
1 Przepływy

1. Podaj przykład sieci o całkowitych przepustowościach, w której algorytm Forda-Fulkersona
działa w czasie Ω(|f∗| · |E|), gdzie f∗ to przepływ maksymalny a E to zbiór krawędzi
sieci. (Przykład powinien się uogólniać na dowolnie duże wartości |f∗| i |E|.)

2. Pokaż, że algorytm Forda-Fulkersona nie ma własności stopu w sieciach, w których
przepustowości mogą być niewymierne.

3. Pokaż, że jeśli f jest przepływem oraz f ′ jest przepływem w Gf to f + f ′ jest prze-
pływem o wartości |f ′|+ |f |.

4. Pokaż, że jeśli f oraz f ′ są jest przepływami, to f−f ′ jest przepływem w Gf o wartości
|f ′| − |f |.

5. Pokaż, że dowolny przepływ f można rozłożyć na kolekcję s-t ścieżek i cykli.

6. Podaj algorytm obliczający maksymalny przepływ w sieci z wieloma źrodłami i uj-
ściami,

7. Przekrój w grafie nieskierowanym G = (V,E) to dowolny zbiór C ⊆ E taki, że graf
G−C nie jest spójny. Mówimy, że G jest k-spójny krawędziowo, gdy każdy przekrój C
w G ma co najmniej k krawędzi. Dla x, y ∈ V , (x, y)-przekrój w G to dowolny przekrój
C taki, że w grafie G− C wierzchołki x i y leżą w różnych spójnych składowych.

(a) Podaj algorytm, który znajduje największe k, takie że G jest k-spójny krawę-
dziowo.

(b) Udowodnij, że rozmiar najmniejszego (x, y)-przekroju w G jest równy maksymal-
nej liczbie krawędziowo rozłącznych ścieżek z x do y. W dowodzie użyj twierdze-
nia o minimalnym przekroju i maksymalnym przepływie.

8. Separator w grafie nieskierowanym G = (V,E) to dowolny zbiór S ⊆ V taki, że
graf G − V nie jest spójny. Mówimy, że G jest k-spójny wierzchołkowo, gdy każdy
separator S w G ma co najmniej k krawędzi. Dla x, y ∈ V , (x, y)-separator w G to
dowolny separator S taki, że w grafie G−S wierzchołki x i y leżą w różnych spójnych
składowych.

(a) Podaj algorytm, który znajduje największe k, takie że G jest k-spójny wierzchoł-
kowo.

(b) Udowodnij twierdzenie Mengera: Rozmiar najmniejszego (x, y)-separatora w G
jest równy maksymalnej liczbie wierzchołkowo rozłącznych ścieżek z x do y. W
dowodzie użyj twierdzenia o minimalnym przekroju i maksymalnym przepływie.

9. Skojarzenie w grafie nieskierowanym G = (V,E) to dowolny zbiór M ⊆ E taki, że
dowolne dwie krawędzie z M nie mają wspólnego końca. Pokrycie wierzchołkowe w
G to dowolny zbiór C ⊆ V taki, że dla dowolnej krawędzi xy ∈ E, mamy x ∈ C lub
y ∈ C.

(a) Podaj algorytm, który znajduje najliczniejsze skojarzenie w grafie dwudzielnym
(przez sprowadzenie do przepływu).

(b) Udowodnij twierdzenie König’a-Egervary’ego: W grafie dwudzielnym rozmiar
najliczniejszego skojarzenia jest równy rozmiarowi najmniejszego pokrycia wierz-
chołkowego. W dowodzie użyj twierdzenia o minimalnym przekroju i maksymal-
nym przepływie.



(c) Podaj algorytm, który znajduje najmiejsze pokrycie wierzchołkowe w grafie dwu-
dzielnym.

Wskazówka do powyższych dwóch zadań: w punkcie (b) użyj nieskończonych
przepustowości.

10. Dany jest zbiór S zawierający n punktów na płaszczyźnie. Zaproponuj efektywny
algorytm, który znajdzie minimalną liczbę prostych równoległych do osi OX lub OY,
zawierających wszystkie punkty zbioru S.

11. Dany jest graf skierowany G = (V,E). Pokryciem cyklowym w G nazywamy dowolny
podgraf H ⊆ G, w którym do każdego wierzchołka v wchodzi dokładnie 1 krawędź
i dokładnie 1 krawędź z niego wychodzi. Podaj algorytm, który znajdzie pokrycie
cyklowe w G, lub stwierdzi, że ono nie istnieje.

