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Oznaczenia: ? oznacza mały, być może prosty problem otwarty; ? ? oznacza problem o dość istotnym
znaczeniu, i zapewne niejedna osoba już nad im myślała; ? ? ? to duży i ważny otwarty problem, i być może
bardzo trudny.

Problemy są ułożone mniej więcej wg materiału poznawanego na wykładzie, ale oczywiście to tylko
heurystyka — do rozwiązania mogą być potrzebne kompletnie inne techniki.

1. Istotne poprawienie algorytmu wykładniczego dla centralnego problemu (? ?)
Bardzo ciekawym wynikiem byłoby poprawienie, przy pomocy istotnie nowych pomysłów czy technik, al-

gorytmów wykładniczych lub FPT działających przez rozgałęzianie się (branching) dla jednego z centralnych
problemów, takich jak:

• Vertex Cover: aktualnie najszybsze znane FPT to O(1.2738k + kn) [14], a mierzone liczbą wierz-
chołków O?(20.288n) ¬ O?(1.23n) [23]; oba te wyniki są stare jak na tą dziedzinę.

• Feedback Vertex Set: aktualnie najszybsze znane wykładnicze to O?(1.7548n) [22].

• Dominating Set: aktualnie najszybsze znane wykładnicze to O?(1.4689n) w wykładniczej pamięci i
O?(1.4864n) w wielomianowej.

2. Meta-twierdzenie dla algorytmów wykładniczych dla problemów Π-Vertex Deletion (? ?)
Rozważmy następującą klasę problemów: mamy daną jakąś klasę Π i rozważamy problem Π-Vertex

Deletion: usuń z danego grafu co najwyżej k wierzchołków, by dostać graf z klasy Π. O ile klasa Π jest
wielomianowo rozpoznawalna, taki problem można rozwiązać w O?(2n). Dla wielu klas Π, np. zbiory nieza-
leżne (czyli Vertex Cover) [23], lasy (czyli Feedback Vertex Set) [22], planarne [25] czy o ograniczonej
degeneracji [37] da się przełamać barierę 2n. Pozostaje wiele ciekawych otwartych przypadków, np. Π będące
klasą grafów o ograniczonym genusie, z wykluczonym minorem, lub jedną z niezliczonych klas grafów jak
grafy przedziałowe, czy doskonałe. Czy da się zrobić jakieś meta-twierdzenie, które obejmuje jak najwięcej
takich klas grafów i daje algorytmy o złożoności O(cn) dla c < 2?

3. Algorytmy FPT dla problemów Π-Vertex Deletion (? ?)
Rozważmy znów klasę problemów: mamy daną jakąś klasę Π i rozważamy problem Π-Vertex Deletion:

usuń z danego grafu co najwyżej k wierzchołków, by dostać graf z klasy Π. Załóżmy, że klasa Π jest zamknięta
na branie podgrafów indukowanych; wówczas można ją zdefiniować przez zbiór minimalnych zabronionych
podgrafów indukowanych. Jeśli ten zbiór jest skończony, mamy trywialny algorytm FPT parametryzowany
przez k o złożoności O?(ck), gdzie c to liczba wierzchołków największego z minimalnych zabrionionych
podgrafów indukowanych. Ostatnio dużym zainteresowaniem się cieszą problemy, gdzie Π jest ważną klasą o
nieskończonej rodzinie zabronionych prografów: np. został opracowany algorytm pojedynczo wykładniczy dla
Interval Vertex Deletion [12]. Z drugiej strony, przypadki, o których wykazano W [1]-trudność (czyli
brak FPT) są pojedyncze i porozrzucane [26, 31, 36].

• Czy można użyć pomysłów z pracy o Interval Vertex Deletion do przyspieszenia algorytmu
dla Chordal Vertex Deletion [32]? Albo do opracowania algorytmu FPT dla AT-free Vertex
Deletion?

