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1 Seria 4

1.1 Zadanie 1

Zauważmy, że krata rozmiaru 2t×2t zawiera t2 rozłącznych cykli (długości 4). Ponadto, graf, którego minorem
jest taka krata, również zawiera t2 rozłącznych cykli. Ponieważ FVS musi przeciąć każdy z tych cykli, jeśli
rozmiar FVS w G jest ¬ k, to G nie zawiera jako minora kraty 2

√
k × 2

√
k.

Możemy w czasie wielomianowym potwierdzić istnienie takiej kraty lub wskazać dekompozycję drzewiastą
o szerokości O(

√
k), w której wierzchołki z ustalonego worka leżą na jednej ścianie grafu reprezentowanego

przez poddrzewo zaczepione w tym worku. Jako pierwszy krok naszego algorytmu wywołamy tę właśnie
procedurę, która albo stwierdzi istnienie kraty, i wtedy spójny FVS rozmiaru ¬ k z pewnością nie istnieje,
albo skonstruuje dekompozycję o opisanej wyżej własności.

Do rozwiązania zadania wystarczy podać algorytm, który w czasie O?(2O(t)) znajdzie najmniejszy spójny
FVS na podstawie takiej dekompozycji drzewiastej o szerokości t. Standardowo będzie to programowanie
dynamiczne.

Jako stan będziemy dla workaK pamiętaliK∩X oraz (V \K)∩X wraz ze strukturą spójnych składowych
dla obydwu. Dodatkowo będziemy w stanie pamiętać liczbę już zapomnianych spójnych składowych X oraz
liczbę już zapomnianych wierzchołków z X. Łatwo widać, że podmiana rozwiązania dla zapomnianej części
grafu na inne o tych samych parametrach nie wpływa na rozszerzalność tego rozwiązania.

Wynik będziemy odczytywać przyK = ∅ i wówczas wystarczy sprawdzić ile minimalnie elementów musiał
zawierać X, aby liczba zapomnianych składowych nie przekroczyła 1. Zauważmy, że liczba stanów jest rzędu
O?(2O(t)), gdyż zarówno X ∩K tworzy cykliczne cięcie konstruowanego właśnie grafu planarnego G[X], jak
i (V \ X) ∩ K tworzy cykliczne cięcie konstruowanego G[V \ X]. Dla takiego cięcia rozmiaru l strukturę
spójności, jak już widzieliśmy, można opisać za pomocą ciągu długości l nad alfabetem 3-elementowym
(wprowadzenie nowej składowej na szczyt stosu, tj. pierwsze wystąpienie, pozostawienie szczytu stosu, tj.
wewnętrzne wystąpienie, zdjęcie ze stosu, tj. ostatnie wystąpienie). Konwersja między tą reprezentacją a
zwykłą reprezentacją z numerem składowej w wierzchołku zajmuje czas wielomianowy.

Teraz pokrótce opiszemy implementację każdej z operacji występujących przy programowaniu dyna-
micznym po dekompozycji drzewiastej. Ze względu na istnienie wielomianowej konwersji będziemy zakładać
standardowy opis struktury składowych, przy każdym odczycie i zapisie będziemy tak naprawdę musieli
dokonać konwersji.

• Nowy wierzchołek (bez krawędzi). Decydujemy czy wierzchołek będzie w X czy w V \ X, powstaje
nowa składowa.

• Dodanie krawędzi. Jeśli krawędź wewnątrz X lub V \X aktualizujemy spójność. Jeśli w V \X i łączy
wierzchołki z tej samej składowej, odrzucamy stan jako niepoprany.

• Zapomnienie wierzchołka. Aktualizujemy struktury spójności, jeśli znika jakikolwiek element X zwięk-
szamy licznik zapominanych elementów FVS, a jeśli ostatni element spójnej składowej X – licznik
zapomnianych spójnych składowych.

• Złączenie (zakładamy, że worki mają dokładnie ten sam zbiór wierzchołków, a krawędzie nie są wpro-
wadzane wielokrotnie). Badamy każdą parę stanów, w których w obrębie worka zgadza się podział na
X i G \ X. Sumujemy liczniki zapomnianych elementów i składowych FVS, aktualizujemy struktury
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spójności: budujemy graf nad K – tworzymy dla każdej składowej po każdej ze stron dowolne drzewo
rozpinające, sumujemy dwa tak otrzymane grafy i wyznaczamy ich spójne składowe. W przypadku
V \X taki graf po zsumowaniu musi być lasem, inaczej mamy cykl w G[V \X] i wówczas odrzucamy
stan jako niepoprawny.

1.2 Zadanie 2

Skonstruujemy algorytm, który będzie działał w czasie O?(2n/2) i pamięci wielomianowej. Algorytm będzie
zasadniczo algorytmem rozgałęziającym się.

Na początek zauważmy, że jeśli z jakichś powodów możemy zakładać, że pewna zmienna przyjmuje
określoną wartość, to możemy usunąć z alternatyw jej wystąpienia w literałach przeciwnych do tej wartości.
Ponadto jej wystąpienia w literałach zgodnych z wartością muszą być jedynymi prawdziwymi w swoich
klauzulach, co wymusza określoną wartość dla wszystkich pozostałych zmiennych występujących w tych
klauzulach. Dla tych zmiennych możemy rekurencyjnie zastosować opisywaną właśnie procedurę.

Ostatecznie, otrzymamy mniejszych formułę (tj. usuniemy część zmiennych wraz z literałami i część klau-
zul), dla której problem ExactSat będzie równoważny wyjściowemu, gdzie rozpatrujemy wartościowania,
dla których zmienna, od której zaczęliśmy procedurę ma ustaloną wartość.

