
Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 1
branchingi

Zadania oznaczone ♠ prawie na pewno nie będą rozwiązywane na ćwiczeniach, są do przemyślenia
dla chętnych w domu.

Zadanie 1. W problemie Triangle Hitting, mając dany n-wierzchołkowy graf G = (V,E) i
liczbę k, pytamy, czy z grafu G można usunąć k wierzchołków tak, by nie miał trójkątów.

1. Pokaż algorytm o złożoności O?(3k) dla tego problemu.

2. Pokaż algorytm o złożoności O(cn) dla tego problemu dla pewnej stałej c < 2.

Zadanie 2. Pokaż, że problem sprawdzania, czy z danego grafu można usunąć k wierzchołków tak,
by dostać graf składający się ze zbioru rozłącznych klik, można rozwiązać w czasie O?(3k).

Zadanie 3. Zbiór X ⊆ V w grafie G = (V,E) nazwiemy dominującym, jeśli N [X] = V , tj. każdy
wierzchołek V \ X ma sąsiada w X. Pokaż, że problem znajdowania zbioru dominującego o co
najwyżej k wierzchołkach w n-wierzchołkowym grafie planarnym można rozwiązać w czasie O?(ck)
dla pewnej stałej c.

Zadanie 4. Pokaż, że problem sprawdzania, czy dana formuła p-CNF-SAT ma rozwiązanie o co
najwyżej k jedynkach można rozwiązać w czasie O?(pk).

Zadanie 5. Zbiór X ⊆ V w grafie G = (V,E) nazwiemy nieredundantnym, jeśli dla każdego v ∈ X
istnieje uv ∈ V (być może v = uv) taki, że uv ∈ N [v] ale uv /∈ N [X \ {v}]. Pokaż algorytm
znajdujący maksymalny zbiór nieredundantny w grafie o maksymalnym stopniu 15 o złożoności
O(cn) dla pewnej stałej c < 2.

Zadanie 6. Rozważmy problem znajdowania maksymalnego zbioru X ⊆ V w grafie G = (V,E)
takiego, że G[X] jest 7-regularny. Pokaż, że ten problem można rozwiązać w czasie O(cn) dla pewnej
stałej c < 2.

Zadanie 7. Pokaż przykład grafu, dla którego algorytm dla maksymalnego zbioru niezależnego z
wykładu działa w czasie Ω(2n/4). Umiesz wymyśleć jeszcze gorszy przykład?

Zadanie 8. Opracuj regułę redukcyjną zwijania wierzchołków stopnia 2 w problemie maksymalnego
zbioru niezależnego. Jak ona poprawia złożoność algorytmu?

Zadanie 9. Niech α(G) oznacza wielkość maksymalnego zbioru niezależnego w grafie G = (V,E).
Wierzchołek v jest zwijalny, jeśli nie ma anty-trójkąta w swoim sąsiedztwie (tj. trzech wierzchoł-
ków u1, u2, u3 ∈ N(v) takich, że u1u2, u2u3, u3u1 /∈ E). Przez zwinięcie wierzchołka zwijalnego v
nazywamy następującą operację:

1. dla każdych dwóch wierzchołków u,w ∈ N(v) takich, że uw /∈ E, wprowadzamy nowy wierz-
chołek xuw i łączymy go z (N(u) ∪N(w)) \N [v];

2. łączymy wszystkie wierzchołki xuw w klikę;
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3. usuwamy stare wierzchołki N [v].

Pokaż, że jeśli G′ powstaje z G przez zwinięcie v, to α(G) = α(G′) + 1.

Zadanie 10. Niech α(G) oznacza wielkość maksymalnego zbioru niezależnego w grafie G = (V,E).
Wierzchołek u jest odbiciem wierzchołka v, jeśli uv /∈ E, N(u)∩N(v) 6= ∅ (czyli u i v są w odległości
2 w grafie G) oraz N(v) \ N(u) jest kliką (być może pustą). Niech M(v) będzie zbiorem odbić v.
Pokaż, że α(G) = max(1 + α(G \N [v]), α(G \ ({v} ∪M(v)))).

Zadanie 11 (♠). W oparciu o poprzednie dwa zadania, spróbuj opracować szybszy (niż na wykła-
dzie) algorytm dla problemu liczenia α(G).

Zadanie 12. W problemie pokrycia zbiorami mamy dane uniwersum U oraz rodzinę F podzbiorów
U . Celem jest wybranie minimalnej podrodziny F0 ⊆ F , która pokrywa całe uniwersum, tj.

⋃
F0 =

U .

1. Pokaż algorytm rozwiązujący problem pokrycia zbiorami w czasie O(c|U |+|F|) dla pewnej
stałej c <

√
2.

2. Jeśli nie stosowałeś Measure&Conquer w poprzednim punkcie, zbadaj, czy Twój algorytm
można lepiej zanalizować przy pomocy tej techniki.

Zadanie 13. Pokaż, że problem znajdowania minimalnego zbioru dominującego można rozwiązać
w czasie O(cn) dla pewnego c < 2.

Zadanie 14 (♠). Czy umiesz zrobić zadanie 5 bez założenia o maksymalnym stopniu?

Zadanie 15. Rozważmy problem znajdowania cyklu Hamiltona w grafach kubicznych (każdy wierz-
chołek ma stopień 3).

1. Pokaż, że można rozwiązać ten problem w czasie O?(2n/2).

2. Umiesz przyspieszyć swój algorytm?

Wskazówka: rozważ uogólnienie, gdzie część krawędzi jest wymuszona: szukamy cyklu Hamiltona,
który zawiera wymuszone krawędzie.

Zadanie 16 (♠). W grafie nieskierowanym G = (V,E), zbiór X ⊆ V nazwiemy dominującą kliką,
jeśli (a) każde dwa wierzchołki X są połączone krawędzią (b) każdy wierzchołek V \X ma sąsiada
w zbiorze X. Opracuj algorytm sprawdzający, czy dany graf G ma dominującą klikę, w czasie O(cn)
dla pewnej stałej c <

√
2.
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 2
minory, iterative compression

well–quasi–orderings

Przypomnijmy: porządek częściowy (X,¬) jest WQO, jeśli w każdym nieskończonym ciągu
x1, x2, . . . istnieje para indeksów i < j, że xi ¬ xj .