12. Dany jest graf nieskierowany G = (V,E), w którym każdy wierzchołek jest biały lub
czerwony. Ponadto, niektóre białe wierzchołki są dozwolone. Należy obliczyć, które z
dozwolonych białych wierzchołków należy przemalować na czerwono, żeby zminimali-
zować liczbę krawędzi o dokładnie jednym czerwonym końcu. Zaprojektuj efektywny
algorytm dla tego problemu i oszacuj jego złożoność.

13. Mamy n programów do wykonania i dwa komputery. Wykonanie programu i na kom-
puterze A ma koszt ai, a na komputerze B koszt bi. Niektóre programy komunikują
się między sobą. Dlatego, jeśli programy i, j są wykonywane na różnych kompute-
rach, generuje to dodatkowy koszt cij . Wszystkie liczby ai, bi oraz cij są nieujemne.
Zaprojektuj efektywny algorytm, który w taki sposób przypisze programy do kompu-
terów, żeby zminimalizować całkowity koszt, t.j., jeśli przez A i B oznaczymy, zbiór
programów przypisanych odpowiednio do komputera A i B, to należy zminimalizować∑

i∈A
ai +

∑
j∈B

bj +
∑

i∈A,j∈B
cij .

Oszacuj złożoność swojego algorytmu i uzasadnij jego poprawność.

14. Dla danego grafu nieskierowanego znaleźć taką orientację (nadanie kierunków) jego
krawedzi, żeby otrzymany graf skierowany miał jak najmniejszy maksymalny stopień
wychodzący.

15. (nadawcy i odbiorcy) Dany jest graf skierowany G = (V,E), funkcja przepustowości
c : E → R≥0 oraz funkcja b : V → R≥0 taka, że

∑
v∈V b(v) = 0. Jeśli b(v) > 0

to mówimy, że v jest nadawcą, tzn. ma b(v) jednostek do wyslania; natomiast gdy
b(v) < 0 to v jest odbiorcą i chce odebrac −b(v) jednostek. Czy można zrealizować te
żądania?

Innymi słowy, chcemy znaleźć przepływ dopuszczalny, tzn. funkcję f : V 2 → R t.ż.

(a) f(x, y) ≤ c(x, y) dla każdego x, y ∈ V ,

(b) f(x, y) = −f(y, x) dla każdego x, y ∈ V ,

(c)
∑

w f(v, w) = b(v) dla każdego v.

16. (dopuszczalny przepływ z dolnymi i górnymi ograniczeniami). Dany jest
graf skierowany G = (V,E) oraz dwie funkcje u, l : E → R≥0. Znaleźć przepływ
dopuszczalny tzn. takie f : E → R≥0 że

(a) l(x, y) ≤ f(x, y) ≤ u(x, y) dla każdego (x, y) ∈ E,



(b)
∑

(v,w)∈E f(v, w) =
∑

(w,v)∈E f(w, v) dla każdego v ∈ V .

Uwaga! W tym i następnym zadaniu dopuszczamy możliwość, że równocześnie f(x, y) >
0 i f(y, x) > 0. Dlatego rezygnujemy ze skośnej symetryczności a warunek zachowania
przepływu trochę inaczej wygląda.

17. (maksymalny przepływ z dolnymi i górnymi ograniczeniami). Dane są takie
jak w poprzednim zadaniu i dodatkowo mamy źródło s ∈ V i ujście t ∈ V , s 6= v.
Znaleźć przepływ dopuszczalny o maksymalnej wartości |f | =

∑
(s,v)∈E f(s, v).

18. ((f, g)-skojarzenie w grafach dwudzielnych). Dany jest graf dwudzielny G =
(V,E) oraz funkcje f, g : V → N takie, że f(x) ≤ g(x) dla dowolnego x.

(a) Znaleźć największy pod względem liczby krawędzi podgraf H = (V,E′) grafu G
taki, że dla każdego v ∈ V , f(v) ≤ degH(v) ≤ g(v).

(b) Dodatkowo dana jest funkcja wagowa w : E → R. Znaleźć podgraf z punktu (a)
o największej wadze.

Uwaga do zadania 18. Ten problem jest wielomianowy nawet dla dowolnego grafu
G. Podobnie jak problem skojarzenia w grafach dowolnych wymaga on jednak innych
technik niż sprowadzenie do przepływu.

19. (Złożonośc algorytmu Dinica w sieciach 0-1) Siecią zero-jedynkową (0-1) nazy-
wamy sieć, w której przepustowości wynoszą 0 lub 1. Siecią prostą nazywamy sieć
0-1, w której każdy wierzchołek ma co najwyżej jedną krawędź wychodzącą lub co
najwyżej jedną krawędź wchodzącą.

