa
CK"

Com
for, temos

isto, para a, b C .f(", lembrando que a + u, b + u € K" também são aleatórios, se u € K" o

.Zl- { Ã.) + .Ró) + /(") - /(" + ") + .Rz') }

.llh. { /(. + «) + .ãó) - /(. + « + Q }

Pa > 1--a,

Põ > 1--a

e

.Zl- { /(.+«+z,) z,) +.r(«) } Pa+ó > ]- -- a

Logo

.&. { Ã.) -- Ãz0 .l11- { Ã.) + .Ro + /(«) /(a+Z,)+/(u) l > 1-3a 2 0,

e, como independe de u e temos probabilidade positiva, /(a) + /(b) = /(a + b), para todo a, b C Ã.". Então,
pela observação acima, como queríamos, temos .Í' linear. Disto concluímos que p(/, K"') $ p(/, /).

Falta-nos ver que .f e / são a próximos. Suponha que não sejam, e teremos

7'ru.K- { /(u) # .f(u) } = p(/,.f) Z a. Mas, para todo u € K", 7'r.CKm { /(u) = /(u + u) -- /(u) } = Pu 2

l/p. Portanto, p'r.,.,CKm { /(u) # /(u + u) /(u) } Z a/p, contrariando a hipótese. Então / C 'P. (Ã'"') .

[111.2 1]

Agora daremos dois tipos de éesÉes polinomiais. Estes verificam a proximidade a polinõmios e darão
um pouco de trabalho para atentarmos as suas corretudes. Contudo, este será o tópico do último capítulo.
Comecemos pelo

Teste Polinomial de Grau nas Variáveis Baixo T--VI
(z(n)m(n) log(/(n)), z(n), W(t(«», Z(n), ü«d(n)+l)Ê(«)), z(n)d(n))). Para cada constante a

(a-.egur«
c ( 0,1 )
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su$cientem'«f' p'qu.-, «{.'' wma -Há«Z .(n) C O(m(n)/a) g«. t«mZ,ém é «{c«/á«Z e«. temo. po/{n.mí Z
em n. Vejamos

ENTRADA: .B dado o ntímero n na pseudo-#ta de parâmetro de entrada e a .função / de -llím(n) a /( /or'Regida

ponto-a-ponto na pseudo-$ta de teste e. Note que a pseudo $ta de teste tem alfabeto W(k(n» e não é
restdtü Q uma codi$cação.

TESTE O teste é a seguro-(z(n)m(n) log(Z(n)), Z(n), W(k(«»,Z(n), W«d(n)+l)k(n)), z(n)d(n)) para poZÍnómios

«.(n)-anos com o damhio resthta a Hnm(") e de grau nas uaHáueÍs no múimo d(n) 6.e., em
K«](ei , . . . , («(n)) C Hnm(")]<a(.)>.)'

TESTEMUNHA: Para todo iC {l...m(n)} e un := (ul,. . . ,uÍ-l,ui+l,.-. ,u«-(n)) C H='(")-i, a psewdo-jta de
testemunha T deve conter em apenas uma letra os d(n) + ] coe$cÍentes do poZ nõmio unáho de grau
no máximo d(n), gÜ. C K'.Fila(n), gt'e representada a Acção /(ul, . . . ,ue-1,(i,UÍ+l, - . . ,U«(n)) na

tiaHáueZ (i. F'ica assim u sta que a pseudo-#ta de testemunha tem alfabeto W((d(n)+l)Ê(n».

FASE DE ENDEREÇAMENTO

B f'iza e /or"7}ecem-se à fase de decisão ao, . . . ,ad(n) € -17n disÉántos

. R'p.'e-se ,(n) ««

©
Zlsco//zem-se aZeatohamente á C {l . . . m(n)} e {i := (ul , . . . , U«(n)) C #nm(") e /omece-se
uí à fase de decisão. Arisco, lêem-se log,(m(n)) + m(n) log:(Z(n)) C O(m(n) log(Z(n)))
bits aZeatáhos a cada uez.

. Fornece-se à fase de decisão o endereço de /(d) na pseado-$ta de teste

e Fornece-se à fase de decisão o endereço dos coe$cíentes do polínómio ga. (Ci) rza pseHdo
#ta de testemarzÀa.

FASE DE DECISÃO

. R'pele-s. ,(n) «.

e Lê-se j({i) (i.e., uvn ponto a cada uez) na pseudo-$ta de teste

. .Fm tempo poZ nomáaZ em d(n), caZcuZa-se gÜ.(u{) através do poZinõmio gii. c .K.l(ila(«)
/o«.agido rem um Único p-t. . «d« «zJ peia. d(n) + l «den.d« - p««d.-#l. d.
festemtlzzÀa.

e Testa-se se /(d) = gÜ.(u{), respondendo NÃO, se /or o caso

B -Í?esconde-se SIM.

A sua corretude é devida a n'iedl, Hátsági e Shen IFHS941 e será comentada no Capítulo V Po/ nómíos
de Grau Baixo. No entanto, perceba que nós precisaremos de algo um pouco mais forte, sendo que z(n) seja
constante (conjuntamente com a). De (qualquer forma, veja

Teste Polinomial de Grau nas
(log(n)', log(n), w(2ri.K(«)1') ' log(n), @(2rl.g(n)I') ' IOg(7')))-

Variáveis Baixo T--Vll (a seguro
Pe/a aodi»cação Po inomiaZ corri Grau nas Va-
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há«{s B.izo C IV, p«« , := 1, p.d'm" "d'Hca, p«Z«s de @&) 'm p'{«' de c.mpHment. O("' log("y)
sob« . alfabeto tP(2ri.g(«)1')' To"''.e n«'m','te d(") :- [log(")] -- 1, m(") :- [(a(") + 1)/1og(d(") + 1)j,
Z(n) := (d(n) + l)' e k(n) := p(n) zlm pomo entre Z(n) e 2Z(n).[*':] Portanto #H« =: Z(n) e K« := Zp(n)'
Pa« a e ,(n) C O(m(n)/a) nas c-dãções d. Te.te P.ZÍn.mí'/ de G«« nas Unha«is B«á« T--VI
6"-"gu« (,(n)m(n) log(/(n)), ;("), tP@(«», z(,'), Q'«d(«)+Ok(«» , '(n)d(n))) «ima, tem«

,'«, ' ''«'«,, ; .([Ü&:hl) : .(JBh) ; .':.:'«',.

Con/amrze visto na Cod©caçâ. Pol n.mi.l «m G«u n« Vaháueís Baãz. C--lV, m(n)log(Z(n)) . d(n) C
O(log(n». Logo z(n)m(n)log(/(n)) C O(log(n)') e ;(n)d(n) C O(Poli(log(n))), 6.e., mayorado poli
ZagaHtmicamente em n.). PoNanta,

TESTE O teste é a seguro (log(")', log("), W(2ri..(«)1')' log("), q'(2ri.g(«)1')'log(")) para po/ nómíos m(")-
anos com o domhio restMto a H=(") e de grau nas uaHáueis no máümo d(n) 6.e., em
K'«l((i, . . . ,(«(n)) C Xnm(")1<.(.)>,)'

Queremos observar duas coisa. Em primeiro lugar, no teste anterior, z(n) C O(log(n)) é um fatos
das famílias R(n), E(n), Q(n) e T(n). Queremos reduzir R(n) para {log(n)} e transformam E(n), C?(n) e T(n)
em {l}. Evidentemente z(n) é o nosso maior problema(!) e transformando-o em constante para n, teremos o
que queremos. Isto ocorrerá no próximo teste, mas a demonstração da sua corretude já é totalmente diferente,
como era de se esperar.

A segunda observação decorre do fato que, no Teste Polinomial de Grau nas Variáveis Baixo T VI,
podemos facilmente dispensar a testemunha, passando assim Q(n) para {0}. A perda seria em E(n) que passaria
a ser {z(n)(d(n) + 1)}. Com isto, teríamos uma perda quadrática sobre o Teste Polinomial de Grau nas Variáveis
Baixo T Vll, ou seja, E(n) := {log(n)2}. Como pode ser feito isto? É simples. Ao invés de lermos o polinõmio
gin C -K«leira(«) na pseudo-fita de testemunha r, construímo-lo em tempo polinomial em d(n), a partir da leitura
de qualquer dos d(n) + l pontos de /(ul, . . . , uÍ-l,ei,Ui+l, . . ,Um(n)) na pseudo-fita de teste p. Talvez o teste
desta maneira ficasse melhor, mas perdemos a propriedade da primeira observação, qual seja, fazendo-se z(n)
constante para n, ainda assim .E(n) não seria constante. Façamos, então, z(n) constante.

Teste Polinomial de Grau Total Baixo T--Vlll (a segur(F((2m(n) +
1) 1og(k(n)),l, W(k(«», l,W«.i(n)+l)k(n»,d(n))). Áss&miremos g e neste teste os domhios das Acções
não são restráfos, assim, Z(n) = k(n) e Hn = K.. .Ainda, para tocío n C N. su$cíentemente grande, lemos
m(n) 2 2, d(n) 2 4, k(n) 2 maxl2"3'5';132d(n):} ' p(n) 2 2d(n) + 1. ntã., p«a c«d' c-.t-*'
a C ( 0, 1/228375S 1, ezÍsie uma outra constante z C Q(l/a), taZ q e

ENTRADA: .ll dado 0 7zlíme7'0 n na pseudo-Éta de parâmetro de entrada e a .função / de .l('"(n) a /(n /ornecida
ponto-a-ponto na pseudo $ta de teste Q. Note que a pseudo-$ta de teste tem alfabeto Q(k(n» e vtão é
residia a uma codi$cnção.

TESTE O teste é a seguro ((2m(n) + l) log(k(n)), 1, W(k(«)), 1, g((d(n)+l)Ê(n»,d(n)) para poZ nómíos m(n)
anos de grau total no mázãmo d(n) 6.e., em /{«lei, . . . , («(n)la(n),)'

TESTEMUNHA: Para todo u,U C /{m(n) a pseudo-#ta de testemunha r deve conter e771 apertas unia letra os
d(n) + l coe$cientes do p.ZÍnómio g.,, C -K.[(]a(«) de grau no máãmo d(n), gue representada a
Junção /((u + u). .Vote que a pse do-#ta de testemunha tem aZKaóeto tP«d(n)+l)Ê(n»-

[xii] Veja que sempre existe um primo entre um número natural e o seu dobro e, nestes caso, e]e pode ser achado em tempo po]inomía]
emn
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FASE DE ENDEREÇAMENTO

e Repete-se z Deres;

. EscoZAem-se aZeatoHamente u,u C Knm(") e Z € K.. Para esta, /êem-se (2m(n) +
1) 1og(k(n)) bits a/ealóHos a cada uez.

. Fornece-se à fase de decisão o erzdereço de /(Zu + u) na pseudo-$ta de teste

e Fornece-se ã fase de decisão o endereço na pseudo-$ta de testemunha dos d(n) + l coe
#cient« de g.,.(O.

FASE OE DECISÃO

e -Repete-se z vezes

. Zê-« /(Zu + «) - pse«d.-$ta de te.ée em «m únic. p.,'t. a c.d« «,

. Em tempo polánomiaZ em d(n), calcula-se g.,,(Z) a raués do poZínõmío g.,, C K.l(la(n)
/o«.«íd. ('". "m p-t. só a c«d. «zJ peZ« d(n) + l co«penadas n« ps«d.-$É. d.
[estemurzha.

. Testa-se se /(Zu + u) = g.,.(J), re.p.ndendo NÃO, se /or o cas.

e .l?esconde-se SIM.

A corretude do teste será vista no Capítulo V PoZánómios de Grua Baixo e a nossa prova se deve
a Afora [Aro94], mas ela também se baseaiá em Sudan ]Sud921. Todavia, cumpre-nos lembrar que e]a, na
verdade, decorre de Aroma, Lund, Motwani, Sudan e Szegedy IALM+921 e que, por sua vez, seguiram a de Afora
e Safra IAS921.

Na Codificação Polinomial com Grau Total no Máximo l C-VI <Primeira versão> precisaríamos
tomar m(n) := n -- l e novamente teríamos (9(n) bits aleatórios. Já na Codificação Polinomial com Grau
Total no Máximo l C--Vll <Segunda versão>, para cada um dos O(n/ log(n)) blocos, poderíamos usar o Teste
Polinomial de Grau Total Baixo T Vlll, sendo que para cada bloco temos um bom comportamentos no entanto,
ao compõ-los o teste fica pior do que o teste anterior. Portanto veja

Teste Polinomial de Grau Total Baixo T--lX (a-seguro
(IOg(n), 1, W(8rl.g(n)I')'l, tP(8rlog(n)I')'lOg(n))). Nele ut ligamos a aodi$cação Po/inomiaZ com Grau
Total Baixo C Vlll, gae codl#ca paZat;ras de tP8) em palas;ras de compHmento polirzorníaZ em n sopre o aZyabeto

tP(8ri.g(")1')' ép'is tom""''o. z := 3). Po'ta"to, sd.m s(") :- [log(")] 1, m('}) :- [(s(") + 1)/1og(s(") + 1)j,

p(n) «m pomo .nf«(s(n)+ iy . 2(s(n) + 1):, Z(n):= A(n):=p(n): e d(n):= m(n).(n).

E íme'Zíato «''mos que, p«a n 'u$cíenfemente grande, t.m« m(n) 2 2, d(n) ? 4, p(n) Z
('(n) + 1)' ? 2d(n) + l ' k(n) := p(n): 2 m«'l2"3'5;;132d(n);}. nda, «im« n. O.dWc.çã. P.-
Zn.miai com G«u Tot«{ Dais. C--Vlll gu. 2(m(n) + l)log(k(n)) C O(log(n», d(n) C O(Poli(log(n») e
(d(n) + l)k(n) $ (.(n) [(s(n) + l)/(log(,(n) + l))j + 1) 8(s(n) + ])' $ (s(n) + 1)'8(s(n) + ])' []og(n)]8
Z)ogo, para a C ( 0,1/2';375; ], rezo Teste PoZinomia/ de Grau Total Baixo T Vlll 6a-seguro ((2m(n) +
1) 1og(k(n)), 1, Wa(,», :, W«'(«)+O'(«»,'Z(n))), tem«

TESTE O teste é cl-seguro (log(n), 1, g(8ri.g(«)1') ' I' W(ari.g(«)1') ' log(n)) para poZinómios m(n)-lhos de gra:'
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l.t«Z n. má,im. d(n) 6.e., em K«K:, , e«(n)]d(«) )

111.3 Testes de Reconhecimento da Codificação

Voltando aos testes de reconhecimento da cod{/ilação. Assim como nos Testes de Linearidade T--V,
Polinomial de Grau nas Variáveis Baixo T-VI e Polinomial de Grau Total Baixo T Vlll, tomaremos testes em
que: o valor de segurança a(n) seja constante em zero; o número de leituras nas pseudo-fitas de teste p e de
testemunha r soam constantes para n; e o número de leituras de óÍts aleatórios e o tempo de decisão ponderado
sejam minimizados; conforme foi discutido no Parágrafo 111.1 4. Começaremos pelo reconhecimento de produtos
fensohaÍs de funcionais lineares.

111.3-1. Sejam m,w C N*, as variáveis € := ((1,
u:=(u:,... ,u«), «:=(a-,... ,a.) C Ã" e «:=(«:,... ,«.), Z,

produto tensorial

, e«) e ( := ((i,.
(z,: , . . . , z,.) € K'"

,(m) e os «Lares
Então deânimos o

((.)..{:....} ®((j)j.{:...w} ((iG)(i,j)Cti...mlxli....} C K' '

e aqui, pensamos (eiG)(i,Í) como um vetar de mw entradas e que tenha m blocos (ou linhas), cada um de
tamanho 'u (representando as colunas) Se temos o vetor c := (ci,j)(:,j)Ctl...mlxtl...«} C K"", / Ç {l
J Ç {l . . . w}, então

C}(c) C} (C{,j) (.,D (Ci,.f)(iC/ , j€1l...w})
é ter c restrito aos í-ésimos blocos (ou linhas), com í C -r, e

C3 (c) C3 (ci,j) «,D (CÍ,j)(:Ct:.-m} , jCJ)
são as (j C J)-ésimas colunas de c

Lembremos que na Codificação por Funcional Linear C l definimos o /unciorzaZ /{near através do
proa%to interrlo Fa(e) := e'. aJ-. Disto temos as propriedades que usaremos logo abaixo

Fc(f®Õ '(4t.,..,.õ) . 6
Fa®.({®Õ = Fa(ÕFõ((5.

Portanto, se c # 0, existe iC {l . . .m}, tal que o i-ésimo bloco não é nulo, i.e. Z:+i}(c) # 0 Assim, dado que
É := #-K e como visto na Codificação por Funcional Linear C--l,

e

.g. { Fz}.,n(") - 0 }
l
k

logo,

Frt.,n(") 0 ' Fz}.,n("')-0}
l

k2

Nuas, se FZ}.*(')(u) # 0, então

Pr
U,U/e/('n '(,'.i.,..,.,,).'") ' ' ' '(,.t.,..,..,).("o ''

l
k2'
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e pela primeira propriedade acima, concluímos que

.,u#rK.{Fc("®")-o ' /.("'®")-o ' F.("®"')-o ' F.("'®"')-o} $ é' $ ;
u ,u' C .K "

Note agora que, se queremos testar se a ® b c, pela segunda propriedade acima, temos

ra(Cãa((3 Fc({® Õ = Fa®ó-.(f®Õ,

e podemos, dados u, u', u e u', verificar se a equação é igual a zero. Este teste é feito conhecendo-se apenas os
valores dos funcionais lineares nos 12 pontos definidos por u, u', u e u'. Portanto, se c # a®b, temos no máximo
a probabilidade 1/2 de sermos enganados. Estamos, assim, no esqztema de prol;as robustasl"iiil e provámos a
corretude do teste

Teste do Produto Tensorial T--X (seguro-((m(n) + u'(n)) log(k(n)), 1, a« Ç W?i(«», 0, a, l))
Soam Acções nata«is m(n), «,(n), k(n) C O(Poli(n)) . -Balão

ENTRADA: Sqa, para todo n C N*, (;n C W'Ê(n» a covil/tenção de três .funcionais / negras sobre /(n, /a := Fa)
/ó := Fõ e /. := Fc, «spe.t{«mente, m(n), .«(n) . m(n)«,(n)-áH«, de taZ /o«,. g« t.mbém
sdrzm /omecídos porzto-a-porzto na pseudo-$ta de teste. Logo, são a := (al,. . . ,a..(n)) C K'T("),
b ;= (bl, . . . , b«(n)) C K'nw(") e c := (cl, . . . ,Cm(n)w(n)) C K'nm(")"'(n) e assumimos gue n, 7n(n) e w(n)
também são f07mecidos lia codi$cação C.. E dado o número n nn pseudo--fita de parâmetro de entrada
e f., fb, fc C C. TIQ pseudo-$ta de teste Q, que tem alfabeto W\ttn])'

TESTE Este teste ueh$ca se andas como entrada as funções j., jb e fc da codi$cação Cn, temos o ptoà=u\o

'ensoria] c = a ® b, co'n segurança ((m(n) + w(n))]og(k(n)),],C« Ç 'P?k(«»,0,a,]). ]Vote que,

g-nd. tem« k(") :- 2 ""'tarte, . te'fe é 'eg-.-(m(n) + .«("), 1, 0« Ç tPÍ:), 0, a, l).

FASE DE ENDEREÇAMENTO

. SoNeíam-se u,u' C Kr(n) e u,u' € Ã'#'("), com 2(m(n) + w(n)) log,(k(n)) bits a/eatóNos

e (7aZcu/am-se u êg) u, ul Gg u, u ê) u' e u' ê9 u', em tempo poiárz07z ia/ para n

e romagem-se à fase de decisão os endereços 71a pseado-$Éa de teste de /a(U), /.(U'), /.(U),
/.(u'), /ó(u), /b(u'),/ó(u),/õ(u'), /.(u ® t,), .f.(u' ® u),/.(u ® «') e/.(u' ®«').

FASE DE DECISÃO

e Lêem-se os 12 pontos da pseudo $ta de teste Q, através dos evtdereços fov"Regidos pela fase de
endereçamento.