Zadanie 17. Pokaż, że (X,¬) jest WQO wtedy i tylko wtedy, gdy X nie zawiera nieskończonego
antyłańcucha lub nieskończonego ciągu ściśle malejącego.

Zadanie 18. Niech (X,¬) będzie WQO. Pokaż, że w każdym ciągu (x1, x2, . . .) istnieje nieskoń-
czony podciąg niemalejący.

Zadanie 19. Weźmy zbiór odcinków X = {[a, b] : a < b, a, b ∈ N}. Powiemy, że [a, b] ¬ [c, d] jeśli
b < c lub a = c i b ¬ d. Pokaż, że to jest WQO.

Zadanie 20. Które z następujących porządków są WQO:

1. N2 z porządkiem (a, b) ¬ (c, d)⇔ (a ¬ c ∧ b ¬ d),

2. N2 z porządkiem leksykograficznym,

3. słowa nad {a, b} z porządkiem leksykograficznym,

4. N z porządkiem a ¬ b wtedy i tylko wtedy gdy a dzieli b.

relacja bycia minorem

Krata k × k to graf o k2 wierzchołkach, indeksowanych parami (i, j), 1 ¬ i, j ¬ k, gdzie (i, j)
jest połączone krawędzią z (i′, j′) wtedy i tylko wtedy gdy |i− i′|+ |j − j′| = 1.

Zadanie 21. Czy K4 jest minorem kraty 1000× 1000? A czy K5?

Zadanie 22. Pokaż, że dla każdego grafu planarnego H istnieje takie k, że H jest minorem kraty
k × k.

zastosowania w złożoności parametryzowanej

Zadanie 23. Niech G będzie nieskierowanym grafem i rozważmy dowolne jego zanurzenie w prze-
strzeni R3 (tj. każdy wierzchołek jest punktem w R3, a krawędź krzywą gładką łączącącą jego
końce; krawędzie są parami rozłączne poza końcami). Powiemy, że dwa rozłączne wierzchołkowo
cykle C1 i C2 są nierozdzielne, jeśli dwóch zamkniętych krzywych przez nie wyznaczonych nie da się
rozdzielić (przez homomorfizmy). Kolekcja cykli w G jest zapętlona, jeśli są one parami rozłączne i
nierozdzielne, a zapętlenie G to maksymalna moc zapętlonej kolekcji cykli w G. Pokaż, że problem
sprawdzania, czy G ma zapętlenie co najwyżej k, jest FPT przy parametryzacji k.

Zadanie 24. Pokaż że następujący problem jest FPT przy parametryzacji przez k: mając dany
jest graf planarny G i liczbę k, sprawdzić, czy można tak narysować G na płaszczyźnie i wybrać co
najwyżej k ścian, by każdy wierzchołek grafu leżał na jednej wybranej ścianie?

3



Zadanie 25. Pokaż że następujący problem jest FPT przy parametryzacji przez k: mając dany jest
graf planarny G i liczbę k, sprawdzić, czy można znaleźć taki nadgraf G′ ⊃ G, że G′ jest planarne
i ma średnicę co najwyżek k.

iterative compression

Zadanie 26. Zbiór X ⊆ V (G) nazwiemy spójnym pokryciem wierzchołkowym (Connected Ver-
tex Cover), jeśli każda krawędź G ma co najmniej jeden koniec w X (X jest pokryciem wierz-
chołkowym) i G[X] jest spójne. Pokaż, że problem znajdowania spójnego pokrycia wierzchołkowego
o k wierzchołkach można rozwiązać w czasie O?(ck) dla pewnej stałej c.

Zadanie 27. Zbiór X ⊆ V (G) nazwiemy udwudzielniającym (Odd Cycle Transversal) w
grafie G, jeśli G \X jest dwudzielny. Pokaż, że problem znajdowania zbioru udwudzielniającego o
co najwyżej k wierzchołkach można rozwiązać w czasie O?(3k).

wskazówki

Wskazówka do zadania 26: w kroku iterative compression, zgadnij, które wierzchołki starego
rozwiązania dalej są w rozwiązaniu. Na podstawie tego wydedukuj, które jeszcze wierzchołki będą w
rozwiązaniu, by rozwiązanie było pokryciem wierzchołkowym. Następnie, w czasie O?(ck), spróbuj
uspójnić wierzchołki przeznaczone do rozwiązania.
Wskazówka do zadania 27: w kroku iterative compression, zgadnij nie tylko, które wierzchołki
starego rozwiązania usuwasz, ale też, które z pozostałych wierzchołków są po lewej, a które po
prawej stronie wynikowego grafu dwudzielnego. Z tą wiedzą, spróbuj rozwiązać podprzypadek w
czasie wielomianowym.
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 3
colour coding

Zadanie 28. Pokaż, że problem Disjoint Triangles, w którym pytamy, czy w grafie G istnieje
k parami rozłącznych trójkątów, można rozwiązać w czasie O?(ck) dla pewnej stałej c.

Zadanie 29. W problemie Tree Subgraph Isomorphism mamy dane drzewo H o k wierzchoł-
kach i graf G, a pytamy, czy G ma podgraf izomorficzny do H. Pokaż, że problem ten można
rozwiązać w czasie O?(ck) dla pewnej stałej c.

Zadanie 30. Rozwiąż poprzednie zadanie, ale w wariancie, gdy w grafie G nie szukamy drzewa
H, ale grafu H ′ który powstaje z H przez zastąpienie każdego wierzchołka przez klikę na 7 wierz-
chołkach, i doczepieniu do powstałego grafu piętnastu wierzchołków, które sąsiadują z wszystkimi
innymi wierzchołkami grafu. Jaki będzie teraz czynnik wielomianowy w powstałym algorytmie?

