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Zadanie 1 [10 punktów] Rozwa»my nast¦puj¡cy optymalizacyjny problem k serwisantów.

Serwis komputerowy posiada k serwisantów. Serwisanci musz¡ wykona¢ n napraw, w

ró»nych punktach miasta. Do wykoniania naprawy wystarczy jeden serwisant. Dana jest

macierz (n + 1) × (n + 1) kosztów podró»y mi¦dzy punktami napraw i mi¦dzy serwisem a

punktami napraw (mo»na zaªo»y¢, »e speªniona jest nierówno±¢ trójk¡ta). Chcemy podzieli¢

naprawy mi¦dzy serwisantów i dla ka»dego z nich tak zaplanowa¢ kolejno±¢ odwiedzanych

punktów napraw, aby caªkowity koszt podró»y wszystkich serwisantów byª jak najmniejszy.

Zakªadamy, »e serwisanci wyruszaj¡ z tego samego punktu (serwisu). Po wykonaniu ostatniej

przydzielonej naprawy serwisant ko«czy prac¦ (i nie wraca ju» do serwisu).

Dla ka»dego k, rozstrzygnij czy problem k serwisantów jest wielomianowy, czy jego

wersja decyzyjna jest NP-zupeªna. Je±li podasz algorytm wielomianowy, ocenie podlega

tak»e jego zªo»ono±¢ czasowa.

Zadanie 2 [10 punktów] Optymalizacyjny problem k terminowych serwisantów okre±lony

jest tak jak powy»ej, ale dodatkowo, dla ka»dej naprawy okre±lony jest czas (data, godzina)

w którym serwisant powinien wykona¢ napraw¦. Zakªadamy, »e czasy dowolnych dwóch

napraw s¡ parami ró»ne i ró»ni¡ si¦ na tyle, »e mo»na wykona¢ wcze±niejsz¡ napraw¦ w

wyznaczonym czasie i przemie±ci¢ si¦ (najkrótsz¡ tras¡) do punktu pó¹niejszej przed wyzna-

czonym czasem jej rozpocz¦cia.

Dla ka»dego k, rozstrzygnij czy problem k terminowych serwisantów jest wielomianowy,

czy jego wersja decyzyjna jest NP-zupeªna. Je±li podasz algorytm wielomianowy, ocenie

podlega tak»e jego zªo»ono±¢ czasowa.

Zadanie 3 [10 punktów] Graf prosty H = (V,E) jest 2-kolorowalny kraw¦dziowo, je-

±li mo»emy przypisa¢ ka»dej z kraw¦dzi H jeden z dwóch kolorów tak, aby dowolne dwie

kraw¦dzie o wspólnym ko«cu miaªy przypisane ró»ne kolory.

Dany jest graf prosty G. Chcemy znale¹¢ 2-kolorowalny kraw¦dziowo podgraf grafu G o

najwi¦kszej mo»liwej liczbie kraw¦dzi. W tym celu znajdujemy (w czasie wielomianowym)

maksymalne (pod wzgl¦dem liczby kraw¦dzi) skojarzenie M1 w G, nast¦pnie maksymalne

(pod wzgl¦dem liczby kraw¦dzi) skojarzenie M2 w G−M1 i zwracamy graf M1 ∪M2.

1. (7p) Oszacuj (najlepiej jak potra�sz) wspóªczynnik aproksymacji powy»szego algo-

rytmu.

2. (3p) Podaj przykªad grafu G, dla którego iloraz liczby kraw¦dzi grafu zwracanego przez

powy»szy algorytm do liczby kraw¦dzi rozwi¡zania optymalnego jest mo»liwie maªy.

Maksymaln¡ liczb¦ punktów w tym zadaniu mo»na dosta¢ gdy wspóªczynnik aproksy-

macji udowodniony w punkcie a) jest taki sam jak iloraz w punkcie b).