. O.lc«Z'-se em temo. ««sl-te, /a(U)/b(«)
/.(u ® «') e /a(u')/ó(u') - /.(u' ® «').

/.(u ® u), /a(u')/b(«) /.(u' ®u), /n(u)/b(u')

e Veri$cam-se se todos são iguais Q zero, respondendo confonne o caso

111.3--2. À'ludando de assunto, a partir de agora procuraremos chegar ao Teste da Nulidade de
Polinõmios de Grau nas Variáveis Baixo sobre Domínio Restrito T--XIV que, sobre uma conveniente codificação,

[xiii] Vede Parágrafo 111.1--2.
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verifica se uma função é nula em um domínio restrito. Para tanto, se J Ç li" e / é uma função de H" a -K,
então denotaiemos Sa(.f) := >1:.CJ /(u). Primeiro queremos testar se S.J(/) tem um valor pré-determinado.
Comecemos supondo .f de uma variável. Lembremos que S. Ç H« e s(n) := #S« -- 1, para n € N. , e também
que são computáveis em tempo polinomial em n.

Teste da Soma sobre Polinâmios de Uma Variável e de Grau Baixo T--X.l (seguro
(IOg(Z(n)), l,Cn Ç W?k(«»'l,W«d(n)+l)&(n)), {d(n),s(n)})). Suporemos qwe, para n € N* su#cienteme7zfe
grau.Ze, eúste c C (0, 1), 1aZ que d(n)/g(n) $ c. -Note qae tomaremos m(n) := 1, pa« t.d. n C N,.

ENTRADA Sega, para todo n € N, , (7« Ç Q(k(«» a codiHcação dos polánómios / 's HnáHos com o domíhÍo restHto

a H. e de grua no mcüímo d(n) 6.e., em / € K«le C H«Id(n)) /omec dos ponto-a-ponto. Ê dado
o número n na pseudo-$ta de parâmetro de entrada e f C C. na pseudo fita de teste Q, que tem
ay'abeto @(Ê(n»-

TESTE Este teste uex'i$cü se Q função natural de entrada f C C« tem soma c« C K« em S. (i.e., Ss. Çf)
"m «g««nç. (log(/(")), 1, C« Ç q'Ík(«», 1, 'P«.(«)+D*(«», {d("), '(")}).

q.),

TESTEMUNHA: .A pseudo-$ta de restem%nha a deve comer os d(n)+ l coe$cientes do poZànómio Hnáho de grau no
máúmo d(n), g € /(«KIÚ(«), q"e representada a Acção /(O. Portanto, a pseado-#ta de testemunha
tem a{/abeto W((d(n)+l)h(n» e teremos somente uma letra.

];kSE DE ENDEREÇAMENTO

. rodeia-se u C Hn rcom log,(/(n)) bits aleafóHos)

e Fornecem-se â fase de decisão o ezzdereço na pseudo-#ta de teste de /(u) e o erzdereço rza
p«wd.-jt. de t«t.m-h. d« d(n) + l c.e$cie«tes de g.

FASE DE DECISÃO

. (7.Z-la-« .Ss. (g), .m t.mp. p.limo«.í«Z em d(n) . s(n), c.m . Zeit«« dos d(n) + l c.eÉciente.
de g C K«lula(n) na pseudo-jta de testemunha. JVote qzle, para isto, lemos só uma letra.

. Verq$ca-se se Ss. (g) Cn, respondendo NÃO, se /or o caso

e Lê-se j(u) na pseudo-$ta de teste (também, em um único ponto)

. Cale«ia-« g(u) em temo. p.Zin.mí.Z em d(n)

. C'mp«a-« « g(u) fQuà, respondendo condor'me o caso

Note que podemos dispensar a testemunha, mas para isto leríamos d(n) + l letras na pseuda =fita
de teste, o que não nos ajuda muito, pois perdemos o número de leituras constante para n. Precisamos agora
observar que o teste só dará errado se a testemunha g não for uma prova, isto é, g # /. Como obrigatoriamente
g, / C K'.l( € .f7nld(«), pelo Corolário da Distância dos Polinõmios de Grau Baixo 11.3-3, temos a probabilidade
d(n)/Z(n) $ e de não detectarmos pelo teste quando g # /. Passemos, então, para mais variáveis.

Teste da Soma sobre Polinâmios de Grau nas Variáveis Baixo T--Xll (seguram

(m(n) log(/('})), 1, an Ç W?É(«», 1, q'«d(«)+1)m(n)k(«)), {"(n)d(n),m(")s(n)})). Agora suporemos qwe, para
n C N. .u$cientemente g«nde, e«isto c C (0, 1), ta/ gae m(n)d(n)/g(n) $ c
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DA: Sega, para todo n € N*, Cn Ç tP(k(n» a cod{/ilação dos polãnómíos /'s m(n)-amos com o comi'nio

restHto a .H. e de grau nas uaHáueís no máximo d(n) 6.e., em / C -K«](ei, . . . , («(n)) C H=(")]<a(.)>,),
for'r\ácidos poTtto-a-ponto. E dado o número n ncl pseudo $tct de pctrâmetro de entrada e f C Ct. nQ
pseudo-$ta de teste e, que tem alfabeto Q(k(n»

TESTE: .Êyste teste z;eHI/ica se a .função natural de entrada / C (n tem soma Cn C
X'. em Snm(") rí.e., .Ss=(U(/) = c-) com segurança(m(n)log(/(n)),l,an Ç
W(k(n» ' 1, g«d(n)+l) «.(n)k(n», {m(n)d(n), m(n)s(n)}) .

TnsTnMUNnA: 4 pseudo-$ta de testemunha r fem alfabeto tP((d(n)+l)nl(n)k(n» e seremos somente Hm nlímera
constantes em n de letras dela. EZa deve conter, para todo (ul, . . . ,U«:(n)) C Hr("), em apertas uma
letra, os d(n) + l coe$cíentes dos poZinómios usámos de grua no marina d(n), g.:,... ,«... c K«KilÚ(.),
para todos os iC {l . . . m(n)}. Eles representaram

c« (g) := >1: g(«),

g..,.. ,«..:(uí) = -Ss«(g«:, ,..) := >: g.:,...,«.(u) e

/(UI,...,U«(«)) = g..,...,u .(U«(«))

FASE DE ENDEREÇAMENTO:

. rodeia-se (ul, . . . , U«(n)) C -aT("), com m(n) log,(Z(n)) bits alentados.

. Fornece-se â fase de decisão o endereço na pse do-$ta de teste de /(ul,... ,U«:(n)) e o
.nde«ç. n' p««do-$t« de te'l'm-A« d« d(n) + l c.e#.íent« dos g..., ..«..., p«. «'i"
á C {l . . .«.(n)}.

TCNVn A

uCS

u€S

FASE OE DECISÃO:

. Lêem-se todos os poZínómios g.:,...,«..: C K«l(ílú(n), para fado ie {1 ...m(n)}, em apenas
um ponto.

. O.lc«la-se Ss.(g) em femp. p.Zin.miai .m d(n) e .(n).

. VerÚca-se se c« = .Ss. (g), respondendo NÃO, se /or o caso

. P««í c {l...m(n)- l} «pet.-« ri.e., m(n) - l«s9.

. C.lc«Z.-« .Ss.(g«., .. ,«.) em temo. p.Zi-mí.Z em d(n) e s(n) r. «d. «z9.

. OaZcHZ'-« g,., . ,.... (ui) .m [e«.po p.limo«.{.Z .m d(n) ra c.d. «O.

e Compara-se se gü:,... ,ui..(ui) = .SS. (gu.,... ,uí), respondendo NAO, se /or o caso.

. Zê-se /(u:, . . . ,u«(«)) n' p««d.-#t. de teste rt«.Z,ém, .«. «. áni" p.nt.).

. Calcula-se g.:,... ,"m(.)-- (u«(«)) em tempo polirzozníal em d(n).

. Compara-se se /(ul, . . . ,U«(n)) = g«:,... ," ..,.: (u«(«)), respondendo c071/0rme o caso.

Note que, na verdade, realizamos m(n) vezes quase o mesmo Teste da Soma sobre Polinõmios de
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Uma Variável e de Grau Baixo T-XI para uma variável. Se -Ssr(Ú (/) = c«, é imediato que sempre temos uma
testemunha correra (isto é, uma prol;a) que faz o teste sempre aceitar, independente de qual fita de probabilidade
r é tomada. Caso contrário, se Ssr(o(/) # c- e sendo aceito pelo teste, em alguma das m(n) repetições
do teste de uma variável houve um aceite em'ado. Como visto, cada uma das repetições tem a probabilidade
d(n)/Z(n) de errar. Logo, no total, temos a probabilidade de m(n)d(n)/Z(n) $ c de cometermos o eno de
aceitar .Ss=(Ú (/) # c«. Como c € (0, 1) é constante para n, estamos no esquema de protias robustas,[*i"] como
queriamos.

111.3--3. Sejam € := (Ci,.. - ,e.) e ( := ((i,.-. ,(m). Se /(eã C Kle C H"l(d> é um polinâmio
m-ária com o domínio restrito a -H" e de grau nas variáveis no máximo d, queremos testar se ele, restrito a
S" Ç .H", é uma função nula (i.e., / fs Como já comentado, se s := #S -- 1 2 d, então nos basta
verificar se / inteiro é uma função nula, com o Teste da Nulidade de Polinõmios de Grau nas Variáveis Baixo
T 11. Portanto, sem perda de generalidade, suporemos s < d e S C 1) := {0, 1, 1 + 1, . . . , d} Ç -lÍ'. Comecemos
definindo afunção

q(e) : #'" --} K,
que tem variáveis € e ( e é tal que, para todo ã := (ui,. .. ,u.) € H", então lü(e) C Kle C X"lCa> é a
/nte7poZação de Zagrazzge]""] dos pontos

) ;:-({:,... ,i-)eo
/Cll...m}

Note-se que operando sobre o alfabeto k-ário W(k), podemos calcular /ü(eã em tempo polinomial em m e d. Nela
obtemos a propriedade que, para todo iC 1)", temos

c K'lêc x"l<.>

e definimos

/(Õ rí(Õ

Portanto, para todo { C S" Ç /)" e ã C .ll", temos

/(õ4'(õ c Ride H"l<d>
e

/(cãü(Õ € K'lic x"l<«>
De6nimos também

.Ss-(/1') >l: .((õ c -Kldc-a"l<.>
ics-

Disto tudo, concluímos que /[s-:: 0 sse /" = 0. Veja que /" é um polinâmio m-ário restrito a .H"
e de grau nas variáveis no máximo d e, portanto, utilizamos aqui o Teste da Nulidade de Polinâmios de Grau nas
Variáveis Baixo T 11. Lembre-se agora que /"(O := .Ssm(.Ü), e o que, na verdade, conhecemos é /. Ou seja,
/" está definido sobre .f', que por sua vez está definido sobre /. Então, para calcularmos /" em um só ponto
(i.e., /"(d), para d C #") precisamos fazer uma somatório de s" := (#S -- 1)" pontos de /', o que não é
nada bom para nós. Contudo, ve.ja que a única informação que o Teste da Nulidade de Polinõmios de Grau nas
Variáveis Baixo T-ll necessita de /" se refere a um número constante para n de perguntas, do tipo /"(d) = 0.
Neste instante, a solução será lembrar novamente que /"(d) := Ss e /ii é um polinõmio m-ário restrito a

[xiv] Vede definição no Parágrafo 111.1 2.
[xv] Note que d ::: #Z) -- l e a descrição da /ntel'po]ação de J;agmnge está contida no Parágrafo 11.4 2
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#" e de grau nas variáveis no máximo 2d. Ou se.la, sobre cada pergunta /"({i) = 0, podemos utilizar o teste
acima e verificar se .Ss,« (/ii) = 0. Portanto, /:(eã := /(cã.rü(cã e, para cada ponto iC Sm C Z)", se desejamos
saber o valor de /l:(Õ, basta-nos calcular /Ü(Õ e ler /(Õ, em também um só ponto. Assim sendo, se tivermos
2md/Z $ e, podemos compor os dois testesl"vil pai'a verificar se /fS- = 0 e provámos a corretude do

Teste da Nulidade de Polinõmios de Grau nas Variáveis Baixo sobre Domínio Restrito
T--Xlll (seguro-(m(n) log(Z(n)), 1, C« Ç W? (n)) ' 1, W«2d(n)+l),»(n)k(n»,m(n)d(n))). Desta uez suporemos,
p«« n C N* su$ciente«.ente g«nde, s(n) < d(n) e qae existe c C (0, 1), 'Z que 2m(n)d(n)/Z(n) $ c.

ENTRAOA: Sega, para todo n € 1'q*, an Ç Wik(n» a cod{/ilação dos poZinõmios .f's m(n)-anos com o domínio
restHto a Hnm(n) e de grau nas tiaHát;eis no m(ízimo d(n) ri.e., em / C K«l«li,... ,C«(n)) C
.ll"(n)l(d(.)>,), /or"7}ecidos ponto-a-ponto. .B dado 0 7ztímero n na psewdo-jta de parárnetro de erztrada
e f C C. na pseudo-$tn de teste Q, que teta alfabeto WtK(n]).

TESTE O teste oeh#ca se a erztrada / C On restHta a Sm(n) é uma Junção Ruía 6.e., / fç-(.)
seyarança(m(n) log(/(n)),l, On Ç W(k(«))'l, iP«2d(n)+l)«.(n)h(n», m(n)d(n)).

0,) com

ALcoaiTMo: 0071/bmne descHto acima, /az-se o 7'este da Aru/idade de PoZ nómjos de (;raw rias Har'iáueís .E?amo

T-n rs.gu« («.(n)log(/(")),l,C« Ç @7k(«»,0,a,l)) sobre ' Anca. /" c K.l((1,... ,(«(«)) c

Hr(n)]{.(.)> z'ÉãZizando-se de O(m(n) log(Z(n)) bits aZeatóHos e e7n tempo de decisão pondera-
do constante para rz. Toda uez gue este teste peryzirzta se /" é zelo ern a/gum ponto ã :::
(UI,... ,U«(n)) C H#:(") ri.e., /"(d) = 0,), deve-se calcular /ã((l,... ,(«(n)) e ezecwtar a Teste
d« Soma '.b« P.binómios de G«u nas Maná«i. pairo T--Xll Ís.g«o (m(n)log(/(n)),l,O« Ç

W(k(«», 1, W«d(n)+l)m(n)k(«)), {m(n)d(n),m(n)s(n)})) para uer$car se /: c /(«l({i, . . . ,(«(«)) C

H"(n)l<2Ú(.)> soma 0 em S«(") rí.e., SS«.(/a) = 0,). Z)esta uez, q ando o teste escoZAe { :=
({l,... ,Í«(n)) C -D=(") Ç Hnm("), calcula-se e /omece-se /:(Õ ;= /(ÕIÜ(Õ, como se estio;esse na

pseudo-$ta de teste Q, através da leitura de Í(lb nü pseudo-$ta de teste Q. Note que este segundo
teste é chctmado um llúmero constante para n de vezes. Logo, o segundo teste utiliza-se também de
O(m(n) log(Z(n)) bits aleafáHos, /az leituras nas pseudo-jtas de teste p e de testemunha T e«. um
n'ím". consZan*e para n de üe«s ' g«t. Poli(m(n)d(n)) n. temo. de decisão ronde«do.

TESTEMUNHA: 4 pseudo-cita de testemunha 7r tem a4faóeéo W((2d(n)+l)m(n)k(n)) e deve corzter todas as tes-
lemKnhas que o Teste da Soma sobre PoZánómios de Grau nas UaHáüeís J?aipo T--Xll Íseguro
(«.(n) log(Z(")), 1, C« Ç Wik(«», 1, W«d(«)+Om(«)k(«», {"(n)d(n), «.(n)s(,')})) '«ige, p«a «da «m
dos possíveis f:i's.

Vejamos este teste com valores de uma das codiflcações polinomiais

Teste da Nulidade de Polinõmios de Grau nas Variáveis Baixo sobre Domínio Res-
trito T-XIV (seguro-(log(n),l,a« Ç w(8n.g(«)I'y I' $(s84ri.g(«)1')'log(n))). Tomaremos como ba-
se a (7odi/ilação PoZrzomia/ com Gra nas MaHáueís -Baixo C--lV rcom z := 3.), a menos de duas cons-
l.ates m«Zt@/acatadas que n« «râo .úteis em w«. /«furo próúmo. Pa anta, sd«. s(n) := [log(n)l -- l,
m(n) := 4 [(s(n) + l)/log(s(n) + l)j, p(n) «m pMm. ent« ('(n) + ])' e 2(s(n) + ])', k(n) := p(n):, Z(n)
e«t« (s(n) + ty ' k(n) ' d(n) := 6s(n). Ze«.b«-s. gue #S. =: s(n) + 1, #H« =: g(n), #/{« =: k(n) .
S. ç H. ç K.

[xvi] Acreditamos que a esta altura, fica claro, a possibilidade de fazermos tais composições dos testes, conforme comentado no
Parágrafo 111.1--4.
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C.n.luMm« a«ám q- s(n) < d(n) e, na a.d@c«çã. P.Zín.mi.l «m G«u n« Maná«i.
Ba o C--lV, t,imãs q&e e«isto c C (0,1), taZ que 2m(n)d(n)/Z(n) $ 96/1oglog(n) $ c, para n suj-
cientemente grande, m(n)log(Z(n)) C O(log(n)), m(n)d(n) € O(Poli(log(n))) e (2d(n) + l)m(n)k(n) $
12(s(n) + 1)4 [(s(n) + l)/(log(s(n) + 1))] 8(s(n) + l)' $ 384 [1og(n)];. Logo, pela Teste da Nu/idade de
Poiànóm{« de G"a n" Maná«i B ü. s.ó« D.mh{. Resthto T Xlll 6egu« (m(n)log(Z(n)),l,an Ç
W(h(n»' 1, W«2d(n)+l)m(n)k(n» ' m(n)d(n)),) acima, temos

TnsTE Seja, C M, C
W(8D.g(n)I' )

ãe grau

a codíBcação dos poZÍnómáos /'s «.(n)-áh«
com o doma'nÍo restHto a .f7.(n) e de grau nas
K.](ei, . . . ,(m(n)) C H=(")]<Ü(.)>,) /omecidos ponto-a-ponto.
da / € (J. restóta a S"(") é uma /unção nula 6.e

Então, este teste ueh$ca se a entra-
é uma Junção nula 6.e., /rSr(«)= 0), com segurança (log(n),l,Cn Ç

e oaràáueis má.{«.. d(n) 6-e., e7n
/

C

'P(,r-..(«)I'y I' 'P("' f-.s(«)1') ' I'g(")) .

Com estes testes, já podemos provar, mais diretamente, o Teorema do PCP 1.4 4. Vejamos o próximo
capítulo



Capítulo IV

Classe de Complexidade 7>C7>

Voltaremos, agora, o nosso enfoque ao assunto que foi inicializado no Capítulo l Esg ema de Provas
Robustas, em particular, na Seção 1.4 /ntroduçâo ao Teorema do PCP. O intuito é exatamente fechar a prova do
Teorema do PCP 1.4-4. Para tanto, valemo-nos dos testes definidos no Capítulo 111 Testes ProbaóiZÚÉ cos sobre
as codificações tratadas no Capítulo ll OodlPcações ,4ZgéóHcas. Com isto, chegamos aos dois pontos "altos" do
texto, quais sejam, as aHtmelizações das /ó7vnuZas óooZeanas e o Teorema da Composição de Testes IV.4-2.

lv.l Variantes da Classe de Complexidade 'PCP'

Aprofundando-nos nos testes, queremos recaracterizá-los de forma a nos possibilitar definir dois
outros tipos de classes de compZeMdade PCP. Para isto, começaremos mudando levemente o modelo compu-
[acionaZlil dos testes seguros ( R(n),.E(n),C« Ç E;,Q(n),@«,T(n) ).I':l Esta mudança será suficiente na
primeira redefinição da classe p'CP'. Logo a seguir, na segunda redefinição, mudamos também a descrição das
propriedades proóab{/z'stÍcas.I'l

IV.l 1. Veja que em um teste podemos ter a enteada de dados sendo fornecida pela fita de
entrada p. Simplesmente, a pseudcF fita de parâmetro de entrada seria o fornecimento direto do parâmetro de
entrada n através de um cálculo sobre a fita de entrada p com sá-Zeáiura indísf ztg z'ueZ.[üil Para isto, tanto
o tempo deste cálculo como o próprio n devem ser polinomiais no comprimento da enfiada. Podemos, assim,
ler livremente a fita de entrada p, utilizando-a como se fosse a pseudcF fita de teste p, mas agora com alfabeto
fixo E, sem Ze t ra dárefa e sem limitação no número de leituras. Entretanto, tal leitura só deve ser feita nesta
novaV

li] Note que, conforme declarado no Parágrafo 1.2 2, uma classe de complexidade é definida pelo seu modelo .computacional e pelas
suas propriedades probabiZúticas.

lii] Veja a introdução de testes a(n)--seguros--( R(n), E(n), Cn Ç E;, Q(n), q'«,T(n) ) no Parágrafo 111.1-4.
liii] Vede definição no Parágrafo 1.2 1

.4p
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e fase de pré-processamento da entrada. Lê-se z na fita de entrada p e fornece-se, na fita
de trabalho, resultados de pré-processamentos sobre o que foi lido. Neste momento, pode-se
obter ajuda dos parâmetros do teste e o tempo de computação deve ser polinomial em n.

