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1 Wprowadzenie

Dekompozycje drzewiaste. Metody dekompozycyjne należą do najstarszych i najbardziej podstawowych tech-
nik stosowanych w projektowaniu algorytmów. Mówiąc ogólnie, rozkładamy rozważany problem obliczeniowy na
pewną liczbę mniejszych lub w pewnym sensie prostszych podproblemów, rozwiązujemy te podproblemy, i osta-
tecznie agregujemy uzyskane wyniki zgodnie z dekompozycją. W tym autoreferacie skupiamy się na problemach
we wszelakiego rodzaju sieciach, które są zazwyczaj modelowane matematycznie jako grafy. W związku z tym
badamy dekompozycje grafów i ich zastosowania w informatyce.

Głównym obiektem naszego zainteresowania są dekompozycje drzewiaste. Intuicyjnie mówiąc, dekompozycja
drzewiasta to taki podział grafu na części, zwane workami, że struktura interakcji między różnymi częściami może
być opisana poprzez drzewo. Formalnie dekompozycja drzewiasta grafu G to para (T ,β), gdzie T jest drzewem, a
β jest funkcją przypisującą każdemu węzłowi x drzewa T jego worek β(x), który jest podzbiorem wierzchołków G.
Wymagamy przy tym, że następujące dwa aksjomaty są spełnione:

1. Dla każdego wierzchołka u grafuG, węzły x drzewa T spełniające warunek u ∈ β(x) indukują niepuste, spójne
poddrzewo T .

2. Dla każdej krawędzi uv grafu G, istnieje węzeł x drzewa T spełniający warunek {u,v} ⊆ β(x).

Można spojrzeć na tę definicję równoważnie w następujący sposób. Wyobraźmy sobie, że każdy wierzchołek u
grafu G jest kroplą farby, która jest rozmazana na poddrzewie T składającym się ze wszystkich węzłów, których
worki zawierają u. Następująca zasada musi być przy tym zachowana: jeśli dwa wierzchołki G sąsiadują ze sobą,
to poddrzewa T , na które są one rozmazane, muszą się przecinać. W pewnym sensie oznacza to, że topologia grafu
G jest odzwierciedlona w drzewie T .

Dekompozycje drzewiaste w przedstawionej powyżej formie zostały wprowadzone przez Robertsona i Seymo-
ura w serii artykułów dotyczących teorii minorów, jako techniczne narzędzie używane przy rozwiązywaniu hipo-
tezy Wagnera [154]. Okazuje się jednak, że oferują one bardzo wygodny język do opisu różnego rodzaju hierarchicz-
nych rozkładów grafów, a w związku z tym mają szerokie zastosowania w teorii grafów i informatyce. Przykładowo,
klasyczne twierdzenie Tutte’a o dekompozycji grafu na 3-spójne składowe można przedstawić następująco.

Twierdzenie 1 (Twierdzenie Dekompozycyjne Tutte’a, [161]). Każdy graf ma dekompozycję drzewiastą, w której każda
adhezja ma wielkość co najwyżej 2 oraz każde torso worka jest albo 3-spójne albo jest cyklem.

W powyższym twierdzeniu, adhezja związana z krawędzią xy dekompozycji drzewiastej to przecięcie β(x)∩β(y)
worków związanych z końcami tej krawędzi, zaś torso worka β(x) to graf otrzymany z podgrafu indukowanego
przez β(x) poprzez dodanie wszystkich możliwych krawędzi w adhezjach związanych z krawędziami incydentnymi
z x. Intuicyjnie, dekompozycje drzewiaste, w których adhezje są małe, odpowiadają rozkładom grafów używającym
małych separatorów.

Innym przykładem fundamentalnego twierdzenia z teorii grafów, które można przedstawić za pomocą języka
dekompozycji drzewiastych, jest Twierdzenie Strukturalne Robertsona i Seymoura dla grafów z wykluczających
ustalony minor [153]. Twierdzenie to stanowi centralny wynik teorii minorów. Przypomnijmy, że graf H jest
minorem grafu G, jeśli H można otrzymać z G przy pomocy stosowania następujących operacji: usuwanie wierz-
chołków, usuwanie krawędzi i ściąganie krawędzi. Porządek minorowy jest fundamentalnym pojęciem zawierania
dla grafów, które to pojęcie w pewnym sensie zachowuje podstawowe własności topologiczne grafu. Na przykład
Twierdzenie Kuratowskiego-Wagnera mówi, że grafy planarne to dokładnie grafy, które wykluczają K5 i K3,3 jako
minory. Twierdzenie Strukturalne Robertsona i Seymoura stwierdza, że dla dowolnego ustalonego grafu H , grafy
wykluczające H jako minor mają strukturę, która uogólnia strukturę grafów planarnych.
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Rysunek 1: Struktura grafu wykluczającego ustalony graf H jako minor. Rysunek autorstwa Felixa Reidla.

Twierdzenie 2 (Twierdzenie Strukturalne dla grafów wykluczających H jako minor, [153]). Dla każdego grafu H
istnieje taka stała α ∈N i powierzchnia Σ, że każdy graf G, który wyklucza H jako minor, ma dekompozycję drzewiastą, w
której wszystkie adhezje mają rozmiar co najwyżej α, a torso każdego worka jest α-prawie zanurzalne w powierzchnię Σ.

Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne definicji α-prawie zanurzenia, intuicyjnie oznacza to, że graf można
narysować na powierzchni Σ modulo ograniczona liczbą anomalii, np. wierzchołków, które nie są zanurzone.
Szczegółowe wprowadzenie do tej tematyki można znaleźć w książce Mohara i Thomassena [123], zaś ilustracja
struktury grafów wykluczających H jako minor znajduje się na Rysunku 1.

Powyższe Twierdzenie Strukturalne jest znakomitym przykładem zastosowania paradygmatu metod dekom-
pozycyjnych. Przy jego pomocy możemy sprowadzić rozwiązanie danego zagadnienia — czy to udowodnienie
wyniku kombinatorycznego, czy zaprojektowanie wydajnego algorytmu — na grafach wykluczających H jako mi-
nor do przypadku grafów, które są prawie zanurzalne w ustaloną powierzchnię, oraz łączenia wyników zgodnie
z dekompozycją. Przypadek grafów prawie zanurzalnych jest zazwyczaj prostszy, ponieważ możemy dodatkowo
stosować różne techniki związane z topologicznymi własnościami zanurzeń. Opisany schemat redukcji był wielo-
krotnie używany w strukturalnej teorii grafów i przy projektowaniu algorytmów. Kilka przykładów z pracy autora
można znaleźć w pracach [82, 119, 142].

Szerokość drzewiasta. Jak już wspominaliśmy, dana dekompozycja drzewiasta jest potencjalnie użyteczna, jeśli
rozkłada graf na części (worki), które są strukturalnie prostsze. Naturalnym wydaje się zatem rozważenie najsil-
niejszej formy takiego rozkładu — na worki o stałym rozmiarze.

Formalnie, szerokość dekompozycji drzewiastej to maksymalna wielkość worka, minus jeden. Szerokością drze-
wiastą grafu G nazywamy najmniejszą możliwą szerokość dekompozycji drzewiastej G.

Nieformalnie, szerokość drzewiasta mierzy, jak bardzo struktura grafu przypomina strukturę drzewa: szero-
kość drzewiasta grafu G jest niska wtedy i tylko wtedy, gdy graf G możemy włożyć w drzewo T w taki sposób,
aby struktura G została zachowana przy włożeniu oraz w każdym węźle drzewa T , tylko mała liczba wierzchoł-
ków grafu G się spotykała. Kluczowym wynikiem dotyczącym szerokości drzewiastej jest Twierdzenie o Kracie,
udowodnione przez Robersona i Seymoura [151].

Twierdzenie 3 (Twierdzenie o Kracie, [151]). Istnieje taka funkcja g : N→N, że dla każdej liczby t ∈N każdy graf o
szerokości drzewiastej większej niż g(t) zawiera kratę t × t jako minor.

Powyższe twierdzenie na poziomie koncepcyjnym mówi, że jedynym powodem, dla którego graf G nie wygląda
z grubsza jak drzewo, jest to, że G zawiera duży dwuwymiarowy obiekt: minor kraty t × t.

Założenie, że dany graf ma małą szerokość drzewiastą, jest niezwykle przydatne przy projektowaniu algoryt-
mów. Mianowicie, przypuśćmy, że wraz z grafem G znamy jego dekompozycję drzewiastą o szerokości t. Wówczas
wiele naturalnych problemów — w szczególności problemów, które w pełnej ogólności są NP-trudne — można roz-
wiązać w G w czasie f (t) ·n, gdzie f jest obliczalną funkcją, a n jest liczbą wierzchołków grafu G. W tym kontekście
zazwyczaj stosuje się programowanie dynamiczne operujące na danej dekompozycji drzewiastej od dołu do góry.
Szczegółowe wyjaśnienie tej metody można znaleźć w [46, Rozdział 7].
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W ten sposób przechodzimy to kierunku badawczego wewnątrz teorii złożoności, który ma centralne znaczenie
w pracy autora: algorytmów parametryzowanych. W tej dziedziny przyjmujemy, że dana instancja problemu ob-
liczeniowego jest podana na wejściu wraz z parametrem k ∈N, który intuicyjnie odzwierciedla trudność instancji.
Celem jest opracowanie algorytmu ustalonego parametru (algorytmu FPT): algorytmu działającego w czasie f (k) · nc,
gdzie f jest obliczalną funkcją, c jest uniwersalną stałą, zaś n to całkowita wielkość instancji. Jeśli dla parametry-
zowanego problemu można opracować taki algorytm ustalonego parametru, to mówimy, że problem jest wydajnie
rozwiązywalny przy ustalonym parametrze (ang. FPT, fixed-parameter tractable). Przykładowo szerokość drzewiasta
jest klasycznym parametrem rozważanym w złożoności parametryzowanej, zaś algorytmy dynamiczne o złożoności
f (t) ·n, o których mówiliśmy w poprzednim akapicie, są algorytmami FPT dla parametryzacji szerokością drzewia-
stą. Wprowadzenie do złożoności parametryzowanej można znaleźć w podręczniku (współ)autorstwa autora [46],
jak również w innych książkach dotyczących tej tematyki [59, 78].

Wracając do tematu szerokości drzewiastej i dekompozycji drzewiastych, istnienie algorytmu FPT dla danego
problemu przy dla parametryzacji szerokością drzewiastą można wywnioskować w sposób generyczny ze sformu-
łowania problemu w określonej logice. Dokładniej, w tym kontekście zwykle rozważamy logikę MSO2, czyli logikę
monadyczną drugiego rzędu z kwantyfikacją po podzbiorach krawędzi. Jest to logika, w której można wyrażać
własności grafów poprzez kwantyfikację po wierzchołkach, krawędziach, zbiorach wierzchołków i zbiorach krawę-
dzi, a w formułach atomowych weryfikować przynależność wierzchołka lub krawędzi do zbioru, a także sprawdzać
relację incydencji między wierzchołkiem a krawędzią. W logice MSO2 można wyrazić wiele własności grafów, któ-
rych sprawdzanie jest NP-trudne, przykładowo 3-kolorowalność czy istnienie cyklu Hamiltona. Niemniej jednak z
opisu problemu w logice MSO2 można wywnioskować algorytm działający na dekompozycji drzewiastej. Mówi o
tym poniższe Twierdzenie Courcelle’a [43].

Twierdzenie 4 (Twierdzenie Courcelle’a [43]). Każdy problem grafowy definiowalny w logice MSO2 można rozwiązać
w czasie f (t) · n, gdzie f jest pewną obliczalną funkcją, n jest liczbą wierzchołków danego grafu G, zaś t jest szerokością
dekompozycji drzewiastej G, która jest również podana na wejściu.

Z grubsza mówiąc, dowód twierdzenia Courcelle’a przebiega następująco. Zdanie logiki MSO2 wyrażające roz-
ważany problem można przekształcić na odpowiedni automat skończony, który może przetwarzać dekompozycje
drzewiaste grafów czytając je od dołu do góry. Następnie obliczamy bieg tego automatu na danej dekompozycji
drzewiastej wejściowego grafu. W ten sposób dowód twierdzenia Courcelle’a w istocie opisuje głęboki związek
pomiędzy logiką MSO2 a klasami grafów o ograniczonej szerokości drzewiastej. Ten związek został gruntownie
zbadany w literaturze, wprowadzenie do tematu można znaleźć w książce Courcelle’a i Engelfrieta [44].

W powyższej dyskusji zakładaliśmy, że dany graf jest podany na wejściu wraz z odpowiednią dekompozycją
drzewiastą. To rodzi naturalne pytanie: dla danego grafu, jak szybko możemy obliczyć jego dekompozycję drze-
wiastą o optymalnej bądź prawie optymalnej szerokości? W ogólności problem obliczenia szerokości drzewiastej
grafu jest NP-trudny [7], ale znany jest wielomianowy algorytm aproksymacyjny o współczynniku aproksymacji
O(

√
logOPT) [77]. Wiadomo również, że przy odpowiednich założeniach teoriozłożonościowych uzyskanie stałego

współczynnika aproksymacji w czasie wielomianowym jest niemożliwe [8]. Jednakże, skoro po obliczeniu dekom-
pozycji drzewiastej grafu zazwyczaj stosujemy programowanie dynamiczne na tej dekompozycji, które i tak działa
w czasie FPT, to możemy równie dobrze pozwolić algorytmowi obliczającemu dekompozycję również działać w
czasie postaci f (t) · nc. Przy takim postawieniu problemu istnieje cała gama algorytmów dla obliczania dekompo-
zycji drzewiastych; omówienie literatury tematu można znaleźć we wstępie pracy [19]. Wśród tych algorytmów,
następujące dwa są najbardziej istotne:

• Algorytm aproksymacyjny Robertsona i Seymoura [152] działa w złożoności O(8t · t2 · n2) i dla danego grafu
albo stwierdza, że jego szerokość drzewiasta jest większa niż t, albo konstruuje dekompozycję drzewiastą
szerokości co najwyżej 4t + 4.

• Algorytm dokładny Bodlaendera [17] działa w złożoności 2O(t3) · n i dla danego grafu albo stwierdza, że jego
szerokość drzewiasta jest większa niż t, albo konstruuje dekompozycję drzewiastą szerokości co najwyżej t.

Pierwszy z powyższych algorytmów — algorytm aproksymacyjny Robertsona i Seymoura [152] — jest szcze-
gólnie ważny. Algorytm ten dekomponuje dany graf rekurencyjnie na coraz mniejsze podgrafy. W trakcie rekursji
wraz z dekomponowanym podgrafem H utrzymujemy mały podzbiór jego wierzchołków S, zawierający wszystkie

4



wierzchołki H mające sąsiadów spoza H . W każdym kroku rekursji albo dzielimy H na dwa podgrafy H1 i H2, na
których algorytm może zostać wywołany rekurencyjnie, albo stwierdzamy, że taki podział nie jest możliwy i szero-
kość drzewiasta G jest za duża. Kluczowym aspektem tej strategii jest to, że przy podziale H na H1 i H2 dzielimy
zbiór S w zbalansowany sposób, i w ten sposób unikamy niekontrolowanego wzrostu szerokości konstruowanej
dekompozycji podczas kolejnych wywołań rekurencyjnych. Ten rekurencyjny schemat jest bardzo ogólny i został
zastosowany w wielu innych algorytmach parametryzowanych obliczających różnego rodzaju dekompozycje. W
dalszych sekcjach zobaczymy kilka przykładów jego wariantów.

Opis algorytmu Robertsona i Seymoura można znaleźć w książkach Kleinberga i Tardos [109] oraz Cygana i
innych [46]. Analiza, z której wynika złożoność O(8t · t2 · n2), została opisana w drugim z tych źródeł. Odsyłamy
czytelnika również do artykułu przeglądowego autora [141], który przedstawia podstawowe podejścia do zagad-
nienia obliczania szerokości drzewiastej grafu.

O tej rozprawie. Tematem przewodnim cyklu artykułów składających się na tą rozprawę są dekompozycje drze-
wiaste. Cykl jest podzielony na trzy części następująco:

• W pierwszej części, obejmującej cztery artykuły, prezentujemy cztery wyniki dotyczące obliczania dekompo-
zycji drzewiastych i stosowania ich do rozwiązywania algorytmicznych bądź kombinatorycznych problemów.

• Tematem drugiej części, obejmującej dwa artykuły, są algorytmy parametryzowane na grafach planarnych.
Motywem przewodnim jest rozważanie pomocniczego grafu związanego z (nieznanym) optymalnym rozwią-
zaniem problemu i użycie dekompozycji drzewiastej tego grafu jako “przepisu” na rozwiązanie problemu.

• W trzeciej części, obejmującej trzy artykuły, rozważamy definiowane dekompozycji drzewiastych w logice.
W porównaniu do wyników algorytmicznych i kombinatorycznych, to zagadnienie zawiera zupełnie inny
zestaw wyzwań.

W każdej z powyższych części wpierw opisujemy uzyskane wyniki, a na koniec przedstawiamy późniejsze badania,
które zostały zainspirowane naszymi rezultatami. Opisujemy tutaj zarówno wyniki, których współautorem jest
autor tego autoreferatu, jak również prace innych badaczy.

