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Περίληψη: Ασχολούμαστε με επίλυση καλώς ορισμένων πολυωνυμικών συστη-
μάτων με ακέραιους συντελεστές. Χρησιμοποιούμε πολυωνυμικές ακολουθίες υπο-
λοίπων και τον αλγόριθμο του Sturm. Οι λύσεις των μεθόδων μας είναι πραγματι-
κοί αλγεβρικοί αριθμοί που αναπαρίστανται υπό μορφή διαστημάτων απομόνωσης.

Το προηγούμενο φράγμα με αυτή την αναπαράσταση ήταν ÕB(N30) και το βελ-

τιώνουμε σε ÕB(N12). Τέλος, υλοποιήσαμε και τις τρεις προτεινόμενες μεθόδους
σε maple και παραθέτουμε πειράματα για την αποδοτικότητά τους σε σχέση με
άλλες δημοφιλείς υλοποιήσεις.
Λέξεις κλειδιά: επίλυση στους πραγματικούς, πολυωνυμικά συστήματα, αλγό-
ριθμος Sturm, διαστήματα απομόνωσης.

1 Εισαγωγή

Το πρόβλημα επίλυσης καλώς ορισμένων αλγεβρικών συστημάτων είναι καίριας
σημασίας. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι ασχολούνται με τη γενική περίπτωση ή
αναζητούν λύσεις σε κλειστά αλγεβρικά σώματα [3, 16, 21, 22, 20]. Η παρούσα
διπλωματική βασίζεται στα αποτελέσματα [5, 6] και επικεντρώνεται στην επίλυση
στους πραγματικούς σε διμετάβλητα συστήματα. ΄Ετσι βρίσκουμε ακριβή φράγμα-
τα πολυπλοκότητας γι’ αυτή την περίπτωση και μελετούμε διάφορους αλγορίθμους
στην πράξη. Οι αλγόριθμοι είναι επέκταση των αντίστοιχων μεθόδων στο [31].
Σχετικές εργασίες είναι [15, 9, 23]. Εναλλακτικές προσεγγίσεις βρίσκονται στα
[19, 26]. Τέλος, ο προσδιορισμός της τοπολογίας μιας πραγματικής αλγεβρικής
καμπύλης πρέπει να υπολογίσει εν κατακλείδι τις πραγματικές λύσεις ενός συστή-
ματος δύο εξισώσεων σε δύο μεταβλητές, δείτε [2, 10, 34, 13, 1].

2 Προκαταρκτικά

Σε ότι ακολουθεί, με OB εννοούμε πολυπλοκότητα bit και με ÕB αγνοούμε
(πολυ)-λογαριθμικούς παράγοντες. Για f ∈ Z[y1, . . . , yk, x], το deg(f) δείχνει
το συνολικό βαθμό, ενώ το degx(f) δηλώνει το βαθμό του πολυωνύμου ως προς
x. Με L (f) φράσσουμε το δυαδικό μήκος των συντελεστών του f (συμπεριλαμ-
βάνοντας ένα bit για το πρόσημο). Υποθέτουμε L (deg(f)) = O(L (f)).

∗Επιβλέπων: Ιωάννης Ζ. Εμίρης. Συνεργασία με τον Ηλία Τσιγαρίδα.

1



2.1 Πραγματικοί Αλγεβρικοί Αριθμοί

Επιλέγουμε να αναπαραστήσουμε τους πραγματικούς αλγεβρικούς αριθμούς α ∈
Ralg με αναπαράσταση διαστημάτων απομόνωσης (isolating interval representa-
tion). Η αναπαράσταση περιλαμβάνει ένα χωρίς-τετράγωνα (square-free) πολυώ-
νυμο f το οποίο έχει ρίζα το α και ένα διάστημα με άκρα ρητούς το οποίο περιέχει
το α και καμία άλλη ρίζα. Αν α η μοναδική ρίζα του f στο διάστημα I = [IL, IR],
όπου IL, IR ∈ Q, το συμβολίζουμε ως: α ≃ [f,I] = [f, [IL, IR]].