Executamos a /ase de pré-processamento da entrada entre as /ases de pré-processamento dos parâmetros e de
endereçamento. Portanto, os nossos testes terão as quatro /ases bem delineadas e serão chamados de tipo não--
adaptativo. Por sua vez, a menos de uma exceção, todos eles, ou não se utilizam da /ase de pré-processamento
da entrada, por não terem a fita de entrada p, ou terão a propriedade que a /ase de endereçamento independe
da /ase de pré-processamento da enteada, sendo assim, elas podem ser computadas em ordem inversa. Neste
caso, definiremos o teste como de tipo totalmente não adaptativo. Já os testes de tipo adaptativo senão
aqueles em que há a necessidade de interação entre as fases, o que não será permitido por nós.

Continuando a descrever o nosso novo modelo computacional, veja que ao voltarmos a ter a entrada
sendo fornecida pela fita de entrada p, que tem o seu alfabeto fixo em E, também perdemos o interesse em
restringi-la a uma codificação C« e em controlar o número de leituras sobre ela. Passa, então, o nosso modelo
computacional a ser análogo ao dos testes seguros--( E(n), Poli(n), E, Q(n), @«, T(n) ) , conforme foi definido no
Parágrafo 111.1 3. Qual seja, são as Máquinas de Turina com estas quatro fases, tais que façam no máximo r(n) C
O(R(n)) e q(n) C O(Q(n)) leituras na âta de probabilidade r e na pseudrfita de testemunha n, respectivamente,
e tenham os seus aceites restritos aos de tempo de decisão ponderados:"] limitados por t(n) C Poli(T(n», em
que n é o parâmetro de entrada.

IV.1 2 Seja agora a primeira redefinição da classe ?C?. Com efeito, a classe de complexidade

7'C7'+.( H(n), Q(n), 7'(n) )

é a dos problemas de decisão L Ç E* que têm um teste seguro-( R(n), Poli(n), E, Q(n), $«, T(n) ) para L,
sendo que a entrada de dados é dada pela fita de entrada p, conforme o modelo computacÍona{ descrito acima.
Deste modo, as propHedades probabíZút cas desta classe de complexidade são dadas pelas Máquinas de Turina
com esquema de provas foóustüs.[v] Portanto, se temos o tempo de decisão ófuto]vi] limitado polinomialmente
em n (i.e., O( log(k(n») . Poli(T(n) ) Ç Poli(n) ["':]), então

7'C7'«....,,( R(n), Q(n), T(n) )

Ou ainda, se tomamos o alfabeto da pseudo-fita de testemunha fixo em @,

C 7'C7'( R(n), log(k(n)) - C?(n) ).

7'C7'$( E(n), Q(n), n ) = 7'C7'( R(n), C?(n) ).

Esta classe de complexidade é mais restrita e serve exatamente para associarmos os testes à velha
definição de classe PCP. Entretanto, vejamos agora uma outra redefinição da classe p'CP que é ainda mais
restrita, porém, ela nos permitirá fazer a simulação de outras computações, fato que será de fundamental
importância para o Teorema da Composição de Testes IV.4-2, que é um dos nossos objetivos aqui.

IV.1 3. Ampliando o que foi visto no Parágrafo 1.4-1, estamos interessados nas fórmulas booleanas
p(Õ com c C N* cláusulas e que tenham as suas variáveis € tomadas com u C N. blocos, cada um de tamanho
b c N* . Ou sqa,

( ::: (ei,jJÍcli..-.,}.
jCti b}

[iv] Conforme definido no Parágrafo 111.1--3, o tempo de decisão ponderado é o tempo da fase de decisão quando se pensa ne]e
trabalhando sobre o alfabeto da pseudu-Êta de testemunha lr.

lv] Vede deâníção no Parágrafo 1.3 1.
[vi] Ao contrário do tempo de decisão ponderado, o tempo de decisão bruto é o tempo da fase de decisão real, sendo assim, a
computação precisa gastar da ordem de log(k(n» passos para decodiâcar todas as letras sobre as quais ela trabalha. Veja mais
detalhes no Parágrafo 111.1-3.
[vii] No casos este limite polinomíal sempre vai acontecer na prática e, talvez, devesse vir através de uma definição limitando
polinomialmente 7'(n) e k(n), visto que sempre estamos interessados em computações de tempo no máximo polinomíal.
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Neste sentido, se c(n), u(n) e Z,(n) são funções naturais, então 3FNC(c(n), u(n), b(n)) são as fórmulas p.(eã
em 3FNC, tais que tenham c(n) cláusulas e as suas variáveis ( são tomadas com u(n) blocos de tamanho b(n),
para os n's em N, . Já as fórmulas booleanas em 3FNC(c(n), u(n), b(n)) (lue também são de 3SAT chamaremos
de 3SAT(c(n), u(n), b(n)). Requeremos que na codificação das fórmulas em 3FNC(c(n),u(n), b(n)) também
seja fornecido o número n, sendo ele o parâmetro de entrada, assim como os números c(n), u(n) e b(n). Ainda
suporemos sempre c(n), o(n), b(n) C O(Poli(n)) e, portanto, estas 6rmulas podem sei codificadas em pala-
vras de comprimento polinomial em n e, neste caso, é de fácil observação que 3SAT(c(n),u(n), b(n)) pode ser
computada por Máquinas de Turing de ./V'P (que têm tempo polinomial no comprimento da codificação das
fórmulas booleanas), as quais, também são de tempo polinomial em n. Por outro lado, é importante notar que
3SAT(n, 1, n) é ./rP-completo.

No Parágrafo 1.4--1 também comentámos quando a fórmula booleana p(eã é satÍs/azi'üeZ Jüazido-se
urrza ua/oração d às primeiras variáveis de e. Utilizar-nos-emos desta idéia de se dividir a satisfação em pedaços
para definirmos propHedades probab Zúticas que têm uma alteração semântica com relação à antiga concepção de
esgaenza de provas a(n)-robustas, que foi fornecida no Parágrafo 111.1 2. A diferença está no fato que passamos
a só trabalhar com problemas de decisão definidos sobre 3FNC(c(n),u(n), Zi(n)) e que, sobre eles, queremos
mais do que saber simplesmente se uma de suas fórmulas é satisfazível ou não. Iremos querer também ter
um certo controle sobre a satisfazibilidade. A grosso modo, queremos detectar a satisfazibilidade fixando-se
alguns dos blocos das variáveis. Na prática, teremos uma fórmula booleana p({), sortearemos diversos blocões
codificados de uma tabela e queremos saber se eles são uma codificação de bloquinhos que são a parte inicial de
uma satisfação de p(O, isto é, se a fórmula é satisfazível fixando-se estes bloquinhos. Não querendo nos alongar
muito, vamos às definições destas propriedades probabilísticas.

Sda / uma cr(n)--codificação de Z!(") em
3FNC(c(n),u(n), b(n)) para n C N. fixo, defina

Õ"* ($« \ {,y})'.[":"] Então, se p.(eã €

F:=(81,...,Z«(n)) € Z2(")b(n) ll para todo iC {l

{ .f;:

{ ZI' ' ' Z«(n) ll se (EI,-

u(n)} ,ã C Z2(") . P.(F) - l } ,

/í..., ll (zl,. ,z,(«D ' ''.. } .
,8.(n)) C Z;P« então zi # yi:;W (/Í.) , para algum ie {1 .«(«)} }

Aqui, o símbolo "." é a concatenação de sfMngs e 'D'l:=(=} (/z.) são os pontos na l=:;(e} vizinhança de /z. (ou

pontos 1 , próximos de /z.), conforme descrito no Parágrafo 11.2 1. Neste mesmo parágrafo, vimos que,
por / ser uma a(n)--codificação, para ã, g'' C ZB(n) distintos, temos 'P'l:=u (/í) n 'Hl:=w (/g') = a. Agora

diremos que uma Máquina de Turina .A/ tem esquema de provas robustas com a satisfação fixada por
blocos codificados sse existem c C (0, 1) e uma a(n)-codificação / conforme definida acima, tais que, para
todo n C N* e p«(eã C 3FNC(c(n),u(n), b(n)), temos

se 7r' C GP. então Pr { Pr{ Jv aceita z com testemunha a «' . «" } - : } » o

e

se «' € a., então Pr4 Pr{ À/ aceita z com testemunha n-
T

7T/

Aqui a probabilidade é tomada uniformemente, p.((ã está descrita na fita de entrada p e a pseudo-fita de
testemunha n- tem alfabeto $'. e deve conter a concatenação de r' com a". Novamente, lembre-se que c é
chamada de tara de erro da robustez.

Diremos, então, que

3SAT( '(n), «(n), Z,(n) ) c Fã'P'C'P,..( R(n), Q(n), I'(n) ),
[viii] Pode-se ler a respeito das codificações no Parágrafo 11.2 1
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sse existe uma Máquina de Turina no modelo computacional definido no parágrafo anterior e que tem esquema
de provas robustas com a safes/anão ./baila por ÓZocos codi©cados. Logo a seguir utilizar-nos-emos de duas
aritmetizações de fórmulas booleanas para verificar a satisfação de p«(O fixando-se os blocos codificados. Com
isto fornecemos os exemplos deste novo tipo de classe de compZezídade que, esperamos, possam elucidar melhor
o leitor

IV.1--4. Entretanto, víamos antes a relação entre estes dois novos tipos de classe de complexidade.
Note que, se uma fórmula booleana p.(O não é satisfazível, então aq,. é formado por todos os possíveis
ZI ' ' ' Z«(n) . Fica assim imediato percebermos que, se

3SAT( c(n), «(n), Z,(n) ) c .n.7'c7'.».( E(n), Q(n), r(n) ),

então

3SAT( c(n), u(n), Z,(n) ) c 7'C7'@.( R(n), Q(n), 7'(n) ).
Ou seja,

n,7'c7'...( E(n), Q(n), T(n) ) ç p'c7'«.( R(n), Q(n), T(n) ).
Em particular, relembrando o comentário do final do Parágrafo IV.1 2, se o tempo de decisão bruto for limitado
polinomialmente em n, então

nzpc7'@...,( R(n), Q(n), T(n) ) ç 7'c7'«...,( R(n), Q(n), r(n) ) ç p'cp'( R(n), log(k(n)) 'Q(n) )
e, por outro lado, como 3SAT(n, l,n) é ./V'P completo, sendo

3SAT( n,l,n ) c 7'C7'w...,( -R(n), Q(n), T(n) ),

temos que
.V7' Ç 7:'C7''( R(Poh(n)), log(k(Poh(n))) Q(Poh(n)) )

Utilizar-nos-emos disto mais tarde. Vamos, agora, às aritmetizações

IV.2 Aritmetização de Fórmulas Booleanas para Leitura (lJonstante
de Letras na Testemunha

Buscaremos agora caracterizar aritmeticamente as fórmulas booleanas, de tal modo que cada uma
das valorações possa ser representada por elementos aZgébMcos (como vetores e polinõmios) que nos permitam
verificar, através de suas propriedades (como referentes a sua nulidade), se ela é uma satisfação ou não da
fórmula booleana.

IV.2 1.
e definimos sobre ela

Comecemos tomando a fórmula booleana p(e) C 3FNC(b(n),u(n),b(n)) e c C {l b(n)}

e.«ã n (: *;,.©) ' «,[ {],,
z€11,2,3}

sendo que

x,,.«ã ({,j, se o z-ésimo literal da c-ésima cláusula de p(e) for exatamente ei,j, e
l -- (i,j, se o z-ésimo literal da c-ésima cláusula de p(O for exatamente =ei,j,

com { € {1 . . . «(n)} e .j C {l b(n)}. Logo
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l a c-ésima c]áusu]a de p(eã não é satisfeita pela valoração de € 1.]i"]

Então, tomando-se p(eâ como uma função booleana vista algebricamente sobre o corpo Z2, temos

««ã :- ll (:
c€1l...b(n)}

Com isto, verificamos que

n (: n (: *:,.©) )
c€1l...b(n)} zCt1,2,3}

F := (z{,j)jcl:..'.(:l{ € Z2(n)b(n) satisfaz p(eã sse (e.(F)).€1:...b(n)} € Z'(") é um vetor nulo,

ou seja, para todo c C {l . . .b(n)}, e.(E) - 0. Precisamos agora codificar o vetor (e.(8)).€1:...b(n)} de modo a
nos ajudar a verificar a sua nulidade.

Na Codificação por Funcional Linear C--l de6nimos o /nncionai linear Fz(a) := a zl e no
Parágrafo 111.3 1 o produto terzsohaZ (ai)i ® (ój)j := (aibj)(i.j). Sabemos também que, para um polinâmio
g € .f(] ( ]d de uma variável e de grau no máximo d, existem gi € .1(("(n)b(n»' , com Z C {0 . . . d}, tais que

g(eã + /Hg:) + J:k'acXp,) + - . . + J:&-.®i(g.).

Isto significa dizer que os gZ's dependem só do formato de g((â e não da valoração de e.
conhecemos os coeficientes de p(cã, facilmente calculamos os gZ's. Portanto, para todo c € {1
e.((ã C Z2[ il3. Logo, para todo r' := (r{,j)i€1l...,(n)} C Z2(")b(n),

jCtl...b(n)}

Mais ainda, se
b(n)}, note que

/'(..«â).(ra C Z,[ {l3

Por isto, para todo Z C {0...3}, existem gl: Z;(n)b(n)
((i,j )ÍCll. . .«(n)} ,

jCtl...b(n)}

..} Z(u(n)b(n)y, tais que, para a variável (

J''(..«õ).((3 -: g.(Õ + .ZHp-(Õ) + .zbcdp,((5) + /&õcdp:((Õ)

Observe que, para todo r' € Z;(':)b(n), OS coeficientes do polinâmio /'r. ,rã\ (rO dependem só de r'e dos coeficientes

dos polinõmios e.((ã e, conhecendo-se p(cã, podemos calcular os coe6cientes de e.((ã gastando no máximo
tempo polinomial em u(n)b(n). Portanto, se u(n), b(n) C O(Poli(n)) e na fase de pré-processamento da entrada
entramos com p(€1), então, na fase de endereçamento sortearemos os rns necessários e computamos, em tempo
polinomial em n, os valores dos gl (r0's, pois eles independem da valoração de {, ou seja, da testemunha. Portanto,
podemos fazê-lo antes da fase de decisão.

Suponha que recebemos as funções /' : Z2"(n)b(n»'
.u(n)}, /i : Z,(") ..} Z,. Sobre elas defina

--+ Z2, /'l: Z2"(n)b(n»: .+ Z2 e, para cada i C

>: /i((í,l,
Íetl...«(n)}

, G,ó(«) ) Z.,(n)b(n) ..} Z,

e perceba que, se os /i's são iguais a /E. (eã 'l*l temos / :: .7:}. Com isto, queremos testar se existe Z € Z2(")b(n)
tal que

lixa Recordemos que ["propriedade"} é o indicativo da "propriedade", ou seja, é a função característica que tem va]or ] se a
propriedade" é verdadeira e O, caso contrário. T\ido isto conforme foi definido no Parágrafo l.l l.
lx] Veja que Clip(e) C Z2(")é o {-ésimo bloco de F. Vida o Parágrafo 111.3 1.
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e temos as igualdades

. Ê

. /'

. /"

FCti}(f)' para todo i C {l «(«)} ,

IFz®z®

e com /'r ...\ sendo um funcional linear nulo
je .(í)J

Na verdade, dados correios /i's, /' e /", é muito custoso para nós descobrirmos quem é F. Mas note que não
precisamos disto. Já é muito bom se nos certificarmos de três coisas.

Em primeiro lugar, através do Teste de Linearidade T V (a seguram(n, l,@(2),O, a, 1)), se cada
função fornecida é um JbncionaZ /arear, isto é, existem di C ZÓ("), gr C ZS"(n)ó(n»' e yrl C ZS'(n)b(n»:, tais que

.rb: , para todo í € {1 . . . u(n)} ,
e

Fa"
g

Em segundo que, para a concatenação E := gl ' ' ' 3/ (n) (portanto teríamos, ã.
produtos tensoha s ©'' = F® F e g" = fe) g''. Logo, se este foi o caso, temos

Ct:}(8)), «d'm "

Utilizamos, para isto, o Teste do Produto Tensorial T X (segure((m(n) + w(n))log(k(n)),l,C« Ç
W(É(«»' 0, a, 1)) duas vezes (no primeiro com m(") :- w(") :- u('})b('z) e no segundo com m(n) :- t'(n)b(n) e
w(n) := (u(n)b(n))', mas sempre com k(n) := 2). Note que, dadas as também variáveis 8 := (ul, . . . , O«(n)b(n))
e d := (771 , . . . , 77(«(n)b(n»') e tendo em vista a estrutura interna deste teste, ao executarmos os testes, eles se
utilizam somente da valoração sobre os pontos dos funcionais lineares /b, J:b e FPn, e, sendo assim, podemos
toma-los pelas igualdades

/b,
eZ

f' W'õ (].

f'' W® n©.

Logo, fornecemos ao teste os valores lidos nos pontos dos /t's, /' e /", sem que com isto seja necessário que
conheçamos f, yw e gw'

Fv-(a®(5
&(©

rv'W'ãnÜ

Em terceiro lugar e para finalizar, valemo-nos do Teste da Nulidade de Funcionais Lineares T--l
(seg"ro--(m(n) log(Z(")),l, C« Ç W?k(«))'0, a, l))(com Z("):- k("):- 2 e m("):- u(")b(")) para ve'ificar se
o JüncÍonaZ Zárzear

/'(.. @)) . (Õ gO(Õ + .Fb(gi (0) + r=®f(g,(0) + FZaf®Í(g:(0)

go(Õ +/(g:(Õ) +/'(g,(Õ) +/"(g;(Õ)
é nulo. Isto nos garantiria que (e.(Z)), é um vetor nulo e, portanto, concluiríamos que f satisfaz p(eã. Aqui, da
estrutura interna do teste, cada gZ só vai ser valorado sobre os pontos r' C Z,(n)b(n) sorteados. Fica assim válido
o que discutimos antes e podemos calcular cada um dos gZ(rO 's na fase de endereçamento.
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Perceba que esta computação é a única no processo que não é de tipo fala/mente nâo adapÉatitio.

Na execução do Teste da Nulidade de Funcionais Lineares T--l (segur(p(m(n) log(Z(n)), 1, Cn Ç $(É(«» ' 0, a, l))
necessitamos calcular os gz's tendo à mão a entrada p(cã, pois, a partir destes, iremos localizar o endereço
dos pontos dos /I's, /' e /" na testemunha. Neste sentido, a /ase de pré'processamento da entrada deve ser
executada antes da /ase de e7idereçamento. De qualquer forma, as fases continuam bem divididas e, assim, o
teste ainda é de tipo não adaptatíuo. Vide maior comentário no Parágrafo IV.l l.

Teorema do Teste com Leitura Constante de .Bits na Pseudo--Fita de Testemunha
IV.2--2. $e u C O(1) e Z,(n) C O(Poli(n)) é &ma /Hnçâo natural, então

3sAT(b(n), «, b(n) ) c .nzpcp'w.,,( b(n);, 1, 1) ç 7'c7'w.,,(b(n);, l, l).