2 Obliczanie i zastosowania dekompozycji drzewiastych

Opis wyników

Zacznijmy od wyników przedstawionych w pracy:

[A] Marek Cygan, Daniel Lokshtanov, Marcin Pilipczuk, Michał Pilipczuk, Saket Saurabh,
Minimum Bisection is fixed parameter tractable,
SIAM Journal on Computing 48(2), pp. 417–450, SIAM, 2019

Konf.: Proceedings of the 46th ACM Symposium on Theory of Computing, STOC 2014

Kluczowym elementem pracy [A] jest twierdzenie dekompozycyjne dla ogólnych grafów, które intuicyjnie można
przybliżyć następująco. Dla danego grafu G i liczby całkowitej k ∈N, chcielibyśmy znaleźć “najdrobniejszą” de-
kompozycję G, która używa separacji rzędu co najwyżej k. W tym kontekście separacją grafu G nazywamy taką
parę podzbiorów wierzchołków A i B, że A i B w sumie pokrywają cały zbiór wierzchołków G oraz nie ma żadnej
krawędzi o jednym końcu w A\B i drugim w B\A; zbiór A∩B jest wówczas separatorem tej separacji, a jego rozmiar
to rząd separacji (A,B). Dokładniej rzecz ujmując, chcielibyśmy wyznaczyć dekompozycję drzewiastą, w której ża-
den worek nie może być przecięty przy pomocy separacji rzędu k (tj. jest (k + 1)-spójny). Na przykład, dla k = 2,
istnienie takiej dekompozycja zasadniczo wynika z Twierdzenie Tutte’a (Twierdzenie 1), ale dla większych wartości
k nie jest w ogóle jasne, w jaki sposób rozkład na (k+1)-spójne składowe powinien wyglądać (praca Carmesina i in-
nych [29] przygląda się bliżej temu zagadnieniu). Możemy natomiast osłabić wymaganie (k + 1)-spójności worków,
rozważając zamiast niego następujące pojęcie (q,k)-nierozrywalności.
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Definicja 5. Zbiór wierzchołków X w grafie G jest (q,k)-nierozrywalny, jeśli dla każdej separacji (A,B) grafu G o
rzędzie co najwyżej k, zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

|(A \B)∩X | 6 q lub |(B \A)∩X | 6 q.

Mówiąc inaczej, jeśli chcielibyśmy podzielić zbiór X przy pomocy separacji małego rzędu — o rzędzie co naj-
wyżej k — to X nie może zostać rozerwany w zbalansowany sposób: jedna ze stron separacji musi zawierać co
najwyżej q wierzchołków z X. Zrozumiawszy pojęcie nierozrywalności, możemy sformułować główny wynik kom-
binatoryczny pracy [A].

Twierdzenie 6. Dla każdego grafu G i liczby całkowitej k ∈N, istnieje dekompozycja drzewiasta G, w której:

• każdy worek jest (2O(k), k)-nierozrywalny; oraz

• każda adhezja ma rozmiar 2O(k) i jest (2k,k)-nierozrywalna.

Ponadto, dla danych G oraz k, można skonstruować taką dekompozycję drzewiastą w czasie 2O(k2) · n2m, gdzie n i m
odpowiednio oznaczają liczbę wierzchołków i krawędzi grafu G.

Dowód Twierdzenia 6 opiera się na zastosowaniu rekurencyjnego schematu z algorytmu Robertsona i Seymoura
aproksymującego szerokość drzewiastą [152]. Oczywiście nie możemy tego schematu zastosować wprost: podczas
konstruowania dekompozycji, algorytm musi zrobić coś innego gdy napotyka dużą część grafu, której nie można
podzielić w zbalansowany sposób. W tym przypadku używamy techniki ważnych separatorów, zaproponowanej
przez Marxa [118], aby zidentyfikować tę nierozrywalną część grafu poprzez “odłupanie” wszystkich części grafu,
które można oddzielić małymi separatorami. Następnie, zidentyfikowana nierozrywalna część staje się kolejnym
nierozrywalnym workiem. Inspiracją dla tego podejścia był dowód Twierdzenia Strukturalnego dla grafów wyklu-
czających ustalony topologiczny minor autorstwa Grohe’go i Marxa [97].

Motywacją do udowodnienia Twierdzenia 6 była praca nad algorytmem FPT dla problemu Minimal Bisection:
dla danego grafu G oraz parametru k ∈ N, czy da się podzielić wierzchołki G na dwa równoliczne podzbiory w
taki sposób, by było co najwyżej k krawędzi o końcach w różnych częściach podziału. Nie było wówczas wiadomo,
czy ten klasyczny problem da się rozwiązać w czasie FPT. W pracy [A] odpowiedzieliśmy na to pytanie twierdząco
poprzez udowodnienie następującego wyniku.

Twierdzenie 7. Problem Minimum Bisection można rozwiązać w czasie 2O(k3) ·n3 log3n.

Algorytm opisany w Twierdzeniu 7 stosuje programowanie dynamiczne po dekompozycji drzewiastej uzyska-
nej przy pomocy Twierdzenia 6. W każdym kroku programowania dynamicznego rozwiązujemy odpowiedni pod-
problem związany z jednym workiem dekompozycji przy użyciu techniki kodowania kolorami [6]. W tym miejscu
w kluczowy sposób stosujemy nierozrywalność worka. To podejście było zainspirowane wcześniejszą pracą pod-
zbioru autorów nad techniką losowych ściągnięć [32] (dokładniej, fazą wysokiej spójności tej techniki).

W istocie, rozszerzenie techniki losowych ściągnięć było główną motywacją pracy [A]. Technika ta jest oparta
na rekurencyjnym schemacie Dziel-i-Zwyciężaj, przy pomocy którego można sprowadzić dany problem do przy-
padku, gdy graf zadany na wejściu jest odpowiednio nierozrywalny. Choć technika losowych ściągnięć działa dla
wielu problemów separacyjnych w grafach, to próba jej zastosowania dla problemu Minimum Bisection rodzi kło-
poty techniczne. Mieliśmy jednak intuicję, że można obejść te kłopoty poprzez wprowadzenie statycznej dekom-
pozycji, która by odpowiadała technice losowych ściągnięć w taki sam sposób, w jaki dekompozycje drzewiaste o
stałej szerokości odpowiadają rekurencyjnemu podejściu Dziel-i-Zwyciężaj na małych separatorach. Ta myśl była
główną inspiracją prowadzącą do Twierdzenia 6.

Następny artykuł to:

[B] Daniel Lokshtanov, Marcin Pilipczuk, Michał Pilipczuk, Saket Saurabh,
Fixed-parameter tractable canonization and isomorphism test for graphs of bounded treewidth,
SIAM Journal on Computing 46(1), pp. 161–189, SIAM, 2017

Konf.: Proceedings of the 55th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2014
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W tej pracy rozważaliśmy jeden z najbardziej zagadkowych problemów informatyki, a mianowicie problem Graph

Isomorphism: czy dane dwa grafy są izomorficzne. Dokładna złożoność obliczeniowa tego problemu pozostaje nie-
znana: choćGraph Isomorphism prawdopodobnie nie jest NP-trudny [155], zaś w niedawnej, przełomowej pracy [9]
Babai opisał quasi-wielomianowy algorytm dla tego problemu1, to wciąż pozostaje otwartym, czy Graph Isomor-

phism można rozwiązać w czasie wielomianowym.
W pracy [B] rozwiązaliśmy istotny problem otwarty w dziedzinie algorytmów parametryzowanych (patrz np. [59,

Section 33.2]), mianowicie czy Graph Isomorphism można rozwiązać w czasie FPT przy parametryzacji szerokością
drzewiastą danych grafów. Dokładniej, udowodniliśmy następujący wynik.

Twierdzenie 8. Problem Graph Isomorphism można rozwiązać w czasie 2O(t5 log t) · n5, gdzie t to szerokość drzewiasta
grafów danych na wejściu.

Omówmy kluczową trudność w dowodzie Twierdzenia 8. Gdybyśmy wraz z danymi grafami G1,G2 dyspono-
wali również ich dekompozycjami drzewiastymi, oraz a priori wiedzielibyśmy, że te dekompozycje powinny sobie
odpowiadać w szukanym izomorfizmie pomiędzy G1 i G2, to problem można byłoby bez trudu rozwiązać przy po-
mocy odpowiedniego rozszerzenia któregokolwiek z klasycznych algorytmów dla sprawdzania izomorfizmu drzew.
Jednakże algorytm powinien dysponować jedynie samymi grafami G1 i G2. Oczywiście możemy zastosować na G1 i
G2 dowolny algorytmA konstruujący dekompozycję drzewiastą o (prawie) optymalnej szerokości, uzyskując w ten
sposób odpowiednio dekompozycje drzewiaste (T1,β1) i (T2,β2), ale wtedy nie mamy żadnej gwarancji, że (T1,β1) i
(T2,β2) powinny sobie odpowiadać w izomorfizmie pomiędzy G1 i G2. W istocie, algorytmA zastosowany nawet na
izomorficznych grafachG1 iG2 może skonstruować bardzo różne dekompozycje, w zależności od różnych wyników
zastosowanych reguł łamania symetrii.

Rozwiązaniem powyższego problemu byłoby opracowanie nowego algorytmu konstruującego dekompozycje
drzewiaste grafów o ograniczonej szerokości drzewiastej, który by działał w sposób niezmienniczy ze względu na
izomorfizm: zastosowanie algorytmu na izomorficznych grafach powinno skutkować znalezieniem izomorficznych
dekompozycji. Modulo szczegóły techniczne, to jest dokładnie strategia zaimplementowana w pracy [B].

Z grubsza mówiąc, nowy algorytm dekompozycyjny bazuje na rekurencyjnym podejściu z algorytmu aproksy-
macyjnego Robertsona i Seymoura [152], ale ilekroć w oryginalnym podejściu dokonalibyśmy arbitralnego wyboru
(tzn. wyboru potencjalnie łamiącego symetrię), to w nowym podejściu musimy to zastąpić wyborem, który jest nie-
zmienniczy ze względu na izomorfizm. Przywołując opis z Sekcji 1, kluczowym momentem w działaniu algorytmu,
gdzie podejmowane są arbitralne wybory, jest wybór separatora dzielącego zbiór wierzchołków S w zbalansowany
sposób (przypomnijmy, że ten zbiór odzwierciedla interfejs pomiędzy obecnie dekomponowanym podgrafem a
resztą grafu). Zamiast wybierać dowolny zbalansowany separator, w nowym podejściu w pewnym sensie wybie-
ramy wszystkie takie separatory na raz. Dokładna definicja tego kroku jest na tyle delikatnie dobrana, że przy
pomocy argumentu używającego submodularności możemy wykazać, że w trakcie rekursji nie nastąpi nieograni-
czony wzrost szerokości konstruowanej dekompozycji (patrz Lemat 3.2 w [B]).

W naszkicowanym powyżej planie jest wiele szczegółów technicznych, które wymagają dopracowania. Przede
wszystkim, mogą zdarzyć się momenty, kiedy algorytm jest zmuszony do złamania symetrii. Tak się dzieje, gdy
zbiór wierzchołków S jest separatorem klikowym w podbitym grafie grafu G (odpowiednie definicje można znaleźć w
[B]). Na szczęście jesteśmy w stanie a priori tak zdekomponować cały graf wzdłuż takich klikowych separatorów
w (wystarczająco) niezmienniczy sposób, że żaden worek uzyskanej dekompozycji drzewiastej nie ma już więcej
klikowych separatorów. Wówczas powyższy algorytm można zastosować na każdym worku niezależnie i będzie on
działał niezmienniczo ze względu na izomorfizm, z wyjątkiem pojedynczego złamania symetrii w celu określenia
“punktu startu” algorytmu.

Przejdźmy do następnej pracy.

[C] Fedor V. Fomin, Daniel Lokshtanov, Michał Pilipczuk, Saket Saurabh, Marcin Wrochna,
Fully polynomial-time parameterized computations for graphs and matrices of low treewidth,
ACM Transactions on Algorithms 14(3):34, ACM, 2018

Konf.: Proceedings of the 28th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2017

1Zwróćmy uwagę, że praca Babai’a [9] jest późniejsza niż nasz artykuł [B].
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W tej pracy badaliśmy algorytmy na grafach o ograniczonej szerokości drzewiastej z nieco niestandardowej per-
spektywy. W klasycznym ujęciu złożoności parametryzowanej rozważamy problemy, które są w ogólności NP-
trudne, i myślimy o rozwiązywaniu ich na grafach o ograniczonej szerokości drzewiastej jako o metodzie obejścia
NP-trudności. Dokładniej, czynnik wykładniczy, którego nie spodziewamy się uniknąć w przypadku NP-trudnego
problemu, powinien zależeć wyłącznie od szerokości drzewiastej. Jednakże jest wiele problemów, które co prawda
da się rozwiązać w czasie wielomianowym, ale najlepsze znane algorytmy mają złożoność ponadliniową.

Rozważmy, przykładowo, problem największego skojarzenia. W ogólnych grafach problem ten można rozwią-
zać w czasie O(m

√
n) [122] lub (randomizowanym) O(nω) [124], gdzie ω ≈ 2.373 to wykładnik złożoności mnożenia

macierzy, zaś w grafach o szerokości drzewiastej t standardowe programowanie dynamiczne daje algorytm o złożo-
ności 2t · tO(1) ·n. Zauważmy, że taka złożoność jest w istocie lepsza dla bardzo małych t. Podobnie ma się sytuacja
w przypadku innych problemów, takich jak liczenie największego przepływu czy wykonywanie eliminacji Gaussa
w macierzy. W tym ostatnim przypadku, możemy rozważać szerokość drzewiastą grafu incydencji macierzy: jest to
graf dwudzielny, którego wierzchołkami są wiersze i kolumny, zaś wiersz i kolumna sąsiadują jeśli wyraz na ich
przecięciu jest niezerowy.

W świetle powyższej dyskusji naturalnym wydaje się pytanie, czy dla takich problemów można opracować
algorytmy działające w czasie

p(t) ·n bądź p(t) ·n logO(1)n, (1)

gdzie t jest szerokością danej dekompozycji drzewiastej, zaś p(·) jest wielomianem. Inaczej mówiąc, całkowita
złożoność powinna być wielomianowa, ale powinna dążyć do (prawie) liniowej dla małych wartości szerokości
drzewiastej. Pomysł rozważania tego typu algorytmów (dla dowolnych parametrów, nie tylko szerokości drze-
wiastej) jest zwyczajowo nazywamy FPT w P i został sformułowany przez Giannopoulou i innych [93] oraz przez
Abbouda i innych [1]. W pracy [C] opracowaliśmy szeroką gamę takich algorytmów dla parametryzacji szerokością
drzewiastą. Wyniki są przedstawione w następujących twierdzeniach.

Twierdzenie 9. Przypuśćmy, że mamy dany graf G wraz z dekompozycją drzewiastą o szerokości t. Wówczas następujące
problemy w G można rozwiązać w odpowiedniej złożoności:

• obliczenie wielkości największego skojarzenia, w randomizowanym czasie O(t3 ·n logn);

• skonstruowanie największego skojarzenia, w randomizowanym czasie O(t4 ·n log2n);

• skonstruowanie największego przepływu między daną parą wierzchołków, w czasie O(t2 ·n logn).

Twierdzenie 10. Przypuśćmy, że mamy daną macierz A oraz dekompozycję drzewiastą grafu incydencji A o szerokości t.
Wówczas następujące problemy można rozwiązać w odpowiedniej złożoności:

• obliczenie rzędu i wyznacznika A, w czasie O(t3n) i przy użyciu takiej samej liczby operacji arytmetycznych;

• rozwiązanie układu równań postaci Ax = b, w czasie O(t3n) i przy użyciu takiej samej liczby operacji arytmetycz-
nych.

Z grubsza mówiąc, w dowodzie Twierdzenia 10 przeprowadzamy eliminację Gaussa wzdłuż zadanej dekom-
pozycji drzewiastej w bardzo delikatny sposób. Dokładniej, przy naturalnym podejściu występują problemy tech-
niczne: może się okazać, że w pewnym momencie chcielibyśmy użyć określonego wyrazu macierzy do eliminacji,
ale ten wyraz się przypadkowo wyzerował podczas poprzednich kroków. Rozwiązujemy ten problem poprzez pra-
cowanie na silniejszej formie dekompozycji: dekompozycjach podziałowo-drzewiastych. W przypadku rozważanych
problemów wykazujemy, że zwykłe dekompozycje drzewiaste można zmodyfikować do dekompozycji podziałowo-
drzewiastych (ten krok wymaga również modyfikacji macierzy A).

Wyniki dotyczące problemu największego skojarzenia używają Twierdzenia 10 wraz ze znanymi związkami
pomiędzy skojarzeniami a wyznacznikiem tzw. macierzy Tutte’a grafu, patrz np. [124]. Algorytm dla liczenia
maksymalnego przepływu jest dość inny, bazuje mianowicie na w pełni kombinatorycznym schemacie typu Dziel-
i-Zwyciężaj.

Zauważmy, że algorytmy opisane w Twierdzeniach 9 i 10 zakładają, że odpowiednia dekompozycja drzewiasta
grafu bądź macierzy jest podana na wejściu. Jednakże znane algorytmy konstruowania dekompozycji drzewia-
stych działają w czasie zależącym bądź wykładniczo od docelowej szerokości, bądź ponadliniowo od wielkości
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grafu. Oznacza to, że nie możemy ich stosować, jeśli naszym celem jest uzyskanie całkowitej złożoności (włączając
czas potrzebny na policzenie dekompozycji) postaci (1). W pracy [C] rozwiązujemy ten mankament poprzez zapro-
ponowanie nowego algorytmu aproksymacyjnego dla szerokości drzewiastej, opisanego w poniższym twierdzeniu.

Twierdzenie 11. Istnieje algorytm, który dla danego n-wierzchołkowego grafu G i liczby całkowitej t, działa w czasie
O(t7 · n logn) i albo poprawnie stwierdza, że szerokość drzewiasta G jest większa niż t, albo konstruuje dekompozycję
drzewiastą G o szerokości O(t2).

Inspiracją dla algorytmu opisanego w Twierdzeniu 11 był algorytm 8-aproksymacyjny Reeda [150] działający
w złożoności2 tO(t) · n logn, który to z kolei jest wariacją na temat algorytmu aproksymacyjnego Robertsona i Sey-
moura [152]. Jednakże kluczowy element kombinatoryczny jest podmieniony na nową podprocedurę, co skutkuje
uzyskaniem w pełni wielomianowego czasu działania algorytmu kosztem gorszego współczynnika aproksymacji.