Zadanie 31. W problemie Feedback Arc Set in Tournaments mamy dany turniej (skiero-
wana klika) i chcemy odwrócić co najwyżej k krawędzi tak, by powstał graf acykliczny.

1. Pokaż, że turniej jest acykliczny, jeśli nie ma 3-cyklu.

2. Rozważmy proste reguły redukcyjne: jeśli krawędź jest w k + 1 3-cyklach, odwróć ją; jeśli
wierzchołek nie jest w żadnym 3-cyklu, usuń go. Pokaż, że jeśli w grafie nie można odpalić
reguły redukcyjnej, i n > 100k2, to na pewno nie ma rozwiązania.

3. Pokaż, że da się ten problem rozwiązać w czasie O?(2o(k)).

Zadanie 32. Pokaż, że czynnik log n w wielkości splittera jest potrzebny. Tj., pokaż, że (n, 2, 2)
splitter musi mieć Ω(log n) elementów.

Zadanie 33. Pokaż przykład instancji problemu Eulerian Edge Deletion, w której świadek
spójności jest dowolnie duży i zawiera Ω(k2) bliskich krawędzi.

Zadanie 34. Pokaż, jak zderandomizować algorytm dla Eulerian Edge Deletion tak, by działał
on wciąż w czasie O?(2O(k log k)).

Zadanie 35. Rozważamy następujący problem, zwany T -join. Mamy dany graf G i zbiór terminali
T ⊆ V (G). Chcemy znaleźć taki minimalny podzbiór krawędzi F ⊆ E(G), by w grafie GF =
(V (G), F ) wierzchołki o nieparzystym stopniu to były dokładnie terminale. Pokaż, że problem ten
można rozwiązać w czasie wielomianowym.
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Wskazówka do zadania 31: W ostatnim punkcie, pomaluj na 100
√
k kolorów i spójrz na roz-

wiązanie, w którym każda odwrócona krawędź nie ma obu końców o tym samym kolorze.
Wskazówka do zadania 35: Rozważ graf G′, gdzie każdy wierzchołek v ∈ V (G) \ T ma swoją
kopię v′. Wierzchołek v zna swoją kopię (jeśli istnieje), swoich oryginalnych sąsiadów z G oraz ich
kopie (jeśli istnieją). Ponadto, jeśli uv ∈ E(G), i u, v /∈ T to u′v′ ∈ E(G′). Pokaż, że możliwe
rozwiązania problemu T -join w G tłumaczą się na doskonałe skojarzenia w G′. W jaki sposób
otrzymać T -join o minimalnej liczbie krawędzi?
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 4
DP, zasada wł-wył, FSC

Zadanie 36. W problemie Set Cover dana jest rodzina zbiorów F ⊆ 2U (n = |U | oraz m = |F|)
i należy sprawdzić, czy da się wybrać k zbiorów z rodziny F tak aby ich suma była równa U .
Pokaż, jak rozwiązać ten problem w czasie 2npoly(n,m) przez: (a) programowanie dynamiczne po
podzbiorach, (b) przez FSC oraz (c) przez zasadę wł-wył (w pamięci wielomianowej).

Zadanie 37. Pokaż, jak policzyć permanent macierzy w czasie 2npoly(n), również na 3 podane
wyżej sposoby.

Zadanie 38. Pokaż, jak sprawdzić, czy graf zawiera cykl Hamiltona w czasie 2npoly(n)? A jak to
zrobić w pamięci wielomianowej?

Zadanie 39. Pokaż, jak policzyć liczbę pokryć cyklowych grafu (2-cykle nie są dozwolone) w czasie
2npoly(n). A jak to zrobić w takim samym czasie ale z pamięcią wielomianową?

Zadanie 40. W problemie drzewa Steinera mamy dany graf nieskierowany G oraz zbiór terminali
T ⊆ V (G). Należy znaleźć minimalnej wielkości drzewo będące podgrafemG i zawierający wszystkie
terminale. Zaproponuj algorytm o złożoności c|T |poly(n) o możliwie małej stałej c.

Zadanie 41. Uogólnienie FSC na krotki z operacją max i suma. Dla dwóch funkcji f, g : {0, . . . , c−
1}n → Z zdefiniujmy

h(x1, . . . , xn) =
∑

a1+b1=x1,a2+b2=x2,...

f(a1, . . . , an) · g(b1, . . . , bn)

oraz
h′(x1, . . . , xn) =

∑
max(a1,b1)=x1,max(a2,b2)=x2,...

f(a1, . . . , an) · g(b1, . . . , bn) .

Pokaż, jak znając wszystkie wartości funkcji f i g obliczyć wszystkie wartości funkcji h oraz h′ w
czasie cnpoly(n).

Zadanie 42. Podać algorytm znajdujący liczbę skojarzeń w grafie dowolnym w czasie 2n/2poly(n).
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Wskazówka do zadania 42: Zauważmy, że dowolne doskonałe skojarzenie po zsumowaniu ze
skojarzeniem złożonym z krawędzi v1v2, v3v4, v5v6, . . . będzie tworzyło pokrycie cyklowe (tym razem
2-cykle są dozwolone). Zaproponuj algorytm, który znajduje liczbę takich pokryć cyklowych w czasie
2n/2poly(n).
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 5
Treewidth

Przypomnijmy: dla grafu G dekompozycją drzewową nazwiemy takie drzewo G i rodzinę zbiorów
wierzchołków (Vt)t∈T , że:

(T1) V (G) =
⋃
t∈T Vt;

(T2) dla każdej krawędzi uv ∈ E(G) istnieje t ∈ T , że u, v ∈ Vt;

(T3) dla każdego v ∈ V (G) zbiór {t : v ∈ Vt} jest spójny w T .