(a) Udowodnij, że algorytm Dinica uruchomiony dla sieci 0-1 znajduje przepływ blo-
kujący w czasie O(|E|). Uwaga: Sieć residualna nie musi być 0-1 (ale niewiele jej
brakuje).

(b) Udowodnij, że algorytm Dinica uruchomiony dla sieci 0-1 działa w czasieO(|E|3/2).
(c) Udowodnij, że algorytm Dinica uruchomiony dla sieci 0-1 działa w czasieO(|V |2/3|E|).
(d) Udowodnij, że algorytm Dinica uruchomiony dla sieci prostej działa w czasie

O(
√
|V ||E|).

(e) W jakim czasie algorytm Dinica znajduje najliczniejsze skojarzenie w algorytmie
z zadania 9?

20. Algorytm trzech Hindusów działa podobnie jak algorytm Dinica, jednak przepływ
blokujący znajduje się w inny, następujący sposób. Przepustowością wierzchołka v w
sieci (G = (V,E), c) nazywamy liczbę c(v) = min{c(e) : e wchodzi lub wychodzi z v}.
Algorytm wybiera w sieci warstwowej Lf wierzchołek v o najmniejszej przepustowości
(residualnej) cf (v) a następnie przesyła cf (v) jednostek z v do t. Przesyłanie wyko-
nuje się w następujący sposób. Rozważamy kolejno warstwy grafu Lf , począwszy od
warstwy zawierającej v a skończywszy na warstwie poprzedzającej warstwę zawiera-
jącą t. Niech x będzie wierzchołkiem jednej z tych warstw i załóżmy, że x otrzymał
q przepływu z poprzedniej warstwy. Algorytm wybiera kolejne krawędzie wychodzące
z x w sieci Lf . Dla każdej takiej krawędzi (x, y), powiększamy przepływ na (x, y) o
min{q, cf (x, y)} oraz q zmiejszamy o cf (x, y). W podobny sposób przesyłamy cf (v)
jednostek od s do v (rozważamy warstwy w kolejności malejącej).

(a) Udowodnij poprawność algorytmu trzech Hindusów.

(b) Udowodnij, że algorytm trzech Hindusów działa w czasie O(|V |3).



2 Najkrótsze ścieżki

1. (Ujemne cykle) Podaj algorytm który w ważonym grafie skierowanym G = (V,E,w :
E → R)

(a) znajdzie cykl C o ujemnej wadze, tzn.
∑

e∈E(C)w(e) < 0.

(b) dla danego s ∈ V znajdzie wszystkie wierzchołki v ∈ V takie, dla których odle-
głość od s nie jest określona.

2. (Arbitraż) Dana jest tabelka z cenami kupna/sprzedaży walut, tzn. dla każdej pary
walut a, b komórka T [a, b] jest równa liczbie jednostek walty b którą dostajemy za
jedną jednostkę waluty a. Zaprojektuj algorytm, który sprawdzi, czy wykonując ciąg
transakcji można zarobić.

3. (Krawędź krytyczna) Podaj algorytm, który sprawdzi, czy w grafie nieskierowa-
nym istnieje krawędź, której usunięcie powiększy długość najkrótszej ścieżki pomiędzy
dwoma wyróżnionymi wierzchołkami.

4. (Druga co do długości marszruta) Marszruta w grafie skierowanym G = (V,E)
to dowolny ciąg wierzchołków q = (v0, v1, . . . , vk) taki, że dla każdego i = 0, . . . , k − 1
mamy vivi+1 ∈ E. Dla danej funkcji wagowej w : E → R, długością marszruty q
nazywamy liczbę w(q) =

∑k−1
i=0 w(vivi+1). Opisz algorytm znajdowania drugiej co do

długości marszruty pomiędzy dwoma wyróżnionymi wierzchołkami.

5. Opisz algorytm znajdowania dwóch ścieżek, które łączą dwa wyróżnione wierzchołki
i których sumaryczna długość jest jak najmniejsza. Ścieżki nie mogą mieć wspólnych
krawędzi.

6. (Małe wagi) Dany graf skierowany G = (V,E) z wyróżnionym wierzchołkiem s oraz
funkcja wag w : E → N taka, że dla dowolnego v ∈ V najkrótsza (najlżejsza) ścieżka
od s do v ma wagę O(|E|). Opisz algorytm znajdowania najkrótszych ścieżek z s do
pozostałych wierzchołków działający w czasie O(|E|).

