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Zadanie 1.

Niech G będzie zadanym grafem planarnym. Wtedy na mocy twierdzenia
Robertsona, Seymoura, Grigorieva albo G zawiera kratę o boku 2d

√
k + 2e

albo dekompozycję drzewiastą rzędu O(
√
k) o postaci okrągłych cięć.

W pierwszym z tych dwóch przypadków krata zawiera ponad k rozłącz-
nych cyklów czteroelementowych, co oznacza, że w grafie G isnieje ponad
k rozłącznych cykli. Dlatego też nie można usunąć k wierzchołków w ten
sposób, by otrzymać las.

W drugim z tych przypadków skonstruujemy algorytm dynamiczny. Dla
każdego wierzchołka dekompozycji drzewiastej dla każdego stanu będziemy
liczyć ile wierzchołków usunięto, by dojść do takiego stanu. Aby rozróżnić
stany należy dla każdego wierzchołka aktywnego:

• rozróżnić czy został on usunięty czy nie

• jeśli nie został on usunięty zapamiętać następny i poprzedni wierzcho-
łek na cięciu, który jest z nim w spójnej składowej fragmentu grafu
rozpatrzonego do tej pory (lub informację o tym, że takie wierzchołki
nie istnieją)

• jeśli został on usunięty, to zapamiętać następny i poprzedni wierzcho-
łek na cięciu, który jest z nim w spójnej składowej dopełnienia frag-
mentu grafu rozpatrzonego do tej pory (lub informacje o tym, że takie
wierzchołki nie istnieją)

Posiadając takie informacje potrafimy stwierdzić podczas uzupełniania ta-
blicy programu dynamicznego czy otrzymywane konstrukcje są poprawne.

Pozostaje uzasadnić, że liczba stanów dla każdego wierzchołka dekompo-
zycji drzewiastej nie jest zbyt duża. Wystarczy jednak zauważyć, że ogra-
niczając się jedynie do wierzchołków usuniętych i podwajając każdy wierz-
chołek odnośniki między wierzchołkami tworzą nawiasowanie analogiczne do
nawiasowania opisanego na wykładzie. Analogicznie sytuacja ma się dla
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wierzchołków nieusuniętych. W takim razie liczba stanów w jednym wierz-
chołku dekompozycji ograniczona jest przezO((t·3t)4) = O(2O(

√
k)), a zatem

cały algorytm działa w czasie O?(2O(
√
k)).

Zadanie 2.

Możemy założyć, że w klauzuli występuje co najwyżej jedna instancja każ-
dej zmiennej. W przeciwnym wypadku możemy uprościć problem problem
ustalając wartość zmiennej (instancje tej samej negacji - obie muszą wyli-
czyć się do fałszu) lub usuwając klauzule wyliczając pozostałe zmienne w
niej występujące (instancje o różnych negacjach - pozostałe muszą wyliczać
się do fałszu).

Sprowadzimy problem do problemu SUBSET-SUM. Będziemy rozważać
liczby w systemie s-kowym, gdzie s− 1 to długość największej klauzuli. Dla
zmiennej a niech a1 oznacza liczbę o m cyfrach z jedynką na miejscach od-
powiadających klauzulom zawierającym a i zerem na pozostałych oraz niech
a0 oznacza liczbę o m cyfrach z jedynką na miejscach odpowiadających klau-
zulom zawierającym ¬a i zerem na pozostałych.

Łatwo zauważyć, że przy takiej konstrukcji zadanie sprowadza się do wy-
brania z każdej pary liczb a0 i a1 jednej tak, aby suma wybranych liczb
wynosiła 11 . . . 1m. Jest to równoważne takiemu wyborowi liczb spośród
liczb a1 − a0 (dla każdej zmiennej a), które sumują się do 11 . . . 1m −

∑
a0,

gdyż wybór liczby a1−a0 odpowiada wzięciu a1, a jej odrzucenie wzięciu a0.

Ponieważ skonstruowane liczby mają długość wielomianową ze względu
na wejście, więc problem posiada rozwiązanie o złożonościach spełniających
wymagania na mocy wniosku z wykładu.
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