Szerokością dekompozycji nazywamy maxt∈T |Vt| − 1. Szerokość drzewiasta (treewidth) grafu to
najmniejsza możliwa szerokość dekompozycji.

własności dekompozycji drzewiastych

Zadanie 43 (Diestel, Lemma 12.3.1). Niech t1t2 będzie krawędzią i niech T po usunięciu t1t2
rozpada się na drzewa T1 i T2. Pokaż, że Vt1 ∩ Vt2 rozdziela U1 :=

⋃
t∈T1 Vt od U2 :=

⋃
t∈T2 Vt.

Zadanie 44 (Diestel, Lemma 12.3.2). Pokaż, że tw(H) ¬ tw(G) jeśli:

1. H jest podgrafem G;

2. H jest minorem G.

Zadanie 45. Niech W ⊆ V (G) będzie takie, że G[W ] jest kliką. Pokaż, że istnieje t ∈ T takie, że
W ⊆ Vt.

treewidth różnych grafów

Zadanie 46. Na grafie G mamy złodzieja i k policjantów. Złodziej ma bardzo szybki motorek, a po-
licjanci helikoptery. Pomiędzy turami każda osoba okupuje jakiś wierzchołek grafu. Tura wygląda
następująco:

1. pewien podzbiór policjantów wznosi się ze swoich miejsc i deklaruje, gdzie będzie lądować;

2. złodziej się przemieszcza, ale nie może przechodzić przez wierzchołki, w których stoi policjant
(taki, który nie podróżuje);

3. policjanci lądują.

Policjanci wygrywają, jeśli jakiś policjant wyląduje w wierzchołku, gdzie jest złodziej. Pokaż, że

1. tw(G) + 1 policjantów łapie złodzieja, jeśli wiedzą, gdzie jest;

2. pw(G) + 1 policjantów łapie złodzieja, nawet jeśli nie wiedzą, gdzie on jest.

Uwaga: w powyższym zadaniu gra w policjantów i złodzieja dobrze definiuje szerokość drzewiastą i
ścieżkową: widoczny złodziej jest w stanie uciekać przed tw(G) policjantami, a niewidoczny przed
pw(G) policjantami.
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Zadanie 47. Policz treewidth grafu G, jeśli:

1. G jest lasem;

2. G jest cyklem;

3. G jest grafem zewnętrznie planarnym (tj. jest planarny i każdy wierzchołek leży na zewnętrz-
nej ścianie);

4. G jest kliką o n wierzchołkach;

5. G jest kratą n× n (może być w przybliżeniu);

Zadanie 48. Pokaż, że treewidth grafu planarnego o n wierzchołkach jest O(
√
n).

Wskazówka: użyj twierdzenia Liptona-Tarjana: każdy graf planarny ma separator wielkości O(
√
n),

który dzieli graf na dwie części o wielkości co najwyżej 2
3n.

programowanie dynamiczne na dekompozycjach drzewiastych

Zadanie 49. Pokaż, że mając danę dekompozycję drzewową o szerokości t da się skonstruować
w czasie wielomianowym dekompozycję o tej samej szerokości taką, że T jest ukorzenione, i każdy
wierzchołek t ∈ T jest jednym z czterech typów:

(leaf) |Vt| = 1 i t jest liściem T ;

(introduce) t ma jednego syna s i Vt = Vs ∪ {v}, v /∈ Vs;

(forget) t ma jednego syna s i Vs = Vt ∪ {v}, v /∈ Vt;

(join) t ma dwóch synów s i s′ i Vs = Vs′ = Vt.

Zadanie 50. Mając dany graf G o n wierzchołkach i jego dekompozycję drzewiastą szerokości t,
pokaż algorytm:

1. szukający najmniejszego pokrycia wierzchołkowego w G w czasie 2O(t)nO(1);

2. szukający największego zbioru niezależnego w G w czasie 2O(t)nO(1);

3. szukający najmniejszego zbioru dominującego w G w czasie 2O(t)nO(1);

4. szukający k–kolorowania w G w czasie 2O(t log k)nO(1);

5. szukający cyklu Hamiltona w G w czasie 2O(t log t)nO(1);

6. szukający najdłuższej ścieżki w G w czasie 2O(t log t)nO(1);

7. szukający minimalnego zbioru wierzchołków X takiego, że G \X nie ma cykli długości 5, w
czasie 2O(t2)nO(1);

8. szukający minimalnego zbioru wierzchołków X takiego, że w grafie G \ X największy zbiór
niezależny jest mniejszy niż w grafie G, w czasie 22O(t)nO(1).

Zadanie 51. Zdefiniuj jako formułę MSO2:

1. sprawdzanie istnienia cyklu Hamiltona;

2. sprawdzanie czy w grafie jest cykl;

3. problem Feedback Vertex Set, jeśli dodatkowo możesz używać predykatu |X| = k.

10



Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 6
MSO, algorytmy randomizowane

Zadanie 52. Zdefiniuj jako formułę MSO2:

1. sprawdzanie istnienia cyklu Hamiltona;

2. sprawdzanie czy w grafie jest cykl;

3. problem Feedback Vertex Set, gdzie rozmiar formuły może zależeć od k. Czy jeśli dys-
ponujemy predykatem |X| = k, to czy istnieje formuła o rozmiarze niezależnym od k?

Zadanie 53. Pokaż jak rozwiązać problem Feedback Vertex Set w czasie f(k)n (uwaga: chodzi
o liniowość czynnika wielomianowego).

Zadanie 54. Pokaż, że problem Disjoint Triangles, w którym pytamy, czy w grafie G istnieje
k parami rozłącznych trójkątów, można rozwiązać w czasie O?(8k). Dodatkowo: pokaż że można
zachować złożoność obliczeniową nawet przy jedynie wielomianowej złożoności pamięciowej.

Zadanie 55. Pokaż, że mając rodzinę zbiorów F ⊆ 2U oraz liczby k, x, można sprawdzić w czasie
O?(2x), czy da się wybrać k zbiorów z rodziny F tak by były parami rozłączne, a ich suma miała
dokładnie x elementów. Dodatkowo: pokaż że można zachować złożoność obliczeniową nawet przy
jedynie wielomianowej złożoności pamięciowej.