Prova Note que a prova já foi feita no parágrafo anterior. Entretanto,

ENTRADA: E fornecida na fita de entrada p, com alfabeto binário W(2), a fórmula p(eã c 3FNC(b(n), t;, b(n)).
Ela está codificada em comprimento polínomial em n e, lendc-a, obtemos o valor do parâmetro de
entrada n e os parâmetros do teste u e b(n).

TESTEMUNHA: Se F C Z2b(n) é uma satisfação para p(cã, a pseudcr fita de testemunha n', com alfabeto binário
Q(2), deverá conter os funcionais ]ineares J:L}.*(z))[*i] ["ü] para cada { C {l . . . u}, .7Í®f e .F;®í®Í.[xm]
Por outro lado, note que em todos os testes descritos abaixo não necessitamos de testemunhas.

ALconlTMo: Lêem-se n como parâmetro de entrada e u e b(n) como parâmetros do teste. Conforme descrito
acima, executa-se u + 2 vezes o Teste de Linearidade T--V (a--seguro-(n, 1, W(2) , 0, a, 1)), duas o Teste
do Produto Tensorial T X (segui(F((m(n) + '"(n)) log(k(n)), 1, an Ç q'(É(«» ' 0, a, 1)) e uma o Teste

da Nulidade de Funcionais Lineares T--l (segure(m(n) log(Z(n)), 1, an Ç WÍk(«»' 0, a, l)).

TESTE Perceba que, ao fazermos o Teste da Nulidade de Funcionais Lineares T-l (seguro
(m(n) log(Z(n)), 1, an Ç W?&(«)) ' 0, a, 1)) sobre /" (que tem (ub(n)): variáveis), gastamos (uZ'(n))' óífs
aleatórios da fita de probabilidade a''. Logo, temos o teste em p'CPw.,, ( b(n):, 1, 1 ). Agora, as u pri-
meiras aplicações do Teste de Linearidade T--V (a--seguro-(n, 1, W(2) , 0, a, 1)) nos garantem o esquema
de provas robustas com a satis/anão ./fiada por l)locos cod{/icados]xi"] pensado sobre a Codificação por
Funcional Linear C-l (para Z = 2). Portanto, este teste também está em #ia7)CP«m ( b(n)3, l, l ).

[lV.2-2]

Então, simplesmente fixand(»se b(n) n e u 1, veja que

Corolário do Teste com Leitura de O(1) Letras da Testemunha IV.2--3. Temos

3SAT( n,l,n) c p'C7'«.,,(n;,l,l).

lxi] Aqui, Cti}(E) C Z2(n) é o {-ésimo bloco de € e /2} .(f) é o seu produto interno. Vede o Parágrafo 111.3-1 e a Codificação por
Funcional Linear C--l.
lxn] Note que os J:2:ili}(Í) s são as codificações que fixam a satisfação dos bloco de tamanho b(n). Vede maiores detalhes no
Parágrafo IV.1--3.
[xüi] Veja a definição do produto sensorial z ® € na Codificação por Funcional Linear C l.
[xiv] Vede o Parágrafo IV.1 3.
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Agora, pela observação do Parágrafo IV.1 4, concluímos que

Corolário do 7)CP' para Leitura de O(1) Letras da Testemunha IV.2 4

.V7' Ç 7'C7'( Poli(n), l )

Este resultado, apesar de ser posterior e extrem.amente surpreendente, é em si, muito mais sim-
ples do que o seguinte. Ele sozinho nos diz que podemos chegar testemunhas vendo apenas um número constante
de óÍts e com probabilidade tão grande quanto se queira. Mas gostaríamos de ressaltar que ele não é suficiente
para provar os resultados obtidos em Otimização Oombinatóha, como por exemplo a inaprozimabáládade vista
na Seção 1.5 /nezistência de Esgaema de .4prazãmação de Tema)o PolãnomíaZ para a (7Zasse .A4.4.Y--S.VP. O
problema é que não podemos simular em tempo polinomial todos os O(n3) bits aleatórios. Para isto, precisamos
abaixá-lo para O(log(n)) e acontecerá na próxima construção aHtmétÍca das Mrmulas booleanas em 3FNC.

IV.3 Aritmetização de Fórmulas Booleanas para Leitura
Logarítmica de .Bits Aleatórios

IV.3--1. Seja de novo p(eã C 3FNC(b(n),o(n), b(n» e defina, para todo {i,i2,ia C {l
c, ii,.i2,ia C {l . . - b(n)}

«(«)} .

eê(c, zi, ji) t2 ) i2 ) t3 ) ia ) l a c-ésima cláusula de g(e) tem os seus três literais não satisfeitos
pela valoração de ( e eles são, respectivamente, constituídos pelas
variáveis (i: ,j. , (i2,j2 e ({:,j, ].[""]

Portanto,

n (: eCXc,it,.fi,{a,i2, á3,ia) ) l a c-ésima cláusula de p(eã é satisfeita pela va-
ia ,{2,isca:-. u(n)}
jl ,j2 ,.í3 Cl: . . .b(n) }

loração de ( l

Logo,

ll (: .d.,'-,j:,',,j,,:;,jJ)
ü ,{2 ,í3 €1: . . .U(n) }

c,ii ,.f2 ,iaCll . . .b(n) }

Ou seja, para F :' (3i,j){etl...«(n)} C Z2(")b(n), P(8) = 1 sse, para todo ái,i2,i3 C {lOu seja, para F :' (açi,j)ietl...«(n)} C Z2'
jCÍI...b(n)}

b(n)}, er(c,ii,.ji, i:,j2,is, js) = 0, ou ainda,

u(n)} e c, ji,j2,.f3 C

F C Z,(n)b(n) satisfaz p(eã sse eÍ 0

Buscaremos, então, aritmetizar eí via polinõmios e verificar a sua nulidade

lxv] Aqui, ["propriedade"] é o indicativo da "propriedade" e foi definido no Parágrafo l.l l
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Para começar, se z C {1, 2, 3}, { € {1 «(n)} e c, .j C {l b(n)}, defina

a(.,0(c,j) l a c-ésima cláusula de g(eã tem exatamente a variável ei,j como sendo o seu z-ésimo
literal ] e

b(, ,0(c, .j ) l a c-ésima cláusula de p((ã tem exatamente n(i,j como sendo o seu z-ésimo literal l

Cumpre-nos lembrar que a(;,i)(c,.j) e b(;,{)(c,.j) dependem somente do formato de p(eã e não de uma possível
valoração de e. Com isto concluímos que, para z{,j C Z2,

"(;,0 (c, j) + «i,j ( b@,0 (c, .j) "(,,0(c,j) ) l a c-ésima cláusula de p(eã tem o z-ésimo literal cons-
tituído pela variável eÍ,j (i.e., com (-,eÍ,j) ou sem ((i,j)
a negação) e tal literal não é satisfeito por zí,j ]

e, portanto,

'ed', i- , j: , i, , j, , í; , .j, ) ll( ..,,:.,@,j;)+â.,.. ( ó.,,.:,k,j,) - '.,,.,,@,jJ ))
zCl1,2,3}

Note que, nesta equação, as operações, como em todo o resto, são feitas sobre Z2. Porém, a equação foi formulada
de tal forma que podemos utilizar as operações de qualquer anel comutativo com unidade, como por exemplo de
Z e/ou de um Zt e/ou um corpo /(, que o resultado é sempre o mesmo, (variando em 0 ou 1). Agora, conforme
as modificações Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo Cl--lV e Polinomial com Grau Total Baixo C Vlll,
para z:' 3, tome '(n):=rlog(b(n))] -- 1, m(n):= [(s(n) + l)/log(s(n) + l)j, p(n) um primo entre(s(n) + ])'
e 2(s(n) + iy, Z(n) := k(n) := p(n); e d(n) := m(n)s(n). Lembre-se que #S. =: .(n) + 1, #/(« =: k(n)

e Sn Ç H« := -K.. Sejam as variáveis (: := ((z,l,. . ,(,,«(n))i com z C {1,2,3}, e g := (771,... ,77«(n)).

Podemos, assim, para cada í C {l . . .u(n)}, codificar o i-ésimo bloco de uma valoração f C Z2(")b(n) lxvil de
p(e), no polinâmio

/zt.,(r)((z) C Kn] G C X'nm(n) ]<,(«)> Ç Kn[(, € Ã'nm(') ]Ó(«)

Da mesma maneira codificamos, para cada z € {1, 2,3} e iC {l . . .u(n)}, as funções a(:,í) e b(,,i), quando as
vemos como pertencentes a Z2"'\"J, respectivamente, nos polinõmios

0...,.,(q,(.), gÕ....,(q, (z) C -Knl (q,(z) C K:"(") 1<,(.)>

Na Codificação Polinomial com Grau nas Variáveis Baixo C IV também vimos que existe a sobrejeção Snm(") -»
{l...Z,(n)}, tal que, para todo z C {1,2,3}, iC {l...o(n)} e c,j C {l...b(n)}, temos .fc}.,(Í)(a''(j)) = zi,j,
g..,..,(a''(c), a''(j)) = a(;,i)(c,j) e gÓ.,,.,(a''(c),a''(.j)) = b(,,i)(c,.j). Logo, sobre Snm("), recuperamos nas
codificações os valores de C}.}(8) e dos a(.,{)(c,jys e b(z,i)(c,.jys

Definiremos, para cada valoração F c Z,(')b(n) de p(eã e ãi,í2, ia C {l t;(n)}, o polinõmio

'b,':,:,,.,n,ã,ã,ã :- H l ...,...,@,Ü -'"/rt.,,.;,Ü( ...,,:,,@,ê)
zCl1,2,3} '

C K'«[ (q,(i,(2,(3) € K']t"(") ]0,(,)>'

ga( :,@;ã) )

[x"i] Veja sobre o {-ésimo bloco de € (í-e., cti}(z) (ai,i)jCli...õ(n)} C Z2(")) no Parágrafo 111.3 1
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O mais importante é notar que, pelos comentários acima,

F C Z,(n)b(n) satisfaz p(e) sse 1%,i.,i,,i3rS:'(')= 0, para todo ii,{2,ás C {l . . .u(n)}

Observe inicialmente que não obrigatoriamente /%,i:,i,,i, = 0 (i.e., Fz,i..{,,{, é uma função nula em todo o
domínio), dado que #S. =: s(n) + l e -Fb,i:,i,,i, é um polinõmio de grau nas 4m(n) variáveis no máximo
6s(n). Mais ainda, perceba que conhecend(Fse a fórmula p(cã, podemos, em tempo polinomial em n, calcular
OS ga(,,.,)'s e gÓ(,..,)'s, que independem da valoração F. Por outro lado, se ãji,.j2,.j3 € K'" (") e queremos
calcular FZ,Í. .{2,{3 (c, ji , j2,j3), podemos faze-lo em uma computação sobre o alfabeto k(n)-ário W(É(«)) em tempo

ponderado constante para n e lendo apenas os três pontos /ct..,(Í)(ji), /ct.,,(z)(j2) e /c.:,,(z)(j3) Ou seja,
podemos simular um teste que necessite de .fib,{. ,iz,ia na pseudcF fita de testemunha n, tendo apenas os valores

de /ct.:,(Í)(jl), /rt.,,(z)(ia) e /c..:,(f)(j3ys. Isto se dá com perda da ordem de O no número de leituras
nesta pseudcr âta e no temi)o de decisão ponderado.lx"iil Portanto, esta simulação continua no mesmo made/a
computacional.

Teorema do Teste com Leitura Logarítmica de Bits Aleatórios IV.3--2
b(n) C O(Poh(n)) é uma unção natHraZ, então

Se « € O(1) .

3SAT( b("), u, Z'(") ) C nzPCP'w(«'r-..o(-),.D( log(Z'(")), l, log(Z'(")) )

("''-..''',.».D( I'g(b(")), l, I'g(Z,(n)) )-

Prova. Dado tudo o que já foi descrito no parágrafo anterior e continuando o que já foi definido,
só nos basta aprofundar no algoritmo do teste.

ENTRADA: E fornecida na fita de entrada p, com alfabeto fixo E, a Mrmula p(eã C 3FNC(b(n), u, b(n)). Ela está
codificada em comprimento polinomial em rl e, lendo-a, obtém-se o valor do parâmetro de entrada n
e os parâmetros do teste b(n) e u.

TESTEMUNHA: Se F C Z2b(n) é uma satisfação para p(cã, a pseudo fita de testemunha r, com alfabeto

tP(384rlog(b(n))I')' deverá conter os polinõmios /Ct:}(F)(O C -Kn] ( C l(n (") ]ó(«),[""Üi] para cada

iC {l . . .u}.[xix] Por outro lado, a pseudo-fita de testemunha deve conter também as testemunhas
dos testes referidos abaixo.

Ai.COKiTMO: Lêem-se n como parâmetro de entrada e u e b(n) como os parâmetros do teste e fazem-se dois
tipos de testes:

e Executa-se o Teste Polinomial de Grau Total Baixo TIX (asegurc-

(IOg(n), 1, W(8rlog(n)I') ' 1, W(8rlog(n)I') ' log(n))) para verificar se /Ct.*(Í)(O está a próximo de

um polinõmio de .lín[ ( C .l(m(n) ]d(n), para todo í € {1 . . . u} e sendo a C (0, 1/22S375S] e que
pode ser tomado tão pequeno quanto se queira e constante para n. Como repetimos este teste
um número também constante para n de vezes (i.e., u vezes), continuamos no esgaema de
provas roóastas,[xx] como gostaríamos. Quanto a esta iteração, temos uma melhor discussão
no Parágrafo 111.1 4.

0

lxvii] Vede o Parágrafo 111.1 3

lxvni] Veja que definimos no Parágrafo 111.3-1 Zti}(í) C Z2(") como sendo o i-ésimo bloco de F.
[xix] Note que os /c}..(í) s são as codificações que fixam a satisfação dos bloco de tamanho b(n)-
Parágrafo IV.1--3.
lxx] Vede definição no Parágrafo 111.1 2.

Vede maiores detalhes no
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e Utiliza-se o Teste da Nulidade de Polinâmios de Grau nas Variáveis Baixo sobre Domínio

Restrito T XIV (segure(log(n), 1, Cn Ç W(8ri.g(«)1') ' I' 'P(384 ri.g(")1') ' log(n))) para verificar
se -F;,i:,i2,i3 fS:m(")= 0, pai'a todo ii,i2,i3 € {1 . . .u}. Cromo já foi mencionado, para cada

ponto ãji ,j2,j3 € KT(") do qual desejamos conhecer a imagem Fz,{:,{,,i,(ãÃ,J'a,;3), devere--

mos calcula-la sobre os valores de /ct.:,(r)(jt), /ct.,,(Z)(j2) e /ct.,*(z)(j3). Novamente, pelo
Parágrafo 111.1-4, vemos que continuamos no esquema de provas robustas, dado: que a pode
ser tomado constante para n e tão pequeno quanto se queira; que iteramos este teste o3 vezes
(que também é constante para n) e que cada teste lê um número constante para n de letras da
pseudo-fita de teste p, isto é, de pontos Fb,{.,i,,{, (d, (i , (2, (3).

TESTE Pela composição destes testes, temos o teste em ?CPw(3"r-..o("»1,) ( log(b(n», l, log(b(n)) ). Por
outro lado, as u vezes que rodamos o Teste Polinomial de Grau I'otal Baixo T-lX (a-seguro-
(IOg(n), 1, W(8rl.g(n)I')' 1, W(8rl.g(n)I')' IOg(n))) também nos fornecem o esgaema de provas robustas
com a saÉás#ação Jüada por ÓZocos cada/icadosl'-"il sobre a codificação definida acima. Logo, também
estamos em .HzPCPW("'f-..Q(«),1,) ( log(b(n)), l, log(b(n)) ).

[lV.3-2]

Assim, novamente tomando-se b(n) n e u 1, é imediato que

Corolário do Teste com Leitura de O(log(n)) Bits Aleatórios IV.3 3.

asar( ",1," ) € 7'c7'w(«,,-..(.,.D( log(n), l, log(") ).

Temos

Mais uma vez, lembrando-se do Parágrafo IV.1 4, segue que

Corolário do 7'C'P para Leitura de O(log(n)) -Bits Aleatórios IV.3--4

./Ü7' Ç 7'C7'( 1og(«), loglog(n) ).

O nosso único problema neste corolário, é o fato do número de leituras na pseudcP-fita de testemunha

T não ser constante para rz e isto decorre do Corolário IV.3 3, por ter o alfabeto W(384rlog(n)I') na sua pseudo fita
de testemunha 7r não constante para n. Portanto, a computação que tem o número de leituras na pseudcF fita
de testemunha r constante, quando é operada sobre este alfabeto, deixa de sê-lo à luz da definição original da
classe de complexidade PCP', que tem número real de leituras. Mas isto vai ser resolvido na seção seguinte, com
o Teorema da Composição de Testes IV.4 2.

IV.4 Composição de Testes sobre a Classe de Complexidade 'PC'P'

Neste momento, chegamos à "alma" da parte computacional do Teorema do PCP 1.4 4. Procurará

lxxi] Vede o Parágrafo IV.1-3.
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mos, agora, compor testes de modo a economizar leituras na fita de testemunha, sem que isto aumente muito o
número de óáts aleatórios lidos.

IV.4--1. O Teorema de Cook--Levin 1.4--2 mostra-nos que podemos expressar as possíveis com-
putações de uma Máquina de Turina através de uma fórmula booleana em 3FNC. Esta fórmula deverá ter o
número de variáveis da ordem do quadrado do tempo de execução da máquina. A propriedade desta fórmula é
a que ela é satisfazível 6xando-se a representação da entrada da computaçãol"'-nl sse a máquina aceita a mesma
entrada. Queremos nos valer da mesma idéia para que um teste possa decidir a aceitação ou não, na /ase de
decisão, de outro teste, sem que este tenha a necessidade de ler toda a testemunha.

Em resumo, desejamos compor dois testes, sendo que o primeiro .A/ tem pequeno tempo de decisão
ponderado[*'-iü] e o segundo .V sabe resolver o problema 3SAT de forma "barata" no número de ]eituras na
pseudcF fita de testemunha n'x. Executamos primeiro as /ases de pré processamento dos parâmetros, de pré
processamento da entrada e de endereçamento do primeiro teste À/, para depois simularmos a computação da
sua /ase de decisão através do segundo teste .V. Veja que a fase de decisão é determinística e tem como "entrada" ,
a grosso modo, somente os parâmetros de entrada e do teste e as letras lidas na pseudo-fita de testemunha rÀ/ ,
que, por sinal, são sobre os endereços sorteados pela sua fase de endereçamento.

Portanto, como já dissemos, podemos codificar a computação da fase de decisão de iV em uma
fórmu[a boo[eana p(eã de 3FNC conveniente, ta] que temos aceite de ]]/ sse esta fórmu]a é satisfazíve] fixando-se
a representação da entrada da sua computação. Na verdade, não perdemos em nada ao inc07'Foral'mos]"xiv] a
representação dos parâmetros de entrada e do teste na fórmula p(eã. Ou seja, o segundo teste .rV constrói p(e)
na sua fase de endereçamento, que é satisíazível fixando-se a representação das letras contidas na pseud(pata de
testemunha n-m (sobre os endereços fornecidos na fase de endereçamento de À/) sse o primeiro teste Ã/ tem a
computação de aceite na sua fase de decisão. Cumpre-nos lembrar que as letras da pseudo-fita de testemunha
nm (de .A/) são de um alfabeto W« e, portanto, a sua representação binária deve se dar por um bloco de óÍts.

Veja que tudo o que fizemos neste capítulo já nos possibilita realizar tal composição de testes. Mas,
sobre as classes de complexidade usuais quais seriam os nossos problemas? Eles são de dois tipos e relativos ao
segundo teste ]V. Em primeiro lugar, o teste /V sabe verificar se p(e) é satisfazível (i.e., a computação da fase
de decisão de Jv é de aceite). Porém, como vamos fazer para verificar se esta satisfação fixa a representação
das letras da testemunha de JI/ sorteadas na sua fase de endereçamento? Por isto, .rV precisa saber mais do
que verificar apenas a satisfazibilidade de fórmulas booleanas em 3FNC! O nosso segundo problema é que estas
letras são sorteadas aleatoriamente sobre uma testemunha que não podemos conhecer de antemão. Entretanto,
temos como nosso maior aliado o fato das letras, que queremos que representem a parte fixa da satisfação, serem
fornecidas como testemunha. Podemos, então, ao invés de solicitar como testemunha uma letra no alfabeto da
pseudo-fita de testemunha nm, requerer diretamente uma codificação robusta da referida letra.