7. Algorytm skalujący Gabowa Algorytm ten służy do obliczania najkrótszych ścieżek
w grafie skierowanym. Oznaczmy przez w(u, v) wagę krawędzi z u do v. Niech k
będzie najmniejszą taką liczbą naturalną, że wszystkie w(u, v) są liczbami co najwyżej
k-bitowymi. Teraz niech wi(u, v) dla i = 1, 2, · · · , k będzie równe bw(u,v)

2k−i c, tj. wi(u, v)
składa się z i pierwszych bitów liczby w(u, v) (ewentualnie dopełnionej zerami do k
bitów). Algorytm oblicza najpierw najkrótsze ścieżki dla wag w1, a następnie w k− 1
krokach oblicza najkrótsze ścieżki w grafie z wagami wi+1 na podstawie wyniku dla
wi. Ostateczny wynik to długości najkrótszych ścieżek dla wag wk = w. Pokaż, jak
zaimplementować algorytm, by uzyskać złożoność O(mk).

8. Podaj algorytm znajdowania długości najkrótszego cyklu przechodzącego przez zadany
wierzchołek v w ważonym grafie skierowanym.

9. Danych jest n liczb naturalnych a1, a2, · · · , an, nie większych niż 1 000n oraz zbiór
liczb naturalnych S. Opisz algorytm, który dla każdej liczby s ∈ S stwierdzi, czy
można ją zapisać w postaci sumy, której każdym składnikiem jest jedna spośród ai.
Dana liczba ai może wystąpić w tej sumie wielokrotnie.



3 Klasa złożoności NP

1. Pokaż, że 2-CNF-SAT ∈ P (najlepiej algorytmem liniowym)

2. (Samoredukowalność) Dla każdego z poniższych problemów podaj algorytm, który
konstruuje rozwiązanie (wartościowanie spełniające lub cykl Hamiltona o ile istnieją,
zbiór wierzchołków) za pomocą wielomianowej liczby odwolań do wyroczni rozwiązu-
jącej problem decyzyjny.

(a) SAT,
(b) najliczniejszy zbiór niezależny,
(c) cykl Hamiltona,
(d) kolorowanie.

3. Udowodnij, że każdy problem z NP ma algorytm działający w czasie O(2n
k
), gdzie n

jest rozmiarem egzemplarza problemu, a k stałą zależną od problemu.

4. Klasa co -NP to klasa problemów, których dopełnienie jest w NP. Udowodnij, że

(a) P ⊆ NP ∩ co -NP,
(b) Tautology ∈ co -NP (sprawdzenie, czy dana formuła logiczna rachunku zdań

jest tautologią),
(c) Primes ∈ co -NP (sprawdzenie, czy dana liczba zapisana binarnie jest pierwsza).
(d) Integer factorization ∈ NP∩co -NP (dla danych liczb n,m sprawdze spraw-

dzić czy m ma czynnik pierwszy mniejszy niż n). Wskazówka: użyj twierdzenia,
że Primes ∈ P.

5. Czy problem zbioru niezależnego w grafach dwudzielnych NP-zupełny czy wielomia-
nowy? Pokaż redukcję lub algorytm wielomianowy.

6. Udowodnij NP-zupelność

(a) Subgraph Isomorphism

(b) TSP

(c) Hamiltonian Path

(d) Set Cover

(e) Subset Sum (z 3-CNF SAT)
(f) Set Partition

(g) Bin Packing

(h) Knapsack

(i) Integer Programming. (Tu żądamy jedynie pokazania NP-trudności. Czy
widzisz dlaczego nietrywialne jest pokazanie, że problem należy do NP?)

4 Programowanie liniowe

1. Dla następujących problemów napisz równoważne programy liniowe:

(a) Najkrótsza scieżka w ważonym grafie skierowanym z s do t. Zwróć uwagę na ana-
logię między rozwiązaniem dopuszczalnym tego PL a potencjałem dopuszczalnym
(używanym np. w algorytmie Johnsona lub algorytmie na najtańszy przepływ)



(b) Przepływ o danej wartości i minimalnym koszcie
(c) Maksymalny przepływ o minimalnym koszcie
(d) Przepływ wielotowarowy: dany graf skierowany i przepustowości na krawędziach.

Dodatkowo mamy k towarów oraz dla i = 1, . . . , k chcemy di ton i-tego towaru
przesłać z si do ti.

(e) Jeśli dla danego zbioru ograniczeń liniowych dla zmiennych x1, . . . , xn chcemy
zminimalizować wartość max{x1, . . . , xn} to nie możemy tego zrobić wprost przez
program liniowy, gdyż funkcja max nie jest liniowa. Podaj równoważny program
liniowy.

(f) Znajdowanie optymalnej strategii mieszanej w grze 2-osobowej (patrz zadanie
12.11 z podręcznika Vaziraniego).