Zadanie 56. Pokaż, że w nieskierowanym grafie dwudzielnym G = (A ] B,E), gdzie |A| = |B| =
n/2, liczba zamkniętych spacerów długości n, które:

• odwiedzają wszystkie wierzchołki z |A|,

• nie zawierają podścieżki b− a− b, gdzie a ∈ A, b ∈ B,

przystaje modulo dwa do liczby cykli Hamiltona.

Zadanie 57. Na podstawie poprzedniego zadania podaj algorytm dla cyklu Hamiltona działający
w czasie 2n/2poly(n) w grafach dwudzielnych.

Zadanie 58. Pokaż, jak rozwiązać problem spójnego pokrycia wierzchołkowego (znajdź X ⊆ V
o najmniejszym rozmiarze, taki że G[X] jest spójny i X jest pokryciem wierzchołkowym) można
rozwiązać w czasie O?(3tw(G)) mając daną dekompozycję.

Zadanie 59. Pokaż jak algorytm z poprzedniego zadania przerobić na algorytm o złożonościO?(3k)
przy parametryzacji wielkością rozwiązania. A jak to zrobić w O?(2k)?

Zadanie 60. Pokaż, jak rozwiązać problem Feedback Vertex Set w czasie O?(3tw(G)).

Zadanie 61. Pokaż, że za pomocą wielomianowej liczby wywołań algorytmu z poprzedniego zada-
nia można rozwiązać problem Feedback Vertex Set w czasie O?(3k).

11



Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 7
różne takie

Zadanie 62. W problemie plecakowym mamy n przedmiotów, gdzie i-ty przedmiot ma wartość
vi oraz rozmiar si, oraz plecak o romiarze S. Chcemy wybrać zbiór przedmiotów mieszczących się
do plecaka o największej sumarycznej wartości. Pokaż, że problem plecakowy można rozwiązać w
czasie O?(2n/2) oraz pamięci O?(2n/4).

Zadanie 63. Pokaż, że dla każdego ustalonego d można znaleźć najtańszy cykl Hamiltona w grafach
o maksymalnym stopniu ograniczonym przez d w czasie O?((2− ε)n).

Zadanie 64. Pokaż, że problem Set Cover, gdzie wszystkie zbiory z rodziny mają wielkość nie
większą niż ustalona stała d można rozwiązać w czasie O?((2− ε)n).

Zadanie 65. Pokaż, że ważony problem Set Cover (mamy rodzinę F ⊆ 2U oraz funkcję ω : F → R+

i chcemy wybrać najtańszą podrodzinę, która pokrywa U) można rozwiązać w czasie O?(cn) i
pamięci wielomianowej.

Dla danego grafuG = (V,E) oraz bijekcji π : V → {1, . . . , n} szerokością ustawienia π nazwiemy
maxuv∈E |π(u)− π(v)|.

Problem bandwidth polega na znalezieniu ustawienia o minimalnej szerokości.
Przydziałem do kubełków wielkości k nazwiemy funkcję f : V → {1, . . . , dn/ke}, a ustawienie

π nazwiemy zgodne z przydziałem f jeśli π(v) ∈ [(i− 1)k + 1, ik] dla każdego v ∈ V .

Zadanie 66. Pokaż, że mając spójny graf G możemy wygenerować zbiór O?(3n) przydziałów do
kubełków wielkości b, takich, że optymalne ustawienie jest zgodne z co najmniej jednym z nich.

Zadanie 67. Pokaż że mając graf G = (V,E) oraz przydział f do kubełków wielkości b za pomocą
techniki dziel-i-zwyciężaj można sprawdzić czy istnieje ustawienie o szerokości nie większej niż b
zgodne z f w czasie O?(4n). Dla uproszczenia można założyć że b jest potęgą dwójki.

Zadanie 68. Zadanie dodatkowe: pokaż że mając graf G = (V,E) oraz przydział f do kubełków
wielkości b + 1 za pomocą programowania dynamicznego po podzbiorach można sprawdzić czy
istnieje ustawienie o szerokości nie większej niż b zgodne z f w czasie O?(2n).
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 8
bidimensionality

Zadanie 69. Pokaż przykład grafu planarnego, który dla pewnego t ma treewidth co najmniej t,
ale nie ma kraty t× t jako minora.

Zadanie 70. Zanalizuj dokładnie stałą, jaką otrzymamy w wykładniku w algorytmie O?(2O(
√
k))

dla problemu pokrycia wierzchołkowego w grafach planarnych.

Zadanie 71. Znajdź algorytm o złożoności O?(2O(
√
k)) dla następujących problemów w grafach

planarnych.

1. Cycle Packing, parametryzowany liczbą cykli;

2. Feedback Vertex Set, parametryzowany rozmiarem rozwiązania;

3. Connected Dominating Set, parametryzowany rozmiarem rozwiązania;

4. Longest Cycle, parametryzowany długością cyklu;

5. Independent Set, parametryzowany wielkością rozwiązania.

Zadanie 72. Pokaż EPTAS dla problemu Dominating Set w grafach planarnych.

13



Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 9
cięcia

Zadanie 73. Podaj przykład grafu G, wierzchołków s i t oraz zbiorów s ∈ X,Y ⊆ V (G) \ {t}
takich, że

|N(X)|+ |N(Y )| > |N(X ∩ Y )|+ |N(X ∪ Y )|.

Zadanie 74. Dla każdego naturalnego k podaj przykład grafu G i wierzchołków s i t takich, że:

1. istnieje 2Ω(k) ważnych st-cięć rozmiaru co najwyżej k;

2. istnieje 2Ω(k) wierzchołków w G, które należą do jakiegoś ważnego st-cięcia rozmiaru co naj-
wyżej k;

3. istnieje 4k/poly(k) ważnych st-cięć rozmiaru co najwyżej k.

Zadanie 75. W problemie Multicut mamy dany graf G i zbiór par terminali (si, ti)ri=1. Chcemy
usunąć k wierzchołków które nie są terminalami, by dla każdej pary terminali (si, ti), terminale si i
ti wylądowały w innych spójnych składowych. Pokaż, że ten problem jest FPT przy parametryzacji
przez r + k.