2.2 Πολυωνυμικές Ακολουθίες Υπολοίπων

Καίρια σημασία στις μεθόδους μας έχει ο υπολογισμός του ΜΚΔ δύο πολυωνύμων.
Στις εφαρμογές ενδιαφερόμαστε για τις ρίζες του ΜΚΔ. Αρκεί λοιπόν να υπολογι-
στεί ο ΜΚΔ μέχρι ομοιότητα. ΄Ετσι, χρησιμοποιούμε ακολουθίες υπολοίπων που
μοιάζουν με την ακολουθία που προκύπτει από την ψευδο-ευκλείδια διαίρεση των
δύο πολυωνύμων. Οι παραλλαγές που χρησιμοποιούνται στην πράξη είναι οι προση-
μασμένες ακολουθίες υπολοίπων (βλ. [2, 33, 35] και αναφορές εκεί). Εδώ ασχολού-
μαστε με προσημασμένες Subresultant και Sturm-Habicht ακολουθίες (SR(f, g)
και StHa(f, g) αντίστοιχα). ΄Ετσι υπολογίζουμε μια ακολουθία που μοιάζει με
την R0 = f,R1 = g,R2 = − prem (f, g) , . . . , Rk = − prem (Rk−2, Rk−1) ,

όπου prem (Ri, Ri+1) το υπόλοιπο της αντίστοιχης ευκλείδιας ψευδο-διαίρεσης και
prem (Rk−1, Rk) = 0. Στην περίπτωσή μας, το πολυώνυμο g είναι η παράγωγος
του f · βλ. [11, 2]. Ακολουθούν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τον
υπολογισμό και την αποτίμηση αυτών των ακολουθιών. Με sr(f, g) συμβολίζουμε
την ακολουθία των πρωτεύοντων συντελεστών υποαπαλοιφουσών (principal su-
bresultant coefficients), με SRQ(f, g) τη μπότα πηλίκο (quotient boot) και με
SR(f, g; a) την ακολουθία αποτιμημένη πάνω στο a ∈ Q.

Πρόταση 2.1. [17, 18, 27] ΄Εστω p ≥ q. Η SR(f, g) υπολογίζεται σε χρόνο

ÕB(p2qτ) με L (SRj(f, g)) = O(pτ). Η μπότα πηλίκο, οποιοδήποτε πολυώνυμο

στην SR(f, g), η απαλοίφουσα και ο ΜΚΔ υπολογίζονται σε χρόνο ÕB(pqτ).

Λήμμα 2.2. [17, 27] ΄Εστω p ≥ q. Μπορούμε να υπολογίσουμε την SR(f, g; a),

όπου a ∈ Q ∪ {±∞} και L (a) = σ, σε χρόνο ÕB(pqτ + q2σ + p2σ), όπου τ =

max{L (f) ,L (g)}. Αν το f(a) γνωστό, τότε το φράγμα γίνεται ÕB(pqτ + q2σ).

Ορισμός 2.3. ΄Εστω L μια λίστα πραγματικών αριθμών. Με VAR(L) συμβολί-
ζουμε το πλήθος (πιθανώς τροποποιημένων, δείτε [2, 11]) εναλλαγών προσήμου.

Πόρισμα 2.4. Για οποιαδήποτε f, g, το VAR(SR(f, g; a)) υπολογίζεται σε χρόνο

ÕB(pqτ + min{p, q}2σ), δεδομένου πως το πρόσημο sign(f(a)) είναι γνωστό.

2.3 Πολυώνυμα μίας μεταβλητής

Οι μέθοδοι της ενότητας 3 στηρίζονται στην επίλυση πολυωνύμων μιας μεταβλητής
στους πραγματικούς. Εδώ θα αναφέρουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα τα
οποία χρειαζόμαστε για τη συνέχεια. Για περισσότερα δείτε [8].

Πρόταση 2.5 (Αλγόριθμος Sturm). [7, 8] ΄Εστω f ∈ Z[x] με βαθμό p και
L (f) ≤ τf . Μπορούμε να υπολογίσουμε τις πραγματικές ρίζες και τις πολλαπλό-

τητες του f υπό μορφή διαστημάτων απομόνωσης σε χρόνο ÕB(p6 + p4τ2
f ). Τα

άκρα των διαστημάτων έχουν δυαδικό μήκος που φράσσεται από O(p2 + p τf ) και
L (fred) = O(p + τf ), όπου fred το χωρίς-τετράγωνα μέρος της f.
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Πόρισμα 2.6 (Υπολογισμός προσήμου - sign at). [2, 8] Δοθέντος ενός πραγ-
ματικού αλγεβρικού αριθμού α ∼= (f, [a, b]), με L (a) = L (b) = O(pτf ), και ενός
g ∈ Z[x], τέτοιου που deg(g) = q,L (g) = τg, υπολογίζουμε το πρόσημο sign(g(α))

σε χρόνο (bit-πολυπλοκότητα) ÕB(pq max{τf , τg} + pmin{p, q}2τf ).