(g) Danych jest n punktów (xi, yi) na płaszczyźnie. Znaleźć prostą y = ax + b taką,
żeby liczba

∑n
i=1 |axi + b− yi| była jak najmniejsza. (Uwaga: takiej miary dopa-

sowania prostej często używa się zamiast sumy kwadratów
∑n

i=1(axi + b − yi)
2,

gdy spodziewamy się że pojawi się kilka punktów osobliwych bardzo odległych
od szukanej prostej.)

2. ∗ Pokaż, że problem programowania liniowego jest w klasie NP.

3. Mówimy, że macierz A jest całkowicie unimodularna jeśli dla każdej podmacierzy A′

macierzy A, mamy detA′ ∈ {−1, 0, 1}. Pokazać, że jeśli wektor b jest calkowitolicz-
bowy i macierz A jest całkowicie unimodularna to program Ax ≤ b ma wierzchołki
całkowitoliczbowe.

(a) Napisać program całkowitoliczbowy dla maksymalnego skojarzenia w dowolnym
grafie,

(b) (Zadanie 12.8 punkt 1 z podręcznika Vaziraniego) Pokaż, że dla grafu dwudziel-
nego, po zamianie warunkow xi = 0, 1 na xi ≥ 0 dostaniemy PL, ktory ma też
całkowitoliczbowe rozwiązanie optymalne. Wystarczy pokazać unimodularność
macierzy incydencji grafu.

(c) Przykład, że powyższe nie zachodzi dla grafu dowolnego .
(d) Rozważmy grafu skierowany o wierzchołkach {1, . . . , n} i krawędziach e1, . . . , em.

Macierz incydencji tego grafu to macierz A o wymiarach n ×m mamy taka, że
ai,j wynosi 1 gdy ej wychodzi z i, −1 gdy ej wchodzi do i oraz 0 w przeciwnym
przypadku (tzn. gdy ej nie jest incydentna z i). Pokaż, że A jest unimodularna.

(e) Pokazać unimodularność macierzy następującego programu liniowego dla prze-
pływu:

zmaksymalizuj xts
z zachowaniem warunków

∑
w∈V (xvw − xwv) = 0 dla każdego v ∈ V

xvw ≤ c(v, w) dla wszystkich v, w ∈ V
xvw ≥ 0 dla wszystkich v, w ∈ V

4. Udowodnij poniższe twierdzenia jako wnioski z twierdzenia o dualności PL.

a) Twierdzenie Königa-Egervary’ego
b) Twierdzenie minimaksowe von Neumanna
c) Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju

Wskazówka: w punktach a) i c) użyj poprzedniego zadania.



5 Algorytmy aproksymacyjne

1. Przykład, że algorytm zachłanny dla problemu najmniejszego pokrycia wierzchołko-
wego (kolejno wybiera wierzchołki największego stopnia i je usuwa) a) nie jest 2-
aproksymacyjny b) ma współczynnik aproksymacji Ω(log n).

2. (Drzewo Steinera) W problemie drzewa Steinera dany jest graf nieskierowany G =
(V,E) z wagami na krawędziach w : E → R+ oraz zbiór terminali T ⊆ V . Należy
znaleźć najtańszy (w sensie sumy wag krawędzi) podgraf H grafu G tak, żeby dowolne
dwa wierzchołki s, t ∈ T były połączone ścieżką w H.

Zaproponuj algorytm 2-aproksymacyjny dla problemu drzewa Steinera. Udowodnij,
że nie da się poprawić oszacowania współczynnika aproksymacji Twojego algorytmu
(„trudny przykład”).

3. (przypomnienie) Pokaż, że znalezienie najcięższego/najlżejszego pokrycia cyklowego w
ważonym grafie skierowanym sprowadza się do najcięższego/najlżejszego skojarzenia
w grafach dwudzielnych (a ten problem był rozwiązany na wykładzie przez najtańszy
przepływ).

4. (maxTSP w grafach skierowanych) Dany jest pełny graf skierowany G = (V,E)
oraz funkcja wagowa w : V 2 → R+. (Funkcja w nie musi spełniać nierówności trójkąta,
ani nie musi być symetryczna.) Należy znaleźć cykl Hamiltona o największej wadze.

(a) Podaj algorytm 2-aproksymacyjny

(b) Czy jeśli dopuścimy ujemne wagi to algorytm 2-aproksymacyjny będzie możliwy?

5. (asymetryczny minTSP z nierownoscią trojkata) Dany jest pełny graf skiero-
wany G = (V,E) oraz funkcja wagowa w : V 2 → R+. Funkcja w spełnia nierówność
trójkąta ale nie musi być symetryczna. Należy znaleźć cykl Hamiltona o najmniejszej
wadze. Podaj algorytm log2 n-aproksymacyjny. Wskazówka: użyj pokryć cyklowych.