Na koniec omówmy artykuł:

[D] Michał Pilipczuk, Sebastian Siebertz,
Polynomial bounds for centered colorings in proper minor-closed graph classes,
Proceedings of the 30th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2019

Pełna wersja: https://arxiv.org/abs/1807.03683

W tej pracy badaliśmy p-scentrowane kolorowania grafów, zdefiniowane następująco. Dla p ∈ N, kolorowanie
wierzchołków grafu G jest p-scentrowane, jeśli dla każdego spójnego podgrafu H grafu G co najmniej jeden z na-
stępujących warunków jest spełniony: wierzchołki H otrzymują w sumie więcej niż p różnych kolorów, lub istnieje
taki kolor, że dokładnie jeden wierzchołek H jest pokolorowany na ten kolor. Przez p-scentrowaną liczbę chroma-
tyczną grafu G rozumiemy najmniejszą liczbę kolorów potrzebnych do p-scentrowanego kolorowania G; tę wartość
oznaczamy χp(G).

Ta definicja może wydawać się na pierwszy rzut oka dość arbitralna, ale p-scentrowane kolorowania pełnią
ważną rolę w strukturalnej teorii grafów rzadkich (więcej na temat tej dziedziny można znaleźć w monografii
Nešetřila and Ossony de Mendez [132] lub w skrypcie współautorstwa autora [138]). Nie wnikając w szczegóły,
p-scentrowane kolorowania używające ograniczonej liczby kolorów są również kolorowaniami o małej głębokości
drzewiastej. Oznacza to, że opisują one użyteczną dekompozycję danego grafu, gdzie pojęcie dekompozycji zasadza
się na pokryciu grafu przy pomocy małej liczby podgrafów, które są bardzo proste — mają ograniczoną głębokość
drzewiastą (a więc również ograniczoną szerokość drzewiastą). Z jednej strony, kolorowania o małej głębokości
drzewiastej można użyć do efektywnego rozwiązywania (w czasie FPT) szerokiego wachlarza problemów o lokal-
nym charakterze; w szczególności, wszystkich problemów definiowalnych w logice pierwszego rzędu [70, 96]. Z
drugiej strony, jak wykazali Nešetřil i Ossona de Mendez [128], dla każdej klasy grafów rzadkich — dokładniej,
każdej klasy o ograniczonej ekspansji — istnieje taka funkcja f : N → N, że dla każdego p ∈ N i każdego grafu
G z klasy graf można znaleźć p-scentrowane kolorowanie G używające co najwyżej f (p) kolorów. Ponadto, takie
kolorowanie można skonstruować w czasie FPT przy parametryzacji p. Łącząc te dwa fakty uzyskujemy niezwykle
użyteczną technikę rozwiązywania lokalnych problemów w rzadkich grafach.

Wydajność algorytmów uzyskiwanych przy pomocy tej techniki w kluczowy sposób zależy od asymptotyki
funkcji f , która określa, ile kolorów jest potrzebnych do p-scentrowanego kolorowania grafów z danej klasy. Nie-
stety, oryginalne dowody dawały jedynie dość słabe ograniczenia, zależące wykładniczo od p nawet dla bardzo
prostych klas takich jak grafy planarne. W pracy [D] poprawiliśmy tą sytuację poprzez udowodnienie wielomia-
nowych ograniczeń na p-scentrowaną liczbę chromatyczną we wszystkich właściwych klasach zamkniętych na
minory.

Twierdzenie 12. Dla każdej liczby całkowitej p ∈N i grafu planarnego G, zachodzi

χp(G) 6 O(p19).

2W pracy [150] Reed nie formułuje explicite ani współczynnika aproksymacji ani dokładnej złożoności swojego algorytmu. Wyjaśnienie
podanych gwarancji można znaleźć w [19].
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Rysunek 2: Dekomponowanie podgrafu przy pomocy trójnoga złożonego z geodezyjnych, skonstruowanego po-
przez lemat Spernera. Rysunek zapożyczony z pracy [D] i zmodyfikowany poprzez usunięcie notacji.

Ponadto, dla każdego grafu H istnieją takie stałe αH ,βH , że dla każdego p ∈N i grafu G wykluczającego H jako minor,
zachodzi

χp(G) 6 αH · pβH .

W dowodzie Twierdzenia 12 stosujemy zupełnie inne metody niż we wcześniejszych dowodach ograniczeń na
p-scentrowaną liczbę chromatyczną. Głównym narzędziem jest poniższe, nowe twierdzenie dekompozycyjne dla
grafów planarnych. W sformułowaniu przez geodezyjną w grafie rozumiemy najkrótszą ścieżkę między jej końcami.

Twierdzenie 13. W każdym grafie planarnym G można znaleźć rodzinę P składającą się z wierzchołkowo rozłącznych
geodezyjnych, które w sumie pokrywają cały zbiór wierzchołków G oraz spełniają następujący warunek: jeśli każdą geode-
zyjną z P ściągniemy do jednego wierzchołka, to z grafu G otrzymamy graf o szerokości drzewiastej co najwyżej 8.

Inspiracją dla sformułowania Twierdzenia 13 są klasyczne wyniki teorii grafów planarnych następującej po-
staci: w grafie planarnym zawsze można znaleźć zbalansowany separator składający się z co najwyżej trzech geo-
dezyjnych (to wynika z pracy Liptona and Tarjana [114], patrz również [2]). Można sobie wyobrazić próbę dowodu
stwierdzenia podobnego do Twierdzenia 13 poprzez rekurencyjne wyjmowanie takich separatorów. Jednak w ta-
kiej strategii czai się szkopuł: wyjęcie separatora z grafu zmienia metrykę najkrótszych ścieżek, w związku z czym
nie ma żadnej gwarancji, że geodezyjne skonstruowane w wywołaniach rekurencyjnych są w istocie geodezyjnymi
w całym grafie. Kluczowym aspektem Twierdzenia 13 jest to, że wszystkie ścieżki w rodzinie P są geodezyjnymi w
całym grafie G.

W dowodzie Twierdzenia 13 używamy innej metody, która (znów!) bazuje na rekurencyjnej strategii z algo-
rytmu aproksymacyjnego Robertsona and Seymoura [152]. Tym razem stosujemy wariant dla grafów planarnych,
gdzie zbiór S, który odzwierciedla interfejs pomiędzy obecnie dekomponowanym podgrafem H a resztą grafu, jest
takim cyklem prostym w G, że H jest podgrafem G zawartym w obszarze płaszczyzny otoczonym tym cyklem. W
czasie rekursji utrzymujemy niezmiennik, że S można podzielić na co najwyżej 6 geodezyjnych. Kluczowym po-
mysłem jest przeprowadzenie kroku rekursji poprzez podzielenie podgrafu H przy pomocy “trójnoga” złożonego
z trzech nowych geodezyjnych w taki sposób, żeby geodezyjne składające się na S zostały podzielone w zbalanso-
wany sposób. Konstrukcja trójnoga używa lematu Spernera, co w widoczny sposób odwołuje się do topologicznych
własności grafów planarnych. Ten proces można zobaczyć na Rysunku 2.

Nadmieńmy, że Twierdzenie 13 oraz jego dowód okazało się być najbardziej istotnym elementem pracy [D],
jeśli chodzi o konsekwencje dla dalszych badań. Mianowicie, przedstawiona technika została bezpośrednio użyta
do dowodu Twierdzenia o Silnym Produkcie przez Dujmović i innych [67]. Ten temat jest rozwinięty w sekcji
Dalsze badania.

W dowodzie Twierdzenia 12 najpierw stosujemy wariant techniki warstwowania by zredukować problem do
przypadku grafu o średnicy ograniczonej przez O(p). Wówczas stosując Twierdzenie 13 możemy znaleźć taki po-
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dział grafu na geodezyjne długości O(p), że ściągnięcie każdej z nich do jednego wierzchołka zmienia graf G w
graf G′ o szerokości drzewiastej co najwyżej 8. Następnie możemy znaleźć p-scentrowane kolorowanie G′ uży-
wające O(p8) kolorów, które po cofnięciu ściągnięć i warstwowania tłumaczy się na p-scentrowane kolorowanie
oryginalnego grafu G przy pomocy O(p19) kolorów. To kończy dowód wyniku dla grafów planarnych.

Przypadek planarny jest następnie podniesiony do przypadku grafów zanurzalnych w ustaloną powierzchnię
poprzez odpowiednie rozcięcie powierzchni do dysku. W celu osiągnięcia pełnej ogólności grafów wykluczających
ustalony graf H jako minor stosujemy Twierdzenie Strukturalne Robertsona i Seymoura (Twierdzenie 2).

Na końcu wspomnijmy, że przy użyciu związków z kolorowaniami o małej głębokości drzewiastej udało nam
się znaleźć następujące zastosowanie dla Twierdzenia 12: przedstawiliśmy algorytm dla problemu Subgraph Iso-

morphism — rozstrzygnąć, czy ustalony graf na p wierzchołkach jest podgrafem danego grafu G — działający w
grafach wykluczających H jako minor, który ma złożoność czasową 2O(p logp) ·nO(1), ale używa tylko wielomianowej
pamięci. Ta obserwacja łączy wyniki artykułu [D] z innymi pracami autora, dotyczącymi pamięciowo wydajnych
algorytmów na grafach o ograniczonej głębokości drzewiastej [126, 143].

Dalsze badania

Jeśli chodzi o pracę [A], to wraz z pozostałymi autorami [A] oraz Komosą i Wahlströmem udało nam się poprawić
ograniczenia górne na ilościowe aspekty dekompozycji przedstawionej w Twierdzeniu 6 do następujących: worki
są (k,k)-nierozrywalne, zaś adhezje mają rozmiar co najwyżej k. Wyniki te są przedstawione w artykule [47] i nad-
mieńmy, że używa on nieco innej, silniejszej definicji nierozrywalności niż ta zawarta w Definicji 5. Co ciekawe,
w pracy [47] stosujemy zupełnie inną strategię konstruowania dekompozycji drzewiastej, inspirowaną dowodem
Bellenbauma and Diestla [12] istnienia szczupłych dekompozycji drzewiastych dla grafów o ograniczonej szerokości
drzewiastej. Wnioskiem z poprawionych ograniczeń są szybsze algorytmy FPT dla kilku problemów parametryzo-
wanych, w tym dla problemu Minimum Bisection.

Dekompozycja z Twierdzenia 6 (a raczej jej poprawiona wersja z pracy [47]) została niedawno użyta przez
Lokshtanova i innych [116] w celu opracowania pierwszego parametryzowanego schematu aproksymacyjnego dla
problemu Minimum k-Cut.

Jeśli chodzi o pracę [B], to zaproponowana technika został potem użyta do opracowania pierwszego algorytmu
działającego w logarytmicznej pamięci dla problemu Graph Isomorphism w grafach o ograniczonej szerokości drze-
wiastej [75], oraz do pierwszego algorytmu XP3 w grafach o ograniczonej szerokości rzędowej [99]. Nadmieńmy, że
w przypadku drugiej z tych pracy istotnym było, że kluczowy lemat techniczny w naszym dowodzie (Lemma 3.2
z pracy [B]) został udowodniony przy pomocy ogólnych argumentów odwołujących się do submodularności, gdyż
pozwoliło to na w miarę bezbolesne podniesienie rozumowania do przypadku szerokości rzędowej, gdzie submo-
dularność jest kluczowym narzędziem. Złożoność naszego algorytmu dla grafów o szerokości drzewiastej t została
poprawiona przez Grohe’go i innych [98] do 2t·logO(1) t · n3 przy użyciu narzędzi algebraicznych wprowadzonych
przez Babai’a [9].

Jeśli chodzi o pracę [C], to nasze wyniki zainspirowały szereg prac dotyczących w pełni wielomianowych al-
gorytmów parametryzowanych dla innych miar szerokościowych grafów. Coudert i inni [42] rozważali parame-
tryzację szerokością klikową, Iwata i inni [104] — głębokością drzewiastą, zaś Kratsch i Nelles [111] badali w
pełni wielomianowe algorytmy parametryzowane na dekompozycjach modularnych o małej szerokości modular-
nej. Złożoność algorytmów algebraicznych zaprezentowanych w Twierdzeniu 10 została niedawno poprawiona
przez Fürera i innych [88] do O(t2 · n). Zauważmy, że w ten sposób dla t = Θ(n) złożoność odpowiada czasowi
działania klasycznych algorytmów kombinatorycznych wykonujących eliminację Gaussa.

Jeśli chodzi o pracę [D], to metoda zaproponowana w dowodzie Twierdzenia 13 została bezpośrednio użyta
przez Dujmović i innych [67] w dowodzie Twierdzenia o Silnym Produkcie, które (dla grafów) planarnych mówi,
co następuje: każdy graf planarny jest podgrafem silnego produktu pewnej ścieżki i pewnego grafu o szerokości
drzewiastej co najwyżej 8. To sformułowanie można uzyskać poprzez techniczną modyfikację dowodu zaprezento-
wanego w [D], która sprawia, że ścieżki w rodzinie P są nie tylko geodezyjnymi, ale mogą być wybrane z jednego

3Algorytm XP dla problemu parametryzowanego to algorytm działający w złożoności postaci nf (k), gdzie k to parametr a f jest obliczalną
funkcją.
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lasu BFS danego grafu. Twierdzenie o Silnym Produkcie okazało się niezwykle użytecznym narzędziem, które w
krótkim czasie pozwoliło na rozwiązanie kilku poważnych problemów otwartych w teorii grafów, w tym:

• wykazania ograniczoności liczby kolejkowej w grafach planarnych i w każdej właściwej klasie zamkniętej na
minory [67];

• wykazania ograniczoności nierepetytywnej liczby chromatycznej w grafach planarnych i w każdej właściwej
klasie zamkniętej na minory [66];

• opracowania etykietowań sąsiedzkich o niemal optymalnej długości dla grafów planarnych [22, 65].

Nadmieńmy, że spośród powyższych, autor jest współautorem pracy [22].
Twierdzenie o Silnym Produkcie stosuje się nie tylko do grafów planarnych, ale też do każdej klasy grafów

zanurzalnych w ustaloną powierzchnię [67], a nawet do pewnych klas nie będących zamkniętymi na minory, jak
np. grafy k-planarne [68]. Więcej informacji o zastosowaniach tego twierdzenia można znaleźć w niedawnym
artykule przeglądowym Dvořáka i innych [69].

Ograniczenie O(p19) na p-scentrowaną liczbę chromatyczną w grafach planarnych, udowodnione w [D], zo-
stało poprawione przez Dębskiego i innych [71] do O(p3 logp) przy użyciu Twierdzenia o Silnym Produkcie oraz
uważniejszej analizy. Co ciekawe, Dębski i inni wykazali, że p-scentrowana liczba chromatyczna w grafach o mak-
symalnym stopniu ∆ jest ograniczona przez O(∆2p), co zaprzeczyło naszej hipotezie postawionej w [D], że w tym
przypadku asymptotyka powinna być wykładnicza od p. W połączeniu z Twierdzeniem Strukturalnym dla gra-
fów z wykluczonym ustalonym topologicznym minorem [97] oraz narzędziami wypracowanymi w [D], pozwoliło
to udowodnić wielomianowe ograniczenie na p-scentrowaną liczbę chromatyczną w każdej klasie z wykluczonym
topologicznym minorem. Dębski i inni [71] wykazali również kilka ograniczeń dolnych na p-scentrowaną liczbę
chromatyczną w różnych klasach grafów, w tym ograniczenie dolne Ω(p2 logp) w grafach planarnych. Praca nad
ograniczeniami dolnymi była niedawno kontynuowana przez Dubois i innych [64].

3 Używanie nieznanej dekompozycji drzewiastej

Opis wyników

Zacznijmy od wyników z pracy:

[E] Dániel Marx, Michał Pilipczuk,
Optimal parameterized algorithms for planar facility location problems using Voronoi diagrams,
Proceedings of the 23rd Annual European Symposium on Algorithms, ESA 2015
Volume 9294 of Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer, 2015

Pełna wersja: https://arxiv.org/abs/1504.05476

W powyższym artykule przedstawiamy technikę służącą do opracowywania parametryzowanych algorytmów dla
różnych problemów pakowania i pokrywania w grafach planarnych. Zaproponowane podejście jest inspirowane
technikami z dziedziny schematów aproksymacyjnych dla problemów geometrycznych, patrz prace Adamaszek,
Har-Peleda, i Wiese [3, 4, 5, 101], i można o nim myśleć jako o parametryzowanej wersji tych technik.

W celu naszkicowania techniki ustalmy problem, który będziemy rozwiązywać. W problemie Maximum Inde-

pendent Set of Objects na wejściu dostajemy graf G, liczbę k ∈ N, oraz rodzinę D obiektów, gdzie każdy obiekt
to po prostu spójny podgraf G. Pytanie brzmi, czy można znaleźć k parami rozłącznych obiektów w D. Za-
uważmy, że brutalne rozwiązanie tego problemu — przeszukanie wszystkich k-krotek obiektów — działa w złożo-
ności |D|k ·nO(1). W pracy [E] poprawiliśmy ten wynik w grafach planarnych poprzez udowodnienie następującego
twierdzenia.

Twierdzenie 14. Problem Maximum Independent Set of Objects w grafach planarnych można rozwiązać w czasie
|D|O(

√
k) ·nO(1).
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(a) Konstrukcja diagramu Voronoi (niebieskie krawędzie)
z komórek Voronoi (czerwony, zielony i żółty obszar). Ry-
sunek zapożyczony z pracy [E].

(b) Diagram Voronoi (na niebiesko) oraz przykładowa pę-
tla długości 11 (na czerwono). Obszar objęty pętlą jest
zacieniony.

Rysunek 3: Diagramy Voronoi: konstrukcja i pętle.

Argumentacja przebiega z grubsza następująco. Przypuśćmy, że S jest dowolnym rozwiązaniem problemu:
zbiorem k rozłącznych obiektów z D. Kluczowym pomysłem jest rozważenie diagramu Voronoi indukowanego
przez S w G. Dokładniej, możemy podzielić wierzchołki G względem tego, który obiekt z S jest im najbliższy.
W ten sposób, z każdym obiektem p ∈ S możemy związać jego komórkę Voronoi, składającą się z wierzchołków,
dla których p jest najbliższym obiektem z S . Następnie możemy zdefiniować diagram Voronoi VorS indukowany
przez S : jest to graf planarny, którego ściany odpowiadają bijektywnie obiektom z S , gdzie ściana odpowiadająca
obiektowi p zawiera dokładnie wierzchołki G, które należą do komórki p. Ta definicja wymaga pewnej delikatności
na poziomie technicznym (formalnie VorS jest minorem grafu dualnego do grafuG). Konstrukcja diagramu Voronoi
jest przedstawiona na lewym panelu Rysunku 3.