Λήμμα 2.7 (Aggregate separation). Δοθέντος f ∈ Z[x], το άθροισμα των
δυαδικών μηκών όλων διαστημάτων απομόνωσης των πραγματικών ριζών του f

είναι O(p2 + p τf ).

Πόρισμα 2.8 (Intermediate Points). Δοθείσης μιας λίστας με τις πραγματικές
ρίζες του f υπό μορφή διαστημάτων απομόνωσης, υπολογίζουμε ρητούς μεταξύ

τους σε χρόνο ÕB(p2 + pτf ).

2.4 Πολυώνυμα πολλών μεταβλητών

Με πολυώνυμα σε πολλές μεταβλητές χρησιμοποιούμε την τεχνική της δυαδικής
κατάτμησης (binary segmentation) [27]. Μια εναλλακτική προσέγγιση βρίσκεται
στο [14]. ΄Εστω f, g ∈ (Z[y1, . . . , yk])[x] με L (f) ,L (g) ≤ τ , degx(f) = p ≥ q =

degx(g), degyi
(f) ≤ di και degyi

(g) ≤ di. ΄Εστω ακόμη d =
∏k

i=1 di.

Πρόταση 2.9. [27] Υπολογίζουμε την SRQ(f, g), οποιοδήποτε πολυώνυμο της

SR(f, g) και την απαλοίφουσα res(f, g) σε χρόνο ÕB(q(p + q)k+1dτ).

Λήμμα 2.10. Η SR(f, g) υπολογίζεται σε χρόνο ÕB(q(p + q)k+2dτ).

Θεώρημα 2.11. Αποτιμούμε την SR(f, g) στο x = α, όπου a ∈ Q ∪ {∞} και

L (a) = σ, σε χρόνο ÕB(q(p + q)k+1d max{τ, σ}).

Πόρισμα 2.12. Υπολογίζουμε την SR(f, g) σε χρόνο ÕB(pq(p + q)2dτ). Για
οποιοδήποτε πολυώνυμο SRj(f, g) της SR(f, g), ισχύει degx(SRj(f, g)) = O(max{p, q}),
degy(SRj(f, g)) = O(max{p, q}d) και L (SRj(f, g)) = O(max{p, q}τ).

Πόρισμα 2.13. Υπολογίζουμε την SRQ(f, g), οποιοδήποτε πολ/μο της SR(f, g),

και την απαλοίφουσα res(f, g) σε χρόνο ÕB(pq max{p, q}dτ).

Πόρισμα 2.14. Υπολογίζουμε την SR(f, g ; a), όπου a ∈ Q∪{∞} και L (a) =

σ, σε χρόνο ÕB(pq max{p, q}d max{τ, σ}). Για τα πολυώνυμα SRj(f, g ; a) ∈
Z[y], εκτός των f, g, έχουμε degy(SRj(f, g ; a)) = O((p+q)d) και L (SRj(f, g ; a))
= O(max{p, q}τ + min{p, q}σ).

2.4.1 Υπολογισμός προσήμου πολυων. δύο μεταβλητών

Ανάγουμε τον υπολογισμό του προσήμου του f ∈ Z[x, y] πάνω στο (α, β) ∈ R2
alg

σε υπολογισμό προσήμου πάνω σε πολλά σημεία στο Q2. ΄Εστω degx(f) =
degy(f) = n1, L (f) = σ και α ∼= (A, [a1, a2]), β ∼= (B, [b1, b2]), όπου A,B ∈
Z[X], deg(A) = deg(B) = n2, L (A) = L (B) = σ. Η ιδέα είναι πως υπολο-
γίζουμε την ακολουθία SR(A, f) ως προς x, και δημιουργούμε δύο αντίγραφα.
Αποτιμούμε το ένα αντίγραφο στο αριστερό άκρο a1 και το άλλο αντίγραφο στο
δεξί άκρο a2, και κάθε μια ακολουθία αποτιμάται πάνω στο β με το πόρ. 2.6. Τε-
λικά καταμετρώντας τις εναλλαγές προσήμου μπορούμε να αποφανθούμε για το
πρόσημο της f πάνω στο (α, β). ΄Ετσι ο αλγόριθμος γενικεύει την περίπτωση μιας
μεταβλητής, [29, 8, 35] (πόρ. 2.6). Για τα A και B, υποθέτουμε πως ξέρουμε τις
τιμές τους στα a1, a2 και b1, b2 αντίστοιχα.

