
Autoreferat

1 Imi ↪e i nazwisko

Katarzyna Paluch

2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
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4.3 Opis osi ↪agni ↪ecia

4.3.1 Definicje i oznaczenia

Skojarzenie w grafie G = (V,E) to dowolny zbiór M kraw ↪edzi grafu, z których żadne dwie nie
maj ↪a wspólnego końca. Dla danego skojarzenia M wierzcho lek v ∈ V nazywamy skojarzonym
(w M) jeśli istnieje kraw ↪edź e ∈M incydentna do v. Jeśli żadna kraw ↪edź incydentna do v nie
należy do skojarzenia M , wierzcho lek v jest nieskojarzony lub wolny (w M). Dla wierzcho lka
v skojarzonego w M przez M(v) oznaczamy wierzcho lek w taki, że (v, w) ∈ M i mówimy,
że v jest skojarzony z w w M lub, że w jest przydzielony wierzcho lkowi v w M . Skojarzenie
nazywamy doskona lym, jeśli każdy wierzcho lek grafu jest w nim skojarzony.

Uogólnieniem skojarzeń s ↪a b-skojarzenia. Dla danej funkcji b : V → N podzbiór M
kraw ↪edzi E jest b-skojarzeniem, jeśli dla każdego wierzcho lka v ∈ V liczba kraw ↪edzi należ ↪acych
do M i incydentnych do v nie przekracza b(v), czyli degM (v) ≤ b(v). Jeśli dla każdego
wierzcho lka v ∈ V zachodzi degM (v) = b(v), b-skojarzenie M nazywamy doskona lym.

W problemach grafowych, w których kraw ↪edzie maj ↪a wagi przez wag ↪e ustalonego zbioru
kraw ↪edzi F rozumiemy sum ↪e wag kraw ↪edzi z F czyli w(F ) =

∑
e∈F w(e), gdzie w(e) oznacza

wag ↪e kraw ↪edzi e. Konsekwentnie, waga cyklu c oznacza wag ↪e zbioru kraw ↪edzi wchodz ↪acych w
sk lad c. Waga grafu lub podgrafu H = (V,E) oznacza zaś wag ↪e zbioru kraw ↪edzi E.

Cykl o d lugości i tzn. sk ladaj ↪acy si ↪e z i kraw ↪edzi nazywany jest i-cyklem, 3-cykl -
trójk ↪atem, a 4-cykl kwadratem.

Przez n i m oznaczamy odpowiednio liczb ↪e wierzcho lków i kraw ↪edzi w rozważanym grafie.

4.3.2 Problem Max TSP

Problem maksymalnego komiwojażera (Max TSP) jest klasycznym wariantem s lynnego pro-
blemu komiwojażera (TSP). Max TSP znany jest również pod nazw ↪a ,,zach lannego taksówka-
rza”. W problemie tym dany jest graf pe lny o nieujemnych wagach na kraw ↪edziach i zadanie
polega na znalezieniu w nim trasy komiwojażera, czyli cyklu Hamiltona, o maksymalnej wadze.

2



Problem ten jest rozważany zarówno w grafach nieskierowanych (symetryczny maksymalny
komiwojażer - Max STSP), jak i grafach skierowanych (asymetryczny maksymalny komi-
wojażer - Max ATSP). Wiadomo, że jest on APX-trudny [52]. Zatem zak ladaj ↪ac, że P 6= NP ,
istnieje pewna sta la ε < 1, która jest ograniczeniem górnym na wspó lczynnik aproksymacji
dla tego problemu.

Jednym z bardziej znanych zastosowań maksymalnego komiwojażera w grafach skierowa-
nych jest problem najkrótszego nads lowa (ang. shortest superstring), który pojawia si ↪e przy
sekwencjonowaniu DNA i w kompresji danych. Istnieje szereg prac pokazuj ↪acych, jak otrzymać
algorytm aproksymacyjny dla najkrótszego nads lowa przy użyciu algorytmu aproksymacyj-
nego dla maksymalnego komiwojażera. W najnowszej z nich Mucha [44] udowodni l, że algo-

rytm α-aproksymacyjny algorytm dla Max ATSP daje algorytm o wspó lczynniku 2 + 11(1−α)
9−2α

dla problemu najkrótszego nads lowa. Ponadto na bazie algorytmu α-aproksymacyjnego dla
Max ATSP można skonstruować algorytm o takiej samej gwarancji aproksymacji dla problemu
maksymalnej kompresji zdefinowanego przez Tarhio i Ukkonena [53].