• Czy można opracować jakieś meta-twierdzenie, obejmujące negatywne (W [1]-trudne) przypadki tego
problemu?
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4. Analiza algorytmu Razgona dla FVS (?)
Algorytm Razgona [39], który pojawił się na pierwszym wykładzie, rozwiązuje problem Feedback Ver-

tex Set w czasie O?(1.8899n). Okazuje się, że jest to tyle samo co
(
n
n/3

)
. Czy to przypadek? Czy można

łatwo zanalizować algorytm Razgona, by pokazać, że on działa w czasie O?(
(
n
n/3

)
)? W przypadku pozytywnej

odpowiedzi, może pomysły da się zastosować w pokrewnych problemach lub do przyspieszenia algorytmu dla
FVS (najszybszy znany: O?(1.7548n) [22])

5. 3-kolorowanie (?)
Najszybszy znany algorytm rozstrzygający, czy graf jest trzykolorowalny, działa w czasie O(1.3289n) [4].

Czy da się to istotnie poprawić?

6. Gra w Kayles (?)
W grze w Kayles planszą jest graf, a gracze budują wspólnie zbiór niezależny w tym grafie. Ruch pole-

ga na dołożeniu do zbioru niezależnego nowego wierzchołka; przegrywa gracz, który nie może już dołożyć
nowego wierzchołka (aktualny zbiór niezależny jest maksymalny w sensie zawierania). Rozstrzygnięcie, kto
ma strategię wygrywającą, jest znanym problemem PSPACE-zupełnym [40], i można go rozwiązać w czasie
O?(2n), bo tyle jest stanów w grze. Używając pamięci wykładniczej, można to poprawić do O(1.6052n) [10].

• Czy można rozstrzygnąć, kto ma strategię wygrywającą, w czasie O(cn) i pamięci wielomianowej, dla
pewnej c < 2?

• Jaka jest złożoność obliczeniowa tego problemu, gdy plansza jest drzewem? Nie jest znana żadna
trudność, a najlepszy znany algorytm jest wykładniczy [10].

7. Liczba minimalnych zbiorów dominujących w grafie (?)
Ile w grafie n-wierzchołkowym może być minimalnych w sensie zawierania zbiorów dominujących? Naj-

lepszym znanym dolnym ograniczeniem jest 15n/6 < 1.5705n (np. zbiór rozłącznych sześciowierzchołkowych
klik z wyrzuconym doskonałym skojarzeniem), zaś górnym O(1.7159n) [24].

8. Szybszy algorytm FPT dla problemu Cluster Vertex Deletion (?)
W pierwszej serii zadań domowych, trzecie zadanie dotyczyło problemu Cluster Vertex Deletion:

usuń k wierzchołków, by graf stał się zbiorem rozłącznych klik. Rozwiązanie O?(2k), które prawie wszyscy
wymyślili, jest tożsame z algorytmem z 2008 roku [27]. Czy da się rozwiązać ten problem w czasie O?(ck)
dla pewnego c < 2? Warto zwrócić tutaj uwagę na alternatywne rozwiązanie tego zadania autorstwa T.
Kociumaki (na stronie przedmiotu), może da się go rozwinąć.

9. Szybszy algorytm FPT dla problemu Feedback Vertex Set (? ?)
Najszybszy znany algorytm FPT dla problemu Feedback Vertex Set (usuń k wierzchołków by otrzy-

mać las) działa w czasie O?(3k) [20] jeśli dopuszczamy algorytmy randomizowane, lub O?((1 + 2
√

2)k) [11]
jeśli interesują nas tylko deterministyczne. Czy da się to poprawić? W szczególności, podejrzewamy, że opie-
rając się na algorytmie randomizowanym O?(3k), da się osiągnąć taką sama złożoność deterministycznie.
Podobna sztuczka udała się z problemem Connected Vertex Cover [17].

10. Szybszy algorytm FPT dla problemu Eulerian Edge Deletion (?)
W problemie Eulerian Edge Deletion pytamy, czy z grafu można usunąć co najwyżej k krawędzi, by

miał on cykl Eulera. Na wykładzie był algorytm rozwiązujący ten problem w czasie O?(2O(k log k)) [19]. Czy
da się to zrobić w czasie O?(2O(k))?