3



Θεώρημα 2.15 (bivariate-sign at). ΄Εστω f ∈ Z[x, y] τέτοιο που degx(f) =
degy(f) = n1 και L (f) = σ και δύο πραγμ. αλγ. αριθμοί α ∼= (A, Iα) = [a1, a2],
β ∼= (B, Iβ) = [b1, b2] όπου A,B ∈ Z[X], deg(A) = deg(B) = n2, L (A) =
L (B) = σ και Iα, Iβ ∈ Q2. Τότε αποτιμούμε το πρόσημο του f πάνω στα α και β

με πολυπλοκότητα ÕB(n2
1 n3

2 σ), υποθέτοντας n1 ≤ n2.

3 Αλγόριθμοι

Εδώ παρουσιάζουμε τις μεθόδους μας για επίλυση 2 × 2 συστημάτων.

3.1 Αλγόριθμος grid
Η μέθοδος grid είναι η άμεση προσέγγιση, δείτε επίσης [9]. Υπολογίζουμε τις
πραγματικές λύσεις ως προς x και ως προς y των απαλοιφουσών resx(f, g) και
resy(f, g). Εν συνεχεία, τις ταιριάζουμε με τον αλγόριθμο bivariate-sign at
(θεώρ. 2.15) εξετάζοντας όλα τα παραλληλόγραμμα στο επαγόμενο πλέγμα. Η
έξοδος είναι μια λίστα ζευγών πραγματικών αλγεβρικών αριθμών, η οποία αναπα-
ρίσταται υπό μορφή διαστημάτων απομόνωσης. Τα άκρα ορίζουν παραλληλόγραμμα
με μοναδική λύση στο εσωτερικό τους.
Η μέθοδς είναι ελκυστική μιας και είναι απλή, αλλά ο υπολογισμός προσήμου

είναι πολύ ακριβός. Ο αλγόριθμος δεν απαιτεί γενική θέση· στη συνέχεια παρου-
σιάζουμε μια γενική μέθοδο στρέβλωσης η οποία φέρνει το σύστημα σε γενική
θέση προκειμένου να υπολογιστούν και οι πολλαπλότητες στον ίδιο ασυμπτωτικό
χρόνο. Ο αλγόριθμος επιτρέπει τη χρήση ευρετικών όπως είναι ο μικτός όγκος, ή
η απαρίθμηση των ριζών σε συγκεκριμένη τετμημένη (βλ. ενότητα 4).

Θεώρημα 3.1. Η απομόνωση όλων των πραγματικών ριζών του συστήματος

f = g = 0 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο grid έχει πολυπλοκότητα ÕB(n14+n13σ),

δεδομένου σ = O(n3)· ή ÕB(N14), όπου N = max{n, σ}.

Στη συνέχεια εξετάζουμε την πολλαπλότητα μιας ρίζας (α, β) του συστήμα-
τος. Παρόμοιες εργασίες περιλαμβάνουν [10, 30, 34]. Η μέθοδος μας ανάγεται σε
διμετάβλητο υπολογισμό προσήμου και δεν απαιτεί παραγοντοποίηση.

3.1.1 Ντετερμινιστική στρέβλωση (Deterministic shear)

Βρίσκουμε μια επαρκή (οριζόντια) στρέβλωση τέτοια που η εξίσωση

Rt(x) = resy (f(x + ty, y), g(x + ty, y)) , (1)

έχει απλές ρίζες και οι οποίες αντιστοιχούν στις προβολές των λύσεων του συ-
στήματος f(x, y) = g(x, y) = 0, όπου t 7→ t0 ∈ Z, και ο βαθμός των πολυωνύμων
παραμένει ο ίδιος. Για μια διαφορετική προσέγγιση δείτε [12, 2].

Λήμμα 3.2. Ο υπολογισμός ενός t0 ∈ Z, τέτοιου που η αντίστοιχη στρέβλωση

να είναι επαρκώς γενική, έχει πολυπλοκότητα ÕB(n10 + n9σ).