Jeśli chodzi o wariant symetryczny problemu maksymalnego komiwojażera, to ma on zasto-
sowania w kombinatoryce i biologii obliczeniowej: problem jest przydatny w analizie interakcji
mi ↪edzy RNA oraz w kompresji wyników sekwencjonowania DNA [?] [?]. Zosta l użyty także
w problemie znajdowania maksymalnego wagowo pokrycia trójk ↪atami [23] oraz kombinato-
rycznym problemie zwanym bandpass-2 [14], w którym chcemy znaleźć najlepsz ↪a permutacj ↪e
wierszy w macierzy boolowskiej tak, aby zmaksymalizować ważon ↪a sum ↪e struktur zwanych
pasmami (ang. bandpasses).

Ograniczenia górne w problemach Max TSP Niech OPT oznacza wag ↪e maksymalnej
wagowo trasy komiwojażera. Dwoma bardzo znanymi i szeroko stosowanymi ograniczeniami
górnymi, odpowiednio na OPT i OPT/2 s ↪a waga maksymalnego wagowo pokrycia cyklowego i
waga maksymalnego wagowo skojarzenia doskona lego. Pokrycie cyklowe grafu G, to dowolny
zbiór cykli taki, że każdy wierzcho lek grafu G należy do dok ladnie jednego cyklu ze zbioru.
Jeśli graf G jest skierowany, to cykle w pokryciu cyklowym grafu G s ↪a również skierowane.
Pokrycie cyklowe jest pewnego rodzaju skojarzeniem, a dok ladniej mówi ↪ac, doskona lym 2-
skojarzeniem, czyli b-skojarzeniem dla funkcji b, która dla każdego wierzcho lka v ∈ V ma
wartość b(v) = 2. Do obliczania maksymalnego (jak również minimalnego) wagowo pokrycia
cyklowego istniej ↪a szybkie algorytmy wielomianowe [?]. Trasa komiwojażera jest szczególnym
przypadkiem pokrycia cyklowego grafu - sk ladaj ↪acego si ↪e z dok ladnie jednego cyklu. Dlatego
waga maksymalnego wagowo pokrycia cyklowego grafu jest ograniczeniem górnym na OPT .

Jeśli graf G ma parzyst ↪a liczb ↪e wierzcho lków, to tras ↪e komiwojażera można rozbić na
dwa skojarzenia doskona le i waga ci ↪eższego z nich wynosi co najmniej OPT

2 . Wobec tego,
waga maksymalnego wagowo skojarzenia doskona lego jest również ograniczeniem górnym dla
problemu Max TSP - na OPT

2 .
W oparciu o maksymalne wagowo pokrycie cyklowe Cmax można skonstruować bardzo

prosty algorytm aproksymacyjny dla problemu Max TSP, którego wspó lczynnik aproksymacji
wynosi 2

3 w grafach nieskierowanych i 1
2 w grafach skierowanych. Algorytm jest nast ↪epuj ↪acy.

Z każdego cyklu wchodz ↪acego w sk lad pokrycia cyklowego Cmax usuwamy kraw ↪edź o naj-
mniejszej wadze, otrzymuj ↪ac w ten sposób zbiór roz l ↪acznych wierzcho lkowo ścieżek. Ścieżki
te  l ↪aczymy dodaj ↪ac dodatkowe kraw ↪edzie tak, by tworzy ly cykl komiwojażera. Jeśli cykl c
ma d lugość k, to usuwaj ↪ac jego najlżejsz ↪a kraw ↪edz, otrzymujemy ścieżk ↪e o wadze co najmniej
k−1
k w(c), gdzie przez w(c) oznaczamy wag ↪e cyklu c. W grafie nieskierowanym każdy cykl ma

d lugość przynajmniej 3, a w skierowanym przynajmniej 2, st ↪ad wspó lczynniki 2
3 i 1

2 . Bläser
i Manthey [12] udowodnili, że znajdowanie maksymalnego wagowo pokrycia cyklowego bez
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2-cykli jest NP -trudne. Jeśli chodzi o grafy nieskierowane to status problemu znajdowania
maksymalnego wagowo pokrycia cyklowego bez trójk ↪atów nie jest znany. Natomiast wia-
domo, że obliczenie pokrycia cyklowego bez trójk ↪atow i kwadratów maksymalizuj ↪acego wag ↪e
jest problemem NP -trudnym [?].