W ten sposób VorS jest grafem planarnym o k ścianach. Stosując klasyczne wyniki Seymoura i Thomasa [159]
możemy wywnioskować, że VorS ma dekompozycję pętlową szerokości co najwyżej O(

√
k). Jest to specjalny rodzaj

dekompozycji drzewiastej4, która jest kompatybilna z zanurzeniem na płaszczyźnie w następującym sensie. Każda
adhezja w dekompozycji pętlowej jest zadana przez pętlę długości O(

√
k): krzywą zamkniętą na płaszczyźnie bez

samoprzecięć, która naprzemian odwiedza wierzchołki i ściany diagramu VorS i w sumie przechodzi przez co
najwyżej O(

√
k) wierzchołków i ścian; patrz prawy panel Rysunku 3. Zachęcamy również do przejrzenia pracy

Dorna i innych [58], która wprowadziła dekompozycje pętlowe do zastosowań w algorytmach parametryzowanych.
Możemy stąd wywnioskować, że w diagramie VorS istnieje zbalansowana pętla: taka pętla γ , że każdy z dwóch

regionów, na które γ przecina płaszczyznę, zawiera co najwyżej 2
3k obiektów z S . Tu następuje kluczowa obser-

wacja: z kombinatorycznego punktu widzenia jest tylko |D|O(
√
k) sposobów, na które taką pętlę γ można wybrać.

To pozwala nam opracować algorytm o złożoności |D|O(
√
k) przy pomocy metody Dziel-i-Zwyciężaj: zgadujemy

(poprzez sprawdzenie wszystkich możliwości) zbalansowaną pętlę γ diagramu VorS (a raczej jej kombinatoryczny
typ), wkładamyO(

√
k) obiektów odpowiadających ścianom odwiedzanym przez γ do konstruowanego rozwiązania,

a następnie stosujemy algorytm rekurencyjnie, by niezależnie skonstruować resztę rozwiązania wśród obiektów
całkowicie objętych pętlą γ oraz tych znajdujących się całkowicie poza γ .

W ten sposób, po rozwinięciu rekursji, możemy myśleć, że algorytm z Twierdzenia 14 konstruuje rozwiązanie
S w sposób niebezpośredni, poprzez konstrukcję dekompozycji pętlowej diagramu VorS . Dobre własności separa-
cyjne VorS — wyrażone poprzez istnienie dekompozycji pętlowej o szerokościO(

√
k) — pozwalają nam zredukować

złożoność czasową z |D|k ·nO(1) do |D|O(
√
k) ·nO(1).

4Dokładniej dekompozycji gałęziowej, co jest pojęciem blisko spokrewnionym z dekompozycjami drzewiastymi.
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Naszkicowana powyżej technika jest dość wszechstronna i, po odpowiednich modyfikacjach, może być również
zastosowana do różnego rodzaju problemów pokrywania, takich jak Distance Dominating Set: mając dany graf
planarny G z wagami na krawędziach, liczbę rzeczywistą r ∈ R oraz liczbę k ∈ N, pytamy się, czy w G można
tak wybrać k wierzchołków, by każdy wierzchołek grafu był w odległości co najwyżej r od jednego z wybranych.
W tym przypadku otrzymujemy algorytm o złożoności nO(

√
k). Technika jest w stanie również obsługiwać ważone

warianty problemów, jak i warianty ze zbieraniem nagród. Również, poprzez odpowiednie redukcje do przypadku
grafowego, możemy dostać algorytmy o złożoności nO(

√
k) dla szeregu problemów geometrycznych na płaszczyźnie,

np. problemu znalezienia k rozłącznych wielokątów w danej rodzinie n wielokątów.
Okazuje się, że czynnik O(

√
k) w wykładniku czasu działania naszych algorytmów nie pojawia się tam przy-

padkowo. Dokładniej, w pracy [E] przedstawiliśmy również następujące ograniczenie dolne, komplementarne w
stosunku do Twierdzenia 14.

Twierdzenie 15. Przy założeniu Hipotezy Czasu Wykładniczego, problemu Maximum Independent Set of Objects w
grafach planarnych nie da się rozwiązać w czasie postaci f (k) · (|D|+n)o(

√
k), gdzie f jest dowolną obliczalną funkcją.

Przypomnijmy tutaj, że Hipoteza Czasu Wykładniczego (ETH), wprowadzona przez Impagliazzo i innych [102,
103], mówi5, że problemu 3SAT nie da się rozwiązać w podwykładniczym czasie 2o(n). Oprócz Twierdzenia 15,
w pracy [E] przedstawiamy szereg ograniczeń dolnych przy założeniu ETH i Silnej ETH, które pokazują, że przy
tych założeniach nie można liczyć na jakiekolwiek znaczące usprawnienia czasu działania zaproponowanych algo-
rytmów. W ten sposób można uargumentować, że zaproponowane podejście przez diagramy Voronoi prowadzi do
optymalnych algorytmów, z charakterystycznym czynnikiem O(

√
k) w wykładniku oszacowania na czas działania.

Tego typu sytuację można spotkać w przypadku wielu problemów na grafach planarnych i często nazywa się ją
fenomenem pierwiastkowym. W większości przypadków pojawienie się pierwiastka koniec końców wynika z zasto-
sowania ograniczenia górnego O(

√
k) na szerokość drzewiastą grafów planarnych o k wierzchołkach, tak jak miało

to miejsce w przypadku Twierdzenia 14. Więcej informacji na temat tego typu wyników można znaleźć we wstępie
następnej pracy z serii, mianowicie pracy [F].

Fenomen pierwiastkowy był również tematem następnej pracy:

[F] Dániel Marx, Marcin Pilipczuk, Michał Pilipczuk,
On subexponential parameterized algorithms for Steiner Tree and Directed Subset TSP on planar graphs,
Proceedings of the 59th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2018

Pełna wersja: https://arxiv.org/abs/1707.02190

W tej pracy rozważaliśmy dwa problemy budowania sieci w grafach planarnych:

• Directed Subset Travelling Salesperson Problem (Directed Subset TSP): Dla danego skierowanego grafu
G z wagami na krawędziach oraz zbioru terminali S ⊆ V (G), znaleźć najkrótszą zamkniętą marszrutę w G,
która odwiedza wszystkie terminale.

• Steiner Tree: Dla danego (nieskierowanego) grafu G z wagami na krawędziach oraz zbioru terminali S ⊆
V (G), znaleźć najkrótsze drzewo, które uspójnia wszystkie terminale z S.

W obu przypadkach głównym pytaniem było, czy fenomen pierwiastkowy występuje w grafach planarnych przy
parametryzacji liczbą terminali |S |, którą od teraz będziemy oznaczali jako k. Nadmieńmy tu, że pytanie, czy
problem Steiner Tree w grafach planarnych można rozwiązać w czasie 2o(k) · nO(1) było zadawane wielokrotnie,
zanim podaliśmy na nie odpowiedź w artykule [F].

Dla problemu Directed Subset TSP wykazaliśmy, że fenomen pierwiastkowy istotnie występuje.

Twierdzenie 16. Problem Directed Subset TSP w skierowanych grafach planarnych można rozwiązać w czasie kO(
√
k) ·

nO(1).
5Pomijamy pewne szczegóły techniczne.
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W dowodzie Twierdzenia 16 stosujemy metodologię ograniczania przestrzeni stanów programowania dyna-
micznego, którą również stosowali Klein i Marx we wcześniejszym algorytmie dla nieskierowanego przypadku [108].
Dokładniej, problem Directed Subset TSP można rozwiązać przy pomocy prostego programowania dynamicznego
w czasie 2k ·nO(1), w którym dla każdego podzbioru terminali X ⊆ S oraz s1, s2 ∈ X obliczamy najkrótszą marszrutę
z s1 do s2, która po drodze odwiedza wszystkie terminale z X. Będziemy próbować użyć topologicznych własności
grafów planarnych by ograniczyć przestrzeń stanów, która a priori ma rozmiar 2k · k2, do podzbioru złożonego z
kO(
√
k) ciekawych stanów zachowując następujący warunek: istnieje obliczenie programowania dynamicznego, które

prowadzi do konstrukcji optymalnego rozwiązania i zarazem używa tylko ciekawych stanów. Nadmieńmy, że w
pracy [F] ograniczamy przestrzeń stanów nie procedury opisanej powyżej, ale bardziej skomplikowanego progra-
mowania dynamicznego, które intuicyjnie budujeO(

√
k) przedziałów na docelowej marszrucie naraz, zamiast tylko

jednego.
Pomysł na określenie, które stany są ciekawe, jest następujący. Niech W będzie optymalnym rozwiązaniem

— zamkniętą marszrutą odwiedzającą wszystkie terminale — zaś T będzie dowolnym drzewem w danym grafie,
które uspójnia wszystkie terminale. Rozważmy graf H otrzymany poprzez wzięcie sumy mnogościowej grafów W
i T . Dowodzimy6, że jeśli w H ściągniemy wszystkie ścieżki pomiędzy kolejnymi terminalami na W do ścieżek
długości 2, to uzyskamy graf planarny o O(k) wierzchołkach. Tak jak w pracy [E], wynika stąd, że ten graf ma
dekompozycję pętlową o szerokości O(

√
k). Możemy wyenumerować kO(

√
k) możliwych kandydatów na pętle uży-

wane przez tą dekompozycję, co po odwróceniu kontrakcji daje nam kO(
√
k) zamkniętych krzywych na płaszczyźnie.

Każda z tych krzywych γ dzieli terminale na te objęte przez nią i te znajdujące się poza nią, co bezpośrednio się
tłumaczy na zbiór kO(

√
k) ciekawych stanów programowania dynamicznego, który spełnia żądane warunki.

Sytuacja w problemie Steiner Tree okazała się być nad wyraz ciekawa: fenomen pierwiastkowy występuje, ale
tylko do pewnego stopnia.

Twierdzenie 17. Problem Steiner Tree w grafach planarnych można rozwiązać w czasie nO(
√
k).

Twierdzenie 18. Przy założeniu ETH, problemu Steiner Tree w grafach planarnych nie da się rozwiązać w czasie
2o(k) ·nO(1).

Innymi słowy, czynnik O(
√
k) może się znaleźć w wykładniku tylko jeśli podstawa zależy od n — całkowitej

liczby wierzchołków grafu — podczas gdy opracowanie algorytmu FPT z czasem działania zależącym podwykład-
niczo od k jest niemożliwe przy założeniu ETH. Zauważmy, że problem Steiner Tree można rozwiązać w czasie
FPT, dokładniej 3k · nO(1), przy pomocy klasycznego programowania dynamicznego po podzbiorach [63], nawet w
ogólnych grafach. Oznacza to, że czasy działania tego algorytmu FPT i algorytmu z Twierdzenia 17 są formalnie
rzecz biorąc nieporównywalne.

Dowód Twierdzenia 17 jest silnie inspirowany algorytmem dla geometrycznego wariantu problemu — Rec-

tilinear Steiner Tree — zaproponowanym przez Fomina i innych [81]. Znów, rozważamy programowanie dyna-
miczne dla problemu Steiner Tree i przycinamy przestrzeń stanów do podprzestrzeni rozmiaru nO(

√
k), zdefiniowa-

nej przy pomocy topologicznych argumentów związanych z dekompozycją pętlową o szerokości O(
√
k) pewnego

pomocniczego grafu związanego z rozwiązaniem. Intuicyjnie, programowanie dynamiczne, które w ten sposób
przycinamy, buduje O(

√
k) poddrzew optymalnego drzewa Steinera na raz, podobnie jak przycinane programowa-

nie dynamiczne dla problemu Directed Subset TSP budowało na razO(
√
k) przedziałów na optymalnej marszrucie.

Czynnik nO(
√
k) bierze się z potrzeby pamiętania O(

√
k) korzeni poddrzew w stanach.

Ograniczenie dolne przedstawione w Twierdzeniu 18 jest udowodnione przy pomocy redukcji z problemu
3SAT. Ta redukcja jest dość niestandardowa z następującego powodu. Klasyczna redukcja dowodząca nieistnie-
nia algorytmu o złożoności 2o(k) · nO(1), przy założeniu ETH, zaczynałaby od instancji problemu 3SAT, powiedzmy
wielkości N , i konstruowała w czasie wielomianowym równoważną instancję problemu Steiner Tree w grafach
planarnych, który by miała O(N ) terminali i całkowity rozmiar zależny wielomianowo od N . Istotnie, wówczas
zastosowanie algorytmu o złożoności 2o(k) · nO(1) dla problemu Steiner Tree w grafach planarnych rozwiązywa-
łoby wejściową instancję problemu 3SAT w czasie 2o(N ), przecząc tym samym ETH. Jednakże, gdyby taka reduk-
cja istniała, to moglibyśmy również użyć algorytmu z Twierdzenia 17 do rozwiązania problemu 3SAT w czasie

6Tu pomijamy bardzo wiele szczegółów technicznych.
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nO(
√
k) = NO(

√
N ), co również stałoby w sprzeczności z ETH. W dowodzie Twierdzenia 18 omijamy ten problem na-

stępująco: redukcja nie działa w czasie wielomianowym, tylko konstruuje instancję Steiner Tree, która co prawda
ma O(N ) terminali, ale jej całkowity rozmiar jest ograniczony przez 2εN , gdzie ε > 0 jest dowolnie małą stałą. W
ten sposób algorytm z Twierdzenia 17 nie rozwiązuje skonstruowanej instancji w czasie podwykładniczym i nie ma
sprzeczności z ETH.

Dalsze badania

Jeśli chodzi o artykuł [E], to zaproponowane podejście przez diagramy Voronoi zastosowaliśmy:

• w efektywnym schemacie aproksymacyjnym (EPTAS) dla problemu Uniform Facility Location w grafach
planarnych [39] (z Cohenem-Addadem i Marcinem Pilipczukiem);

• (niebezpośrednio) w algorytmach o złożoności nO(
√
k) dla problemu Geometric Set Cover dla ćwiartek prze-

strzeni i półprzestrzeni w R
3 [26] (z Bringmannem, Kisfaludi-Bakiem, i Erikiem Janem van Leeuwen).

Ta ostatnia praca również zawiera ograniczenia dolne przy założeniu ETH, w których konstrukcje bądź bezpośred-
nio używają, bądź są zainspirowane wynikami z [E]. Kisfaludi-Bak i inni [106] rozważali algorytmy analogiczne
do algorytmu z Twierdzenia 14 dla problemów pakowania i pokrywania w przestrzeniach euklidesowych wymiaru
większego niż 2. Podejście przez diagramy Voronoi zostało też użyte w pracy Cohena-Addada i innych [38] o
problemach klastrowania w niskowymiarowych przestrzeniach euklidesowych.

Przypomnijmy, że technika zaproponowana w [E] opiera się na podejściu używanym w dziedzinie schematów
aproksymacyjnych dla problemów geometrycznych [3, 4, 5, 101]. Po opublikowaniu [E], wraz z Erikiem Janem van
Leeuwen i Andreasem Wiese [149] przetłumaczyliśmy podejście z powrotem do kontekstu aproksymacji i w ten
sposób przedstawiliśmy zunifikowaną metodę opracowywania quasi-wielomianowych schematów aproksymacyjn-
cych dla problemów pakowania i pokrywania w grafach planarnych. Ta metoda tłumaczy wcześniejsze podejście
geometryczne [3, 4, 5, 101] w terminach teoriografowych. Również z Erikiem Janem van Leeuwen i Andreasem
Wiese, w pracy [148] rozważaliśmy geometryczne problemy pakowania w modelu ze zmniejszaniem, gdzie wyma-
ganie rozłączności jest nieco zrelaksowane, i w tym modelu opracowaliśmy różne algorytmy parametryzowane i
aproksymacyjne.

Jeśli chodzi o artykuł [F], to Kisfaludi-Bak i inni [107] rozszerzyli podejście stosowane w dowodzie Twierdze-

nia 17 i udowodnili, że problem Steiner Tree w grafach planarnych można rozwiązać w czasie 2O(f ) · nO(
√
f ) przy

założeniu, że terminali może być bardzo wiele, ale wszystkie one muszą leżeć na co najwyżej f ścianach grafu.
Praca [107] zawiera również komplementarne ograniczenie dolne, w którym konstrukcje są silnie inspirowane
dowodem Twierdzenia 18.

Nadmieńmy, że algorytmy z Twierdzeń 14 i 17, jak również wyniki [26], zostały opisane w niedawnym arty-
kule przeglądowym Marcina Pilipczuka na temat zaskakujących zastosowań dekompozycji drzewiastych [136].
Polecamy ten artykuł uwadze czytelnika, gdyż zawiera głębsze, choć wciąż intuicyjne omówienie tematu.

4 Definiowanie dekompozycji drzewiastych w logice

Opis wyników

Rozpocznijmy od najważniejszego wyniku tej części.