Θεώρημα 3.3. Υπό τις προϋποθέσεις του θεωρήματος 3.1, έχοντας απομονώσει
όλες τις πραγματικές ρίζες του f = g = 0, είναι πιθανό να προσδιορίσουμε τις

πολλαπλότητές τους σε χρόνο ÕB(n12 + n11σ + n10σ2).
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3.2 Ο αλγόριθμος m rur
Η μέθοδος m rur υποθέτει πως τα πολυώνυμα είναι σε Γενική Θέση: διαφορετικές
ρίζες προβάλλονται σε διαφορετικές τετμημένες και οι συντελεστές ως προς y δεν
έχουν κοινές ρίζες.

Πρόταση 3.4. [10, 2] ΄Εστω f, g πολυώνυμα πρώτα μεταξύ τους, σε γενική
θέση. Αν SRj(x, y) = srj(x)yj + srj,j−1(x)yj−1 + · · ·+ srj,0(x), και (α, β) είναι
μια πραγματική λύση του συστήματος f = g = 0, τότε υπάρχει k, τέτοιο που

sr0(α) = · · · = srk−1(α) = 0, srk(α) 6= 0 και β = − 1
k

srk,k−1(α)
srk(α) .

Αυτό εκφράζει την τεταγμένη μιας λύσης με ρητή αναπαράσταση πολυωνύμου
μιας μεταβλητής (Rational Univariate Representation (rur)) ως προς την τετμη-
μένη. Η rur εφαρμόζεται σε αλγεβρικά συστήματα πολλών μεταβλητών [4, 28, 2]
και γενικεύει τη μέθοδο του Kronecker. Ο αλγόριθμός είναι παρόμοιος με τους
[12, 10]. Τροποποιήσαμε τον αλγόριθμο [9], ώστε η έξοδος να περιλαμβάνει δια-
στήματα απομόνωσης, εξού και το όνομα τροποποιημένος-rur (modified rur -
m rur). Η πιο σημαντική διαφορά με το [10] είναι πως εκείνοι χρησιμοποιούν ανα-
παράσταση Thom για τους πραγματικούς αλγεβρικούς αριθμούς. Προβάλλουμε
στους άξονες x και y και για κάθε πραγματική λύση στον άξονα x υπολογίζουμε
την τεταγμένη χρησιμοποιώντας την πρότ. 3.4. Αρχικά υπολογίζουμε την ακολου-

θία SR(f, g) ως προς y σε χρόνο ÕB(n5 σ) (πόρ. 2.12).
Η πρώτη φάση (προβολή) είναι παρόμοια με τον grid. Η πολυπλοκότητα

καθορίζεται από την επίλυση στους πραγματικούς των απαλοιφουσών, δηλαδή

ÕB(n12 + n10 σ2). ΄Εστω αi, αντίστοιχα βj , να είναι οι πραγματικές συντεταγμέ-

νες. Υπολογίζουμε τους ρητούς qj μεταξύ των βj σε χρόνο ÕB(n5σ), μέσω της
συνάρτησης intermediate points(Py):

q0 < β1 < q1 < β2 < · · · < βℓ−1 < qℓ−1 < βℓ < qℓ, (2)

όπου ℓ ≤ 2n2. Κάθε βj αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αi. Η πολλαπλότητα του αi

είναι η πολ/τα μιας πραγμ. λύσης του συστήματος που το έχει σαν τετμημένη. Εν

συνεχεία, υπολογίζουμε σε χρόνο ÕB(n9 + n8 σ) ένα k τέτοιο που η πρόταση 3.4
να ικανοποιείται, βλ. [24, 10]. Τέλος, εκμεταλλευόμαστε τη γενική θέση και την
εξίσωση (2), ώστε να ταιριάξουμε τις πραγματικές λύσεις του Rx με αυτές του

Ry, σε συνολικό χρόνο (όλες οι επαναλήψεις) ÕB(n10 + n9σ).

Θεώρημα 3.5. Απομονώνουμε όλες τις πραγματικές ρίζες του συστήματος f =
g = 0, αν τα f , g είναι σε γενική θέση, με τον αλγόριθμο m rur σε χρόνο

ÕB(n12 + n10σ2)· η απλά ÕB(N12), όπου N = max{n, σ}.