Zadanie 76. W problemie Skew Multicutmamy dany graf skierowanyG oraz zbiór par terminali
(si, ti)ri=1. Chcemy usunąć co najwyżej k krawędzi tak, by dla każdego 1 ¬ i ¬ j ¬ r nie dało się
dojść z terminala si do tj . Pokaż, że problem ten można rozwiązać w czasie O?(4k).

Zadanie 77. W problemie Directed Feedback Vertex Set mamy dany graf skierowany i
chcemy usunąć co najwyżej k wierzchołków, by dostać graf acykliczny.

1. Pokaż, że wersja z usuwaniem krawędzi jest równoważna.

2. Pokaż algorytm FPT dla tego problemu działający w czasie O?(2O(k log k)).

Zadanie 78. Rozważmy problem Digraph Pair Cut. Mamy dany graf skierowany G, wyróżnione
źródło s oraz zbiór par terminali (t1i , t

2
i )
r
i=1. Chcemy usunąć co najwyżej k krawędzi tak, by w każdej

parze co najmniej jeden terminal był nieosiągalny z s. Pokaż, że ten problem można rozwiązać w
czasie O?(2k).

Zadanie 79. Rozważmy następujący problem: mając dany graf nieskierowanyG i liczbę k, stwierdź,
czy da się podzielić V (G) na zbiory V1 i V2 (tj. V1 ∪ V2 = V (G), V1 ∩ V2 = ∅) tak, by G[V1] i G[V2]
były spójne, a dokładnie k krawędzi G miało jeden koniec w V1 a drugi w V2. Pokaż, że ten problem
jest FPT przy parametryzacji przez k.

Zadanie 80 (♠). W problemie Almost 2-SAT mamy daną formułę 2-CNF-SAT, z której chce-
my usunąć k klauzul, by była ona spełnialna. Pokaż, że ten problem można rozwiązać w czasie
O?(2O(k)).
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Wskazówka do zadania 77. Zacznij od iterative compression.

Wskazówka do zadania 78. Przepychaj cięcia w kierunku s.

Wskazówka do zadania 80. Wpierw pokaż, że wariant tego problemu, gdzie usuwamy zmienne
zamiast klauzul, jest równoważny. Następnie, dla wariantu z usuwaniem zmiennych, przedstaw krok
iterative compression jako instancję problemu Digraph Pair Cut.
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 10
parametryzacja powyżej i poniżej oczekiwań

Zadanie 81. Czy przedstawiony na wykładzie algorytm dla problemu MAX-r-SAT nadal jest
FPT gdy r nie jest stałe, a parametrem jest r + k?

Zadanie 82. Pokaż, że istnieje stała c > 1/2, taka że każda formuła w postaci CNF nie zawiera
jednocześnie jednoliterałowych klauzul postaci x oraz x, to istnieje wartościowanie spełniające cm
klauzul.

Zadanie 83. W problemieMAX-SAT-Above-Average mamy daną formułę w postaci CNF oraz
liczbę k i pytamy czy istnieje wartościowanie spełniające m/2 + k klauzul. Pokaż, że ten problem
jest FPT, gdzie k jest parametrem.

Zadanie 84. W problemie Almost-2-SAT mamy daną klauzulę w postaci 2-CNF oraz liczbę k i
chcemy sprawdzić czy można usunąć k klauzul aby była spełnialna. W problemie VC-a-MM (Ver-
tex Cover above Maximum Matching) mamy dany graf G oraz liczbę k i pytamy czy istnieje pokry-
cie wierzchołkowe wielkości co najwyżej match(G) + k, gdzie match(G) to rozmiar najliczniejszego
skojarzenia w G. Pokaż parametryzowaną redukcję z problemu Almost-2-SAT do VC-a-MM.

Zadanie 85 (♠). Pokaż, że program liniowy dla pokrycia wierzchołkowego ma optymalne rozwią-
zanie spełniające ∀v∈V xv ∈ {0, 1/2, 1}. Ponadto jeśli xv = 0 dla pewnego optymalnego rozwiązania
programu liniowego, to istnieje rozwiązanie pokrycia wierzchołkowego nie zawierające xv. Podob-
nie jeśli xv = 1 dla pewnego optymalnego rozwiązania programu liniowego to istnieje rozwiązanie
pokrycia wierzchołkowego zawierające xv.

Zadanie 86. Pokaż, jak korzystając z zadania 85 uzyskać algorytm FPT, który sprawdza czy
w danym grafie istnieje pokrycie wierzchołkowe nie większe niż LP (G) + k (k jest parametrem).
Wywnioskuj, że jest to silniejsza parametryzacja niż VC-a-MM i że w związku z tym otrzymujemy
algorytm FPT dla problemu Almost-2-SAT.
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 11
klasa W [1]

Zadanie 87. Pokaż, że problem Clique (czy w grafie istnieje klika wielkości k, parametryzowany
przez k) należy do klasy W [1].

Zadanie 88. Pokaż, że problem Dominating Set (znajdź w grafie k wierzchołków tak, by każdy
wierzchołek był wybrany lub miał wybranego sąsiada) jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez
k.

Zadanie 89. Pokaż, że problem Perfect Code (znajdź w grafie dokładnie k wierzchołków tak,
by każdy wierzchołek w swoim domkniętym sąsiedztwie miał dokładnie jednego wybranego wierz-
chołka) jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 90. Pokaż, że problem Dominating Set należy do klasy W [2].

Zadanie 91. Pokaż, że problem Perfect Code należy do klasy W [2].

Zadanie 92. W problemie Colourful Biclique mamy dany graf dwudzielny G, w którym po
każdej stronie wierzchołki pomalowane są na k kolorów (czyli w sumie jest 2k kolorów). Pokaż, że
problem znajdowania w tym grafie podgrafu Kk,k, którego każdy wierzchołek ma inny kolor, jest
W [1]-trudne przy parametryzacji przez k.