[G] Mikołaj Bojańczyk, Michał Pilipczuk,
Definability equals recognizability for graphs of bounded treewidth,
Proceedings of the 21st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, LICS 2016

Pełna wersja: https://arxiv.org/abs/1605.03045
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W tym artykule rozwiązaliśmy Hipotezę Courcelle’a: 25-letni problem otwarty z dość interesującą historią prób
rozwiązania (patrz, wstęp pracy [G]). Hipoteza Courcelle’a mówi, że implikację w Twierdzeniu Courcelle’a (Twier-
dzenie 4) można w pewnym sensie odwrócić. Dokładniej, kluczowym argumentem w dowodzie Twierdzenia Co-
urcelle’a (patrz akapit poniżej Twierdzenia 4) jest obserwacja, że jeśli własność grafów Π (np. 3-kolorowalność
czy hamiltonowskość) da się opisać zdaniem MSO2, to własność ta jest rozpoznawalna w następującym sensie7: dla
każdego k ∈N istnieje automat skończony działający na dekompozycjach drzewiastych szerokości k, który akcep-
tuje dekompozycje dokładnie tych grafów, które spełniają Π. Hipoteza Courcelle’a mówi, że jeśli zawęzimy uwagę
do grafów o szerokości drzewiastej co najwyżej k, dla każdego ustalonego k ∈N, to pojęcia MSO2-definiowalności
i rozpoznawalności są w istocie tym samym. Musimy tutaj rozszerzyć logikę MSO2 do CMSO2, gdzie dodatkowo
można stosować predykaty sprawdzające podzielność mocy zbiorów przez ustalone liczby.

W pracy [G] udowodniliśmy tę hipotezę.

Twierdzenie 19. Dla każdego k ∈N i własności grafowej Π, obejmującej jedynie grafy o szerokości drzewiastej co naj-
wyżej k, własność Π jest rozpoznawalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest CMSO2-definiowalna.

Implikacja z prawa do lewa w Twierdzeniu 19 wynika z dowodu Twierdzenia 4. Trudność tkwi w implikacji z
lewa do prawa; spróbujmy przybliżyć sedno zagadnienia.

Przypuśćmy na chwilę, że wraz z grafem G mamy jakąś dekompozycję drzewiastą (T ,β) grafu G o szerokości
co najwyżej k (opisaną w jakikolwiek sensowny sposób jako struktura relacyjna). Chcielibyśmy sprawdzić przy
użyciu formuły CMSO2, czy G spełnia daną własność Π. Skoro zakładamy, że Π jest rozpoznawalna, to istnieje
automat skończony AΠ, który akceptuje (T ,β) wtedy i tylko wtedy, gdy G spełnia Π. W związku z tym możemy
egzystencjalnie zgadnąć bieg AΠ na (T ,β) poprzez zgadnięcie, które węzły są etykietowane którymi stanami w
biegu, i sprawdzić, że wykwantyfikowany bieg jest poprawny i akceptujący. W ten sposób dostajemy zdanie ϕΠ

logiki CMSO2, które sprawdza, czy G spełnia Π.
Problem w tym, że zdanie ϕΠ opisane powyżej zakłada możliwość operowania nie tylko na grafieG, ale również

na jego dekompozycji drzewiastej (T ,β). Jednakże chcielibyśmy sprawdzać, czy G spełnia Π przy pomocy zdania,
które działa tylko i wyłącznie na G. Tutaj leży sedno problemu: mając dany graf G o szerokości drzewiastej k, czy
możemy wydefiniować w MSO2 jakąkolwiek dekompozycję drzewiastą G o ograniczonej szerokości tak, aby móc
na niej następnie zastosować zdanie ϕΠ?

Oczywiście, wykonanie powyższego planu wymaga zrozumienia, co to znaczy zdefiniować dekompozycję drze-
wiastą w MSO2. W tym celu używamy języka MSO transdukcji, które są transformacjami struktur relacyjnych
opisywalnymi w logice MSO. Więcej na temat MSO transdukcji można przeczytać bądź w pracy [G] bądź w książce
Courcelle’a i Engelfrieta [44], ale intuicyjnie mówiąc, MSO transdukcja składa się ze stałej liczby atomowych kro-
ków. Jest kilka rodzajów atomowych kroków, ale dwa najważniejsze to:

• Kolorowanie: niedeterministycznie dodaj unarny predykat do struktury.

• Interpretacja: dodaj nową relację do struktury, której interpretacja jest zadana przez formułę MSO.

W ten sposób MSO transdukcje są swego rodzaju językiem programowania, który pozwala na transformowanie
struktur relacyjnych w sposób opisywalny formułami MSO. Zauważmy, że ze względu na dopuszczenie koloro-
wań, ten język programowania jest w zasadniczy sposób niedeterministyczny: każdej strukturze wejściowej może
odpowiadać wiele możliwych struktur wyjściowych, zależnych od wyborów kolorowań w atomowych krokach.

Głównym wynikiem technicznym pracy [G] jest następujące twierdzenie.

Twierdzenie 20. Dla każdego k ∈N istnieje MSO transdukcja Tk o następującej własności: dla danego grafu G o szero-
kości drzewiastej k, Tk konstruuje (jako jeden z możliwych wyników) jakąś dekompozycję drzewiastą grafu G o szerokości
co najwyżej f (k), dla pewnej funkcji f : N→N.

Twierdzenie 19 wynika z Twierdzenia 20 przy pomocy znanych własności MSO transdukcji.
W tym momencie pomocnym jest porównać sformułowanie Twierdzenia 20 z algorytmicznymi wynikami na te-

mat obliczania dekompozycji drzewiastych, które opisaliśmy w Sekcji 2. Właściwie każdy znany algorytm oblicza-
jący dekompozycje drzewiaste działa w sposób zasadniczo sekwencyjny: dekomponuje graf kawałek po kawałku,

7Formalnie, w pracy [G] definiujemy rozpoznawalność poprzez warunek, że odpowiednie relacje równoważności typu Myhill-Nerode mają
mieć skończone indeksy.

17



wykonując w ten sposób wiele małych kroczków, w liczbie porównywalnej z wielkością całego grafu. Z drugiej
strony, MSO transdukcja Tk opisana w Twierdzeniu 20 powinna skonstruować dekompozycję drzewiastą w liczbie
kroków zależnej wyłącznie od k. Jednakże każdy pojedynczy krok transdukcji, przykładowo MSO interpretacja,
może na raz zmodyfikować całą strukturę. W ten sposób kontekst Twierdzenia 20 przedstawia fundamentalnie
inne wyzwania niż kontekst, z którym mieliśmy do czynienia w Sekcji 2.

Dowód Twierdzenia 20 zasadniczo składa się z dwóch części.

• W pierwszej części dowodzimy twierdzenia przy założeniu ograniczenia k na nie tylko szerokość drzewiastą
grafu G, ale nawet na jego szerokość ścieżkową. Przypomnijmy, że dekompozycją ścieżkową nazywamy dekom-
pozycję drzewiastą w której bazowe drzewo jest ścieżką, zaś szerokość ścieżkowa grafu to najmniejsza możliwa
szerokość jego dekompozycji ścieżkowej.

• W drugiej części wykazujemy, że istnieje MSO transdukcja, która dla danego grafu G o szerokości drzewiastej
k oblicza dekompozycję drzewiastą G, w której torso każdego worka ma szerokość ścieżkową co najwyżej 2k.

Twierdzenie 20 wynika ze złożenia tych dwóch części przy pomocy kompozycjonalności MSO transdukcji.
Głównym składnikiem pierwszej części dowodu jest faktoryzacja Simona [160]: ramseyowskie narzędzie uży-

wane powszechnie w algebraicznej teorii języków formalnych. Twierdzenie Simona o Faktoryzacji mówi, że dla
każdej półgrupy S, każde słowo złożone z elementów S można tak hierarchicznie zdekomponować (sfaktoryzować)
w coraz to mniejsze podsłowa, aż do podsłów wielkości 1, że:

• Każde podsłowo w dekompozycji, poza liściami, jest rozbijane na bądź dwa mniejsze podsłowa, bądź na
więcej mniejszych podsłów, ale w tym drugim przypadku każde z tych podsłów musi się ewaluować w S do
tego samego elementu e półgrupy, który w dodatku musi być idempotentny (tzn. spełnia warunek e · e = e).

• Głębokość faktoryzacji jest ograniczona tylko w terminach |S | i w szczególności nie zależy do długości fakto-
ryzowanego słowa.

Używamy tego narzędzia z grubsza następująco. Przypomnijmy, że mamy dany graf G i wiemy, że posiada on
dekompozycję ścieżkową (P ,β) o szerokości co najwyżej k. Możemy myśleć o (P ,β) jako o słowie złożonym z grafów
o ograniczonej wielkości — odpowiadających workom — które są po kolei sklejane. W ten sposób, każdemu pod-
słowu w tego słowa odpowiada w naturalny sposób podgraf Gw grafu G, przy czym jedynymi wierzchołkami Gw,
które mają sąsiadów poza Gw, jest k wierzchołków w skrajnie lewym worku w i k wierzchołków w skrajnie prawym
workuw. Niech te 2k wierzchołków to będą interfejsyGw. Wówczas zGw możemy stowarzyszyć element skończonej
półgrupy abstrakcji, który koduje połączenia pomiędzy interfejsami wewnątrz Gw.

W ten sposób dekompozycja ścieżkowaG staje się słowem nad półgrupą abstrakcji. Możemy więc sfaktoryzować
to słowo przy pomocy Twierdzenia Simona o Faktoryzacji. Transdukcję Tk konstruujemy poprzez indukcję od dołu
do góry po otrzymanej faktoryzacji. Ta indukcja w kluczowy sposób używa własności faktoryzacji, zwłaszcza faktu,
że w przypadku podziału podsłowa na więcej niż dwa mniejsze podsłowa, abstrakcje tych podsłów są takie same
oraz idempotentne.

Nadmieńmy, że w pracy [G] ten krok jest przedstawiony przy pomocy pojęcia systemu celowniczego: kombinato-
rycznego opisu dekompozycji drzewiastej, który można łatwo wydefiniować w MSO. Mówiąc dokładniej, indukcja
po faktoryzacji Simona konstruuje odpowiedni system celowniczy Λ opisujący dekompozycję drzewiastą G i pozo-
staje na koniec zauważyć, że Λ da się skonstruować w kilku krokach przy pomocy MSO transdukcji.

W drugiej części dowodu rozważamy graf G o szerokości drzewiastej k. Celem jest konstrukcja, przy pomocy
MSO transdukcji, dowolnej dekompozycji drzewiastej G w której worki mogą być duże, ale ich torsa mają mieć
ograniczoną szerokość ścieżkową. Rozważmy dowolną dekompozycję drzewiastą (T ,β) grafu G o szerokości k. Wy-
kazujemy, że T można podzielić na poddrzewa w taki sposób, by połączenie worków wewnątrz każdego poddrzewa
dało nam bardziej “zgrubną” dekompozycję, która spełnia wymagane warunki. Kluczowym aspektem tutaj jest to,
że adhezje owej bardziej “zgrubnej” dekompozycji można opisać przy pomocy małego systemu celowniczego, więc
można je łatwo zgadnąć w MSO transdukcji. Opisany powyżej podział T na poddrzewa jest konstruowany poprzez
dość skomplikowany proces, który wpierw ukorzenia T w dowolnym węźle, a następnie przetwarza T od góry do
dołu wyjmując kolejne poddrzewa.

Przejdźmy do następnego artykułu.
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[H] Mikołaj Bojańczyk, Michał Pilipczuk,
Optimizing tree decompositions in MSO,
Proceedings of the 34th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, STACS 2017
Volume 66 of LIPIcs, Schloß Dagstuhl — Leibniz-Zentrum für Informatik, 2017

Pełna wersja: https://arxiv.org/abs/1701.06937

Ta praca jest bezpośrednim następnikiem pracy [G] i dowodzi następującego wyniku.

Twierdzenie 21. Dla każdej liczby całkowitej k ∈ N istnieje MSO transdukcja Rk , która dla grafu G podanego wraz z
dekompozycją drzewiastą G o szerokości co najwyżej k, oblicza (jako jeden z możliwych wyników) pewną dekompozycję
drzewiastą G o szerokości równej szerokości drzewiastej G.

Innymi słowy, transdukcja Rk optymalizuje daną dekompozycję drzewiastą: ma podany na wejściu graf wraz z
dekompozycją drzewiastą o ograniczonej, ale być może nieoptymalnej szerokości, i jej zadaniem jest skonstruowa-
nie dekompozycji drzewiastej o optymalnej szerokości.

Zauważmy tutaj, że Twierdzenie 21 można użyć do wzmocnienia Twierdzenia 20 w następujący sposób. Poprzez
złożenie transdukcji Tk otrzymanej z Twierdzenia 20 z transdukcją Rf (k) otrzymaną z Twierdzenia 21, otrzymujemy
transdukcję, która dla danego grafu o szerokości drzewiastej G konstruuje dekompozycję drzewiastą o szerokości
co najwyżej k. Czyli uzyskaliśmy konkluzję Twierdzenia 20, ale dla f (k) = k.

W dowodzie Twierdzenia 21 wracamy do koncepcji algorytmicznych, zwłaszcza do wyników Bodlaendera i
Kloksa [21], którzy udowodnili następujące stwierdzenie: mając dany graf G wraz z dekompozycją drzewiastą G
o szerokości k, można obliczyć dekompozycję drzewiastą G o optymalnej szerokości w czasie 2O(k3) · n. Powyższy
algorytm Bodlaendera i Kloksa jest kluczową podprocedurą użytą przez Bodlaendera w jego algorytmie dokładnym
o złożoności 2O(k3) ·n dla liczenia szerokości drzewiastej grafu [17].

Algorytm Bodlaendera i Kloksa stosuje programowanie dynamiczne, które przetwarza dekompozycję (T ,β)
daną na wejściu od dołu do góry. Dla każdego węzła x drzewa T obliczamy rodzinę sposobów, na który można
zdekomponować Gx — podgraf G indukowany przez sumę mnogościową worków w potomkach x. Kluczowym
elementem podejścia jest kombinatoryczna analiza, której głównym wnioskiem jest stwierdzenie, które można
intuicyjnie wytłumaczyć następująco: istnieje dekompozycja drzewiasta (S,γ) grafu G o optymalnej szerokości,
której struktura jest w pewnym sensie kompatybilna ze strukturą (T ,β). To pozwala przyciąć przestrzeń możli-
wych sposobów dekomponowania Gx do małego (o rozmiarze 2O(k3)) podzbioru ciekawych sposobów w taki sposób,
że istnieje dekompozycja G o optymalnej szerokości, która może być zrekonstruowana tylko przy pomocy cieka-
wych sposobów. Zauważmy, że na pewnym poziomie ogólności to jest dokładnie podejście, które stosowaliśmy w
pracy [F].

Kluczowym elementem we wspomnianej analizie kombinatorycznej jest technika typowych ciągów, wprowa-
dzona przez Bodlaendera i Kloks [20] oraz niezależnie przez Lagergrena i Arnborga [113]. Używamy tej techniki do
udowodnienia konkretnego kombinatorycznego lematu, który nazywamy Lematem o Dealternacji, i który w zwarty
sposób tłumaczy esencję kombinatorycznych obserwacji stojących za algorytmem Bodlaendera i Kloksa. Następnie
używamy tego lematu nie w celu opracowania algorytmu, ale w celu konstrukcji MSO transdukcji, która oblicza
dekompozycję drzewiastą o optymalnej szerokości, co bezpośrednio prowadzi do dowodu Twierdzenia 21.

Nadmieńmy, że w pełnej wersji [H] udowodniliśmy również, że Twierdzenie 21 można wykorzystać do wy-
snucia algorytmicznego wyniku Bodlaendera i Kloksa jako wniosku (choć z gorszą zależnością złożoności od k).
Dokładniej mówiąc, używając znanych faktów na temat enumeracji zapytań MSO w grafach o ograniczonej szero-
kości drzewiastej, można w liniowym czasie FPT “zaimplementować” ustaloną MSO transdukcję na podanym na
wejściu grafie o ograniczonej szerokości drzewiastej, w sensie obliczenia dowolnego jej wyniku.

Ostatnim artykułem w cyklu jest następująca praca.

[I] Mikołaj Bojańczyk, Martin Grohe, Michał Pilipczuk,
Definable decompositions for graphs of bounded linear cliquewidth,
Accepted to Logical Methods in Computer Science

Konf.: Proceedings of the 23rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, LICS 2018

Pełna wersja: https://arxiv.org/abs/1803.05937
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W tym artykule prezentujemy częściowe uogólnienie wyników [G] do przypadku szerokości klikowej i logiki MSO1.
Szerokość klikowa to parametr grafowy dostosowany do analizy grafów, które mogą być gęste, ale których struk-
tura algebraiczna jest w pewnym sensie prosta i drzewiasta. Ta drzewiastość jest wyrażona poprzez odpowiednie
pojęcie dekompozycji o kształcie drzewa, zwanej wyrażeniem klikowym, które to wyrażenie opisuje jak dany graf
można skonstruować przy pomocy prostych operacji. Szerokość klikowa jest ograniczona przez funkcję szeroko-
ści drzewiastej, ale odwrotne ograniczenie nie zachodzi: grafy pełne mają szerokość klikową 2 i nieograniczoną
szerokość drzewiastą.

Przypomnijmy, że szerokość drzewiasta jest ściśle związana z logiką MSO2, a związek ten jest wyrażony przez
Twierdzenie Courcelle’a (Twierdzenie 4) oraz przeciwną implikację, Twierdzenie 19 (jest również wiele innych
wyrazów tego związku, np. klasyczny wynik Seese’go [158] na temat rozstrzygalności teorii MSO2 na klasach
grafów). Podobna sytuacja zachodzi dla szerokością klikowej i logiki MSO1, która jest wariantem MSO na grafach,
gdzie możemy kwantyfikować po podzbiorach wierzchołków, ale już nie po podzbiorach krawędzi. Dokładniej,
następujący wariant Twierdzenia 4 zachodzi.

Twierdzenie 22 (Courcelle, Makowsky, Rotics [45]). Każdy problem wyrażalny w logice CMSO1 można rozwiązać w
czasie f (k) · n, gdzie f jest pewną obliczalną funkcją, k jest szerokością wyrażenia klikowego konstruującego dany graf,
które jest również podane na wejściu, zaś n jest całkowitym rozmiarem tego wyrażenia.

W powyższym sformułowaniu CMSO1 jest rozszerzeniem MSO1 o predykaty podzielnościowe, analogicznym
do CMSO2.