Ou seja, à primeira vista, resolveremos estes problemas da seguinte maneira. Perceba que as
Máquinas de Turina da classe ./V'P para o problema de decisão 3SAT tomam como prova (i.e., uma teste-
munha correta) a própria satisfação F da Mrmula de entrada p(e). Já os testes de 7'CP tomam como prova uma
codificação robusta nz de uma satisfação F. Mas, esta codificação é de tal modo que nos é muito custoso recu-
perar f Portanto, ao ser veriâcado por ]V que p(e) é satisfazível, fica-nos muito difícil saber se esta satisfação
está fixando a representação das letras escolhidas por .A/ na pseudcF fita de testemunha rm. E por este motivo
que exigimos que o teste .rV tenha esquema de pr'Duas robustas com a satis/anão .filada por ÓZocos codl$cados,[xxv]
ou seja, se F := gl - - - gu é uma satisfação, então a prova seria n-í. . . - ng. . Rf.

Neste momento devemos pensar que a testemunha de iv é uma tabela de letras no alfabeto da sua

lxxü] Uma fórmula booleana é satisfazível fixando-se algumas constantes sse ela é satísfazível para uma valoração que respeite estas
constantes. Veja mais detalhes no Parágrafo 1.4--1.

[xxni] Vede o Parágrafo 111.1--3.
lxxiv] Incorporamos algumas constantes a uma fórmula booleana quando ela passa a ser satisfazível sse a anterior o é fixando-se estas

constantes. Também vimos a definição no Parágrafo 1.4--1.
lxxv] Vede definição no Parágrafo IV.1 3
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pseudo fita de testemunha rÂr (e/ou tabela de blocos y=s, que são as representações binárias destas letras). Sobre
tal tabela serão sorteadas algumas das suas entradas que seriam computadas na fase de decisão de -A/. Temos,
então, que na composição dos dois testes precisamos tomar a prova como uma tabela de mesmo tamanho, mas
que cada uma das suas entradas seja agora a codificação n-g da respectiva entrada g da tabela original. Assim,
na fase de endereçamento de .A/ soiteaiemos algumas entradas da sua tabela, que hipoteticamente conteriam os
blocos gl , . . . , yz, mas encontramos lá as codificações n-g. , . . - ,rÍ,. Logo, ao acrescentarmos a esta tabela uma

outra que nos forneça a codificação rÍ,+:. . ' n'g, . #Z, em que F := gl . .ãu é uma satisfação de p(eã que fixe
yi, - . . , gu, temos o esquema de prosas rob alas para utilizarmos na execução do teste N', quando simula a fase
de decisão de .ÍW.

Agora, depois desta discussão "a grosso modo" , retomaremos o assunto, entrando em "um pouco"
mais de detalhes.

Teorema da Composição de Testes IV.4--2. Se k'(n) é ama Acção natural, R(n), Q(n),
T(n), R'(n), C?'(n) e r'(n) 'ã. /amzl{« de /«nções naturais e, p«. tod. Z,(n) C O(Poli( log(k'(n)) T'(n) )) e
«(n) C (2(Q'(n)), temos um /unção n't raZ kÓ,(n), fal q«

3SAT( b("), "("), z'(") ) € n'7:''cp'@O.,..»( B(n), c?("), r(") ),
então,

7'C7'wÜI..» ( R'("), Q'("), T'(") ) C
U I'cl'«ü....,, ( .R(") + a'("), o("), 1'(") )

kb, (n)

Pro-.. Portanto, suponha que temos um teste M de p'CP$Í.,..,.( R'(n),Q'(n),T'(n) ). Note
primeiro que o seu tempo de decisão brutal-"il está em O( log(k'(n)) Poli(T'(n)) ). Isto se deve ao fato do
tempo de decisão ponderadol*-il ser da ordem de Poli(T'(n)) e da computação da fase de decisão de À/ gastar
tempo da ordem cle log(k'(n)) para trans-codificar cada letra de W(t,(n»' Há, então, uma Mrmula booleana
p(eã com b(n) C O( (log(k'(n)) . Poli(T'(n))y ) variáveis, que expressa a computação da /ase de decisão de .A/.
Novamente, a idéia central é que, se temos outra máquina N que sabe resolver fórmulas booleanas, ela poderia
decidir o resultado da computação da fase de decisão de M. Deve-se, então, executar as outras fases de À/ e,
na hora de executar a fase de decisão, roda-se a máquina Ar sobre esta fórmula booleana p({). Se a máquina .A/
é rápida na execução da sua fase de decisão, esta fórmula booleana tem poucas variáveis e repare que ela será
a entrada de Ar. Cromo é só na fase de decisão que iremos ler a pseudcF fita de testemunha nm, se a máquina N
for económica na leitura da testemunha, temos o que procuramos.

Veja que a entrada da fase de decisão de À/ são as informações na fita de trabalho (entre elas os
endereços) e as letras da pseudo fita de testemunha n-m (que suporemos ser de número u(n) -- l C (2(0'(n))).
Evidentemente precisamos gizar as uaHátieisl"'"iil de p(e) que representam esta entrada, pois, apenas deste
modo, a simulação da fase de decisão por p((ã fica bem definida. As informações da fita de trabalho não são
problema, pois Ar pode efetivamente lê-las e {ncor7lorá-/as a p(eã.[xxvii] O nosso cuidado deve ser com as letras
que À4 leria na pseudcF fita de testemunha a-m. Note que, nos testes que definimos, não conseguimos recuperar
"economicamente" a prova, por ela ser robusta. Neste sentido, não temos condição de certificar se alguma prova
robusta codifica uma satisfação que fixe as variáveis que representam as testemunhas para M. Como resolvemos
este problema?

A solução está no fato óbvio que cada letra do alfabeto Q'X;,(n) da pseudo fita de testemunha rM
poder ser representada em menos variáveis do que toda a computação da fase de decisão de À/. Então, ao

[xxvi] O tempo de decisão ponderado é o tempo da fase de decisão, levando-se em conta que ela trabalha sobre o alfabeto da pseudcF fita
de testemunha wr, e o tempo de decisão bruto é o tempo real de execução da fase de decisão, conforme foi definido no Parágrafo 111.1--3.

[xxvn] Vede o Parágrafo 1.4--1
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invés de supormos p(eã com b(n) variáveis, supâ-la-emos com u(n) blocos de b(n) variáveis cada um. Ou seja,
p(O teria um total de t;(n)b(n) variáveis. As b(n) variáveis do último bloco representariam a computação
propriamente dita da fase de decisão de JI/. Já, cada um dos u(n) -- l primeiros blocos representariam cada uma
das u(n) -- l letras da pseudo-fita de testemunha que M deveria ler. Mais ainda, não perdemos em generalidade
ao supormos que a Mrmula g(e) está em 3FNC e também que contém só b(n) cláusulas, isto quando passamos
a tomar b(n) em Poli( log(k'(n)) . T'(n) ). Po-tanto, p(O C 3FNC( b(n), u(n), b(n) ).

Com isto, exigimos agora que N seja de .HzPC7)wí........ ( R(n), C?(n),T(n) ) e, deste modo, saiba
:esol«r p(e) com esqwe«.. de provas robustas c.m . s.ti./-çã. .cada p« ÓZ« c.d@cad«.['":ü] Seja esta

codificação dada por rgi' . . rg,(.) ' ff, para uma satisfação f := yi ' ' 'gu(n) da fórmula booleana p(eã, sendo
que cada Ü é um bloco em Z!("). Queremos então construir a computação do teste .N o -A{, que é a composição
de N' por -ZI/ Logo, perceba que a testemunha para .V também é dividida por blocos (de ag: até Tí) e que,
assim, eles não precisam estar necessariamente gravados deste modo consecutivo na pseudcr fita de testemunha
n-N.M. Por outro lado, cumpre-nos recordar que cada um dos u(n) -- l primeiros blocos devem representar
uma letra no alfabeto ©(k,(n)) da pseudcF fita de testemunha a-À/. E por este motivo que, simulando a fase de
endereçamento de Ã/, que sorteia os endereços das letras yi , . . . , yu(n)--l , as quais M leria na sua fase de decisão,
a fase de endereçamento do teste composto Ar o .A/ deve "montar a testemunha" (ou seja, restringir a pseudcr fita
de testemunha aw.w aos endereços que correspondem a) zg. . ' ' 7rg-(.) ' Tf, sobre a qual passamos a simular a
computação de Ar. Mas antes disto, ainda na fase de endereçamento de Ar o M, pode-se efetivamente montar
a fórmula booleana p((ã que representa, de um lado, a computação da fase de decisão de .A4 e, de outro lado,
é a entrada do teste .7V. Completamos, assim, a fase de endereçamento e passamos à fase de decisão do teste
composto .N o .A/, repetindo os passos de N, agora sobre esta "testemunha montada"

E abso]utamente imediato que o teste composto .ÍV o ]W está no modelo compataciona/ de
7'C7'"Í'-. .... ( R(n) + R'(n),Q(n),T(n) ) ]-:"] e também conta-a com o esq«.m. de p««s «burlas,[-"]
já que a sua taça de en'o da robustez]"""] é a soma das taxas de erro da robustez dos testes .A/ e N. Veja mais
detalhes sobre o porque podemos fazer isto no Parágrafo 1.3-2. Também é imediato perceber que o teste compos-
to N' o .R/ é de tipo 7zâo adaptar t;o.[xxxil Por outro lado, se M e .V são de fira totalmente não adapfatáuo,[xxxil
com um pouco mais de cuidado, vemos que a composição continua a sê-lo. Concluímos, assim, a prova.

[lV.4-2]

Demonstraremos finalmente o Teorema do p'C? 1.4 4, que está no Capítulo l Esquema de Provas
Robustas, na Página 13.

Prova do Teorema do 'PC7) 1.4--4. Provaremos logo a seguir a inclusão

("''-«'.«D( log(n), l, I'g(") ) Ç 7'C7'«.,,( 1og(n), l 1 ).

Assim sendo, do Corolário do Teste com Leitura de (2(1og(n)) Bits Aleatórios IV.3-3, temos que

3SAT( ",1,") c 7'C7'w(«.,-«(.,.9( log("), l, log(") ) Ç p'CP'w.,,(log(n), l, l)-

Conforme foi observado no final do Parágrafo IV.1--4, 3SAT(n, 1, n) é ./V'P completo e pela definição da classe
de complexidade PC?, obtemos o que nos falta para provar o 'l'eorema do PC? 1.4 4, qual seja,

.V7' Ç p'CP'( log(n), l )

lxxviii] A definição está no Parágrafo IV.1 3.
[xxix] Vede o Parágrafo IV.1--2.
lxxx] Veja as definições no Parágrafo 1.3-1
[x«ci] Todos os nossos testes são de tipo não adaptatiuo, dado que eles são divididos nas quatro fases. Já os testes em que podemos

sortear os endereços (na fase de endereçamento) antes de se ler a entrada (na fase de pré processamento da entrada), são chamados
de tipo totalmente nâo--adaptatiuo. Veja a definição no Parágrafo IV.l--l.
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Portanto, aplicaremos o Teorema da Composição de Testes IV.4--2 duas vezes, sempre para (2(n) :=
Q'(n) := {1}. Primeiramente, pelo Teorema do Teste com Leitura Logarítmica de l?Ífs Aleatórios IV.3--2, para
todo u C O(1) e toda função natural b(n) C O(Poli(log(n))), temos

3SAT( b("),",b(") ) C naPCP'P("'r'..ü(«),.D( loglog(n), l, loglog(") )

Então

("''-«'.,.q ( I'g(«), l, I'g(") )
C U PCPw(3"r-'' ( ,1,) ( loglog(n) + log(n),

b(n)CPoli(log(n))
1, 1oglog(n) )

Agora, pelo Teorema do Teste com Leitura Constante de Bits na Pseudo Fita de Testemunha IV.2 2, para todo
u' € O(1) e toda função natural b'(n) C O(Poli(loglog(n))), temos

3SAT( b'(n),u',Z,'(n) ) c nzPC7'@.,,( Poli(loglog(n», l, l)

Logo,

("''-«'''.,..,( I'g(n), l, I'glog(") ) Ç 7'C7'«.,,( Poli(I'gl'g(")) + I'g("), 1, 1 ),

para todo Z)(n) c Poli(log(n)). Destes dois resultados terminamos a demonstração, já que obtemos o que nos
faltava, ou seja,

(3õ4 fl«(n )l8 )
( log(n), l, log(n) ) C 7'C7'«.,,( 1og(n), l, l ).

[1.4-4] H

Fechamos, deste modo, a parte computacional da prova do Teorema do PCP 1.4--4. Esquecê-la-emos a
partir de agora, visto que, para concluirmos a prova) resta-nos apenas ver as propHedades aZgébHco'proóabiZt'stãcas
que constam do próximo capítulo.
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Capítulo V

Polinâmios de Grau Baixo

Neste capítulo, daremos os subsídios necessários para nós chegarmos à corretude do Teste Polinomial
de Grau Total Baixo T--Vlll. Será fácil de se observar isto como uma conseqüência imediata do resultado
alcançado com o objetivo central deste capítulo, qual soja, provar o Teorema da Proximidade a um Polinõmio
de Grau Total Baixo V.1 5. Este teorema nos garante uma proximidade constante a polinõmios de grau total
baixo olhando-se somente para a proximidade a polinâmios sobre as "linhas" do seu domínio. Também há uma
versão bem simplificada deste teorema, em que trocamos a necessidade dos polinõmios de grau total baixo, por
polinõmios de grau nas variáveis baixo. Entretanto, não a apresentaremos aqui, apesar dela nos provar que o
Teste Polinomial de Grau nas Variáveis Baixo T--VI é correto.

Seguindo o intuito acima delineado, começaremos introduzindo as definições básicas na Seção V.l
Proximidade e Po inónzíos, em que ao final, podemos enunciar o Teorema da Proximidade a um Polinõmio de
Grau Total Baixo V.1 5. A seguir, na Seção V.2 /ntrodução â Proximidade aos PoZinómÍos de Grau l?algo
fornecemos as primeiras propriedades associando proximidade e polinõmios, em particular, daremos condições
de proximidade suficientes para polinõmios de grau total baixo. Continuando, na Seção V.3 Prozimídade aos
PolÍnómios de .Duas MaMátieis, demonstraremos para o caso particular de dimensão 2, ou seja, quando o domínio
é um plano, que obtemos a proximidade constante a polinâmios de grau baixo (seja grau total, como grau nas
variáveis) olhando-se localmente somente sobre linhas do domínio. Já na Seção V.4 Prohmidade aos Poiizzõmíos
de Grau roía! J?aipo, recorreremos ao fato de sabermos fazer no plano exatamente aquilo que queremos obter
para um domínio de dimensão maior pala, finalmente, provarmos o Teorema da Proximidade a um Polinõmio de
Grau Total Baixo V.1 5. Termina, deste modo, a nossa tarefas Mas, para finalizar, na Seção V.5 PropHedades
.4ZgébNcas e ProbaóíZútÍcas, entramos nos detalhes técnicos que preferimos deixar passar em branco nas seções
precedentes, a fim de amenizar o texto, o quanto possível.
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v.l Proximidade e Polinâmios

V.l 1. Primeiramente vejamos algumas convenções. Mas antes, lembraremos novamente que: K
é um corpo finito de característica prima p e de k elementos; m,d C N. são, respectivamente, o número de
variáveis e o grau total máximo de um polinõmio. Suporemos d < p e d < k. Tomemos K2 := KI l, . - . )({l.t,
como o conjunto dos polinõmios de { variáveis e de grau total no máximo d, KI := -KI(l, - - ' ,CíJ<ú>, como o
conjunto dos polinõmios de i variáveis e de grau nas variáveis no máximo d e lq, como sendo as funções em
K'K, tais que, na .j-ésima coordenada, são polinâmios de uma variável e de grau no máximo d, ou seja, fixando-se
as variáveis a menos da .f ésima, temos polinõmios em .l(lcjla.

Por outro lado, sejam L o covÜunto das linhas de K" e $ o conjunto dos planos de K". Veremos
cada ].i«ha / C L como sendo uma função de K a K", Z({) := (Zi(O, . . . ,Z.(e)), tal que todo Zi(e) c Xl€1i é
um polinõmio linear de uma variável. Já um plano s C $ será visto como o conjunto das linhas nele contidas.
Se # C -K", s C $ e J C L então L{.> := {J C Lllz C Z} é o conjunto das linhas de L que passam por z,
se=> := s n L<,> são as linhas do plano s que passam por z, $<.> := {s C $1ls<,) # a} são os planos de S que
têm linhas que passam por z e S<t> := {s € $ 11{ C sl} são os planos de $ que contém a linha Z. A partir de agora,
neste capítulo, sempre tomaremos / C K' K uma função de domínio -K" e contra-domínio K.

V.1 2 Denotaremos a distância de / aos polinõmios de grau total no náximo d por

À(/) ÀK-(/) ÀK- (.f, K" ) #© ÀK« (.f, h) #.,,. ,Zl- { /(z) - h(') }

e tomaremos 'PJ' C llg" como sendo esta melhor aproximação polinomi.al de / sobre o domínio K'", ou
seja, À(/) := À (/,P/). Note que a função P/ pode não ser única, mas isto não nos atrapalhará.

Faremos o mesmo para uma restrição à linha Z C L Seja /(i) := /oZ C K.K, a função de K a K e que
compõe / com Z. Neste sentido, a aproximação polinomial de .f sobre Z será a função p'f,Z : l Ç K" --} K,

'd .-7'iÇ{ :-P','.' . «: . À. - À. (/f-,7''',') -:À« (/..,,7:'iÇ{), .m .«

À-(/) : (/m,]K:) P:lB ÀK (/m , h) 12F IÊ'Ê { .f©(t) - A(t) }

Cumpre-nos lembrar que aqui, muitas vezes, a linha J precisa ser vista como sendo a representação dos seus
pontos em K", qual seja, a sua imagem por K (i.e., I" := "Z [.K] Ç K"). Observe também que

1l-;! $ À,m Xi (/r., 7'/,') !3 { /(') - 1'/''(') } fxP [ /(z) = 7'/''(z) ] .[:]
z€Z

Ou seja, p'iC:l é o polinâmio de uma variável e de grau no máximo d que mais se aproxima de / quando restrito
a Z, (isto é, que mais se aproxima de /(z)).

função
Do mesmo modo, se s C S é um plano, definiremos a aproxinação polinomial de J sobre s pela

'Pf'' c H, { h:sÇK"-lK ll h(1) :=hoZ C IKI, paratodalinhaZcs },

tal que À,(/) = À, (/r,,7'/,') e
À, (.f) EZ À, (/r,, h) m«' 7'r { /(z)

hCJI. zCs ' '

[i] Veja que exp é a esperança e será deÊnida no Parágrafo V.5-2, que se ]oca]iza ioga mais a frente na Seção V.5 PropHeda-
des .41gábHcas e Prababi]ísticas. Cumpre-nos ]embrar quem"propriedade"] é o indicativo da "propriedade", ou seja, é a função
característica que tem valor l se a "propriedade" é verdadeira e 0, caso contrário, conforme foi definido no Parágrafo l.l l.
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Note primeiramente que h C .Eís é um polinõmio de duas variáveis e de grau total no máximo d (i.e., em K2)
transladado para s Ç -K". Depois que, mais uma vez aqui, o plano s (como conjunto de linhas / C s), por
um abuso notacional, também iepiesentará a imagem dos seus pontos em K", isto é, s" := " U s := Ulc, / :=
Ui.,/[K'] Ç Ã.'''