Zadanie 93. Rozważmy następujący wariant problemu Subset Sum: mamy dane liczby a1, a2, . . . , an,
liczbę S (zapisane binarnie) oraz liczbę 0 ¬ k ¬ n. Pytamy, czy można wybrać dokładnie k liczb ai
tak, by się sumowały do S. Pokaż, że ten problem jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 94. Pokaż, że problemTuring Machine Acceptance (mając daną niedeterministyczną
maszynę M , alfabet Σ, wejście x i liczbę k, czy jest przebieg w którym M zaakceptuje x w co
najwyżej k krokach) jest W [1]-zupełny przy parametryzacji przez k (czyli W [1]-trudny i należy do
klasy W [1]). Uwaga: Σ jest częścią wejścia.

Zadanie 95. Pokaż, że jeśli w obwodzieO ∈ O(h,w, 1) nie ma negacji, to można rozwiązać problem,
czy da się spełnić obwód przy pomocy dokładnie k wejść, w czasie FPT (k) (zakładamy, że h i w
to stałe, czyli mogą być w wykładniku przy n).
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Wskazówka do zadania 89.

• Pokaż, że jeśli wierzchołek v ma dwóch sąsiadów o stopniu 1, to v należy do każdego rozwią-
zania.

• Przy pomocy poprzedniego punktu, skonstruuj gadżet, którego interfejsem jest klika i dokład-
nie jeden wierzchołek należy do dowolnego rozwiązania.

• Skonstruuj
(k

2

)
+ k takich gadżetów. k z nich będzie odpowiadać wyborowi wierzchołka kliki,

a
(k

2

)
krawędzi. Zaprojektuj gadżet wymuszający spójność wyborów.

Wskazówka do zadania 93. Zacznij redukcję od problemu Perfect Code.

Wskazówka do zadania 94. W [1]-trudność jest prosta. By pokazać, że problem należy do kla-
sy W [1], podziel wejścia obwodu na k kawałków, i-ty kawałek będzie opisywał stan maszyny po
i krokach. Każdy kawałek ma kilka podkawałów: jeden podkawałek opisuje, gdzie jest głowica, k
podkawałków opisuje stan taśmy, kolejny podkawałek opisuje stan automatu. Wymuś klauzulami i
wymaganiem na liczbę jedynek, by by w każdym podkawałku dokładnie jedno wejście było usta-
wione na jeden. Następnie dodaj małe obwody (o stałym fan-in) wymuszające spójność danych i
przejść. Na końcu postaw wielkiego ANDa.
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 12
różne W -trudności

Zadanie 96. W problemie Dominating Clique, mając dany graf G i liczbę k, pytamy o zbiór
X ⊆ V (G), że |X| = k, G[X] jest kliką i N [X] = V (G). Pokaż, że ten problem jest W [2]-zupełny
przy parametryzacji przez k.

Zadanie 97. W problemie Independent Dominating Set, mając dany graf G i liczbę k, pytamy
o zbiór X ⊆ V (G), że |X| = k, G[X] jest zbiorem niezależnym i N [X] = V (G). Pokaż, że ten
problem jest W [2]-zupełny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 98. Dla ustalonego grafu H, graf G jest H-free, jeśli nie ma żadnego podgrafu indukowa-
nego izomorficznego z H. Pokaż, że problem Dominating Set, ograniczony do grafów K1,4-free,
pozostaje W [2]-trudny przy parametryzacji przez wielkość rozwiązania.

Zadanie 99. W problemie Red-Blue Dominating Set mamy dany graf dwudzielny o stronach
R i B oraz liczbę k. Pytamy o zbiór X ⊆ R mocy k taki, że B ⊆ N [X]. Pokaż, że ten problem jest
W [2]-zupełny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 100. W problemie Set Cover, mając dane uniwersum U , liczbę k i rodzinę F podzbiorów
U , pytamy, czy da się wybrać podrodzinę F ′ ⊆ F mocy k taką, że

⋃
F ′ = U . Pokaż, że problem

ten jest W [2]-zupełny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 101. W problemie Hitting Set, mając dane uniwersum U , liczbę k i rodzinę F pod-
zbiorów U , pytamy czy istnieje zbiór X ⊆ U mocy k taki, że dla każdego A ∈ F mamy A∩X 6= ∅.
Pokaż, że problem ten jest W [2]-zupełny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 102. W problemie Steiner Tree, mając dany graf G, zbiór terminali T ⊆ V (G) i liczbę
k pytamy, czy istnieje zbiór X ⊆ V (G) \ T mocy co najwyżej k tak, by G[T ∪ X] było spójne.
Pokaż, że problem ten jest W [2]-trudny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 103. W problemie Set Packing, mając daną rodzinę zbiorów F i liczbę k pytamy, czy
da się wybrać z tej rodziny k parami rozłącznych zbiorów. Pokaż, że problem ten jest W [1]-zupełny
przy parametryzacji przez k.

Zadanie 104. Mając daną formułę CNF-SAT i liczbę k pytamy, czy da się znaleźć wartościowanie
o dokładnie k jedynkach tak, by w każdej klauzuli dokładnie jeden literał był spełniony. Pokaż, że
problem ten jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 105. W problemie Grid Tiling mamy dany alfabet Σ, liczbę k oraz k2 zbiorów Ai,j ⊆
Σ × Σ dla 1 ¬ i, j ¬ k. Pytamy o wybór xi ∈ Σ i yj ∈ Σ tak, by dla każdego 1 ¬ i, j ¬ k było
(xi, yj) ∈ Ai,j . Pokaż, że problem ten jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 106. Mając dane liczby n i k, zbiór permutacji A ⊆ Sn i permutację p ∈ Sn, pytamy, czy
p jest złożeniem jakiś dokładnie k permutacji ze zbioru A. Pokaż, że problem ten jest W [1]-trudny
przy parametryzacji przez k.