6. PTAS dla problemu plecakowego.

7. Algorytm zachłanny dla (ważonego) SET-COVER (log n-aproksymacja)

8. (Algorytmy zachłanne dla problemu pleckowego) Rozważ 3 strategie zachłanne
dla problemu plecakowego, tzn. wybieramy przedmioty w kolejności a) malejących cen,
b) rosnących rozmiarów, c) malejących ilorazów cena / rozmiar. Pokaż, że żadna z
tych strategii nie daje stałego współczynnika aproksymacji.

9. (Algorytm 2-aproksymacyjny dla problemu pleckowego) Rozważmy algorytm
c) z poprzedniego zadania. Załóżmy, że algorytm wybrał kolejno przedmioty a1, . . . , ak−1,
natomiast kolejny przedmiot ak już się nie zmieścił (zakładamy, że każdy przedmiot
osobno mieści się w plecaku). Na końcu algorytmu wybieramy lepsze z dwóch rozwią-
zań: {a1, . . . , ak−1} lub {ak}. Pokaż, że tak zmodyfikowany algorytm ma współczynnik
aproksymacji 2.

10. (Co się naprawdę dzieje w algorytmie dla pokrycia wierzchołkowego przez
zaokrąglanie PL) Pokaż, że wierzchołki wielościanu zbioru rozwiązań dopuszczalnych
programu liniowego będącego relaksacją programu całkowitoliczbowego równoważnego
problemowi ważonego pokrycia wierzchołkowego są półcakowitoliczbowe. Jaki algo-
rytm aproksymacyjny z tego wynika? (Rozwiązanie jest w książce Vaziraniego)



11. (Zadanie domowe 2009) Orientacją grafu nieskierowanego G = (V,E) nazywamy
dowolny graf skierowany G′, który możemy otrzymać z G zastępując każdą z jego
krawędzi uv krawędzią skierowaną (u, v) lub (v, u).

Rozważmy następujący problem. Dany jest graf nieskierowany G = (V,E). Dla każ-
dego wierzchołka v ∈ V określone są dwie liczby całkowite: we(v) i wy(v). Należy
znaleźć największy (pod względem liczby krawędzi) podgraf H grafu G i jego orien-
tację H ′ taką, żeby dla każdego wierzchołka v w H ′ było co najwyżej we(v) krawędzi
wchodzących i co najwyżej wy(v) krawędzi wychodzących.

Rozważmy następujący algorytm „naiwny” dla powyższego problemu. Zacznij od pu-
stego grafu H ′ = (V, ∅). Dopóki istnieje krawędź uv ∈ E(G) taka, że (u, v), (v, u) 6∈
E(H ′), w H ′ jest mniej niż wy(u) krawędzi wychodzących z u i mniej niż we(v) kra-
wędzi wchodzących do v, dodaj (u, v) do H ′.

(a) Udowodnij, że algorytm naiwny jest 1/3-aproksymacyjny.

(b) Pokaż trudny przykład dla algorytmu naiwnego, czyli taki egzemplarz problemu,
dla którego iloraz rozmiaru podgrafu zwracanego przez algorytm i rozwiązania
optymalnego jest możliwie mały.

(c) Napisz program liniowy całkowitoliczbowy, który modeluje problem optymaliza-
cyjny opisany w zadaniu.

(d) Podaj algorytm 1/2-aproksymacyjny dla tego problemu. (Wskazówka: zaokrą-
glanie rozwiązania optymalnego programu liniowego.)

6 Algorytmy Parametryzowane

6.1 Branching

1. W problemie Triangle Hitting mamy dany graf nieskierowany G i liczbę k ∈ N.
Należy stwierdzić, czy istnieje podzbiór S ⊆ V mocy k taki, że każdy trójkąt w
G ma wierzchołek w S. Podaj algorytm parametryzowany dla problemu Triangle
Hitting, gdzie parametrem jest rozmiar rozwiązania k.

2. W problemie Feedback Arc Set dany jest graf skierowany G i liczba k ∈ N. Należy
stwierdzić, czy można usunąć k krawędzi tak, aby powstały graf nie zawierał cykli.
Turniejem nazywamy dowolną orientację kliki. Podaj algorytm parametryzowany dla
tego problemu ograniczonego do turniejów, gdzie parametrem jest rozmiar rozwiązania
k.

3. Podaj algorytm dla Vertex Cover o złożoności cknO(1), dla c < 2.

4. W problemie Closest String mamy dane n słów si długości m oraz liczbę d ∈ N.
Należy stwierdzić, czy istnieje słowo w długościm takie, że dla każdego i = 1, . . . , n jest
H(si, w) ≤ d, gdzie H(x, y) jest liczbą pozycji na których różnią się x i y. Parametrem
jest d. Podaj algorytm parametryzowany o złożoności dO(d)nO(1).

