
zad.2 Robert Rosoªek

B�d� zakªadaª, »e rozpatrujemy jedynie grafy bez p�tli (jest to uzasad-

nione gdy» robimy tu algorytm z parametryzaj¡ powy»ej ozekiwa«, a
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nie jest dobrym oszaowaniem dla grafu z p�tlami).

Zauwa»my, »e mo»emy przeformuªowa¢ nasz problem do postai: Czy

istnieje uporz¡dkowanie w którym w prawo idzie o 2k kraw�dzi wi�ej ni» w

lewo. Innymi sªowy hemy uzyska¢ bilans +2k prawyh kraw�dzi

Na poz¡tku zauwa»my, »e dla ka»dego grafu istnieje uporz¡dkowanie o

o najmniej
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kraw�dziah id¡yh w prawo, inazej: dla dowolnego grafu

mo»na uzyska¢ bilans 0. Istotnie, wystarzy wzi¡¢ dowolne uporz¡dkowanie

lub uporz¡dkowanie b�d¡e jego odwróeniem.

Algorytm dla grafu G wygl¡da nast�puj¡o. Na poz¡tku usuwamy z

grafu wszystkie pary kraw�dzi (u, v) i (v, u). W dowolnym uporz¡dkowaniu

dokªadnie jedna z tyh kraw�dzi b�dzie szªa w lewo i dokªadnie jedna w

prawo, zatem bilans jest zawsze 0. Nast�pnie usuwamy wszystkie wierzhoªki

izolowane (mo»emy je doda¢ pózniej do uporz¡dkowania w dowolny sposób).

Teraz mamy dwa przypadki:

1. W gra�e istnieje 2k rozª¡znyh wierzhoªkowo kraw�dzi. Nieh G′

b�dzie grafem uzyskanym po kontrakji tyh kraw�dzi. Ten graf nie

ma p�tli (zgodnie z wze±niejsz¡ redukj¡ par kraw�dzi) zatem istnieje

jego uporz¡dkowanie o bilansie 0. Teraz zast�puj¡ ka»dy wierzhoªek

b�d¡y wynikiem kontrakji na uporz¡dkowan¡ par� wierzhoªków (zgod-

nie ze zwrotem kraw�dzi) dostaniemy uporz¡dkowanie oryginalnego

grafu G o bilansie +2k .

2. Nie istnieje 2k rozª¡znyh wierzhoªkowo kraw�dzi. Ale z tego wynika,

»e istnieje mniej ni» 4k wierzhoªków takih, »e dowolna kraw�d¹ jest

inydentna z którym± z tyh wierzhoªków. Nazwijmy ten zbiór wierz-

hoªków A. Teraz próbujemy wszystkih uporz¡dkowa« A (jest ih

mniej ni» 4k!). Dla ka»dego takiego uporz¡dkowania mo»emy w zasie

wielomianowym rozszerzy¢ to uporz¡dkowanie w sposób optymalny do

pozostaªyh wierzhoªków: pomi�dzy pozostaªymi wierzhoªkami nie

ma kraw�dzi wi� mo»emy ka»dy wierzhoªek rozmie±i¢ optymalnie w

sposób niezale»ny od pozostaªyh - lizy si� tylko jego poªo»enie wzgl�-

dem wierzhoªków z A , wie sprawdzamy mniej ni» 4k + 1 mo»liwo±i

i wybieramy t� daj¡¡ najlepszy bilans.
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