Tak jak w przypadku Twierdzenia Courcelle’a, w dowodzie Twierdzenia 22 tłumaczy się opis danego problemu
w logice CMSO1 na odpowiedni automat skończony działający na wyrażeniu klikowym konstruującym graf. W
związku z tym możemy zadać dokładnie to samo pytanie co wcześniej: czy tę implikację da się odwrócić? Dokład-
niej, dowód Twierdzenia 22 pokazuje, że CMSO1-definiowalność własności grafów pociąga za sobą (odpowiednio
zdefiniowaną) rozpoznawalność, ale czy jest prawdą, że każda rozpoznawalna własność grafów o ograniczonej sze-
rokości klikowej jest w istocie CMSO1-definiowalna?

W pracy [I] udzieliliśmy częściowej odpowiedzi na to pytanie poprzez udowodnienie przypadku grafów o ogra-
niczonej linearnej szerokości klikowej. Jest to wariant szerokości klikowej, w którym wyrażenie musi mieć liniowy
kształt; linearna szerokość klikowa ma się do szerokości klikowej tak samo jak szerokość ścieżkowa ma się do
szerokości drzewiastej. Poniższe dwa twierdzenia podsumowują wyniki pracy [I].

Twierdzenie 23. Dla każdego k ∈ N istnieje MSO transdukcja Dk o następującej własności: mając dany graf G o line-
arnej szerokości klikowej co najwyżej k, transdukcja Dk konstruuje (jako jeden z możliwych wyników) wyrażenie klikowe
konstruujące G o szerokości co najwyżej f (k), gdzie f : N→N jest pewną funkcją.

Twierdzenie 24. Dla każdego k ∈N i każdej własności grafowej Π, składającej się jedynie z grafów o linearnej szerokości
klikowej co najwyżej k, własność Π jest rozpoznawalna wtedy i tylko wtedy, gdy Π jest definiowalna w CMSO1.

Nadmieńmy, że w powyższych dwóch twierdzeniach używamy pojęć MSO transdukcji oraz rozpoznawalności
właściwych dla logiki MSO1 i wyrażeń klikowych. W związku z tym, te pojęcia różnią się od ich odpowiedników
rozważanych w kontekście prac [G, H].

Twierdzenie 24 wynika z Twierdzenia 23 w taki sam sposób, w jaki Twierdzenie 19 wynikało z Twierdzenia 20.
W związku z tym główna waga w pracy [I] jest położona na dowodzie Twierdzenia 23.

W dowodzie Twierdzenia 23 stosujemy tę samą ogólną metodologię, co w pierwszej części dowodu Twierdze-
nia 20. Dokładniej mówiąc, linearne wyrażenie klikowe konstruujące graf rozumiemy jako słowo instrukcji, na
których możemy zadać strukturę skończonej półgrupy. Stosując Twierdzenie Simona o Faktoryzacji dostajemy fak-
toryzację danego linearnego wyrażenia klikowego o ograniczonej głębokości. Transdukcja Dk jest konstruowana
poprzez indukcję po tej faktoryzacji.

Główną różnicą między dowodem Twierdzenia 23 i pierwszą częścią dowodu Twierdzenia 20 jest to, że w przy-
padku tego drugiego wyniku, po wstępnym pomyśle zastosowania faktoryzacji Simona, implementacja tego po-
mysłu może nie była zupełnie rutynowym zadaniem, ale raczej nie przedstawiała poważnego wyzwania. Tak nie
jest w przypadku dowodu Twierdzenia 23. Przede wszystkim, kombinatoryczne aspekty wyrażeń klikowych są
dużo bardziej skomplikowane i mniej zrozumiane niż własności dekompozycji drzewiastych. W związku z tym,
konstrukcja ostatecznej transdukcji była nie lada wyzwaniem, które wymagało pokonania szeregu technicznych i
koncepcyjnych trudności.
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Aspektem, którego brak w kontekście wyrażeń klikowych szczególnie daje się we znaki, jest dualność między
separacjami a przepływami opisana przez Twierdzenie Mengera. Istotnie, pojęcie systemu celowniczego używa
ścieżek w grafie jako podstawowych elementów konstrukcyjnych w dowodzie Twierdzenia 20. Zrozumienie odpo-
wiedniego analogu tego elementu dowodowego w przypadku linearnych wyrażeń klikowych było główną trudno-
ścią w dowodzie Twierdzenia 23. Druga część dowodu Twierdzenia 20 — dekomponowanie grafu o ograniczonej
szerokości drzewiastej na worki o ograniczonej szerokości ścieżkowej — w istotny sposób używa przepływów po-
przez Twierdzenie Mengera. W związku z tym, na razie nie byliśmy w stanie podnieść tej części rozumowania do
przypadku wyrażeń klikowych.

Dalsze badania

Prace [G, H] przedstawiają pełne rozwiązanie Hipotezy Courcelle’a i w pewnym sensie zamykają tę tematykę. Nie
znamy żadnych konkretnych prac zainspirowanych tymi wynikami.

Jeśli chodzi o pracę [I], to algebraiczny punkt widzenia na wyrażenia klikowe, wprowadzony w tym artykule,
okazał się zaskakująco przydatny. Wraz z Marthe Bonamy, w pracy [24] użyliśmy tego podejścia do udowodnienia,
że dla każdego ustalonego k ∈N, grafy o szerokości klikowej co najwyżej k są wielomianowo χ-ograniczone (wpro-
wadzenie do χ-ograniczoności można znaleźć np. w artykule przeglądowym Scotta i Seymoura [157]). Oznacza to,
że istnieje taki wielomian p(·), że dla każdego grafu G o szerokości klikowej co najwyżej k mamy χ(G) 6 p(ω(G)),
gdzie χ(G) i ω(G) odpowiednio oznaczają liczbę chromatyczną i liczbę klikową G. Dowód tego twierdzenia opiera
się na zastosowaniu deterministycznego wariantu Twierdzenia Simona o Faktoryzacji, wprowadzonego przez Col-
combeta [41], do wyrażenia klikowego rozumianego jako drzewo instrukcji z odpowiednią strukturą półgrupy. Ten
pomysł ma swoje korzenie w podejściu wprowadzonym w [I]. Otrzymany wynik o wielomianowej χ-ograniczoności
grafów o ograniczonej szerokości klikowej jest ciekawym przykładem twierdzenia, które należy ściśle do teorii gra-
fów, choć jego dowód używa narzędzi z teorii języków formalnych.

Bardzo niedawno zastosowaliśmy techniki związane z deterministyczną faktoryzacją Simona dla wyrażeń kli-
kowych, wprowadzone w [24], z powrotem w dziedzinie logiki. Mianowicie, w pracy [133] wraz z Nešetřilem,
Patricem Ossoną de Mendez, Rabinovichem oraz Siebertzem udało się nam udowodnić charakteryzacji obrazów
klas o ograniczonej szerokości drzewiastej w FO transdukcjach. To pojęcie definiuje się tak samo jako MSO trans-
dukcje, tylko kroki interpretacji mogą tylko używać formuł pierwszego rzędu. Okazuje się, że klasa grafów C jest
zawarta w obrazie jakiejś klasy o ograniczonej szerokości drzewiastej w jakiejś FO transdukcji wtedy i tylko wtedy,
gdy spełnione są następujące dwa warunki:

• klasa C ma ograniczoną szerokość klikową (to znaczy, istnieje uniwersalne ograniczenie górne na szerokość
klikową grafów z C); oraz

• klasa C jest stabilna w następującym sensie: nie da się wydefiniować dowolnie długich porządków liniowych
w grafach z C przy pomocy ustalonej formuły pierwszego rzędu.

To twierdzenie przedstawia konkretny związek pomiędzy logiką pierwszego rzędu na strukturalnie zdefiniowa-
nych klasach grafów a pojęciem stabilności. Ten kontekst będzie rozwinięty w następnej części autoreferatu.
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5: Aktywność naukowa

W tej części autoreferatu opisujemy pozostałą działalność naukową autora, tzn. przedstawiamy prace niewy-
mienione w Części 4 (pomijamy również prace autora wymienione w Części 4 jako Dalsze badania). Ponieważ
bibliografia autora jest dość bogata (pełna lista publikacji znajduje się w dokumencie Wykaz osiągnięć naukowych),
to nie będziemy przedstawiać każdej pracy z osobna (choć większość z nich będzie wymieniona). Zamiast tego opi-
szemy sześć dziedzin, w których można znaleźć wkład autora, i zaprezentujemy najważniejsze dokonania w tych
dziedzinach.

W celu zapewnienia zwartości opisu nie będziemy przytaczać za każdym razem wszystkich współautorów prac.
Pełne informacje bibliograficzne są zawarte w sekcji Literatura poprzez odpowiednie odsyłacze.

Inne prace dotyczące dekompozycji. Oprócz cyklu prac zaprezentowanych w Części 4 tego autoreferatu, jest
jeszcze szereg innych prac autora, w których dekompozycje grafów i ich zastosowania w algorytmice grają pierwsze
skrzypce. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

• W pracy [52] wprowadziliśmy technikę Tnij-i-Zliczaj, dzięki której można opracowywać randomizowane al-
gorytmy używające programowania dynamicznego na dekompozycjach drzewiastych dla problemów z wa-
runkami spójności. Technika pozwala na redukcję złożoności czasowej z 2O(t log t) · nO(1) do 2O(t) · nO(1) dla
takich problemów jak Hamiltonian Cycle, Feedback Vertex Set, czy Connected Vertex Cover, gdzie t
oznacza szerokość dekompozycji drzewiastej danej na wejściu.

• W pracy [144] zaprezentowaliśmy formalizm logiczny, w którym można opisać szeroki wachlarz problemów,
które można rozwiązać w czasie postaci 2O(t) · nO(1) na dekompozycjach drzewiastych o szerokości t. For-
malizm obejmuje również problemy, dla których można zastosować technikę Tnij-i-Zliczaj. Nadmieńmy, że
praca [144] powstała na bazie pracy magisterskiej autora.

• W pracy [19] opracowaliśmy nowy parametryzowany algorytm aproksymacyjny dla problemu obliczania sze-
rokości drzewiastej grafu. Dla danego grafuG i parametru t, algorytm działa w czasie 2O(t) ·n i albo stwierdza,
że szerokość drzewiasta G jest większa niż t, albo konstruuje dekompozycję drzewiastą G o szerokości co naj-
wyżej 5t + 4. Zauważmy, że w ten sposób czas działania zależy jednocześnie pojedynczo wykładniczo od t i
liniowo od n, czego nie można powiedzieć ani o algorytmie aproksymacyjnym Robertsona i Seymoura [152],
ani o algorytmie dokładnym Bodlaendera [17].

• W pracy [51] rozwiązaliśmy niemal 20-letni problem otwarty w złożoności parametryzowanej poprzez po-

danie pierwszego algorytmu FPT, o złożoności 22O(k2) · nO(1), dla problemu Disjoint Paths w skierowanych
grafach planarnych. W tym problemie mamy dany skierowany graf planarny D wraz z parami terminali
(s1, t1), . . . , (sk , tk) i pytamy się, czy w D można znaleźć takie rozłączne skierowane ścieżki P1, . . . , Pk , że każda
ścieżka Pi prowadzi z si do ti . W tym celu wprowadziliśmy podejście dekompozycyjne oparte na pojęciu
krzywych o małej alternacji, do którego użyliśmy narzędzi algebraicznych wprowadzonych dla tego problemu
wcześniej przez Schrijvera [156].

• W pracy [115] opracowaliśmy algorytm dla problemu Disjoint Paths w nieskierowanych grafach planarnych
o złożoności 2k

O(1) ·nO(1). Jest to pierwszy algorytm FPT dla tego problemu, w którym zależność czasu działania
od k jest lepsza niż podwójnie wykładnicza.

• W pracy [82] wprowadziliśmy nową technikę pokryć o małej szerokości drzewiastej do opracowywania podwy-
kładniczych algorytmów parametryzowanych w grafach planarnych. Technika opiera się na następującym
twierdzeniu: dla każdego grafu planarnego G i parametru k, można w wydajny sposób skonstruować taką
rodzinę F złożoną z 2O(

√
k log2 k) ·nO(1) podzbiorów wierzchołków G, że każdy podzbiór zawarty w F indukuje

podgraf o szerokości drzewiastej O(
√
k logk) oraz każdy spójny podzbiór k wierzchołków w G jest w pełni po-

kryty przez jakiś podzbiór zawarty w F . Przy użyciu tego twierdzenia opracowaliśmy pierwsze algorytmy o
złożoności 2O(

√
k logO(1) k) ·nO(1) dla kilku problemów w grafach planarnych, przykładowo dla Weighted k-Path

oraz Subgraph Isomorphism dla wzorców o ograniczonym stopniu.
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• W pracach [40] oraz [39] opracowaliśmy odpowiednio pierwszy wielomianowy schemat aproksymacyjny
(PTAS) dla problemu Facility Location w grafach planarnych oraz pierwszy wydajny wielomianowy sche-
mat aproksymacyjny (EPTAS) dla problemu Uniform Facility Location w grafach planarnych. Odnotujmy,
że praca [39] była już wspominana w Części 4 w związku z użyciem narzędzi związanych z diagramami
Voronoi, wprowadzonymi w [E].

• W pracy [143] badaliśmy związki pomiędzy złożonością czasową i pamięciową algorytmów działających na
dekompozycjach drzewiastych grafów. Udowodniliśmy, że przy racjonalnych założeniach teoriozłożonościo-
wych, nie da się poprawić złożoności pamięciowej tych algorytmów do wielomianowej bez istotnego pogor-
szenia złożoności czasowej, nawet dla tak prostych problemów jak 3-Coloring. Jednocześnie wyjaśniliśmy
w terminach teoriozłożonościowych, że jeśli zamiast dekompozycji drzewiastych rozważymy dekompozycje
związane z głębokością drzewiastą, to da się zredukować złożoność pamięciową do wielomianowej bez pogar-
szania złożoności czasowej. Tematyka pamięciowo oszczędnych algorytmów FPT na grafach o ograniczonej
głębokości drzewiastej została wcześniej zainicjowana przez Fürera i Yu [89] i była przez nas później konty-
nuowana w pracach [126] oraz [D].

• W pracy [30] użyliśmy dekompozycji związanych z pojęciem głębokości drzewiastej do opracowania struk-
tury danych dla dynamicznego wariantu problemu k-Path. Dokładniej, struktura danych obsługuje do-
dawanie i usuwanie krawędzi z grafu w amortyzowanym czasie 2O(k2) oraz utrzymuje informację, czy w
grafie istnieje ścieżka prosta długości k. W tej samej pracy również rozszerzyliśmy naszą strukturę da-
nych by podobnie obsługiwała problem > k-Cycle, kosztem pogorszenia złożoności aktualizacji struktury
do 2O(k4) +O(k logn).

Kierunkiem badań obecnym w pracy autora, który jest w zasadniczy sposób dekompozycyjny i zasługuje na
osobne wyróżnienie, jest tematyka turniejów i półpełnych grafów skierowanych. W serii artykułów [84, 85, 145]
badaliśmy strukturalną teorię pojęć zawierania i dekompozycji dla turniejów i półpełnych grafów skierowanych,
której fundamenty zostały wcześniej opracowane przez Chudnovsky, Fradkin, Kima, Scotta i Seymoura [34, 36,
37, 105, 134, 135]. Wykazaliśmy szereg kombinatorycznych i algorytmicznych wyników, m.in. podaliśmy wydajne
algorytmy FPT dla testowania porządków immersyjnego i topologicznych minorów, oraz opracowaliśmy wydajne
algorytmy FPT i aproksymacyjne dla problemów obliczania szerokości cięciowej i szerokości ścieżkowej półpełnego
grafu skierowanego. Nadmieńmy, że publikacje konferencyjne [84, 85, 145] zostały połączone w jeden obszerny
artykuł czasopismowy [83] i stanowiły znaczącą część doktoratu autora. Pracę na temat turniejów i półpełnych gra-
fów skierowanych kontynuowaliśmy później w artykule [11], w którym opracowaliśmy kwadratowe Turing-jądro
dla problemu obliczania szerokości cięciowej półpełnego grafu skierowanego (wątek jąder i kernelizacji rozsze-
rzymy później).

Problemy separacyjne w grafach. Typowym problemem separacyjnym rozważanym w złożoności parametryzo-
wanej jest problem Multiway Cut: dla danego grafu G, zbioru terminali T ⊆ V (G) i parametru k, pytamy się, czy
z grafu można usunąć co najwyżej k nieterminalnych wierzchołków w taki sposób, by żaden terminal nie był osią-
galny z żadnego innego. Bardziej ogólnie, w problemach separacyjnych mamy dany graf G i budżet k na modyfika-
cje, który zazwyczaj jest naszym parametrem, i pytamy się, czy z grafu można usunąć co najwyżej k wierzchołków
lub krawędzi (zależnie od wariantu) w taki sposób, by spełniony został określony warunek o separacyjnych charak-
terze. Problemy separacyjne stanowią jedną z matematycznie bogatszych działek w złożoności parametryzowanej
ze względu na głębię używanych technik. Więcej na temat podstawowych narzędzi używanych w tej tematyce
można przeczytać w [46, Chapter 8].

Poniżej przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia autora w tym temacie. Odnotujmy, że tematycznie pasująca
praca [A] nie jest wymieniona, gdyż została już omówiona w Części 4.

• W pracy [56] podaliśmy pierwszy algorytm FPT dla problemu Subset Feedback Vertex Set: usuń k wierz-
chołków z danego grafu w taki sposób, aby nie istniał żaden cykl zawierający co najmniej jeden wierzchołek
z zadanego zbioru terminali. Później, w pracy [53] rozszerzyliśmy ten wynik do algorytmu FPT dla problemu
Group Feedback Vertex Set, gdzie należy tak usunąć k wierzchołków, by trafić wszystkie nietrywialne cykle
w grafie, którego krawędzie są etykietowane elementami grupy.
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• W pracy [56] przedstawiliśmy algorytm o złożoności 2k · nO(1) dla problemu Node Multiway Cut. Algorytm
wykorzystuje półcałkowitość naturalnej relaksacji problemu w postaci programowania liniowego.