Η υπόθεση γενικής θέσης είναι χωρίς βλάβη της γενικότητας αφού μπορούμε
πάντα να τοποθετήσουμε το σύστημα σε τέτοια θέση εφαρμόζοντας στρέβλωση·
δείτε ενότητα 3.1.1 και επίσης [2, 10]. Το δυαδικό μήκος των συντελεστών των

πολυωνύμων του (στρεβλωμένου) συστήματος γίνεται Õ(n + σ) [10] και δεν αλ-
λάζει το φράγμα του θεωρ. 3.5. Απομένει να εκφραστούν οι πραγματικές λύσεις
στο αρχικό σύστημα συντεταγένων· κάτι μη τετριμμένο στην πράξη.

3.3 Ο αλγόριθμος g rur
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιεί μερικές
ιδέες από τον m rur και στηρίζεται σε υπολογισμούς ΜΚΔ πολυωνύμων με συν-
τελεστές σε σώμα επέκτασης προκειμένου να είναι αποδοτικός (εξού και το όνομα
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g rur από το gcd). Για αυτούς τους υπολογισμούς ΜΚΔ χρησιμοποιούμε τον
αλγόριθμο και την υλοποίηση σε maple των [32].
Τα πρώτα βήματα είναι παρόμοια με αυτά των προηγούμενων αλγορίθμων: Προ-

βάλλουμε στους άξονες, επιλύουμε στους πραγματικούς και υπολογίζουμε τα εν-

διάμεσα σημεία στον άξονα y. Η μέθοδος έχει πολυπλοκότητα ÕB(n12 + n10σ2).
Για κάθε τετμημένη x, έστω α, υπολογίζουμε το χωρίς τετράγωνα μέρος των
f(α, y) και g(α, y), έστω f̄ και ḡ. Υποθέτοντας ταχείς αλγορίθμους πολλαπλασια-
σμού, κάτι το οποίο στο [32] δεν είχε γίνει, επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία

O(n2) φορές, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να είναι ÕB(n6σ2). Τώρα για

κάθε α, υπολογίζουμε το h = gcd(f̄ , ḡ) με συνολικό κόστος ÕB(n8 + n6σ2). Οι
πραγματικές λύσεις του h αντιστοιχούν στις λύσεις του συστήματος με τετμημένη
α. Η καρδιά της μεθόδου βρίσκεται στο γεγονός πως το h αλλάζει πρόσημο μόνο
πάνω στο διάστημα το οποίο περιέχει τις πραγματικές του ρίζες. Προκειμένου
να ελέγξουμε αυτά τα πρόσημα, αρκεί να αντικαταστήσουμε το y στο h από τα
ενδιάμεσα σημεία, παίρνοντας έτσι ένα πολυώνυμο στο Z[α], βαθμού O(n). Τώρα
κοιτάμε αυτό το πολυώνυμο στον Z[x] και το αποτιμούμε πάνω στο α με κόστος

ÕB(n6 + n5σ + n4sj). Αθροίζοντας πάνω σε O(n2) σημεία και από το λήμμα 2.7

παίρνουμε ÕB(n8 + n7σ), με συνολική πολυπλοκότητα ÕB(n10 + n9σ).

Θεώρημα 3.6. Απομονώνουμε τις πραγματικές λύσεις του συστήματος f =

g = 0, με τη μέθοδο g rur σε χρόνο ÕB(n12 + n10σ2)· ή ÕB(N12), όπου N =
max{n, σ}.

4 Εφαρμογές, Υλοποίηση και Πειράματα

Οι μέθοδοι που παρουσιάσαμε βρίσκουν εφαρμογή στην απαρίθμηση πραγμ. ριζών
πολυωνύμων με συντελεστές σε σώμα επέκτασης, σε πολλές ανισώσεις με ακέ-
ραιους συντελεστές σε δύο μεταβλητές, καθώς επίσης και στην πολυπλοκότητα
υπολογισμού τοπολογίας αλγεβρικής καμπύλης στον R2. Για περισσότερα δείτε
[6, 5]. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την υλοποίησή μας ανοιχτού κώδικα σε ma-
ple1 και αναδεικνύει τις δυνατότητές του συγκριτικά με άλλα πακέτα. Παρέχουμε
μεθόδους για προσημασμένες ακολουθίες υπολοίπων, επίλυση στους πραγματι-
κούς μέσω του αλγορίθμου του Sturm, υπολογισμούς με έναν και δύο πραγματι-
κούς αλγεβρικούς αριθμούς, όπως ο υπολογισμός προσήμου και η σύγκριση, και
επίλυση 2 × 2 συστημάτων με ακέραιους συντελεστές.