V.1-3 Definiremos, então, para .L Ç L a razão de proximidade de / en .Z) por

.ÀL(/) fxP( Xi(/))

Quando Z, h omiti-lc»emos. Se S Ç $, chamaremos

As (.f) fxP( A.(/))
sCS {g ( eJ ' * ',, , )

de razão de proximidade de / nos planos de S

V.1 4. Para nós transformarmos as deRnições acima, do caso de polinâmios de grau total baixo
para polinõmios de grau nas variáveis baixo, precisamos observar que m variáveis definem, de modo óbvio, m.
coordenadas (cartesianos) . Seja, então, C Ç S o conjunto das linhas paralelas às mz coordenadas cartesianas.
Chama-lo-emos de conjunto das linhas coordenadas. Neste caso, definimos a razão de proximidade de /
pelas coordenadas por

A(/) Ac(/).
Mas note, não é difícil verificar que

A(/) :.à=,.* ( *u, R") ) fxP
ÍCll...m}

À(/,hi) )

sendo que cada h{ é tomado, de forma a maximizar À(/, hi) , sobre as funções que são polinõmios de uma variável
e de grau no máximo d sobre todas as linhas paralelas à i-ésima coordenada (i.e., /zi c K" ).

d por
Por fim, denotaremos a distância de / aos polinõmios de grau nas variáveis no máximo

À(.f) ÀK«(/) ÀK- (/, IK"' ) mBX ÀK«. (/, h)
=.,,. ,gl- { /(') - h(') }

Deixe-nos, agora, enunciar o principal teorema deste capítulo, que se deve a Aroma, Lund, Motwani,
Sudan e Szegedy e o qual provaremos nas seções subsequentes.

Teorema da Proximidade a um Polinâmio de Grau Total Baixo V.1--5 (IALM+92]).
Suponha que ternos m 2 2, d 2 4, k 2: max {b; 132d3}, p Z 2d+ l e õ C (0, 1/ól, em gue b := 2a7375S. Para
umü função qualquer f de K" Q K,

« A(/) > l õ então .X(/) > l 2Õ

Temos assim, pela contra positiva, uma demonstração imediata do Teste Polinomial de Grau Total
Baixo T Vlll, que é o grande objetivo deste capítulo. Com efeito, veja que se / é (l -- a)-distante (i.e.,
À(/) É 1 -- a), então A(/) $ 1 -- a/2 é constante para n e representa a probabilidade do teste aceitar en'adamenle.

Neste momento, antes de nós irmos diretamente às demonstrações, recomendamos fortemente ao
leitor ver, no final do capítulo, a Seção V.5 Prophedades .4ZgéóHcas e Proóaóálúfácas, que traz os pré-requisitos
necessários para compreendê-las melhor.
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V.2 Introdução à Proximidade aos IPolinõmios de Grau Baixo

Vejamos alguns, e muito úteis, critérios que nos garantem quando uma função é um polinâmio de
m variáveis e de grau total no máximo d, isto é, condições de proximidade suficientes para pertinência em
IKn' := KI(i) . ,(mjd

Lema V.2--1 $dam d' € {d (p i)}, h c K'le:, ,emld, e gwalquer %m dos três casos

u ..r, { x.w > :l
para aZgwm z C K";

..#1:,{;%{ mU-7'êi'Ul>:ll> {,

(n) A(A) fxP( Àz(h) )
ZCL 2(={«'.,-'"''',,}) » :

(ni) A(h)

Então cone/u nos qae h C ]Eg" Ã']€1 , . . . , («]d

Prova. (i) Por translação, provaremos somente para z
para ã C {0 . . .d'}, defina h({) C K]ei, . ,e.]{, tal que

0. Como h c Klei, , (..]a, e d' < p,€

e h := }1:leio...Ú,} h(Í) e

e h({) é homogêneo de grau {, para todo í C {l . . .d'}.[ii]

Isto é, se t C K e z € K", então h(i)(t - z) = fiar. Na verdade, cada h(í) é formado pelos monõmios de h que
têm grau total exatamente i.

Faremos a associação de z C Ã':" [üi] com Z C L<o> por Z(t) = t ' z, para todo t C K- Fixe z C Ã':"

com Àz(h) > d'/Ê Como h C KI(l, . . . ,(«IÓ,, h(1) C KI IÓ, e sendo PrtcK { h(z)(t) - P"i'(t) } -: Àz(h) > d'/k,

pelo Corolário da Distância dos Polinõmios de Grau Baixo ll.& 3, temos que h(i) - P'(z) C !K ' Mas, observe
que

hm (e) = h.Z (e) = h(e.z) = 1: n(c'')
leio . . .d' }

11: n(') 'e: c K:
LEIO...d'}

Kl€1a.

Ou seja, para { C {d + l d'}, temos h(i)(z) = 0 e, pela hipótese,

,Zh. { hn(,) - o }
>

,.g:,{*.'«,»{} »
d'

k '

visto que h(i)(0) = 0. Como h({)(d) = 0, pelo Parágrafo V.5-8,

»«-("''',') :- ,8.{"'''(,)-'} * ,&.{"'''(,)-.} :» {

lii] Note que /z(o) é constante.
liii] Lembremos que /(r é o espaço K'" menos a origem
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Logo, pelo Corolário da Distância dos Polinâmios de Grau Total Baixo 11.3--5, à(i)
Portanto, h C K"

0, (para ã C {d + l d'})

(ii) Note que como toda linha de L tem exatamente k pontos de .K" e todo ponto de K'" está contido
na mesma quantidade de linhas de b pelo Parágrafo V.$ =4, temos que L multa-paiticiona igualitariamente
[7m bvl .

:nl,w,'*-'«,,l - {='*.'"', -: "'«, » :-(:-{)
2

Ou seja, existe pelo menos um z C K", tal que

.n,'*.'",, » : (:-11y
e, pelo Parágrafo V.5 6,

..e:,{*.'«, » {} » {

Portanto, A C K" , pelo item acima

(iii) Note apenas que este é um caso particular do item anterior

[V.2 1]

V.2 2. Para t € /(, definiremos .f]t] como a função /(Ci,
a primeira variável (i está fixa a t.

, Cn:) restrita ao hiper plano em que

Corolário V.2--3 Se p Z 2d + l e A(/) = 1, Zamóém temos / C IW" K'lei, . . . , e.1.t.["]

Prova. Por indução sobre m C N.. Para m := 1 é imediato. Tome :o, . . . ,ta € Ã' distintos. Sobre
os hiper planos que fixam a primeira coordenada Ci aos ti's, aplique a indução e concluímos que / restrito
a cada um dos hiper-planos é um polinõmio de grau total d, ou melhor, /it.] C IKm'l . Pela /nterpoZação de
Z)agr'cinge,l"il podemos obter um polinâmio de grau total 2d, A c K'lei , - . . ) (mj2d, tal que h]t.] :; /it.], para todo
í c {0 . . . d}. Mais ainda, note que h restrita às linhas transversais aos hiper planos é um polinâmio de grau d.
Como A(/) := fxplci, ( Ài(/) ) = 1, para toda linha Z C L / restrita a ela também é um polinõmio de grau d.
Mas, nas linhas transversais aos hiper planos, A e / coincidem exatamente nos d+ l hiper-planos. Logo, h = /
(em todo o domínio). Basta, agora, utilizarmos a Lema V.2--1.(iii), já que 2d $ p l.

[V.2-3]

Note que h C K" := K[(t,... ,(m](d) Ç K']ei,... ,(.].Ó. Assim, se A(A)
diretamente do Lema V.2--1.(ii), concluímos que h C K' := -KKi, . . . ,(.]d. Formalizando,

>
l

(1

Teorema V.2--4 Se p ? md + 1, h C Km e A(A) > l (1 W)', .«tã. à c K"

liv] Veja que neste parágrafo também encontramos a definição de "multa-7articÍona igualilariamen&e
[v] O importante é notar (lue aqui não precisamos saber de antemão se / é um polinõmio, como ocorre com o Lema V.2 1
[vi] Vede o Parágrafo 11.4--2.
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Sejam, agora, k 2 2md e õ $ 1/4 $ (1 md/k)'. Portanto, se

"'"' » :-' : :-(:-T)'
temos,

Corolário V.2 5 Para õ e(0,1/4], k Z 2md ep2 md+], se h C]Km e A(/t) > l õ, então

Corolário V.2--6. Soam õ,/3 € (0,1), tais que (5 + /3 $ 1/4, k Z 2md e p 2 md + 1. Se
À(/)>1 õ eA(/)>1 P, entãoÀ(/)>1-õ.

Prova. Seja h € R", tal que À(/, h) À(/) > 1 õ. Então, veja que

A(h) fxP( ÀI(h,P"'') ) 2 exP( Àt(h,/) +ÀI(/,7'"'')
ZCL ZCL

fxP( À.(h, /) ) + fxP ( À.(/,7'/'') )
ZCL ZCL

fxP(Àz(h,/))+A(/)-l = À(h,/)+A(/)-l
ZCL

1 )

> 1

> l

(õ + P)

Aqui, a igualdade se deve ao Parágrafo V.5-4, onde vemos, novamente, que L forma uma multa-partição igua-
litária de K''. Portanto, do Corolário V.2--5, h C IKm e À(.f) Z À(/, h) = À(/) > 1 -- õ.

[V.2 6]

V.3 Proximidade aos Polinõmios de Duas Variáveis

Provaremos aqui o Teorema da Proximidade a um Polinõmio de Grau Total Baixo V.1 5, para o
caso particular em que o domínio é um plano (dimensão dois), portanto, com o número de variáveis m = 2.
Este resultado será a base para subirmos na dimensão, o que ocorrerá na seção seguinte.

Corolário da Proximidade a um Polinõmio de Duas l/ariáveis de Grau Baixo V.3--1
Tomarzdo-se m = 2, õ C (0, 1/201, d Z 4 e k 2 132d3, temos

« Ã(.f)>i-Õ 'ntã. IÍ(.f)>i-!9Õ2i.i.õ

Antes de demonstra-lo, vqa uma imediata conseqüência para o caso de grau total baixo

Corolário da Proximidade a um Polinâmio de Duas Variáveis que tem Grau Total Baixo
V.3--2. gelam m= 2, õ C(o,1/841, az4, k Z 132da ep2 2d+1. .Assim,

se A(/)>1--õ então À(/)>1-20õ.
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Prova. Antes, defina o conjunto das linhas paralelas Z como sendo formado pelos conjuntos
maximais de linhas parelelaslvnl em Ã'm. Então, como em nosso caso m :: 2, veja que as linhas paralelas de
algum elemento de Z cobrem o plano J(2. Ainda, cada elemento do conjunto das linhas paralelas tem o mesmo
número de linhas de L e cada linha está contida em um único elemento de Z. Com isto, do Parágrafo V.5--4,
temos que Z forma uma partição igualitária para L e

fxP(ÀZ(/)) = CxPI exP(Àz(/)) 1 =: exP(A.(/)).
/CL zeZ \ lez / zcZ

Veja primeiro que 7õ/3 $ 1/63 < 1/2. Agora escolha z C Z que maximize Az(/). Então, respectivamente, pelos
Parágrafos V.5-9 e V.5 6,

l õ < A(/)

fxP
z ' CZ \ {; }

( A,, (/) ) 1 2Õ

e

.'~l;, { ",'m » l - :l:
Logo, existe z' C Z distinto de z, tal que

A;(/) 2 A,, (./') >
40Õ

Agora, reparametrizando-se /, temos que

l
19

40Õ

e, como 40õ/19 $ 1/20, podemos aplicar o Corolário da Proximidade a um Polinâmio de Duas Variáveis de
Grau Baixo V.3-1 para concluir que

A.(/) >

À(/) > 1 - 20Õ.

Como k 2: 132d3 2 4d e p Z 2d + l e ainda 21õ $ 1/4, podemos utilizar o Corolário V.2--6 e obter

À(/) > 1 - 20Õ.

[V.3 2]

Primeiramente, veja este teorema de Arora e Safio. Ele nos afirma que duas funções de duas variáveis
que são polinõmios unários e de grau no máximo d, respectivamente, nas suas linhas (i.e., pertence à lq) e nas
suas colunas (i.e., em ilg ) e que são õ-próximas entre si, também são, necessariamente, 5õ próximos a polinõmios
de grau nas variáveis no máximo d. Ou seja,

Teorema da Proximidade de Funções de Duas Variáveis e de Coordenadas Polinomiais
V.3-3 (IAS921). Soam m = 2, õ C (0,i/101, d 2 4, k ã 132d;, h..(e,) := A(c,,c,) C ]© e g.,(c,) :=
g(c,,c,) C ]©. .4ssÍm,

se À(g, h) > 1 - õ .«tã. li(s)>i-!?ZI.sõ e À(A) > l 1;1 2 1-5õ.

Podemos, então, verificar a

Prova do Corolário V.3 1. Sejam h € ]1« e g € 11g que mais se aproximam de /, ou seja,

À(/, © )
À(/, ©).

À(/,h)
À(/,g)

[vn] Duas linhas são paralelas se formam um único plano (portanto são distintas) e não têm pontos em comum
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Como m = 2 e Â(/) > 1 õ,

1-2Õ < 2.&(/) l À(/, à) + À(/, g) l $ À(À, g)

e ainda, À(/, h) > 1 -- õ, ou À(/, g) > 1 -- õ. Sem perda de generalidade, suponha o primeiro caso. Assim, como
2(5 $ 1/10, pelo I'eorema da Proximidade de Funções de Duas Variáveis e de Coordenadas Polinomiais V.3 3,
existe q C liP , tal que À(h, q) > 1 -- 17õ/2. Logo,

À(/) 2 À(/, q) Z À(/, h) + À(h, q) - l >
17Õ

1 -- õ + l -- ==: -- l

[V.3-1] H

V.3--4. Feita a parte mais fácil, vamos à demonstração do Teorema da Proximidade de Funções de
Duas Variáveis e de Coordenadas Polinomiais V.3 3. Ela se dará pelas proposições que se seguem. Para isto,
tome m = 2, õ € (0, 1/i01, d Z 4, k Z 132d:, A..(c,) := h(e,,ey) c ]© e g.,(c,) := g(c,,c,) C ]©, tais que

À(g,h) > 1 õ,

conforme a hipótese do teorema. Também recorreremos ao auxílio dos polinâmios .A C K]c,, cP] e B C K]c,, cv],
tais que os graus nas variáveis cz e cp são exatamentetv"'J

y..4

Z.B
g/n

q..t(.A) ,
q.,](.'!) ,
q.,t(.B) e
q..l(B) .

Defina, então, o polinõmio divisor para B por

aE.t ('. ) ('-Ê.,k,))''''
yB+1;0}

)

em que a.Ê.](cz) é tal que independe da variável c3r e existe um polinõmio r C Alce,cVl<,,,v.-i> com

B (c, , c,) = AÉI.}(c,)'c:' +'(c,,e,).

Ou seja, a.Ê.](c,) seria o coeficiente para o mais alto grau, quando nós vemos B como um polinõmio na variável
cv. Note apenas que, se B não é nulo, o mesmo acontece com BIE.l, sendo que ele ainda tem o grau limitado,
visto que q.,t(BÊ.t) $ rB max {y,4 -- 3/B + 1; 0} $ zB (l + max {g..l; 0}).

Proposição V.3--5. Supoviha que B não seja o potinâmio nulo e X C. K não vazio, de ta! vomita
que

.A(z, c,) = g,(c,).B(z, e.),

para todo z c X. Então existe am po/ãnórnío (; € .1(lcz)cyl<z,i+=ny,l,y,l gB>, tal qKe, par'a todo z c aê.IX
{, c XHAÊ,l(,) # o},

a(z,ey) = p,(e,)Bf.l(';),
Mai' 'inda, se #X 2 « + l +za(y..* + 1), 'ntã. . g«« de a n« «há«Z c, é n. má,imo d 6.e., al..l(a) $ d).

variável cp,
Prova. Como 1? # 0, temos za,g/B 2 0 e podemos tomar a Pseado dáu sâo de EucZãdes sobre a

Zjf,](c.)A(c,,c,) = a(c,,c,).B(c,,c,) + R(c,,e,)
lvüi] Definimos o grau (a) de um polinõmio no Parágrafo 11.3-1.
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sendo que C e R são polinõmios em que at.,](R) < õl..t(-B) -: 3/B, q..t(C;) $ y.4 -- yn e q..t(a) $ â.,i(25Ê.t) +
z..l -- zB $ z..l + zB maxly..l;0} = z..l + zny..l, este último, visto que ír..l < 0 (e, portanto, z,! := oo), se
max {y..l; 0} = 0. Ora, se z € X,

g, (c,)BÊ.](") .B (z, cv ) BÊ.] («).'l(z, c,) a(z, c,)B(z, c,) + R(z,c,)

Mas, para z C BÉI.tX Ç X, temos AÍI.](z) # 0 e, portanto, B(z,cy) # 0. Assim, como a divisão (no caso, por
1?(z,cV) e também sobre a variável cv) é única, temos que C'(z,cy) = g,(c,)BÊ.](z) e H(z,ey) = 0. Provámos,
assim, a primeira parte.

Suponha agora que #õf.jX ã z.4 + zBy,l + 1. Como q.,i((-;) $ z.4 + ZBy..l, temos que C é a

/nteQO/anão de Zagrangeli"l de g,(c,)!3B.](z) sobre z.4 + zBg..{ + l pontos z C ZiB,]X Logo

q.,t(a) ,#Ê:*q..- (.,kJ'Ê.,(,)) $ '.[.,]

P;-' t'--«i«m, -t. q« # (X \ ZiÉI.t) := # {, C XllAÊ.t(') - 0} $ 'B ', ;';im ««d., #X Z « + l +
rB(y..l + 1) é suficiente para (; ter grau d na variável cv.

[V.3-5]

Agora, simplesmente trocaremos as variáveis c, por cv e tomaremos B variando somente com c,
(logo, yB = 0). Neste caso, AÍI,](cV) é uma constante não nula. Portanto ZiÊ,](cV) também é uma constante
não nula e 23rE.ly = y. Disto, é fácil de ver que

Corolário V.3 6.
vazio, país qKe, para iodo y C y,

Sigam .li C K'leal um poZánómío sá na uaHáuel cz e não nulo e y Ç K' nãa

h, (e,)B(e,) .

Então ezíste urra pol rzómÍo (; C .l(lcz,cVl<=,i--zB,y4> taZ que, pata todo Z/ C y,

.4(c,,y) =

(7(e.,3/) = h,(E,)

,4ind., « #l' 2 y..l + 1, ntã. . g«« de a n' "'iá«Z c. é n. má'imo d ri.e., q..t(a) $ d)

V.3-7. Continuemos. Para z,y C /(, diremos que eles são pontos bons entre si(ou ainda, um
não é um ponto ruim para o outro) sse g,(3/) = A,(z).

Proposição V.3--8. EzisÉem Y Ç it Ç K' e y Ç Q) Ç K tais que

(i) 1 5Õ,

(n) 3d+l

(ni) 10d3 + l

(iv) #y 2: d+ l,

[ix] Vede o Parágrafo 11.4--2.
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(v) y tem rezo merzos d + l pontos bons, para cada um dos pontos de l,

(vi) .Y tem rezo menos lld3 + l pontos bons, para cada um dos pontos de y e

(vii) y tem pelo menos 2d + l partos bons, para cada um dos pontos de .Y.

Prova. Das hipóteses do Teorema da Proximidade de Funções de Duas Variáveis e de Coordenadas
Polinomiais V.3-3, temos que

'f?K{ "eysãopontosbonsentresi } := ,1511Klp,(y) =Ay(z) } -: À(g,h) > 1--õ

Mas, como k Z 132d3 2 17 3d e, pelo Parágrafo V.S =6, temos que

7)r { 7)Í, { z e y são pontos bons entre si} > 1 -- 17Ó

Portanto, existe y Ç Ã. satisfazendo o item (ii), tal que

P$1 { z e y são pontos bons entre si }
ze.K

Novamente pelo Parágrafo V.5 6,

zcr { Pr '[ z e 3/ são pontos bons entre si } > 1 -- :

e existe l Ç K satisfazendo o item (i) e

!E'41 { z e y são pontos bons entre si } > 1 --ã

para todo z C IE. Assim, pelo fato de A ? 132d3 e 5ó $ 1/2, temos

#l > k(1--5õ) Z 6 2 66da

e existe Â' Ç l com 66d3 + l elementos e satisfazendo os itens (iii) e (vii). Como

,IEç{ z e gr são pontos bons entre si } > 1 -- ;,
vc9

vez pelo Parágrafo V.5 6,

Pr { p'i,{zeysãopontosbonsentresi})'l--5= 1 } > l

Assim, existe y Ç 9 satisfazendo os itens (iv) e (vi). Para finalizar, lembraremos que, da Equação (V.3: 1),
para todo z C l

!Z;l{ z e y são pontos bons entre si } > ii
e que tiramos uma fração 2/5 de Q) para formar y. Portanto temos, para todo z C it,

Pllycye,ainda,zeysãopontosbonsentresi} > ;--; = IÕ Z l

mais uma

1 3d
>

17 k

1 5Õ

3 1
ã z l (V.3 : 1)
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e obtemos o item (v)

[V.3-8]

Proposição V.3--9. Veja gue

(i) Se .4(e.;,y) = h.(c,)B(e,,y), para todo y C y, #..{ $ 2d e 3/B $ d, então, para foda
z C ,Y, .4(z,e,) = g,(c,)B(z,e.).