11. Algorytm FPT dla problemu Eulerian SCC Edge Deletion (?)
Czy następujący wariant poprzedniego problemu jest FPT przy parametryzacji przez k: mamy dany

skierowany graf i chcemy usunąć z niego co najwyżej k krawędzi, by każda silnie spójna składowa powstałego
grafu miała cykl Eulera? Ten problem pojawia się w modelowaniu rynków nieruchomości [13].

12. Podwykładniczy algorytm dla Feedback Arc Set in Tournaments parametryzowany przez
n (?)
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Na trzecich ćwiczeniach poznawialiśmy algorytm O?(2O(
√
k log k)) dla problemu: czy w danym turnieju

(graf skierowany, gdzie każda para wierzchołków jest połączona dokładnie jedną krawędzią) można odwrócić
k krawędzi, by był on przechodni [2]. Czy istnieje algorytm dla tego problemu działający w czasie podwy-
kładniczym ze względu na liczbę wierzchołków grafu?

13. Liczenie stad trójkątów (? ? ?)
Mając dany graf G oraz liczbę k, przez colour-coding łatwo sprawdzić w czasie O?(2O(k)) czy w grafie G

można upakować k parami rozłącznych trójkątów. A czy można w czasie FPT przy parametryzacji przez k
zliczyć takie upakowania? Liczenie k-ścieżek jest #W [1]-trudne [21].

14. Zliczanie k-skojarzeń w grafach dwudzielnych (? ?)
Mając dany graf dwudzielny oraz liczbę k chcemy znaleźć liczbę skojarzeń mocy k, czy to jest FPT? Od

2002r wiadomo, że w ogólnych grafach problem jest #W [1]-trudny [21], a ponadto ostatnio pokazano, że
pewien ważony wariant zliczania k-skojarzeń w grafach dwudzielnych również jest trudny [7]. Jeśli problem
jest FPT, to zasługuje na (? ? ?).

15. Algorytm rozgałęziający się dla k-ścieżki (? ?)
Czy problem k-ścieżki można rozwiązać w czasie FPT przez klasyczne branchowanie? Formalnie, czy

istnieje algorytm, który w czasie podwykładniczym (od k) generuje podwykładniczą liczbę instancji o pod-
wykładniczej wielkości i mniejszym parametrze tak, by odpowiedź do instancji początkowej była jakąś prostą
funkcją logiczną odpowiedzi do wygenerowanych instancji?

16. Szybszy algorytm dla liczenia liczby chromatycznej grafu (? ? ?)
Na czwartym wykładzie dowiadywaliśmy się, jak przez Fast Subset Convolution i zasadę włączeń i wy-

łączeń policzyć liczbę chromatyczną grafu w czasie O?(2n) i pamięci wykładniczej lub O?(2.246n) i pamięci
wielomianowej [6]. Czy da się którąś z tych złożoności poprawić?

17. Szybciej niż 2n dla TSP i pokrewnych problemów (? ? ?)
Problem najcięższego cyklu Hamiltona można rozwiązać przez programowanie dynamiczne w czasie

O?(2n). Czy da się to zrobić w czasie O?(cn) dla jakiegoś c < 2? Można w grafie nieskierowanym stwier-
dzić, czy jest cykl Hamiltona, w czasie O?(1.66n) [5], ale nawet przypadek grafu skierowanego jest otwarty
(przypadek skierowany dwudzielny można rozwiązać w O?(1.888n) [18]).

18. Subgraph isomorphism w cn (? ? ?)
Rozważamy problem: mając dane dwa grafy o n wierzchołkach każdy, sprawdź, czy jeden jest podgrafem

drugiego. Czy da się to zrobić szybciej niż O?(n!)? W szczególności, czy da się to zrobić w czasie O?(cn) dla
pewnej stałej c? Częściowe wyniki i dyskusja: [3].