6.2 Kernelizacja

5. W problemie Point Line Cover mamy dany zbiór S punktów na płaszczyźnie oraz
liczbę k ∈ N. Należy stwierdzić czy istnieje k prostych które pokrywają wszystkie
punkty. Podaj dowolne wielomianowe jądro.



6. W problemie Set Splitting mamy daną rodzinę zbiorów F ⊆ 2U oraz liczbę k.
Należy stwierdzić czy istnieje kolorowanie c : U → {0, 1} takie, że co najmniej k
zbiorów jest 2-kolorowych. Parametrem jest k. Podaj dowolne wielomianowe jądro.

7. W problemie Connected Vertex Cover mamy dany graf nieskierowany G i liczbę
k. Należy stwierdzić czy istnieje w G pokrycie wierzchołkowe S mocy co najwyżej
k takie, że G[S] jest spójny. Problem Planar Connected Vertex Cover to
Connected Vertex Cover ograniczony do grafów planarnych. Parametrem jest
k. Podaj jądro o O(k) wierzchołkach dla Planar Connected Vertex Cover
(zauważ, że graf na wyjściu też musi być planarny!). Wskazówki:

a) Pokaż, że jeśli wierzchołek v stopnia 2 nie jest punktem artykulacji to jeśli istnieje
rozwiązanie, to istnieje też takie rozwiązanie które nie zawiera v.

b) Korzystając z a) wyeliminuj wierzchołki stopnia ≤ 2,

c) W otrzymanej instancji rozważmy rozwiązanie S. Pokaż, że |V \ S| < 2k, korzy-
stając z tego, że w dwudzielnym grafie planarnym o n′ wierzchołach jest mniej niż
2k krawędzi.

6.3 Szerokość drzewowa

1. Jaka jest szerokość drzewowa cyklu?

2. Rozważmy graf G i jego dekompozycję drzewową. Udowodnij, że dla dowolnej kliki w
G o zbiorze wierzchołków S, istnieje worek zawierający S.

3. Jaka jest szerokość drzewowa kliki k wierzchołkowej?

4. Udowodnij, że szerokość ścieżkowa drzewa n-wierzchołkowego wynosi O(log n).

5. Udowodnij, że dla dowolnego n-wierzchołkowego grafu G, pw(G) ≤ dlog netw(G)

6. Dany jest n-wierzchołkowy graf G i jego dekompozycja drzewowa o szerokości t.

a) Pokaż algorytm sprawdzający w czasie 3tnO(1) dla problemu 3-coloring

b) Pokaż algorytm działający w czasie 4tnO(1) dla problemu Dominating Set

c) Pokaż algorytm działający w czasie tO(t)nO(1) dla problemu Steiner Tree

Uwaga: koniecznie skorzystaj z wygodnej dekompozycji drzewowej (nice tree decom-
position).

7 Geometria Obliczeniowa

1. Pokaż, że za pomocą jedynie operacji +,−, ·, <,= można w czasie O(1) wykonać na-
stępujące operacje (obiekty, o których mowa znajdują się na płaszczyźnie):

(a) sprawdzenie czy dwa odcinki się przecinają,

(b) sprawdzenie czy punkt P należy do odcinka AB,

(c) sprawdzenie, w którą stronę skręcamy przechodząc przez 2 kolejne odcinki łama-
nej

(d) porównać kąty jakie tworzą dwa dane wektory z osią OX.



Wskazówka: skorzystaj z udowodnionego na wykładzie faktu, który mówi, że dla da-
nych wektorów −→v1 ,−→v2 za pomocą jedynie operacji +,−, ·, <,= można w czasie O(1)
sprawdzić, czy −→v1 leży na lewo od −→v2 .

2. Opracuj algorytm, który mając dane n kolejnych wierzchołków (zapisanych w tablicy)
wielokąta wypukłego W , dla danego punktu P odpowiada w czasie O(log n) na pytanie
czy P leży wewątrz W .

3. Dany zbiór S odcinków pionowych i poziomych. Podaj efektywny algorytm, który
sprawdzi, czy mozna przemieścić pionowy odcinek długosci d z punktu A do punktu
B? Odcinek można przesuwać tylko w górę, w dół i w prawo oraz nie można dotykać
odcinków ze zbioru S.

