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Rzeczywista geometria algebraiczna zajmuje si¦ studiowaniem wªasno±ci rzeczywistych roz-
wi¡za« ukªadów równa« (zbiory algebraiczne) oraz równa« i nierówno±ci (zbiory semialgebra-
iczne) wielomianowych.

Gªównymi narz¦dziami algebraicznymi w geometrii algebraicznej s¡ funkcje wielomianowe,
regularne i semialgebraiczne. W badaniu odwzorowa« stosuje si¦ wi¦c wªasno±ci pier±cieni,
szczególnie pier±cieni funkcyjnych.

Struktura topologiczna rzeczywistych zbiorów algebraicznych i semialgebraicznych mo»e wy-
dawa¢ si¦ skomplikowana. Zbiór algebraiczny nierozkªadalny mo»e mie¢ np. wiele skªadowych
spójno±ci w topologii euklidesowej, zbiór punktów regularnych zbioru algebraicznego nie musi
by¢ w nim g¦sty. Specy�czn¡ dla rzeczywistej (w odró»nieniu od zespolonej) geometrii algebra-
icznej klas¡ zbiorów jest klasa zbiorów semialgebraicznych z jej charakterystyczn¡ wªasno±ci¡
zamkni¦to±ci wzgl¦dem rzutów. Okazuje si¦, »e dzi¦ki tzw. rozkªadowi komórkowemu zbiory te
maj¡ tak dobre wªasno±ci topologiczne jak istnienie sko«czonych straty�kacji, triangulowalno±¢
czy struktura lokalnie sto»kowa.

Natura obiektów, których badaniem zajmuje si¦ rzeczywista geometria algebraiczna, umo»-
liwia ich opis przez tzw. formuªy pierwszego rz¦du, dzi¦ki czemu dziedzina ta znajduje zastoso-
wania w teorii algorytmów. Wykorzystuje si¦ j¡ m. in. przy okre±laniu zªo»ono±ci i praktycznych
mo»liwo±ci stosowania danego algorytmu. Dost¦pne jest tak»e oprogramowanie, które pozwala
wykonywa¢ obliczenia oraz konstruowa¢ przykªady przy pomocy komputera.

Teoria algorytmów rzeczywistej geometrii algebraicznej stale si¦ rozwija, poczynaj¡c od
pierwszej efektywnej procedury usuwania kwanty�katorów pochodz¡cej od Tarskiego i Seiden-
berga, przez jej bardziej wspóªczesne wersje, a» do algorytmów obliczania topologicznych nie-
zmienników zbiorów semialgebraicznych (jak na przykªad charakterytyka Eulera�Poincaré).

Problemy algorytmiczne w geometrii semialgebraicznej zazwyczaj na wej±ciu maj¡ zadan¡
sko«czon¡ rodzin¦ wielomianów. Dziel¡ si¦ one na dwie gªówne klasy. Pierwsza (problemy lo-
giczne) zawiera m. in. eliminacj¦ kwanty�katorów z formuªy logicznej pierwszego rz¦du, ogólny
problem decyzyjny warto±ci formuªy logicznej bez zmiennych wolnych, czy jego w¦»szy wariant
tylko z kwanty�katorami szczególowymi. Druga (problemy geometryczne i/lub topologiczne)
obejmuje np. rozstrzyganie, czy dany zbiór semialgebraiczny jest pusty, semialgebraiczny opis
skªadowych semialgebraicznej spójno±ci zbioru, decydowanie, czy dwa punkty le»¡ w w tej
samej skªadowej spójo±ci, obliczanie triangulacji i straty�kacji zbioru semialgebraicznego i nie-
zmienników topologicznych z nim zwi¡zanych.
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