Dzięki temu, możemy zakładać, że żadna zmienna nie występuje dwukrotnie w tej samej alternatywie:
literały tego samego typu wymuszają wartość zmiennej (prawda nie może występować dwa razy), a różnego
typu – wartość pozostałych zmiennych w alternatywie (jeden z przeciwnych jest zawsze spełniony).

Zauważmy jeszcze, że opisana wyżej redukcja przy założeniach o wartościach niektórych zmiennych nie
dodaje wielokrotnych wystąpień, więc możemy je zlikwidować na początku, redukując rozmiar instancji.
Zauważmy jeszcze, że alternatywa długości 0 powoduje natychmiast odpowiedź negatywną.

Zacznijmy od opisu rozwiązania, które jest bardzo proste, ale nieco za wolne. Zauważmy, że możemy dla
ustalonej formuły długości k zgadnąć na k sposobów, który literał będzie prawdziwy, ustalając tym samym
wartości k zmiennych. Stosując opisane redukcje, sprowadzimy w czasie wielomianowym jedną instancję
rozmiaru n do k instancji rozmiaru n − k (w sensie liczby zmiennych, liczba i długość klauzul nie rosną).
Złożoność tak opisanego algorytmu to O?((maxk

k
√
k)n). Jak nietrudno zauważyć 3

√
3 >

√
2, ale dla pozo-

stałych k zachodzi k
√
k ¬
√

2 (równoważna nierówność to log k ¬ k/2, która dla k 6= 3 wynika z wklęsłości
logarytmu, wypukłości funkcji liniowej i równości dla k = 2 i k = 4). Stąd nasz algorytm spełniałby nasze
wymagania, gdyby tylko unikał kroków dla k = 3. Zauważmy, że unikając ich, zawsze uda nam się doprowa-
dzić do sytuacji, w które wszystkie klauzule będą długości 3. Ponadto nasze redukcje zawsze prowadzą do
mniejszych formuł, więc nigdy nie zwiększą rozmiaru maksymalnej klauzuli.

W tej sytuacji wystarczy podać algorytm, który w czasie O?(2n/2) i pamięci wielomianowej rozwiąże
problem 3-ExactSat, gdzie klauzule są długości ¬ 3. Zacznijmy od zbudowania na zbiorze klauzul grafu, w
którym dwa wierzchołki są połączone krawędzią, gdy odpowiadające klauzule mają wspólną zmienną. W ten
sposób otrzymujemy podział klauzul na spójne składowe, któremu odpowiada podział zmiennych. Problem
dla każdej składowej jest niezależny, stąd możemy zakładać, że opisany graf jest spójny. Pokażemy, że jeśli
wówczas zastosujemy opisany wcześniej algorytm, to krok dla k = 3 będziemy musieli zastosować co najwyżej
raz, na początku działania. Przypuśćmy bowiem, że wykonaliśmy już co najmniej jeden krok i do rozważenia
zostały pewne klauzule. Jest ich co najmniej jedna i wszystkie są długości 3, gdyż inaczej algorytm mógłby
uniknąć kroku z k = 3. Oznacza to jednak, że żadnej z pozostałych klauzul nie skróciła nasza procedura
uruchamiana przy ustalaniu wartości zmiennych. Wobec tego żadna zmienna występująca w tych klauzulach
nie wystąpiła w żadnej z już rozważonych klauzul, co przeczy spójności opisanego wyżej grafu i dowodzi tezę.
Tym samym pokazaliśmy, że z wyjątkiem pierwszego kroku zawsze algorytm mógł wybrać klauzulę długości
¬ 2, więc jego sumaryczny czas działania wynosi O?(2n/2) przy wielomianowej pamięci. To z kolei dowodzi,
że w tym właśnie czasie można rozwiązać problem 3-ExactSat bez założenia o spójności (uruchamiamy
niezależnie dla składowych) i ogólnie problem ExactSat na podstawie opisanej wyżej redukcji.

Uwaga: w zasadzie łatwo zauważyć na podstawie przeprowadzonej wyżej analizy, że oryginalny algorytm
z zachłannym unikaniem kroków dla k = 3 też będzie działał w czasie O?(2n/2) i pamięci wielomianowej.
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1.3 Zadanie 3

Stwórzmy graf G′, w którym dodamy wierzchołek t połączony dokładnie z wierzchołkami vi. Pokażemy, że
z poczynionych w zadaniu założeń wynika, że w grafie G′ każdy wierzchołek vi należy do pewnego ważnego
s−t separatora wielkości ¬ k, co w połączeniu z faktem, że ich liczba nie przekracza 4k, daje tezę. Rozważmy
zbiór Si = Xi + vi. Oczywiście jest to s − t separator, gdyż w G′ \ (Xi + t) nie istnieje ścieżka z s do vj
dla j 6= i, a więc w G′ \ Xi każda ścieżka do t prowadzi przez vi. Niech S′i będzie ważnym separatorem,
dla którego Si ≺ S′i oraz |Si|  |S′i|. Naturalnie taki separator istnieje, a przy tym |S′i| ¬ k, gdyż |Xi| < k.
Pokażemy, że vi ∈ S′i. Rozważmy zbiór R(Si). Ponieważ w G \Xi istnieje ścieżka z s do vi, to w tym zbiorze
jest pewna ścieżka z s do sąsiada wi wierzchołka vi. Oczywiście z definicji ≺ ścieżka ta jest też w R(S′i). Stąd
vi ∈ S′i lub vi ∈ R(S′i). Ponieważ z definicji cięcia t /∈ S′i, więc w drugim przypadku mielibyśmy t ∈ R(S′i),
sprzeczność. Zatem vi ∈ S′i, czyli vi należy do pewnego ważnego s− t cięcia wielkości ¬ k, co kończy dowód.
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