4. Dany zbiór S odcinków. Opracuj algorytm, który a) sprawdzi w czasie O(n log n) czy
jakiekolwiek dwa odcinki się przecinają, b) znajdzie w czasie O((n+k) log n) wszystkie
k par przecinających się odcinków. Możesz założyć, że żadne 3 odcinki nie przeciają
sie w jednym punkcie.

5. Zaprojektuj algorytm dla problemu wypukłej otoczki korzystający z metody „dziel i
zwyciężaj” i działający w czasie O(n log n).

6. (dynamiczna wypukła otoczka) Zaprojektuj strukturę danych udostępniającą ope-
racje:

(a) Init: S := ∅,
(b) Insert(x): S := S ∪ {x}
(c) Hull: zwraca kolejne wierzchołki wypukłej otoczki zbioru S.

Operacja Insert powinna działać w zamortyzowanym czasie O(log n), a operacja Hull
w czasie O(1) na zwracany wierzchołek.

8 Randomizacja

1. W problemie MAX-SAT dla danej formuły w postaci k-CNF należy znaleźć warto-
ściowanie zmiennych takie, aby zmaksymalizować liczbę spełnionych klauzul. Osza-
cuj wartość oczekiwaną współczynnika aproksymacyji algorytmu, który zwraca losowe
wartościowanie zmiennych.

2. Przeprowadź derandomizację powyższego algorytmu metodą warunkowej wartości ocze-
kiwanej.

3. Omówienie algorytmu Lovasza testowania istnienia doskonałego skojarzenia w grafie
dwudzielnym (ew. dowolnym) w czasie mnożenia macierzy O(nω), w oparciu o lemat
Zippela-Schwartza.

4. Dana jest tablica T [1..n] różnych liczb naturalnych oraz indeks k taki, że T [k] jest
najmniejszą liczbą w T . Ponadto dana jest tablica Next[1..n] taka, że gdy T [i] jest
największą liczbą w T to Next[i] = 0, a w przeciwnym przypadku Next[i] zawiera
indeks następnej po T [i] liczby w T , tzn. Next[i] = j gdy T [j] jest najmniejszą liczbą
większą od T [i] w tablicy T .

Opisz algorytm, który w oczekiwanym czasie O(
√
n) sprawdzi, czy dana liczba natu-

ralna x znajduje się w tablicy T .



5. Omówienie algorytmu, który w czasie O(k! · poly(n)) sprawdza czy dany graf zawiera
ścieżkę prostą długości k. Jeśli taka ścieżka nie istnieje, algorytm zawsze zwraca po-
prawną odpowiedź, w przeciwnym przypadku algorytm myli się z prawdopodobień-
stwem 1

nc dla pewnej stałej c. (Patrz ostatni wykład z “ZASD” w ważniaku).

6. Dane są trzy macierze n × n o elementach całkowitych, A, B i C. Opisz algorytm
randomizowany typu Monte Carlo, który sprawdzi, czy A · B = C w czasie O(n2) i z
prawdopodobieństwem błędu nie większym niż 1

n .

9 FFT i szybkie mnożenie macierzy

1. Dany jest ciąg n liczb ze zbioru {1, . . . , n}, reprezentujący nominały n monet. Zapro-
ponuj algorytm o złożoności Õ(n2), który dla każdego i = 1, . . . , n2 obliczy czy da się
z danych monet ułożyć kwotę i.

2. Zaproponuj efektywny algorytm, który w danym n-wierzchołkowym grafie znajdzie:

a) (5p) klikę K6,

b) (8p) indukowany cykl C6,

c) (10p) dowolny (podany na wejściu) podgraf 6-wierzchołkowy.

Uwaga. Możesz założyć, że graf jest gęsty, tzn. zawiera Ω(n2) krawędzi. Twój algo-
rytm może być deterministyczny lub randomizowany typu Monte-Carlo.

3. Pokaż że jeśli m ≥ n oraz macierze A i B mają wymiary, odpowiednio, n×m i m×n,
to A ·B można obliczyć w czasie O(mnω−1).

4. Dana jest macierz A = [aij ]i=1,...,n; j=1,...,n o wymiarach n×n zawierająca liczby natu-
ralne. Należy znaleźć wszystkie pary wierszy (i, j), które w pewnej kolumnie zawierają
tę samą liczbę, tzn. dla pewnego k = 1, . . . , n zachodzi ai,k = aj,k. Zaproponuj algo-
rytm dla tego problemu działający w czasie Õ(n(ω+3)/2), gdzie f(n) = Õ(g(n)) gdy
f(n) = O(g(n) logc n), dla pewnej stałej c.

Wskazówka: Dla każdej kolumny j = 1, . . . , n rozważ osobno liczby, które często
pojawiają się w tej kolumnie i te, które pojawiają się rzadko.