19. Indeks chromatyczny w cn (? ? ?)
Indeks chromatyczny grafu to minimalna liczba kolorów, na jaki można pokolorować krawędzie grafu

tak, by każdy kolor był skojarzeniem (dwie krawędzie o tym samym kolorze nie miały wspólnego końca).
Klasyczne twierdzenie Vizinga mówi, że indeks chromatyczny do ∆ lub ∆+1, gdzie ∆ to maksymalny stopień
grafu. Rozróżnienie tych przypadków jest NP-trudne. Czy można je zrobić w czasie O?(cn) dla pewnej stałej
c?

20. Przejście połówki w Fast Subset Convolution (? ? ?)
Rozważmy następujący problem: mamy dane uniwersum o 3n elementach i rodzinę F podzbiorów uni-

wersum; każdy zbiór F ma moc dokładnie n. Chcemy sprawdzić, czy istnieją trzy zbiory w F , które sumują
się do całego uniwersum. Przy pomocy FSC można to zrobić w czasie O(23nnO(1)). Czy da się poprawić
podstawę potęgi 2? Taka poprawa by dawała poprawę w bardzo dużej liczbie algorytmów opartych o FSC.

21. Złożoność liczenia treewidthu (? ? ?)
Najlepszy znany algorytm FPT liczący treewidth działa w czasie O?(2O(k3)) i jest bardzo stary [9]. Czy

da się szybciej?

22. Dynamiki po treewidthie w wielomianowej pamięci (? ?)
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Czy da się coś nietrywialnego powiedzieć o algorytmach FPT przy parametryzacji przez treewidth, ale
przy wymogu, by zużywały one tylko wielomianową pamięć?

23. Liczenie treewidthu grafów planarnych (? ? ?)
Czy problem liczenia treewidthu grafu planarnego jest NP-trudny, czy też można to zrobić w czasie wielo-

mianowym? W ogólnych grafach jest NP-trudny, w grafach planarnych pokrewny parametr — branchwidth
— można liczyć w czasie wielomianowym.

24. Cykl Hamiltona parametryzowany szerokością drzewiastą (? ?)
Mamy dany graf i jego dekompozycję drzewiastą o szerokości t. Jaka jest najlepsza możliwa stała c, dla

której istnieje algorytm O?(ct)? Wiadomo, że dla szerokości ścieżkowej mamy c ¬ 2 +
√

2 i jest ograniczenie
dolne c  2+

√
2− ε przy założeniu SETH [18]. Wiadomo również, że dla szerokości drzewiastej mamy c ¬ 4,

co wynika z [20].

25. Problemy spójności parametryzowane szerokością drzewiastą (? ? ?)
Dla wielu problemów (m.in. FVS, drzewo Steinera, pokrycie wierzchołkowe) za pomocą techniki „tnij

i zliczaj” można otrzymać algorytmy Monte Carlo O?(ct) dla grafów z daną dekompozycją drzewiastą o
szerokości t, gdzie stała c jest optymalna przy założeniu SETH [20]. Wiadomo również, że istnieją determi-
nistyczne algorytmy, ale z gorszą stałą c, które rozwiązują również problemy ważone, oraz niektóre problemy
zliczania [8].

Czy istnieją algorytmy deterministyczne ze stałą c taką jak przy technice „tnij i zliczaj”? Czy da się
pokazać silniejsze ograniczenie dolne dla problemów ważonych lub problemów zliczania?

26. Nietypowy splot (?)
Mając dane dwie funkcje f, g : 2U → Z chcielibyśmy obliczyć ich następujący splot w czasie O?(2|U |):

(f � g)(X) =
∑

A∪B=X
A∩B=∅

f(A)g(B)(−1)inv(A,B) ,

gdzie inv(A,B) = |{(a, b) : a ∈ A, b ∈ B, a < b}| i zakładamy że istnieje pewien ustalony porządek na U .
Jeśli powyższy splot można policzyć w czasie O?(2|U |), to doprowadzi to do usprawnień algorytmów O?(ct)
dla problemów zliczania cykli Hamiltona w grafach o ograniczonej szerokości drzewiastej.