(n) S. ..4(z, c,)
zB É 10d3

: g,(c,)-B(z), para foda z C Z Ç Â', taJ q e #Â' \ R $ d;, z..l $ 10d: e
d, então, para todo y C y, .4(c,,y) = h.(c.).B(c,).

(ni) h.(c,), para todo g/ C y e y.4 $ d, então, para fado z C 1, Á(aç,cy)
g,(c.)
Se Á(c,,yl

Prova. Provemos o item (ii) utilizando-nos da Proposição V.3-8.(vi). Analogamente podemos
provar os itens (i) e (iii) através das Proposições V.3 8.(vii) e V.3 8.(v), respectivamente. Fixe y C y. Então
.A(c,, y) e A,(c.)B(c,) têm grau no máximo 10d:. Ora, se z C R é ponto bom para g/,

.4(z,y) g. (3/)B(z) h,(z)B(z).
Veja que, da Proposição V.3-8.(vi), ,Y tem pelo menos lld3 + l pontos bons para 3f. Mas #.Y \. ,Y $ d3
Portanto, ,t' tem pelo menos 10d3 + l pontos bons para y. Assim, pelo Corolário da Distância dos Polinâmios
de Grau Baixo 11.3 3, temos

.4(c,,y) h,(c,)B(c,) .

[V.3 9] H

Proposição V.3--10
q" não é nulo e, para todo y c Q),

Zgzistem poZ nómios ql C .l(lcaç)cpl<4a2.2ó> e q" C K'lcz,cyl<4d2,d>} tais gKe

q'(c,,y) = /',(c.)q"(c.,y)

Tomando-se como certa esta proposição, podemos, finalmente, obter a

Prova do Teorema da Proximidade de Funções de Duas Variáveis e de Coordenadas
Polinomiais V.3--3. Sejam os polinâmios q' € .K'lCz) Cvl<4d2,2a> e q" C K'lcz)cyl€4d2,d>) tais que q" não é nulo
e, para todo g/ € 9,

q'(c,,3/) = h.(e,)q"(e,,y),
fornecidos pela Proposição V.& 10. Pela Proposição V.3--9.(i), para todo z C .Y,

g'(z,c,) g,(c,)q"(z,c,).
Pela Proposição V.3--8.(iii), #,Y 2 10da + 1 2 4(Z2 + 1 + 4cZ2(2d + l) (pois d 2 4) e da Proposição V.3-5, existe
q"' C .l(lez,cyl<lOda,d>, tal que, para todo z € 23ÉI ]'Y)

g"'(z,c,) = g, kDBÉ.t (')

Agora, como d 2 4, temos #.Y \ Ziçl,]À' $ q..i(ç")
Portanto, da Proposição V.3-9.(ii), pala todo y C y,

$ 4'z' $ 'í' ' q.,] (BÉ.]) $ 4P (2a + i) $ ioa' d

q"'(c,,y) h,k,)BÊ.tk, )
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Pela Proposição V.3-8.(iv), #y Z d+ l e do Corolário V.3 6, existe q C K'lc,, clrl<d,d>, tal que, para todo y € y,

q(c,,y) = h,(e,)

Por fim, pela Proposição V.3--9.(iii) ,
g(z,c,) = g, (c,),

para todo z C iE. Concluímos a demonstração ao ver a Proposição V.3 8.(i) e assim

À(g) Z ,,fl!.{Ç(z,V)=S,(y) } 2 ,ZI.{Ç(z,.,)-P,(.,) } > l

17Õ

4

Veja que podemos obter uma demonstração análoga para

À(h)

[V.3 3]

Agora, só nos falta verificar a

Prova da Proposição V.3--10. Comecemos definindo, para y c Q),

.A, ;= lll,v,... ,y'd,--h,(c.),--hv(cz)y,---,--hy(ez)ydll.x(3d+2) # 0

Á := (.Alr)vc9 l(;a+:)x(3a+2) '

visto que #y = 3d + 1, pela Proposição V.3 8.(ii). Portanto, as entradas de .4 são polinõmios na variável c, e
de grau no máximo d (i.e., em X'lc,la). Seja, então,

e

çé,(c,)

q;.(e,)
çlÍ(c,)

q;(c,) ll(:.+,)*i
uma solução do sistema homogêneo .A . t = 0. Pelo Parágrafo V.b 1, temos condição de ver que podemos tomar
t como sendo um vetou cujas entradas são polinâmios na variável c. e de grau no máximo 4d 2 d(3d + 2) (já
que d Z 4). Ou seja, ç!',d C Klc,l4Ü', para todo iC {0 . . .d} e j € {0 . . .2d}. Assim, defina

q"(c,,c,)
d

>ll: q:'(.,) ' 'l, c
{-0

.l( lea ) Cpll4a' ,d>

e

q'(c,,c,)
2d

1:4k,)- c
j=o

Klcsc , c#l<4d2 ,2d>

Portanto, da solução do sistema .A . t = 0, temos, para todo y c y,

q'(c.,y) = h,(c,)q"(c,,y)
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Falta-nos apenas ver que q"(c,,cy) não é o polinâmio nulo. Na verdade, tudo também estará bem
se provarmos que q'(c,,cy) não é nulo, como é fácil de se ver. Como observado ao final do Parágrafo V.5 1, .4
tem menos equações do que variáveis e, assim, possui uma solução não nula nas condições acima, completando
a prova

[V.3-10]

V.4 Proximidade aos Polinâmios de Grau Total Baixo

Provaremos, finalmente, o Teorema da Proximidade a um Polinõmio de Grau Total Baixo V.1 5
utilizando, para tanto, o Corolário da Proximidade a um Polinâmio de Duas Variáveis que tem Grau Total
Baixo V.3--2.

V.4--1. Primeiramente redefiniremos / à / C K' .K ponto-a-ponto, através da maioHa dos valores
no ponto das melhores aproximações polinomiais de / sobre cada linha que passa pelo respectivo ponto, ou sda,

/(e) MgE-ia{ 7'''''(O }

Se, por algum acaso, houver empate na maÍoHa, desempata-se aleatoriamente

Note que o Teorema da Proximidade a um Polinõmio de Grau Total Baixo V.1 5 nos diz que, a
grosso modo, se temos uma função / que é, em média, próxima a polinâmios de grau baixo, sempre que restrita
às linhas (i.e., A(/) > 1 -- õ), então / já é, como um todo, próxima a um polinâmio de grau total baixo. Portanto,
tendo em vista o resultado abaixo, para nós llrovarmos o teorema, falta-nos "apenas" verificarmos se / é um
polinõmio de grau total no máximo d (isto é, / C K").

P'oposiçã' V.4--2. Se õ C (0,1/2), taZ que A(/) > 1 -- ó, então À (/,/) > 1 -- 2.5

Prova. Como }'rKm ( Z ) e Pn, ( L<,> ) são constantes para Z C L e z C K", pelo Parágrafo V.5--4,
temos que L multa--particiona igualitariamentel"l K" e

l-Õ < A(/) 7'/''(z) } 3z. ( ,.#:, { ,',, ,'''(,) } )
Portanto, pelo Parágrafo V.5-6,

,l!}.. { ,...', { /(,) 7'/''(,) } > 1 lí - 2õ.

Ou seja,

*(/,.õ :- ,ZI,.{/(,)-Â,) } » :-«,

z, se PrrCI,<,, { z = P/,z(z) } > 1/2.já que /(z)

[V.4-2]

lx] Note que a definição de "multa particiona igualilaHamenée" está no referido parágrafo
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Comecemos, então, a provar que / C K" , que é tudo que nos falta

Proposição V.4--3. Para m ? 2 e z C K", temos A(/) $ As{,} (.f) + 2/A

Prova. Note que

#l

#L<,>

Ê:"-: !=:J
'" k - l

Portanto,

PL' ( L(.> )
l

km-- l
e

A«(/) 2 A(/) -T'( L<,> ) Am-i;L- 2 Am-l;,
em que -L := L \ L<,>, qual seja, o conjunto das linhas que não passam por z. Então, cada linha de L forma,
com z, um único plano s C $<,>, ou seja, conforme o Parágrafo V.5 4, S(,> pode ser visto como uma partição
igualitária de L. E temos, ao voltarmos os olhos para o Parágrafo V.5 8,

Az(/) ExP( Ài(/) ) ,eg, l ,.n., . *.'', , l
,Êg, ( {#' *.''' ' -'' e.o«,, ) )< $ As.,,(/)+:l

e, aqui, s \ s<,> são as linhas de s que não passam por z- Concluindo,

A(/)
l

É Az,(/) + Ék As.:, (/) + i

[V.4-3]

V.4--4. Sejam z C K", t C K e õ € (0, 1). Diremos que L Ç L<,> é õ--coerente com / em z
soba' t sse, para todo Z C L, / e P/,' são õ próximos em Z \ {z} (isto é, Xz..{,} (.f,P/'l) > 1 -- õ) e P/''(z) = t.
Algumas vezes o ponto t não é importante e, neste caso, diremos simplesmente que .Z) é õ--coerente com .f
en a, com o significado que existe t C K, tal que Z; é õ- coerente com / em z sobre t.

Proposição V.4--5. Sejam h C K", .5 C (0, 1/4] e k 2 2d +5

(i) Se z C K" e -L Ç L<,>, tal qae, para fado Z C Z, / e h são õ'prózímos em Z \. {z} nisto
é, Xi..{,}(/, h) > 1 õ), então

L é õ coerente com j em = sobre hÇ=]

(ii) Se / e h sâo .5'-próximos isto é, ÀK« (/,A) >l õ'z ), então, para todo u ç: K" ,

. Z''r { {Z} éõ coerente com / em z sobre A(z) } > 1 2õ
Zela,)
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Prova. (i) Para Z C -L, temos A(i) :' h oZ C K: e Poli := P/,t o Z € K:

Então, pelo Parágrafo V.5 8, como XK (/(i),P'/lr) ? XK (/(i), h(0), obtemos

Tome K' K' \ Z-: [zl

À«, (/m,7'áf) 2 .x«, (/u,hm)-{
Por uma propriedade probabilística trivial,

XK, (hm,7'''') >

>

>

*«, u .,, ".,D -- *«, (}'..,, ,áf) - «
2ÀK,(/©,h©) il -1 2: 2Ài..{,}(/,/Z) i-jitT
,-,'-á-: * H-; : é3 : d

k I'
lembrando que õ $ 1/4 e A 2 2d + 5. Portanto, pelo Corolário da Distância dos Polinõmios de Grau Baixo
11.3-3, h(1) - P'/) e concluímos o resultado.

(ii) Fixe z C K" e tome n ;= Ã" \ {z}. Como ÀK-(/,h) > 1 õ', pelo Parágrafo V.5-9,
ÀH(/, h) > 1 -- 2õ2. Veja agora que todo ponto em -l/ define uma única linha em L<,>. Assim, L(,> forma uma
partição igualitária de .llí e com isto, dado o Parágrafo V.5-4, temos

fxP ( À...{,}(/, h) )
ICL{,} ' ' .n,(,,n.,''',',

,eÇ, { /(z') - h(z') }

1 - 2Õ'

"(.) } )
>.H (f, hà

>

Logo, novamente pelo Parágrafo V.5 6,

'CLe-){ {,}(/,h) >l Õ} > 1-2.5

e, pelo item (i), terminamos a prova

[V.4-5]

V.4--6. A partir de agora, fixaremos d 2 4, k 2 max {b; 132da} l"il
supondo que o corpo K' é suficientemente grande.

e p 2 2d + l Assim, estamos

Proposição V.4--7. Sem 2, õ C (0, t/31 e A.(/) > l õ/40, então, pata todo z C .l(2,

.,?r { {Z} éõ «e«ntec.«./ emz«ó«7'/(z) } > 1 õ.ZCL{,)

Prova. Pelo Corolário da Proximidade a um Polinâmio de Duas Variáveis que tem Grau Total
Baixo V.3--2, como '5/40 $ 1/120 $ 1/84 e A(/) > 1 -- (i/40, temos que À(/) := À (/,P/) > 1 .5/2. Agora,
pe[a Proposição V.4 5.(ii), como p'J' C ]Ka e 2õ $ 1/4, para todo z € K'2,

..Pr { {Zlé.5 coerentecom/ emzsobreP/(z) } > 1--õ,

lxi] Cumpre-nos lembrar que b ::= 227375õ
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como queriamos

[V.4 7]

V.4--8. Precisamos, agora, fazer algumas contas com constantes que iremos definir. Sejam as
constantes abaixo, as quais nos ajudarão nos nossos próximos passos,

Primeiramente, lembremos que b 22V3v5s e vejamos que

l
k+l

l
< b+l

1 1
(V.4 : 2)

Como

e

,y2

,y2

'.('*{) * : * &,

'.('* {) ' '.:
l

482a4'

l
k

É 'Y $
l

48a2 ~
l

24a
< -

3
(V.4 : 3)

Portanto, veja que 1 1
'y $ ; $ i!,

logo,

i-6"r ? ã (V.4 : 4)

e

'.(,* :) ' '.:
l
3 (V.4 : 5)

Como l/a $ 1/2 e u $ 1/2,

u+ : < 1.a (V.4 : 6)

Agora podemos ir às demonstrações

Proposição V.4--9 Se m 2 2 e A(.f) > l õ, então, para todo gç C Km, demos

'CL(,}{ é,y-coerente com/ emz sobre/(z) } > 1--6'y.
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Prova. Fixe z C K'". Como A(/) > 1 õ,

primeiro, pela Proposição V.4--3, e depois, pela de6nição de '. Portanto, do Parágrafo V.5 6

'l'' {.&.(/) > 1 i} > i-l
e pela Equação (V.4: 3), temos que l $ 1/3. Assim, podemos utilizar da Proposição V.4--7, sobre cada plano
s C ${,), e

.8r -l .,?r { {Z} é7 coerente com /em zsobreP'/''(z) } > 1--'y f > 1--,y,'cs<,> L zc'<,> '

ou, simplesmente,

fxP(A,(/)) =: As.,,(/) Z A(/) { > a-
ses(,) '' n

,'s.:, { ,7'. { {Z} é'y-.oere«tecom / em , } > 1 --'y } > 1 -7.

N/las, pelo Parágrafo V.b lO,[xii]

P{. . { {J,Z'lé'y-coerentecom/emzl>1--4' l- > 1--7,
{',''l'('';')' '' ' ' ' ' ' J

,€1g, l.,.,,#ê,o{ {''''} ', «-"««/.«.}l » :-;,,
pelo Parágrafo V.5 5. Como cada duas linhas distintas de L<,> (ou seja, cada elemento de (i't'))) definem um
único plano de $<,>, $(,> forma uma partição igualitária de (L('}) . Pelo Parágrafo V.5--4,

7){ { {Z,Z'lé'y-coerentecom/emz} > 1 5,y,
{l,I'lc ('g) )

e, novamente do Parágrafo V.5-6,

icL{,> { 1'CL<-) {z} { {Z'Z'} é 7 coerente com / em z } > 1 -- 6'y }

Portanto, existe / C L<,>, tal que

7'r ,. { IÍIZlé.y-coere«te com /emz } > 1--®.
iCL(a)xtl} \ \ J J

Então, todas as linhas válidas nesta probabilidade são coerentes entre si e o são sobre o ponto P/,i(z) € Ã'"
Logo,

'CLC:>{ { é'y--coerentecom/emzsobreP/,z(aç) } > 1--6' ã ;,

[xii] Veja, também, no Parágrafo V.5-10 a definição de (' 2 }).

ou seja,

sC$(,}
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sendo que a última desigualdade é devida à Equação (V.4; 4). Com isto, pela sua definição, /(z) = pJ',Í'(z) e
concluímos a prova.

[V.4 9] H

V'.4--10. Soam # C K'n, Z C L<,> e s C S<Z>. Então, diremos que s tem boa coerência para ac

cs{,:, { {Z } é '-coerente com / em z sobre /(z) } > 1 --;

sse

Por sua vez, o plano s é bom sobre z e Z sse

e s tem boa coerência para z e

e Pr{ stemboacoerênciaparaaç' } > 1--!

Proposição V.4--11
s C S<i> sobre z e Z.

Se m 2 2, z C K', Z c L<,> e A(.f) > l õ, então ea;isto wm p/ano óom

Prova. Fixe um z' C J qualquer. Sobre o resultado da Proposição V.4 9,

CLf-q { '} é'y coerente com /emz' sobre /(z') } > 1--6',

podemos utilizar o Parágrafo V.5-9 e obtemos

I'CI,{P>xÍl} { {Z'} é '7--coerente com / em aç' sobre /(z') } > 1 -- 12'.

Então, veja os planos { s(,,) \ {Z} ll s C S<i> } formando uma partição igualitária de L{.,> \. {Z}. Isto, visto que
cada linha de L(,,> \ {J} define um único plano de $<i> e cada plano de S<1> contém o mesmo número de linhas
que passam por z' e são distintas de Z. Portanto, pelo Parágrafo V.5-4,

: l ,,.,r;~.,, ' ''', ' ,-«"". « ' '" '' «.« «,', }l > 1 127

Disto temos que

Pr { s tem boa coerência para z' }
sCS <z>

,cs«} l l,es(,'> { él coerente com / em z' sobre /(z') } >
'csw l Z'c,Pr {.} { {z'} é '-coerente com / em z' sobre /(z') }

> 1 -- 24a',

sendo que a última desigualdade decorre do Parágrafo V.5 6, visto sobre o resultado acima, e a penúltima
desigualdade é conseqüência do Parágrafo V.5 =9. Mas, para utiliza-la, precisamos ver que, da Equação (V.4 : 2) ,
Pr~,,~( J) = 1/(k+ 1) $ 1/(2a) < 1/2.
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Como tínhamos fixado a' C 1, concluímos que

z'CI { 8CSCi) { s tem boa coei'ência para z' } > 1 -- 24a' }

Logo, da Equação (V.4: 3), obtemos que 24a'y < 1, permitindo-nos usar o Parágrafo V.5-7, e assim

sCSW{ z'€1{ boacoerênciapai'az' }> 1--! } > 1-24a2'y.

Portanto, tomando-se a ante-penúltima equação pala z' z, temos

'cs«}{ ébom sobrezeZ}

sCS{» { tem boa coei'ência para z e =c5 { s tem boa coerência para a'

> 1 - (24 'y + 24.'7) > l 48a2'y Z o,
pela Equação (V.4: 3) e terminamos a prova

[V .4-1 1]

Proposição V.4--12
ntã. 7'/.'(,)

Sejam m ã 2, z C .l("', J C L<,> e s C $<1>, tal que s é óom sobre z e Z

Prova. Veja que

7'.,: { Ài,(/) > l
>

7'.,: { Àz,..{,}(/) > 1 - ' }

Z' Cs<.> {l'} é '-coerente com / em z sobre /(aç) }

> l - :,a

pela ordem, do Parágrafo V.5-9 (já que, pela Equação (V.4:2), Prr, ( aç ) = 1/k $ ' < 1/2), da definição de
coerente e por s ser bom sobre z e / (i.e., s tem boa coerência para z). Logo, aplicando-se o Parágrafo V.5 5
nesta equação e pela definição de o, chegamos a

A,.,,(/) CxP ( Ài(/) ) > 1 - (2'y+ !)
lesa:>a

Já que u $ 1/3 (pela Equação (V.4:5)), podemos utilizar, somente sobre o plano s, o resultado acima na
Proposição V.4--7. Então, pela definição de coererzte,

Cs{,){ 7' I'(z) -P'/''(z) } Z .,Cs',{ {Z} é., coerentecom /emzsobre7'/''(z) } > 1--".