Zadanie 107. Mając daną rodzinę F podzbiorów uniwersum U oraz liczbę k pytamy, czy da się
wybrać zbiór X ⊆ U mocy dokładnie k taki, by dla każdego zbioru A ∈ F moc zbioru X ∩ U była
parzysta. Pokaż, że problem ten jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez k.
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Zadanie 108. Mając daną rodzinę F podzbiorów uniwersum U oraz liczbę k pytamy, czy da się
wybrać zbiór X ⊆ U mocy co najwyżej k taki, by dla każdego zbioru A ∈ F moc zbioru X ∩ U
była nieparzysta. Pokaż, że problem ten jest W [1]-trudny przy parametryzacji przez k.

Zadanie 109. W problemie Longest Common Subsequence mając dany alfabet Σ, k słów
s1, s2, . . . , sk ∈ Σ∗ oraz liczbę m pytamy, czy istnieje wspólny podciąg wszystkich tych słów długości
co najmniej m. Pokaż, że problem ten jest W [2]-trudny przy parametryzacji przez m.
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Algorytmy parametryzowane i umiarkowanie wykładnicze — ćwiczenia 13
ETH

Zadanie 110. Pokaż, że problem znajdowania najliczniejszej kliki można rozwiązać w czasie
O?(c

√
m).

Zadanie 111. Pokaż, że przy założeniu ETH nie istnieje algorytm o złożoności 2o(n+m) dla pro-
blemu FVS.

Zadanie 112. Pokaż, że przy założeniu ETH nie istnieje algorytm o złożoności 2o(n+m) dla pro-
blemu 3-kolorowania.

Zadanie 113. Pokaż, że przy założeniu ETH dla problemu k-Clique nie istnieje algorytm o
złożoności f(k)no(k).

Zadanie 114. Wywnioskuj, że na podstawie znanej redukcji z kliki do zbioru niezależnego przy
założeniu ETH nie istnieje algorytm o złożoności f(k)no(k) dla problemu zbioru dominującego.

Zadanie 115. W problemie List Coloring dla każdego wierzchołka grafu nieskierowanego G =
(V,E) mamy listę dostępnych kolorów L(v) i chcemy sprawdzić, czy istnieje poprawne kolorowanie,
które przydziela każdemu wierzchołkowi kolor z jego listy. Pokaż, że nie istnieje algorytm o złośoności
f(t)no(t) dla problemu List Coloring, gdzie t jest szerokością drzewiastą danego grafu.

Zadanie 116. W problemie k×k-Clique mamy dany zbiór wierzchołków V = {vi,j : 1 ¬ i, j ¬ k}
oraz zbiór krawędzi E i pytamy czy istnieje klika, która zawiera dokładnie jeden wierzchołek z
każdego wiersza (gdzie i-ty wiersz to zbiór {vi,j : 1 ¬ j ¬ k}. Pokaż, że przy założeniu ETH dla
problemu k × k-Clique nie istnieje algorytm o złożoności ko(k).

Zadanie 117. Pokaż, że dla problemu NAE-3-SAT nie istnieje algorytm o złożoności 2o(n+m). (W
tym problemie mamy formułę w postaci 3-CNF i chcemy aby dokładnie jeden lub dwa literały z
każdej klauzuli miały wartość true.)

Zadanie 118 (♠). Pokaż, że dla problemuMAX-CUT nie istnieje algorytm o złożoności 2o(n+m).
(W tym problemie chcemy podzielić zbiór wierzchołków na dwie części, tak by zmaksymalizować
liczbę krawędzi pomiędzy częściami)
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Zadanie 119. Pokaż, że przy założeniu SETH nie istnieje algorytm o złożoności O((2 − ε)n) dla
problemu NAE-SAT (gdzie chcemy aby każda klauzula dostała co najmniej jeden fałszywy i co
najmniej jeden prawdziwy literał).

Zadanie 120. Pokaż, że jeśli istnieje algorytm o złożoności O((2− ε)n) dla problemu CNF-SAT,
to istnieje algorytm o złożoności O((2− ε)n) dla problemu NAE-SAT.

Zadanie 121. Pokaż, jak sprawdzić czy w grafie istnieje zbiór dominujący wielkości dwa w czasie
O(nω).

Zadanie 122. Mnożenie macierzy o wymiarach n×n0.294 oraz n0.294×n można wykonać za pomocą
n2+o(1) operacji. Pokaż, że dla k  7 zbiór dominujący wielkośći k można znaleźć w czasie nk+o(1).

Zadanie 123. Pokaż, że można sprawdzić, czy w grafie istnieje klika wielkości k w czasie O(nδk),
dla pewnego 0 < δ < 1.

Zadanie 124. Pokaż, że redukcję z problemu CNF-SAT do problemu Hitting Set przedstawioną
na wykładzie można zmodyfikować, tak aby wyjściowa instancja problemu Hitting Set miała
nieparzyście wiele rozwiązań (dowolnej wielkości) wtw gdy wejściowa klauzula ma nieparzyście
wiele spełniających wartościowań.

Zadanie 125. Mając daną formułę Φ w postaci 3-CNF tworzymy nową formułę Φ′ w następujący
sposób. Dla klauzuli (x∨y∨z) ∈ Φ do formuły Φ′ dodajemy 6 nowych zmiennych a, b, c, d, e, f oraz
wyrażenie R(x, a, d) ∧R(y, b, d) ∧R(a, b, e) ∧R(c, d, f) ∧R(z, c), gdzie funkcja R zwraca true jeśli
dokładnie jeden z jej argumentów ma wartość true. Pokaż, że formuła Φ′ jest spełnialna wtw gdy
Φ jest spełnialna.

Zadanie 126 (♠). Korzystając z poprzedniego zadania pokaż, że przy założeniu ETH nie istnieje
algorytm o złożoności no(d) dla problemu d-SUM, gdzie mając dane d ciągów liczb należy sprawdzić
czy da się wybrać dokładnie jedną liczbę z każdego ciągu tak aby sumowały się one do zadanej
liczby x.
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