27. Zliczanie doskonałych skojarzeń szybciej niż 2n/2 (? ? ?)
Czy da się policzyć doskonałe skojarzenia w czasie O(cn) dla jakiegoś c <

√
2? Nawet w grafach dwu-

dzielnych jest to otwarte i warte (? ? ?). Na wykładzie omawialiśmy zliczanie w O?(2n/2).

28. Podwykładnicze algorytmy dla problemów, które nie wchodzą w bidimensionality (? ?)
Wiele problemów, takich jak Steiner Tree,Multiway Cut, Steiner Forest, Directed k-Path nie

jest bidimensional i technika bidimensionality do nich nie pasuje. Czy mają one podwykładnicze algorytmy
w grafach planarnych, przy parametryzacji rozmiarem rozwiązania? Udało nam się [38] zrobić algorytm
podwykładniczy dla Planar Steiner Tree w grafach planarnych przy parametryzacji przez liczbę krawędzi
drzewa. Inne parametryzacje (np. liczba wierzchołków Steinera) są otwarte, jak i wydaje nam się, że nasza
złożonośc jest nieoptymalna.

29. Skierowany Multicut (? ?)
W problemie Edge Multicut mamy dane r par terminali (si, ti) i budżet k; chcemy usunąć k krawędzi,

by w każdej parze (si, ti) nie dało się dojść z wierzchołka si do wierzchołka ti. Czy ten problem jest FPT przy
parametryzacji przez r+k? Wiadomo, że przy samym k jest W [1]-trudny [34], w grafach nieskierowanych jest
FPT przy parametryzacji przez k [34], jest NP-trudny dla r = 3 nawet w grafach acyklicznych skierowanych, i
jest FPT przy parametryzacji r+k w grafach acyklicznych nieskierowanych [30]. Prostszy problemMultiway
Cut w grafach skierowanych jest FPT przy parametryzacji przez wielkość cięcia [16].

30. Szybszy s-Way Cut (? ?)
Problem s-Way Cut (usuń z grafu k krawędzi by dostać co najmniej s spójnych składowych) można

rozwiązać, przez technikę randomized contractions [15], w czasie O?(2O(k2 log k)). Czy da się istotnie szybciej?
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W obecnej postaci technika randomized contractions wydaje się mieć wbudowaną złożoność 2Ω(k2), gdyż
wykrywanie dobrego podziału trwa O?(qk) ((q, k)-dobry podział taki podział V (G) na V1 i V2, że G[V1] i
G[V2] są spójne, |E(V1, V2)| ¬ k a |V1|, |V2| > q). Czy da się szybciej znajować dobre podziały?

31. Niezależny Multicut (? ?)
Rozważmy następujący wariant problemu Multicut Mamy dane r par terminali (si, ti) i budżet k;

chcemy usunąć k wierzchołków, by w każdej parze (si, ti) nie dało się dojść z wierzchołka si do wierzchołka ti;
dodatkowo wymagamy, by usunięte wierzchołki tworzyły zbiór niezależny. To jest FPT przy parametryzacji
przez r+ k [33] (też da się to zrobić przez randomized contractions [15]). A co z parametryzacją samym k?

32. Bisekcja (? ? ?)
W problemie Bisection chcemy podzielić zbiór wierzchołków grafu na dwie części o wielkości n/2 każda

tak, by pomiędzy częściami było co najwyżej k krawędzi. Czy to jest FPT przy parametryzacji przez k?

33. Zbiór niezależny w grafach zdegenerowanych parametryzowany powyżej oczekiwań (?)
Graf G jest d-zdegenerowany, jeśli każdy jego podgraf ma wierzchołek o stopniu co najwyżej d. Łatwo

pokazać, że każdy graf d-zdegenerowany ma zbiór niezależny wielkości n
d+1 . Rozważmy następującą parame-

tryzację: pytamy czy w grafie jest zbiór niezależny o wielkości n
d+1 + k i parametryzujemy przez k. Czy dla

d = O(1) ten problem jest FPT?

34. Biklika (? ? ?)
Dany jest graf G i liczba k. Szukamy grafu Kk,k jako podgrafu w G. Czy to jest FPT? Podejrzewa się,

że jest W [1]-trudne, ale nikt nie potrafi udowodnić.