4.1 Οι αλγόριθμοί μας

Εξετάσαμε τα πολυωνυμικά συστήματα που παρουσιάζονται στα [6, 5]. Τα συστή-
ματα Ri,Mi,Di είναι από το [9], τα Ci από [12] και τα Wi, i = 1, . . . , 4, είναι τα
Ci αφού εναλλάξουμε τους ρόλους των x, y. Για υπολογισμούς ΜΚΔ σε σώμα
επέκτασης, χρησιμοποιήσαμε το [32]. Οι βέλτιστοι αλγόριθμοι για τον υπολογισμό
και την αποτίμηση ακολουθιών υπολοίπων δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη.
Τα κύρια πειραματικά αποτελέσματά μας φαίνονται στον πίνακα 1 κάτω από τον

τίτλο slv (Sturm soLVer). Η απόδοση όλων των υλοποιήσεων είναι ο μέσος όρος
10 εκτελέσεων σε maple 9.5 σε γραμμή εντολών σε έναν 2GHz AMD64@3K+
επεξεργαστή με 1GB RAM. Ο g rur είναι επικρατέστερος αφού είναι γρηγορότε-
ρος από τον grid και τον m rur σε 17 από τις 18 περιπτώσεις. ΄Ισως αυτό να μην

1www.di.uoa.gr/~erga/soft/SLV index.html
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ισχύει όταν ο βαθμός στο σώμα επέκτασης είναι μεγάλος. ΄Ολοι οι αλγόριθμοι χρη-
σιμοποιούν φίλτρα προκειμένου να είναι αποδοτικοί. Το κυριότερο από αυτά είναι η
αριθμητική διαστημάτων προκειμένου να αποφεύγουμε τις χρονοβόρες αποτιμήσεις
ακολουθιών πολυωνύμων όπου αυτό είναι δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε το [6]. Αναλύοντας τους χρόνους παρατηρούμε σε γενικές γραμμές: ο grid
ξοδεύει περίπου το 73% του χρόνου εκτέλεσης στο ταίριασμα λύσεων, ο m rur
το 45-50% του χρόνου εκτέλεσης στο ταίριασμα και ένα 24-27% στα φίλτρα και
τέλος ο g rur το 55-80% του χρόνου στο ταίριασμα, συμπεριλαμβάνοντας το χρό-
νο για υπολογισμούς ΜΚΔ σε σώμα επέκτασης. Τα ποσοστά αυτά είναι ελαφρά
αυξημένα όταν ο grid και ο g rur επιλύουν στρεβλωμένα συστήματα.

4.2 ΄Αλλες υλοποιήσεις

Το fgb/rs2 [28] πραγματοποιεί επίλυση στους πραγματικούς χρησιμοποιώντας βά-
σεις Gröbner και rur, μέσω του περιβάλλοντος που παρέχει σε maple· επιπλέον
ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν το χρόνο απόκρισης κατά 20-30%. Ελέγξαμε
επίσης τρία πακέτα της synaps3: ο sturm είναι μια απλοϊκή έκδοση του grid
[9]· ο subdiv υλοποιεί το [23], χρησιμοποιώντας βάση Bernstein και αριθμητική
διπλής ακριβείας. Απαιτεί ένα αρχικό πλαίσιο και το [−10, 10]× [−10, 10] χρησιμο-
ποιήθηκε. Ο newmac [25] είναι γενικός και βασίζεται σε ιδιοδιανύσματα με χρήση
του πακέτου lapack και υπολογίζει όλες τις μιγαδικές λύσεις.

maple υλοποιήσεις: Ο insulate υλοποιεί το [34] για τον υπολογισμό της
τοπολογίας μιας πραγματικής αλγεβρικής καμπύλης και ο top υλοποιεί το [12]. Οι
δύο αυτές υλοποιήσεις μας παραχωρήθηκαν από τους αντίστοιχους συγγραφείς.
Προσπαθήσαμε να τις τροποποιήσουμε ώστε να τερματίζουν μόλις υπολογίζουν
τις πραγματικές λύσεις που αντιστοιχούν στο επαγόμενο διμετάβλητο σύστημα.
Δεν ήταν όμως εύκολο να κάνουμε τέτοιες τροποποιήσεις ώστε να αντιμετωπί-
ζουν γενικά συστήματα και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν χρόνοι στο πρώτο
σετ πειραμάτων. Ο top έχει μια παράμετρο που καθορίζει την αρχική ακρίβεια
(δεκαδικά ψηφία)· δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να επιλέξει κανείς μια καλή αρχική
τιμή. ΄Ετσι, ακολουθήσαμε το [13] και καταγράψαμε την απόδοσή του για ακρίβεια
60 και 500 ψηφίων.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 1. Στις περιπτώσεις