Por outro lado, como s tem boa coerência para z e, novamente, pela definição de coerente,

es{,){ 7' ''(z)-.Hz) } 2 .,cs{,,{ { } é'y coerentecom/emzsobre/(z) } > al

Portanto,

=Í,,{ ,'''(,) -.R,) } ã ,,=t, { (''''(,)-''',''(,)) . ('''''(,) -Ã,)) } ;' :-(«--:) *',
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pela Equação (V.4 : 6). Chegamos, então, a P/,'(z) /(z), com queríamos

[V.4 12]

Agora, finalmente,

Proposição V.4--13. Tome m 2: 2 e A(/) > l õ, assim, / C IEC"

Prova. Queremos provar que, para todo Z € b 7)/'i = .f em Z. Então, A (f) = 1 e, pelo Corolário
V.2-3, temos a tese / C K". Logo, tome Z € L Para todo z € Z, pela Proposição V.4 =11, dado que A(/) > 1 õ,
existe um plano bom s C S<Z> sobre z e Z e da Proposição V.4 12, P/,'(z) = .Í(z). Resta-nos apenas mostrar
que P'/,'(z) = P/,z(aç). Mas, como s é um plano bom sobre z e Z,

Pr { s tem boacoerênciaparaz' } > 1 -- !,

que independe de z. Ora, então, como s tem boa coerência para todo 3/ € Z, temos que s é bom sobre 3/ e Z. Ou
se.]a,

Pr{ s é bom sobre y e Z } > 1 .!
yez ' ' ' a

Portanto, utilizando-nos novamente do raciocínio anterior,

*,(,''',a m{,'''',,-Ã,,} » :-: * { : ;(:-g),
visto que a Z 2. Então, como P'/,' é um polinõmio de duas variáveis e de grau total no máximo d, ele,
restrito à linha Z, é um polinâmio de uma variável e de grau no máximo d. Finalizando, através de um rápido
argumento sobre o Corolário da Distância dos Polinâmios de Grau Baixo 11.3--3, vemos que o próprio P/,s é a
melhor aproximação polinomial de .Í' sobre Z. Ou seja, P/,' = ?/,1 em Z, (e, em particular, sobre z C Z), como
queriamos

[V.4-13]

Pronto, já temos tudo para obtermos a

Prova do Teorema da Proximidade a um Polinâmío de Grau Total Baixo V.1 5. Basta
juntar os resultados das Proposições V.4-2 e V.4--13.

lv.i-sl B

V.5 Propriedades Algébricas e Probabilísticas

Nesta seção, trabalharemos com alguns (mas importantes) "truques" probabilísticos, os quais foram
utilizados no decorrer do capítulo. Mas, antes, veremos apenas alguns fatos sobre soluções de sistemas lineares
pensados sobre polinõmios de grau baixo (i.e., quando os escaleres são os polinâmios). Este assunto nos foi útil
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na Seção V.3 Proximidade aos PoZínómios de l)aas UaHáueás e esmiuçá-lo-emos aqui

V.5--1. '1.Yabalharemos sobre um doma'nio de integhdade com unidade 1). Seja o sistema àornogêneo
sobre .Z)

/l ' & u.

com .A :::: .4.xn, uma matriz não nula de m linhas e de n colunas e t um vedor de n vat'dáveis. Tomemos
B := BZxf como sendo uma das sub-matrizes quadradas de .A de maior tamanho e que ainda tenha determinante
não nulo.]xlü]

Sem perda de generalidade, suponha que Á e t tenham a seguinte configuração,[xivl

.BZxZ ('fx(n l)

1) (m --r) x n mXn

t :. ll !!!
y(n-- /) x l

Portanto, se l-a l Cll . t = o (em que t é uma solução para ll.a
(em que t também é uma solução para .4). Neste caso,

e

nxl

a 1), então Z) t 0 e, em particular, .4 . t :: 0

o - ll.elo l"t all' --} B z+(; g,

e, portanto,
B.z

Observe que sempre / $ n e, no caso de serem iguais, quanto à notação, estaremos supondo --O . !f
fixe

0. Agora,

(n -- /) x l

zl
e, pela Regra de CFamer para

zz ll.*:
temos, para todo ã C {l . . . Z},

det(B)z{ det l r':...i-i}(B) l --a y l z:f....: (B)

em que ,Cf.:.i-i}(1?) são as á -- l primeiras colunas de B e rfí+:.../}(.B) são as n -- { -- l últimas, conforme
definido no Parágrafo 111.3--1. ' '

Pensemos, agora, o conjunto dos polinõmios de uma variável como um dom hio de integHdade.
Portanto, seja Z) := Ã']c]. Se ainda tivermos Á como sendo uma matriz em que todas as suas entradas são
polinõmios de grau no máximo d (i.e., em KlcJa), então det(.B) e det(-B)zi são polinõmios de grau no máximo
l?d $ nd, para todo iC {l . . .Z}. Mas veja que, se t é uma solução, det(.B)t também o é. Em particular, se
o sistema tem uma solução não trivial (i.e., se t for solução não nula), então existe uma outra solução não
trivial (i.e., det(1?)t # 0), tal que tenha todas as suas entradas como sendo polinõmios de grau no máximo nd.

lxiii] Portanto, se 1) fosse um corpo, li seria invertível.
[xiv] Aqui, as barras verticais e horizontais representam o local de acoplamento das sub-matrizes
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Para finalizar, note que, nestas condições, se m < n, então obrigatoriamente temos uma solução não nula com
entradas em Klelú.

Entremos, então, nas propriedades probabilísticas, que nos foram tão úteis neste capítulo

V.5--2. Seja px uma medida #njta sobre o conjunto não vazio X. Sempre que falarmos de
subconjuntos de X, supõ-los-emos na respectiva a-álgebra (ou seja, mensuráveis). Do mesmo modo, esperamos
sempre estar falando de funções integráveis, quando tiramos as médias. Sejam p uma variável booleana
(ou seja, p: X -+ {verdadeiro, fa/so}), / uma v--lavei- al-eatóri.a (isto é, /: X --} R [-] ) e .4 Ç X.[-i]
Conforme visto com a probabilidade,l*"iil denotaremos por I'X(.A) a medida z/x de .A e, se .4 não tiver medida
nula e B Ç X,

p,*CX(-B) «x( B n .A )
«x( .A )

z px(BnÁ)

será a medida z/x restrita a .A. Também denotaremos

",C,,CX { P(Z) } p,.IÇX ( {z € Áll9(z)} )

Agora, definimos a sua medida média por

D,c,4çx( /(a) )
JzeA AÇX(z) ' ;xU) .Z.«/(' (,)

e

P,C4cxlP(z)l P,«ÇX ( ] P(z) ] ) ",c.4çx { P(z) } ,

sendo que ] p(z) ] é a função característica de p(z).["in] Novamente, se ,4 = X suprimi-lo-emos. Observe que,
se px é uma proóaóálÍdade Prx, (ou seja, uma medida, tal que p'rx ( X ) = 1), definimos a sua esperança
(c07idjcionaZ) pela probabã/ dado média e temos

fxP ( /(z) )
ae € .ACIX

FÍ.c..{çx( /(z) ) V" ( A ) l,.«'r(') ' * (,)
e

CxP IV'(a)l
aC'iÇX

Pr,C..lçx[ p(z) ] ..g:i* { p(') }

Muitas vezes, quando X está subentendido, denotaremos simplesmente

Zrx(B) ' exP( /(z)) fxP ( /(z) )
zeAÇX

V.5 3. Sejam uX e Py medidas sobre X e y e /' uma variável aleatória para X x y. A cada
z € X e g/ c y, definimos]"i"]

Z:t,}(.A):= {y'C}''' ll(z,y') C.A }

e

zÍ,}(Á) { z' C X ll (z',y) C .A } ,

[xY] Suporemos, ainda,/ integrável.
lxvi] Sendo também, Á uma a-álgebra.
lxvii] Veja o Parágrafo l.l l.
lxviii] Ela também pode ser vista no Parágrafo l.l l
[xix] Veja também o Parágrafo lll.& l.
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tal que .4 Ç X x y, de modo a que os rt,}('4ys e /I'ir}(.Ays não soam vazios. Então

p,cr l p'cct.*(A)çx ,'.,,«,q2P )
;r(y)/.*"*«f:JH»/"t.,U) ')

"x (rf,} (.A) )
«X (3)

';;m J,« I',''l.,'" :Eg ««*(.) ««u

h j,.* j":' ::... yg«~"' ««* "
';m .I'« "d.'L «."n -l«"\,,«" í'b,ü

«* (C\,}(A»
«v (Y)

( ''',,«,q9P ) )

dpx (z) dpr (3/)

dur(y) dpx(z)

= p.cx l ppcc},}('oçl"

Ou seja, nas probabilidades temos

, l ,..i*,:* ' ''',,«,''' ':,,'« l - , l ,..:$,.* ' ''',,«,«' ':,,'«ü l
Mais ainda, se/'(z, 3/) independe de y(i.e.,/'(z, 3/) :=/(z)), temos

,* l ,.,:$,« ' '''' " ' ':,,'"ü l W( /(,)e' ( 't,,w) ) )

V.5-4 No mesmo contexto, sejam, agora, p'rx e Prr pzobabíládades Kni/or'mes,

.f : t,}(.a) { Kt,}(.'0,') ll , € x }

e

P rf,}(.'1) { «:f.}C'0,Ü H y € }'' }
h/guitas vezes, por um abuso notacional, denotaremos z C X e rt,}(.A) C X com o significado óbvio. O

mesmo «lerá para o y' Suporem's, ainda, Á Ç X x y t.«,do de tal forma que }'rx ( r',}(..4) ) e

,«, ( 't,,0Ü ) :.j,« ««;'-'« «; 'f,, ) , . «; '+,,W . .Í, «;p"""""'.. C.m :;.., «m-

p" """ ''*( 'f,,u)) - ,«,( 't,,u)) .

, l ,.,n,;* ' ''',,«, , l ,l ,..É*,:* ' '''.,,,, )
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ou ainda,

«l,.,n,;*''',,,l - fxP( /(z))
zeX'

Neste sentido, diremos que Y' multa particiona igualitariamente X (ou, simplesmente X). Isto
signi6ca dizer que y particiona (via C2V}('4), para os g/ C y) um número finito de uniões disjuntas de "cópias"

de X (mais precisamente #ri,}(.A) ["] "cópias"). Deste modo, cada classe de equivalência desta partição está
contida em uma única "cópia" de X e tem um número constante de elementos.["'i] Assim, concluímos que

:* l,.a.,' ''',,«, , l - « l,.n.,' ''',,«, ,l
exp l exp ( /(z) ) l /(z) ).
"-'' \. ,ccÍ.}U) ./ 'cx

Se r2V}(.4) Ç X for unitário, diremos simplesmente que X é particionado iguala.tariamente por Y
sua vez, se p' é uma variável booleana para X x y, também temos,

ou

Por

wl,..z.«,'"'',,«, ,l - n(,.a.«,' "''.,«, , l,
ou

5*l,.,e.«,'«',,,l - .,'«',,,
V.5-5 Mudando de assunto, sejam também a, P,"r € 1©- Logo, se temos P < 1 e

Zx 1 ,. Pr.., { p'(z,y) } 2 1 - P =cxl"ew") 'ülzi-pl > l
ou,

zx l ".n.., { p'(',3/) } > l zcxl«'fw", p'(,,Ol>t-pl z l
P

então vale

nl...=.., ' «',,«, , l ,l,.a.,'«'',,«,-l » :-',*-,
Em particular, se .A X x }'', r},}('1) y, para todo aç C X. Com efeito, vejamos apenas o primeiro caso

[xx] Note que #É},}(A) é constarlte em = € X.
[xxi} Por sua vez, também podemos dizer que X multa particiona igua]itariamente y (ou, simplesmente y), pois, neste caso, não há
distinção entre X e }'
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Tome z C X e portanto,]""ü]

vczt ,} ('i)

fxPvcct,,G.0 l 9 (", y) l > 1

IP'(z,y)l à l P fxPvcct,}('1) [ ç''(r H/ J
> 1i-P

caso contrário.

Logo,

'"',"t.,u)["'(''d ] l,.exp. [p'(,,d ] z i-pl
e

nl '""':':'?'«''''"'' 1 : e; l..n.,.«'',,«' , * :-«l > 1 a

Assim,

,l,.a.,'«''.«.l » --«.--' ; :-"-,
V.5 6. Agora, se /3 > 0 e

2 ( ,..=.«, ' "'',,«, , l nl,.a.,'«''',«,,l ,«,

temos

,Fi.l ",=.«,{ç''(',ü }>i-pl '- fxpl,.jl=' tp'(,,ül>i-pl
> 1

Novamente, se .A x * }'', ct,}(.A) y, para todo z C X. Suponha, por absurdo, que

zcxl«'8xp© 'd]»t $ i--.
Então,

nl,.a", fxP l exP [P'(.,P)] $ 1
,cx [ 3'cc}.}('0 «]

l=9'(z,y)l ? P

Agora, analogamente ao parágrafo anterior,

-«'(,,ü ] z pl
CxPvccia('1) l 'Ç' (z,g/)

fxPvcc},,(A) [ --P' (« , y)

fxP
#cc},}( '{ )

P
> 1 e

P
caso contrário.

[xxii] Lembre-se primeiro que, conforme definido no Parágrafo 1.1 1, a função característica [a/imnação] é l se a a]trmação é válida
e 0 caso contrário.
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Portanto,

exp,"t.,u) [ '"'(',ü ] l..cxp.)t 'p' ,ü ] 2:pj
e

n l '""':','''' ' -«'''''' ' 1 ; w l ,.a.,' -«'',,«, . ; 'l
Logo,

,l,.n.,'-«'',,«,-l * ,-
e

,l,.a.,-«'',,«,-l ' :-««,
contrariando a hipótese.

V.5 7. Novamente, quando 4 := X x y, como temos É}.,(Á)
podemos trocar a ordem das esperanças e, se P < 1 e ,y > 0, obtemos: para

y, para todo z C X Neste caso,

:E{. { p'(,,v) } 2 1 - p }
expl fxplp'(z,y)l Z 1 - P 1 > 1- a,zeX L gcy J

ou,

zCX :E} { p'(,,d } > i-P }
fxpl fxp]p'(z,y)]> 1 - P Z l a,zcX L yey J

a tese

:E{.{,:i.{«'(,, }»i ,} 5# l Í#t «'(,,ü ] » :
:. ê.=Le

7

V.5--8. Veremos, agora, mais algumas propriedades para Prx (uma probabilidade sobre X), com
esperança fxpx, '4 Ç X, ta] que X' := X \. ..4 não tenha probabilidade nula, e /: X --} ]O, 1] uma variável
aleatória. Logo

Cxp(/(z)) 1) (.4) $ exp(/(z)) $ exp(/(z))+Cr(.A)
zCXÍ À açeX zCX/ '\

Com efeito,[xxÜil

fxP ( /(X) )
z€X

fxP(/(z)lz g ÁI) + fxP(/(z)lz C ..41 )zeXzCX
fxP( /(z)]z C X'] ) + fxP( lz C ..41 )
zCX açCX

exP ( .f(') ) + :#Ç { ' C Á }

fxP ( /(z) ) + 7)'( ,4 )
zeX/ '\

<

<

e, analogamente,
&xp( 1-/(.)) $ fxp(l-.f(z))+7?)'(.4),
zCX zCX/ 'x

[xxiii] Veja que [z € Á] é a função característica da pertinência de = a A, conforme definido no Parágrafo ].] ]
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logo
Cxp ( /(z) ) ?.r( .A ) $ exp( /(z) )zCX'ÇX À zeX

Com isto, se p é uma variável booleana,

fxplç'(z)j-Cr(Á) É fxplp(z)l $ Cxplç'(z)l+7)'(..4)zeX/ À aceX zCX/ À

,311{,{ç'(') }-lP'('!) $ =ç{ ç'(') } $ ,:11,{p(') }+lP'(Á).
Ainda, se p(3ç) é falso para todo z C Á, então exp,CX [ p(z) ] $ fxp,CX, ] ç'(z) ] e, se g(z) é verdadeiro para
todo z c 4, então Exp,cx, l ç'(aç) l $ fxp,cx l ç'(z) l.

ou

#..4
V.5..-9. Continuando, se X é finito, com mais de dois elementos e com probabilidade Prx uniforme,

l e õ C (0,1], e«tão,

se 5)1#lp(z) ] -,Ei.{ p(z) } > i-õ então :lllT('p(z) )-,tl4:,{p(z) } > i-2õ

se 5:1ç[p(z) ] -zeç{ p(z) } < õ então 511p]p(z) ] -.:ll{,{ p(z) } < 2õ-

No primeiro caso, suponha que Prz.x { g(z) } > 1 õ. Logo, se Prx( Á ) 2 õ, Pr,cx { p(z) } > 1 õ2
1 -- Prx ( 4 ). Portanto, Pr,cx { p(z) } = 1 e, também, 7)r,CX, { p(z) } = 1 > 1 -- 2õ. Por outro lado, se
Prx ( .A ) $ õ, do parágrafo anterior, temos que ?rzCX, { p(z) } Z Pr,cx { p(z) } -- Prx ( .4 ) > 1 -- 2õ. No
segundo caso, basta tomar a negação de p, como já foi feito anteriormente.

e

Por sua vez, se ainda mais õ C IP'rx ( .A ) , 1/2), então, também temos,

se jllplp(z) ] -,tl{,{ p(z) } > i--õ então 5iy( ç'(z) ) -=ç{ ç'(z) } > 1 --2õ
e

se jll:g[p(z) [ -,:l!,{ p(z) } < õ então 5:1ç]p(z) ] -,:i.{ g(z) } < 2õ

V.5--10. Por sua vez, definiremos o conyunlo dos suóconyuntos de dois eiernenlos de .A Ç X por

({) :-''.,«,;" ,*«,,

e, se a probabilidade ainda é uniforme, temos

se ,fçlp(z) }>1-õ então {,,plc({){ç'(') ' ç'(y) }>1-4õ.
Vejamos. Se Á
Portanto,

{z C Xljp(z)} e « C ..'l, tome no«me«te X' X \ {a} Logo 7'r..x, { p(z) } > l 2Õ

,vlc({){P(') ' Ç'(y) }

#.A(#Á
#x(#x

(,u,'«',, ,y »

1)

1)

(1

:(# {)'
2Õ)2 ? 1 -- 4Õ.

Terminamos, assim, os pré-requisitos probabilísticos necessários para este capítulo
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V.6 Epílogo

No presente capítulo descrevemos somente a prova do Teorema da Proximidade a um Polinõmio de
Grau Total Baixo V.1 5. Como ele nos assegura a corretude do Teste Polinomial de Grau Total Baixo T--Vlll,
fechamos o nosso objetivo de demonstrar o Teorema do PCP 1.4 4. Fica assim condensado neste capítulo o
arsenal "mais técnico" do texto. A esta altura, o leitor já tem em seu poder a demonstração completa, entretanto
precisa, muitas vezes, ainda reavaliar todos os seus passos e verificar os intrincados encaixes do encadeamento
da prova de

./V'7' Ç 7'C7'( 1og(n),l ).

Tivemos a intenção de propiciar ao leitor um mergulho à beleza oriunda das provas robustas
checáveis probabilisticamente. Escolhemos para isto uma introdução via a demonstração do resultado mais
expressivo da área, qual seja, o Teorema do PCP 1.4-4. Este resultado não só é o maior já obtido, como
esperamos que o leitor a esta altura esteja convencido da abrangência dele na área. Entretanto, sempre tivemos
como meta um mergulho técnico, apesar de introdutório. Como já afirmado, queremos dizer com isto que não
seria esta a melhor maneira de um estudioso despretensioso se inteirar do assunto. Para isto, há na literatura
especializada diversos textos, como já mencionado. Não obstante, buscamos cobrir um vácuo, acreditamos,
deixado entre tais textos ilustrativos e os textos técnicos (como os originais p.e.) que já pressupõem uma
grande familiaridade com o tema que é, por si só, bastante eclético e árduo. Com isto, esperamos que o leitor
interessado em proa zir nesta área esteja, este sim, bem "introduzido" . Ficaríamos muito gratos se este objetivo
fosse alcançado.
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