• W pracy [32] wprowadziliśmy nową technikę do opracowywania algorytmów FPT dla problemów separa-
cyjnych, nazwaną losowymi ściągnięciami. Tak jak już mówiliśmy w związku z artykułem [A], technika ta
opiera się na schemacie Dziel-i-Zwyciężaj, który sprowadza problem do przypadku, w którym dany graf
jest odpowiednio nierozrywalny, i który to przypadek jest następnie rozwiązywany przy pomocy kodowa-
nia kolorami [6]. Przy użyciu techniki losowych ściągnięć opracowaliśmy pierwsze algorytmy FPT dla kilku
problemów, w tym dla parametryzowanego wariantu problemu Unique Label Cover.

• W pracy [112] przedstawiliśmy algorytm FPT dla problemu Multicut w skierowanych grafach acyklicznych,
parametryzowanego wielkością budżetu i liczbą par terminali. W tym celu użyliśmy wariantu techniki usu-
wania cienia [120].

• W pracy [140] opracowaliśmy algorytm o złożoności 1.977k ·nO(1) dla problemu Edge Bipartization: usuń co
najwyżej k krawędzi z danego grafu tak, by uzyskać graf dwudzielny. W ten sposób poprawiliśmy najlepszy
dotychczas znany algorytm o złożoności 2k · nO(1). Algorytm z pracy [140] opiera się na technice półcałkowi-
tych relaksacji w postaci CSP wprowadzonej przez Wahlströma [163].

Kernelizacja. Kernelizacja jest dziedziną wewnątrz złożoności parametryzowanej poświęconą wielomianowym
algorytmom do wstępnego przetwarzania danych. Formalnie, algorytm kernelizacyjny (lub po prostu jądro) dla da-
nego problemu parametryzowanego to algorytm wielomianowy, który na wejściu dostaje instancję (I,k) problemu,
gdzie k jest parametrem, i ma za zadanie obliczyć taką równoważną instancję (I ′ , k′), że zarówno k′ jak i rozmiar I ′

jest ograniczony przez funkcję wejściowego parametru k. Intuicyjnie, algorytm kernelizacyjny powinien zidentyfi-
kować i zredukować “proste” fragmenty instancji, przez co instancja zostaje zredukowana do “jądra”: wyjściowej
instancji (I ′ , k′), która jest mała, ale zawiera sedno trudności wejściowej instancji. Kernelizacja jest jednym z najbar-
dziej zakorzenionych sposobów opracowywania algorytmów FPT, ale ma również zastosowania poza złożonością
parametryzowaną. Przykładowo, algorytmy kompresji czy sparsyfikacji można rozumieć poprzez paradygmat ker-
nelizacji. Tematyka kernelizacji jest szeroko opisana w [46, Chapters 2, 9, 15].

W złożoności parametryzowanej najbardziej interesujące są dla nas wielomianowe jądra: algorytmy kerneliza-
cyjne, które produkują jądra o wielkości ograniczonej wielomianowo od wejściowego parametru. W roku 2008
Fortnow i Santhanam [87] oraz Bodlaender i inni [18] przedstawili technikę kompozycji, przy pomocy której można
dowodzić, że pewne problemy nie mają wielomianowych jąder przy założeniu NP * coNP/poly. Jednakże zastoso-
wanie techniki kompozycji nie jest automatyczne, wymaga bowiem dobrego zrozumienia kombinatoryki rozważa-
nego problemu. W związku z tym, badania nad kernelizacją można zasadniczo można podzielić na ograniczenia
górne — konstruowanie coraz to mniejszych jąder — oraz ograniczenia dolne — dowody nieistnienia wielomiano-
wych jąder.

Poniżej przedstawiamy wkład autora w tę dziedzinę badań.

• W pracach [49, 50, 79] badaliśmy kernelizację przy parametryzacjach strukturalnych, zwłaszcza przy para-
metryzacji pokryciem wierzchołkowym grafu. W szczególności, ostatnia z tych prac [79] przedstawia sys-
tematyczne podejście, opierające się na sformułowaniu dość ogólnych własności kombinatorycznych, które
gwarantują istnienie wielomianowego jądra przy parametryzacji pokryciem wierzchołkowym.

• W pracy [48] wykazaliśmy (przy odpowiednich założeniach) nieistnienie wielomianowych jąder dla proble-
mów Edge Clique Cover, Directed Multiway Cut dla dwóch terminali, Multicut oraz k-Way Cut.

• W pracy [137] opracowaliśmy pierwsze wielomianowe jądro, o rozmiarze O(`142), dla problemu Steiner Tree

w grafach planarnych parametryzowanego docelową wielkością drzewa Steinera `. Zauważmy, że jest to
silniejsza parametryzacja niż parametryzacja liczbą terminali, którą rozważaliśmy w kontekście pracy [F].

• W pracach [62, 54] badaliśmy kernelizację dla problemów modyfikacji grafów związanych z klasami grafów:
podaliśmy jądra wielkości O(k7) dla problemu Trivially Perfect Editing (dodaj lub usuń co najwyżej k
krawędzi, aby uzyskać graf trywialnie doskonały) oraz wielkości O(k24) dla problemu (Claw, Diamond)-Free

Edge Deletion (usuń co najwyżej k krawędzi, aby uzyskać graf bez pazurów i diamentów).
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• W pracy [14] użyliśmy konstrukcji wprowadzonych w badaniach nad ograniczeniami dolnymi dla kerneliza-
cji problemów modyfikacji grafu do wykazania wyników o trudności aproksymacji dla tych problemów.

• W pracy [94] badaliśmy kernelizację dla problemów usuwania krawędzi związanych z klasami grafów zde-
finiowanymi przez wykluczanie immersji8. Udowodniliśmy, że jeśli C jest dowolną klasą grafów zamkniętą
na branie immersji i wykluczającą jakiś subkubiczny graf planarny jako immersję, to problem usuwania
krawędzi w celu uzyskania grafu z C ma liniowe jądro przy parametryzacji budżetem na usunięcia. Co cie-
kawe, dowód tego wyniku stosuje strukturalne powiązania między porządkiem immersyjnym a szerokością
drzewiasto-cięciową, parametrem analogicznym do szerokości drzewiastej, ale opierającym się o cięcia krawę-
dziowe zamiast wierzchołkowych.

Program optymalności. Program optymalności to nieformalna nazwa na koncepcyjny kierunek badań w złożono-
ści parametryzowanej, który kładzie nacisk na znajdowanie asymptotycznie ścisłych oszacowań górnych i dolnych
na złożoność problemów przy różnych parametryzacjach. Ideą przyświecającą temu podejściu jest przeświadcze-
nie, że prowadzi ono w istocie do zrozumienia sedna trudności problemu poprzez systematyczną analizę, jakiego
rodzaju parametryzacje i techniki prowadzą do wydajnych algorytmów, a jakie nie. Standardowym założeniem teo-
riozłożonościowym używanym w programie optymalności jest Hipoteza Czasu Wykładniczego [102, 103] (ETH),
mówiąca, że problemu 3-SAT nie da się rozwiązać w podwykładniczym czasie, a także jej warianty takie jak Silna
ETH (SETH). Wprowadzenie do ograniczeń dolnych przy założeniu ETH i SETH w złożoności parametryzowanej
można znaleźć w [46, Chapter 14].

Program optymalności nie jest ściśle wydzieloną dziedziną badań, ale raczej sposobem myślenia, w związku
z czym wiele z już wcześniej prezentowanych prac autora zawiera elementy optymalnościowe; w szczególności
dotyczy to prac [52, 144, 115, 82, 143, 126, 11, 140, 137, 62, 54] oraz [E, F]. W związku z tym przedstawimy teraz
prace autora ściśle związane z programem optymalności, a niewymienione wcześniej.

Tematem, który w pewnym momencie był bardzo istotny w pracy autora były podwykładnicze algorytmy dla
problemów dopełniania grafu. Ten kierunek został rozpoczęty pracą Fomina i Villangera [86], w której został
przedstawiony algorytm o złożoności kO(

√
k) ·nO(1) dla problemu Chordal Completion (zwanego również Minimum

Fill-in): dla danego grafu G i parametru k rozstrzygnąć, czy do G można dodać co najwyżej k krawędzi w taki
sposób, by uzyskany graf był grafem cięciwowy, tzn. nie posiadał żadnego indukowanego cyklu o długości większej
niż 3. Ten wynik był swego czasu wielkim zaskoczeniem, gdyż dla wielu problemów o podobnym charakterze
znane redukcje wykazujące NP-trudność implikują również nieistnienie algorytmów o złożoności 2o(k) · nO(1) przy
założeniu ETH. To zrodziło naturalne pytanie: czy można zidentyfikować klasę problemów modyfikacji grafów,
dla których istnieją tego typu podwykładnicze algorytmy parametryzowane. W następującej serii prac zrozumieliśmy,
że tego typu algorytmy istnieją dla problemów dopełniania (tzn. dodawania krawędzi) dla strukturalnie zdefinio-
wanych podklas grafów cięciwowych, takich jak grafy progowe, trywialnie doskonałe, przedziałowe i właściwie
przedziałowe.

• W pracy [61] opracowaliśmy algorytm o złożoności kO(
√
k) · nO(1) dla problemów Trivially Perfect Comple-

tion i Threshold Completion.

• W pracy [16] opracowaliśmy algorytm o złożoności kO(
√
k) ·nO(1) dla problemu Interval Completion.

• W pracy [15] opracowaliśmy algorytm o złożoności kO(k2/3) ·nO(1) dla problemu Proper Interval Completion.

Nadmieńmy, że praca [61], jak również praca [62], którą już omawialiśmy w odniesieniu do kernelizacji, zawierają
szereg ograniczeń dolnych przy założeniu ETH, które wykazują nieistnienie algorytmów o złożoności 2o(k) ·nO(1) dla
wielu blisko związanych problemów modyfikacji grafu przy założeniu ETH. W połączeniu z algorytmami przedsta-
wionymi powyżej, uzyskane wyniki dobrze obrazują granicę między istnieniem a nieistnieniem podwykładniczych
algorytmów parametryzowanych.

Praca Fomina i Villangera [86] postawiła jeszcze jeden problem: czy złożoność ich algorytmu — kO(
√
k) · nO(1)

— jest optymalna. W pracy [13] wykazaliśmy, że przy dość silnym założeniu na temat trudności aproksymacji

8Porządek immersyjny to pojęcie zawierania dla grafów podobne do porządku topologicznych minorów, przy czym opiera się ono na roz-
łączności krawędziowej zamiast wierzchołkowej.
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problemu Minimum Bisection nie da się opracować algorytmu o złożoności 2o(
√
k)·nO(1). Zagadnienie zostało później

ostatecznie rozwiązane przez Yixina Cao i Sandeepa [28], którzy przedstawili ograniczenie dolne wykluczające
złożoność 2o(

√
k) ·nO(1) przy założeniu samego ETH.

Poniżej prezentujemy inne istotne prace autora należące do programu optymalności:

• W problemie Edge Clique Cover pytamy się, czy krawędzie danego grafu można pokryć przy pomocy k klik
w tym grafie. Klasyczny algorytm parametryzowany dla tego problemu działa w złożoności 22O(k) · nO(1) [95].
W pracy [53] udowodniliśmy, że przy założeniu ETH ta podwójnie wykładnicza złożoność jest optymalna:
nie istnieje algorytm o złożoności 22o(k) ·nO(1).

• W pracy [80] badaliśmy klasyczny parametryzowany problem klastrowania Cluster Editing: czy można
dany graf zmodyfikować poprzez dodanie lub usunięcie co najwyżej k krawędzi tak, aby stał się on zbiorem
rozłącznych klik. Rozważaliśmy wariant, w którym wymagamy, by otrzymany graf składał się z co najwy-

żej p klastrów (klik). Dla tego wariantu opracowaliśmy algorytm o złożoności 2O(
√
pk) · nO(1), co daje gładką

tranzycję pomiędzy złożonością 2O(
√
k) · nO(1), gdy docelowa liczba klastrów p jest ograniczona przez stałą, a

2O(k) · nO(1), kiedy może być liniowo zależna od k. Wykazaliśmy również ograniczenie dolne pokazujące, że
w każdym punkcie tej tranzycji nasz algorytm działa w asymptotycznie optymalnej złożoności, przy założe-
niu ETH.

• W pracy [23] udowodniliśmy optymalne ograniczenia dolne przy założeniu ETH na złożoność problemu
Multicoloring.

• W pracy [110] badaliśmy złożoność programowania całkowitoliczbowego przy parametryzacji liczbą więzów
m oraz największą wartością bezwzględną współczynnika ∆. Wykazaliśmy, że złożoność algorytmu Eisen-
branda i Weismantela [74], który działa w czasie (∆m)O(m) ·nO(1), jest optymalna przy założeniu ETH: wyklu-
czyliśmy złożoność 2o(m logm) ·nO(1) dla programów używających tylko współczynników w zbiorze {−1,0,1}.

Nadmieńmy, że prace [53, 80] zostały zawarte w rozprawie doktorskiej autora. Ponadto, w latach 2014-2017 autor
kierował grantem SONATA przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, który to grant był poświęcony badaniom
w programie optymalności w złożoności parametryzowanej.

Grafy rzadkie. Strukturalna teoria grafów rzadkich w przeciągu ostatnich kilku lat urosła do jednego z wiodą-
cych, jeśli nie kluczowego kierunku w badaniach autora. Dziedzina ta została zainicjowana przez Nešetřila i Ossonę
de Mendez [128, 129, 130, 131] i koncentruje się na dwóch pojęciach: klasach grafów o ograniczonej ekspansji oraz
nigdzie-gęstych klasach grafów. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, mówimy, że klasa grafów C jest nigdzie-gęsta,
jeśli nie da się otrzymać dowolnie dużych klik przy pomocy ściągania podgrafów o ograniczonym promieniu w
grafach z C, zaś C ma ponadto ograniczoną ekspansję, jeśli istnieje uniwersalne ograniczenie górne na średni stopień
w grafach, które można otrzymać przy pomocy takich ściągnięć.

Okazuje się, że te dwa pojęcia są w istocie fundamentalne i można wokół nich skonstruować matematycznie
elegancką teorię strukturalnej rzadkości w grafach. Ta teoria jest szczególnie bogata w różnego rodzaju pojęcia
dekompozycji właściwe dla grafów rzadkich. Wiele dobrze zrozumianych klas grafów rzadkich, np. klasy o ogra-
niczonym maksymalnym stopniu czy klasy z wykluczonym ustalonym minorem, mają w istocie ograniczoną eks-
pansję, tak więc teoria ma bardzo szerokie zastosowania. Wprowadzenie do tematyki można znaleźć w monografii
Nešetřila i Ossony de Mendez [132], a także w skrypcie, którego współautorem jest autor [138].

Praca autora nad zagadnieniami w strukturalnej teorii grafów rzadkich koncentruje się na aspektach algoryt-
micznych — rozwijaniu i używaniu narzędzi kombinatorycznych w celu opracowywania wydajnych algorytmów
— oraz na związkach z logiką, zwłaszcza z teorią modeli skończonych. Ten drugi kierunek jest zwłaszcza ważny
w ostatnim czasie, kiedy wraz ze współautorami zaczęliśmy badać związki pomiędzy strukturalną teorią grafów
rzadkich a stabilnością: dziedziną badań w teorii modeli, która zajmuje się rozróżnianiem prostych i złożonych
teorii logicznych. Okazuje się, że jest wiele podobieństw i analogii pomiędzy oboma dziedzinami, co pozwala na
tłumaczenie różnych koncepcji, pomysłów dowodowych, a nawet konkretnych wyników.

Poniżej przedstawiamy istotne wyniki autora w dziedzinie grafów rzadkich. Prace [D] oraz [133] nie są oma-
wiane, ponieważ dyskutowaliśmy je już w Części 4.
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• W pracy [60] przedstawiliśmy liniowe jądro dla problemu Distance-d Dominating Set na każdej klasie gra-
fów o ograniczonej ekspansji, zaś w pracy [72] rozszerzyliśmy ten wynik do prawie liniowego jądra dla tego
problemu na każdej nigdzie-gęstej klasie grafów. Druga z tych prac zawiera również prawie liniowe ograni-
czenie na złożoność sąsiedztw w nigdzie-gęstych klasach grafów; jest to miara strukturalna łącząca techniki
teorii grafów rzadkich z pojęciem wymiaru Vapnika-Chervonenkisa.

• W pracy [146] rozważyliśmy pojęcie liczby FO typów, które rozszerza pojęcie złożoności sąsiedztw i jest bez-
pośrednio zapożyczone z teorii stabilności. Wykazaliśmy prawie liniowe ograniczenie na liczbę FO typów w
nigdzie-gęstych klasach.

• W pracy [162] zaproponowaliśmy algorytm FPT dla problemu sprawdzania modelu dla następnikowo nie-
zmienniczych formuł pierwszego rzędu na klasach o ograniczonej ekspansji. Wyniki tej pracy zostały zawarte
w większym artykule czasopismowym [73], który w zwarty sposób podsumowuje kilka prac w tej tematyce.

• W pracy [147] przedstawiliśmy implementację algorytmu FPT dla problemu sprawdzania modelu dla logiki
FO w klasach o ograniczonej ekspansji, która działa w parametryzowanej klasie obwodów logicznych para−
AC1. Dokładniej, problem może być rozwiązany przez obwód logiczny wielkości f (ϕ) · nO(1) i głębokości
f (ϕ) +O(logn), gdzie ϕ to wejściowa formuła. Stopień wchodzący bramek jest nieograniczony.

• W pracy [76] wprowadziliśmy nowe podejście do opracowywania algorytmów parametryzowanych na gra-
fach rzadkich dla problemów Distance-d Dominating Set, Distance-d Independent Set i pokrewnych. Za-
proponowana metoda jest w bezpośredni sposób zainspirowana technikami dowodowymi z teorii stabilności.

• W pracy [90] podaliśmy charakteryzację obrazów klas o ograniczonej ekspansji w FO transdukcjach9 jako
klas posiadających kolorowania o niskiej głębokości krzakowej. Jest to naturalne uogólnienie kolorowań o niskiej
głębokości drzewiastej, które charakteryzują klasy o ograniczonej ekspansji.