35. Optymalna stała dynamików po treewidthie w grafach skierowanych (? ?)
W [20] pokazaliśmy, że wiele problemów w stylu Longest Cycle można rozwiązać w grafach skiero-

wanych w czasie O?(6t), mając daną dekompozycję drzewiastą o szerokości t. Czyli stała 6 jest optymalna
(przy założeniu Strong Exponential Time Hypothesis)?

36. Trudne instancje dla pokrycia wierzchołkowego (? ? ?)
Wiadomo, że, przy założeniu Exponential Time Hypothesis, problemu pokrycia wierzchołkowego nie da

się rozwiązać w czasie 2o(n), zaś, przy założeniu Unique Games Conjecture, nie da się aproksymować ze stałą
lepszą niż 2. Czy istnieją instancje trudne dla obu podejść?

Formalnie, trzeba rozstrzygnąć prawdziwość następującego zdania. Dla każdego ε > 0 istnieje δ > 0 i
taki hybrydowy algorytm: mając daną instancję problemu pokrycia wierzchołkowego, w czasie wielomiano-
wym podejmuje decyzję: albo będzie ją aproksymował — i wtedy w czasie wielomianowym zwraca (2− δ)-
aproksymację — albo rozwiązywał dokładnie — i wtedy robi to w czasie O?(2εn).

37. Minimalne słowo kodowe (? ? ?)
Rozważmy problem Minimum codeword: mając daną liniową podprzestrzeń Zn2 (daną np. jako bazę

lub układ równań) i liczbę k, sprawdzić, czy istnieje w tej poprzestrzeni niezerowy wektor o co najwyżej k
jedynkach. Czy to jest FPT przy parametryzacji przez k? (Nazwa problemu bierze się z motywacji: chcemy
sprawdzić, czy dany liniowy kod binarny ma odległość nie większą niż k.)

38. Najdłuższy wspólny podciąg z mostami (? ?)
Mamy dane dwa słowa A i B nad pewnym skończonym alfabetem Σ (|Σ| = O(1)) i dodatkowo, niektóre

litery w słowach są połączone krawędziami (każda litera jest incydentna z co najwyżej jedną krawędzią).
Chcemy usunąć k1 liter z pierwszego słowa i k2 z drugiego, by dostać to samo słowo (tj., by litery i krawędzie
były takie same). Czy to jest FPT przy parametryzacji przez k1 + k2? Jest FPT dla przypadku k2 = 0 [35].

39. Najdłuższa ścieżka w grafach prawie-przedziałowych (?)
Znalezienie najdłuższej ścieżki w grafach przedziałowych jest w P [28]. Rozważmy następujący wariant

problemu najdłuższej ścieżki: mamy dany graf G oraz zbiór X ⊆ V (G) taki, że G \X jest grafem przedzia-
łowym. Czy problem najdłuższej ścieżki w G jest FPT przy parametryzacji przez |X|?

40. Podciągi w permutacjach (? ? ?)
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Mając dane dwie permutacje π ∈ Sn i σ ∈ Sk mówimy, że σ występuje w π jeśli istnieją indeksy
1 ¬ i1 < i2 < i3 < . . . < ik ¬ n takie, że dla każdego 1 ¬ j < j′ ¬ k mamy π(ij) < π(ij′) wtedy i
tylko wtedy gdy σ(j) < σ(j′). Czy sprawdzanie, czy σ występuje w π, jest FPT przy parametryzacji przez
k (wielkości dziedziny σ).
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[27] Falk Hüffner, Christian Komusiewicz, Hannes Moser, and Rolf Niedermeier. Fixed-parameter algorithms for
cluster vertex deletion. Theory Comput. Syst., 47(1):196–217, 2010.

[28] Kyriaki Ioannidou, George B. Mertzios, and Stavros D. Nikolopoulos. The longest path problem has a polynomial
solution on interval graphs. Algorithmica, 61(2):320–341, 2011.

[29] Petr Kolman and Jan Kratochv́ıl, editors. Graph-Theoretic Concepts in Computer Science - 37th International
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