που κάποια υλοποίηση δεν κατάφερε να βρει σωστό πλήθος πραγματικών λύσεων
σημαδεύουμε με ένα *. Σημειώστε πως ο newmac χρειάζεται ένα ακόμη βήμα
ώστε να διαχωρίσει κανείς τις πραγματικές λύσεις μεταξύ όλων των μιγαδικών.
Ο g rur είναι γρηγορότερος από το fgb/rs σε 8 από τις 18 περιπτώσεις,

συμπεριλαμβάνοντας το C5. Είναι επίσης γρηγορότερος από τον sturm σε 6 από
τα 18 πειράματα. Συγκριτικά με τον subdiv ο g rur είναι γρηγορότερος στις
μισές περιπτώσεις. Παρατηρήστε πως ο subdiv συμπεριφέρεται περίεργα στα C1

και W1. Συγκριτικά με τον newmac, ο g rur τα πάει καλύτερα στα M4,D1

και W3 και είναι συγκρίσιμος στα R1 και R3. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως ο
newmac δεν υπολογίζει όλες τις πραγματικές λύσεις. Σχετικά με τις υλοποιήσεις
τοπολογίας, ο g rur είναι ταχύτερος από τον insulate σε όλα τα συστήματα
εκτός του W2. Συγκριτικά με τον top ξεκινώντας με 60 ψηφία, ο g rur είναι
ταχύτερος σε όλα τα συστήματα πλην του W2. Με 500 ψηφία, ο top εξακολουθεί
να είναι ταχύτερος στο W2. Καθώς η διάσταση των πολυωνυμικών συστημάτων

2http://www-spaces.lip6.fr/index.html
3http://www-sop.inria.fr/galaad/logiciels/synaps/
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(Σ)
βαθμός

λ
ύ
σ
ε
ις

Μέσος Χρόνος (msecs)
ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

slv
fgb/rs

synaps
insulate

top
f g grid m rur g rur sturm subdiv newmac 60 500

R1 3 4 2 5 9 5 26 2 2 5 − − −

R2 3 1 1 66 21 36 24 1 1 1 − − −

R3 3 1 1 1 2 1 22 1 2 1 − − −

M1 3 3 4 87 72 10 25 2 1 2 − − −

M2 4 2 3 4 5 4 24 1 289* 2 − − −

M3 6 3 5 803 782 110 30 230 5, 058* 7 − − −

M4 9 10 2 218 389 210 158 90 3* 447 − − −

D1 4 5 1 6 12 6 28 2 5 8 − − −

D2 2 2 4 667 147 128 26 21 1* 2 − − −

C1 7 6 6 1, 896 954 222 93 479 170, 265* 39 524 409 1, 367

C2 4 3 6 177 234 18 27 12 23* 4 28 36 115

C3 8 7 13 580 1, 815 75 54 23 214* 25 327 693 2, 829

C4 8 7 17 5, 903 80, 650 370 138 3, 495 217* 190* 1, 589 1, 624 6, 435

C5 16 15 17 > 20
′

60, 832 3, 877 4, 044 > 20
′

6, 345* 346* 179, 182 91, 993 180, 917

W1 7 6 9 2, 293 2, 115 247 92 954 55, 040* 39 517 419 1, 350

W2 4 3 5 367 283 114 29 20 224* 3 27 20 60

W3 8 7 13 518 2, 333 24 56 32 285* 25 309 525 1, 588

W4 8 7 17 5, 410 77, 207 280 148 4, 086 280* 207* 1, 579 1, 458 4, 830

Πίνακας 1: Απόδοση του λογισμικού μας και άλλων πακέτων.

αυξάνει, ο g rur φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικός και από τις δύο αυτές
υλοποιήσεις.
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[10] L. González-Vega and M. El Kahoui. An Improved Upper Complexity
Bound for the Topology Computation of a Real Algebraic Plane Curve. J.
Complexity, 12(4):527–544, 1996.
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