• W pracach [127, 25], rozpoczęliśmy badania nad strukturalnymi własnościami potęg grafów rzadkich po-
przez wykazanie pewnych własności klastrowych oraz odpowiedniego wariantu własności Erdősa-Hajnala.

Praca autora nad strukturalną rzadkością w grafach nabrała szczególnego impetu, gdy autor był partnerem na-
ukowym dr Sebastiana Siebertza. Dr Siebertz od października 2016 do września 2018 prowadził na Uniwersytecie
Warszawskim projekt POLONEZ poświęcony grafom rzadkim (przyznany przez Narodowe Centrum Nauki). Wiele
z powyższych prac powstało w tamtym okresie, ale trzeba stwierdzić, że współpraca rozpoczęta podczas projektu
dr Siebertza zaowocowała stworzeniem grupy badawczej w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
koncentrującej się na tematyce grafów rzadkich. Grupa ta jest nadal aktywna.

Klasy zdefiniowane przez wykluczanie indukowanych podgrafów. Dla ustalonego grafu H , graf G nazwiemy
H-wolnym, jeśli w G nie można znaleźć podgrafu indukowanego izomorficznego z H . Okazuje się, że założenie,
że dany graf G jest H-wolny, często pociąga za sobą wiele ciekawych strukturalnych własności G, które można
wykorzystywać zarówno kombinatorycznie jak i algorytmicznie. Przykładowo, jeśli H = Pt (tzn. H jest ścieżką
o t wierzchołkach), to każdy Pt-wolny graf posiada zbalansowany separator składający się z sumy mnogościowej
sąsiedztw mniej niż t wierzchołków [10]. Wynika stąd, że każdy Pt-wolny graf o maksymalnym stopniu ∆ ma
szerokość drzewiastą O(∆t). Ten przykład pokazuje fundamentalny związek pomiędzy strukturą w grafach Pt-
wolnych a technikami opartymi na dekompozycjach drzewiastych. Inne związki tego typu można sformułować dla
grafów H-wolnych dla innych wykluczonych podgrafów H .

Opisane powyżej związki można wykorzystywać do opracowywania wydajnych algorytmów działających na
grafach H-wolnych. Klasycznym problemem rozważanym w tym kontekście jest problem Maximum Weight In-

dependent Set (MWIS): dla danego grafu G z wagami na wierzchołkach, znaleźć najcięższy podzbiór składający
się z parami niesąsiadujących wierzchołków. O ile nie stałoby w sprzeczności z naszą wiedzą, gdyby ten pro-
blem dało się rozwiązać w czasie wielomianowym w H-wolnych grafach, jeśli H jest ścieżką lub podpodzielonym
pazurem (tzn. gwiazdą K1,3 z każdą krawędzią podpodzieloną dowolnie wiele razy), to najbardziej ogólne znane
algorytmy wielomianowe rozwiązują ten problem jedynie w grafach P6-wolnych [100] i grafach bez widelców [117]

9Transdukcje omawialiśmy w kontekście prac [G, H, I]. FO transdukcje pojawiły się tam w sekcji Dalsze badania.
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(widelcem nazywamy pazur z jedną krawędzią podpodzieloną raz). Oznacza to, że jest duża luka w naszym zrozu-
mieniu tematu. W niedawnej, przełomowej pracy, Gartland i Lokshtanov [91] zaproponowali pierwszy algorytm
quasi-wielomianowy dla problemu MWIS w grafach Pt-wolnych, dla każdego ustalonego t. Przegląd najnowszych
wyników w tematyce można znaleźć we wstępie pracy [92].

Nadmieńmy, że o ile MWIS jest centralnym problemem w tej dziedzinie badań, to opracowane techniki, często
opierające się na pomysłach dekompozycyjnych, zazwyczaj można zastosować również do innych problemów.

Aktywność autora w tej dziedzinie badań w ostatnich latach zaowocowała następującymi istotnymi wynikami.

• W pracy [100] opracowaliśmy wielomianowy algorytm dla problemu MWIS w grafach P6-wolnych.

• W pracy [35] podaliśmy quasi-wielomianowy schemat aproksymacyjny (QPTAS) dla MWIS w grafach H-
wolnych dla każdego grafu H , który jest bądź ścieżką bądź podpodzielonym pazurem, jak również w grafach
C>t-wolnych (tzn. wykluczających indukowane cykle długości większej niż t).

• W pracy [33] rozważaliśmy problemy, które można wyrazić jako szukanie najcięższego podgrafu, który po-
siada poprawne kolorowanie na q kolorów. Podaliśmy kilka wielomianowych i podwykładniczych algoryt-
mów dla takich problemów w klasach zdefiniowanych przez wykluczanie indukowanych podgrafów. Między
innymi wykazaliśmy, że największy indukowany podgraf dwudzielny w danym grafie P5-wolnym można zna-
leźć w czasie nO(

√
n).

• W pracy [139] przedstawiliśmy reinterpretację quasi-wielomianowego algorytmu dla MWIS w grafach Pt-
wolnych Gartlanda i Lokshtanova [91], która zarazem jest prostsza jak i poprawia złożoność z nO(log3 n) do
nO(log2 n). W najnowszym, jeszcze nieopublikowanym manuskrypcie [92] rozszerzamy te wyniku do następu-
jącego twierdzenia: dla każdego ustalonego t, każdy problem, który można wyrazić jako szukanie najcięż-
szego podgrafu o ograniczonej degeneracji i spełniającego własności wyrażalne w CMSO2, można rozwiązać
w czasie quasi-wielomianowym w grafach C>t-wolnych (a więc i w grafach Pt-wolnych).

Inne prace. Na koniec wspomnijmy kilka istotnych wyników autora, które nie dają się zaklasyfikować do żadnej
z powyższych kategorii.

• W pracy [55] przedstawiliśmy wielomianowe algorytmy dla problemów 3-Compatible Coloring oraz Stub-

born Problem, które były brakującym punktem w klasyfikacji pewnego rodzaju problemów CSP.

• W pracy [119], zgodnie z tym, co tytuł sugeruje, przeprowadziliśmy wyczerpującą analizę złożoności pro-
blemu Subgraph Isomorphism przy różnych parametryzacjach.

• W pracy [57] zastosowaliśmy narzędzia złożoności parametryzowanej do algorytmicznych problemów wokół
zagadnienia wymiany danych w bazach danych opartych na formacie XML.

• W pracy [125] badaliśmy problem walidacji dokumentu XML w modelu strumieniowym, gdzie wejście jest
wczytywane przez walidator po kolei, w małych kawałkach. Użyte podejście jest inspirowane koncepcją
parametryzacji, gdzie wielkość kawałka uznajemy za parametr.

• W pracy [31] wykazaliśmy asymptotycznie optymalne ograniczenia górne na długość najkrótszego biegu ak-
ceptującego w automatach jednolicznikowych.

• W pracy [27] badaliśmy ciągi wielomianowo rekurencyjne. Jest to algebraiczny język do opisu ciągów reku-
rencyjnych przy pomocy równań wielomianowych. W szczególności udowodniliśmy, że ciąg an = nn nie jest
wielomianowo rekurencyjny.

• W końcu, w pracy [121] wprowadziliśmy model addytywnego układu wektorowego BOBRVASS (BOunded
BRanching VASS) i badaliśmy problem osiągalności dla tego modelu.
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6: Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne, i popularyzatorskie

Standardowa dydaktyka akademicka

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski:

• Wykłady z przedmiotu Algorytmy parametryzowane (Parameterized algorithms). Semestr letni 2015/16 (wraz z Marci-
nem Pilipczukiem, również z ćwiczeniami), semestr zimowy 2018/19 (wraz z Łukaszem Kowalikiem), semestr zimowy
2020/21 (wraz z Marcinem Pilipczukiem, w trakcie). Ostatnie dwie edycje przedmiotu prowadzone po angielsku.

• Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Grafy rzadkie (Sparsity). Semestr zimowy 2017/18 (wraz z Sebastianem Siebertzem)
oraz semestr zimowy 2019/20 (wraz z Marcinem Pilipczukiem). Przedmiot prowadzony po angielsku.

• Współprowadzący seminarium monograficznego Teoria Grafów. Rok akademicki 2019/20 (wraz z Marcinem Pilipczu-
kiem).

• Współprowadzący seminarium magisterskiego Algorytmika. Lata akademickie 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (w
trakcie).

• Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Meta-algorytmy grafowe. Semestr letni 2016/17 (wraz z Szymonem Toruńczykiem).

• Ćwiczenia z przedmiotu Złożoność Obliczeniowa dla grupy „z gwiazdką” (z rozszerzonym programem). Semestry letnie
2015/16 oraz 2016/17.

• Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe. Semestry letnie 2014/15 (również z ćwiczeniami), 2015/16, 2016/17.

• Ćwiczenia z przedmiotu Wstęp do programowania, podejście funkcyjne. Semestry zimowe 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Instytut Informatyki, Uniwersytet w Bergen, Norwegia:

• Koordynacja ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych na przedmiocie INF 101: Videregående programmering (Programmering II)
(Programowanie II). Semestr letni 2013/14. Zajęcia prowadzone częściowo po angielsku i częściowo po norwesku.

• Wykłady i zajęcia laboratoryjne na przedmiocie INF 237: Algoritme-engineering (Inżynieria algorytmiczna). Semestr
letni 2012/13. Przedmiot prowadzony po angielsku.

• Ćwiczenia z przedmiotu INF 121: Programmerings paradigmer (Paradygmaty programistyczne). Semestr zimowy 2012/13.
Zajęcia prowadzone po angielsku.

• Ćwiczenia z przedmiotu INF 236: Parallelle algoritmer (Algorytmy równoległe). Semestr letni 2012/13. Zajęcia prowa-
dzone po angielsku.

Pozauczelniana aktywność wykładowa

01.2020 Prowadzenie mini-kursu na temat teorii grafów rzadkich dla doktorantów w ramach sieci ALGOMANET w War-
szawie. W mini-kursie brali udział doktoranci z Berlina, Brna, Krakowa, Pragi, i Warszawy.

11.2018 Wykładowca w ramach programu DocCourse na temat grafów rzadkich na Uniwersytecie Karola w Pradze, Czechy.
W programie brali udział doktoranci i naukowcy z różnych ośrodków.

12.2017 Wykładowca na szkole Recent Advances in Parameterized Complexity. Tel Aviv, Izrael. W szkole brali udział
doktoranci i naukowcy z różnych ośrodków.

09.2017 Wykładowca na szkole Parameterized Complexity Summer School, która była zorganizowana przy konferencji
ALGO 2017. Wiedeń, Austria. W szkole brali udział doktoranci i naukowcy z różnych ośrodków.

03.2016 Wykładowca na szkole ELC School on Parameterized Algorithms. Osaka, Japonia. W szkole brali udział doktoranci
i naukowcy z Japonii i pobliskich krajów.

04.2015 Prowadzenie mini-kursu na temat złożoności parametryzowanej w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W mini-kursie brali udział lokalni naukowcy, doktoranci i magistranci.

08.2014 Organizator i wykładowca na szkole International School on Parameterized Algorithms. Będlewo, Polska. W szkole
brali udział doktoranci i naukowcy z różnych ośrodków.
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Opieka promotorska nad doktorantami i magistrantami

Doktoranci:

Promotor pomocniczy Marcina Wrochny (promotor główny: Marcin Pilipczuk)
Tytuł rozprawy: The topology of solution spaces of combinatorial problems
Rozprawa obroniona w październiku 2018

Uwaga: W 2019 roku rozprawa została nagrodzona nagrodą Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych rozpraw doktorskich.

Magistranci:

Promotor Grzegorza Fabiańskiego
Tytuł pracy: Independent set in nowhere dense graph classes
Praca obroniona w grudniu 2018

Promotor Adama Paszke
Tytuł pracy: Neighborhood complexity in graph classes
Praca obroniona w czerwcu 2019

Promotor Adama Staraka
Tytuł pracy: Application of parameterized techniques to finding spanning star forests in graphs
Praca obroniona w grudniu 2019

Promotor Marka Sokołowkiego
Tytuł pracy: Bounds on semi-ladders in classes of sparse graphs
Praca obroniona we wrześniu 2020

Uwaga: Praca została nagrodzona trzecią nagrodą w konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) dla najlepszych prac
magisterskich z informatyki.

Organizacja wydarzeń naukowych

07.2017 Współorganizator (wraz z Sebastianem Siebertzem) warsztatów na temat algorytmów i struktur w grafach rzad-
kich, organizowanym przy konferencji ICALP 2017. Warszawa, Polska.

06.2016 Współorganizator (wraz z Markiem Cyganem i Marcinem Pilipczukiem) sesji na temat złożoności parametryzowa-
nej podczas konferencji SIAM Conference on Discrete Mathematics 2016. Atlanta, USA.

30



Popularyzacja: aktywność w olimpadach i zawodach matematycznych

2018 Przewodniczący Jury podczas 12. Olimpiady Matematycznej Państw Europy Środkowej (MEMO 2018). Bielsko-
Biała, Polska.

2018 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 59. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2018).
Cluj-Napoca, Rumunia.

2017 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 58.Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2017). Rio
de Janeiro, Brazylia.

2016 – 2019 Kierownik naukowy (przewodniczący Komisji Zadaniowej) Olimpiady Matematycznej

2016 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 57. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2016).
Hong Kong.

2016 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 5. Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO
2016). Buşteni, Rumunia.

2015 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 56. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2015).
Chiang Mai, Tajlandia.

2015 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 4. Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO
2015). Mińsk, Białoruś.

od 2014 (Ponownie) członek Komitetu Głównego (rezygnacja w 2019) oraz Komisji Zadaniowej Olimpiady Matematycznej

2014 Współprzewodniczący Jury w Nordyckich Zawodach w Programowaniu Zespołowym (Nordic Collegiate Pro-
gramming Contest, NCPC 2014), wraz z Lukášem Poláčkiem, KTH.

2014 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 55. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2014).
Kapsztad, RPA.

2013 Członek Jury w Nordyckich Zawodach w Programowaniu Zespołowym (Nordic Collegiate Programming Contest,
NCPC 2013).

2013 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 54. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2013).
Santa Marta, Kolumbia.

2012 Członek Jury w Nordyckich Zawodach w Programowaniu Zespołowym (Nordic Collegiate Programming Contest,
NCPC 2012).

2012 Przewodniczący polskiej reprezentacji podczas 1. Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO
2012). Cambridge, Wielka Brytania.

2011 Opieka nad drużynami z Uniwersytetu w Bergen podczas Zawodów Europy Północno-Zachodniej w Programo-
waniu Zespołowym (ACM ICPC Northwestern European Regional Contest, NWERC 2011). Bremen, Niemcy.

2011 Zastępca przewodniczącego polskiej reprezentacji podczas 52. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
(IMO 2011). Amsterdam, Holandia.

2011 Przewodniczący polskiej reprezentacji na zawodach Romanian Master in Mathematics. Bukareszt, Rumunia.

2010 Zastępca przewodniczącego polskiej reprezentacji podczas 51. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
(IMO 2010). Astana, Kazachstan.

2009 – 2011 Członek Komitetu Głównego i Komisji Zadaniowej Olimpiady Matematycznej.

2008 Zastępca przewodniczącego polskiej reprezentacji podczas 49. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
(IMO 2008). Madryt, Hiszpania.

2007 – 2012 Autor zadań na Olimpiadzie Informatycznej.

Popularyzacja: wykłady dla młodzieży

2018, -19, -20 Prowadzenie mini-kursów odpowiednio na temat teorii minorów, teorii grafów rzadkich i χ-ograniczoności
na Math Beyond Limits, międzynarodowym obozie dla młodzieży szczególnie zainteresowanej matematyką.
Milówka, Polska.
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7: Inne istotne informacje

Poniżej przedstawiamy informacje o nagrodach i wyróżnieniach przeznanych autorowi w ramach doceniania jego
aktywności naukowej.

Nagrody, wyróżnienia i stypendia

2018 Nagroda Zdzisława Pawlaka za książkę Parameterized Algorithms. Nagroda jest przyznawana co roku przez Ko-
mitet Informatyki PAN za monografie dotyczące informatyki.

2016 ERCIM Cor Baayen Award 2016. Nagroda przyznawana co roku dla jednego młodego naukowca zajmującego się
informatyką lub zastosowaniami matematyki.

2016 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), przyznane z wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych
wniosków.

2015 Nagroda im. Witolda Lipskiego dla najlepszych młodych naukowców zajmujących się informatyką w Polsce.

2015 Stypendium Minista Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

2015 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), przyznane z wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych
wniosków.

2014 Nominacja do International Banach Prize, nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie z nauk matematycznych,
przyznawana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i firmę Ericpol.

2014 Nagroda Meltzera dla Młodych Naukowców (nor. Meltzerprisen for yngre forskere), przyznana za osiągnięcia z
roku 2013. Nagroda przyznawana corocznie przez Uniwersytet w Bergen dwojgu młodym naukowcom pracują-
cym na tej uczelni spośród wszystkich dziedzin.

Nagrody za najlepsze artykuły na konferencjach

2020 Nagroda za najlepszy artykuł na konferencji 46th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Com-
puter Science, WG 2020, za artykuł Hamiltonian Cycle parameterized by treedepth in single exponential time and
polynomial space. Współautorzy: Jesper Nederlof, Céline M. F. Swennenhuis i Karol Węgrzycki.

2016 Nagroda za najlepszy artykuł na konferencji 11th International Symposium on Parameterized and Exact Compu-
tation, IPEC 2016, za artykuł Cutwidth: obstructions and algorithmic aspects. Współautorzy: Archontia C. Gianno-
poulou, Jean-Florent Raymond, Dimitrios M. Thilikos i Marcin Wrochna.

2012 Nagroda za najlepszy artykuł studencki na konferencji 38th International Workshop on Graph-Theoretic Con-
cepts in Computer Science, WG 2012, za artykuł On Group Feedback Vertex Set parameterized by the size of the
cutset. Współautorzy: Marek Cygan i Marcin Pilipczuk.
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