W pracach [1] i [2] podajemy dwie nowe metody otrzymywania ,,zrelaksowanych” pokryć
cyklowych bez krótkich cykli.

Krótki przegl ↪ad znanych wyników dla problemów Max TSP Pierwszy algorytm
aproksymacyjny dla problemu Max TSP w grafach skierowanych zosta l opisany przez Fishera,
Nemhausera i Wolsey [16]. Ma on wspó lczynnik 1

2 . Kolejne algorytmy aproksymacyjne mia ly
wspó lczynniki odpowiednio: 38

63 - podany przez Kosaraju, Park i Stein [36], 8
13 - skonstruowany

przez Bläsera [10], 5
8 - autorstwa Lewensteina i Sviridenko [37] i w końcu 2

3 - podany w [31]
przez Kaplana, Lewensteina, Shafrir i Sviridenko [31] oraz w [1] przez Elbassioniego, Paluch i
van Zuylen.

Algorytm Kaplana i wspó lautorów bazuje na rozwi ↪azaniu pewnego programu liniowego.
Aby poradzić sobie z u lamkami w rozwi ↪azaniu, przemnażane jest ono przez najmniejsz ↪a
wspóln ↪a wielokrotność mianowników. Nast ↪epnie z tak otrzymanego rozwi ↪azania ca lkowitolicz-
bowego konstruuje si ↪e par ↪e pokryć cyklowych o  l ↪acznej wadze 2OPT , na podstawie których
przy pomocy skomplikowanej procedury kolorowania obliczana jest trasa komiwojażera. Al-
gorytm ten ma wielomianowy czas dzia lania, jednak stopień wielomianu jest duży. Algorytm
podany w [1] jest dużo prostszy i szybszy.

Pierwsze algorytmy aproksymacyjne dla problemu Max TSP w grafach nieskierowanych zo-
sta ly również opisane przez Fishera, Nemhausera i Wolsey [16]. Pokazali oni kilka algorytmów
o wspó lczynniku aproksymacji 1

2 i jeden o wspó lczynniku 2
3 . Kosaraju, Park i Stein [36] przed-

stawili ulepszony algorytm o gwarancji aproksymacji 19
27 . Wynik ten zosta l poprawiony przez

Hassina i Rubinsteina [21], którzy podali algorytm 5
7 -aproksymacyjny. W mi ↪edzyczasie po

rosyjsku zosta l opublikowany prosty i elegancki algorytm 3
4 -aproksymacyjny autorstwa Serdy-

ukova [?]. Algorytm ten korzysta z dwóch ograniczeń górnych na OPT - z maksymalnego wa-
gowo pokrycia cyklowego Cmax oraz maksymalnego wagowo skojarzenia doskona lego, które w
sumie maj ↪a wag ↪e przynajmniej 3

2OPT . Nast ↪epnie multizbiór kraw ↪edzi sk ladaj ↪acy si ↪e z jednej
kopii Cmax i jednej kopii Mmax jest dzielony na dwa zbiory roz l ↪acznych wierzcho lkowo ścieżek
(innymi s lowy, multizbiór ten jest 2-kolorowany ścieżkowo) i ci ↪eższy z tych dwóch zbiorów jest
uzupe lniany do cyklu Hamiltona, który w rezultacie ma wag ↪e przynajmniej 3

4OPT .
Później Hassin i Rubinstein [22] podali zrandomizowany algorytm o oczekiwanym wspó lczy-

nniku aproksymacji 25(1−ε)
33−32ε i czasie dzia lania O(n2(n + 21/ε)), gdzie ε jest dowolnie ma l ↪a

dodatni ↪a sta l ↪a. Pierwszy algorytm deterministyczny o wspó lczynniku lepszym niż 3
4 zosta l

podany przez Chena, Okamoto i Wanga [13]. Podali ono algorytm o gwarancji aproksymacji
61
81 i czasie dzia lania O(n3). Agorytm ten polega na nietrywialnej derandomizacji algorytmu
podanego w [22]. Najlepszy opublikowany algorytm aproksymacyjny dla Max STSP zosta l
podany przez Paluch, Much ↪e i M ↪adrego [2]. Osi ↪aga on wspó lczynnik 7

9 i dzia la w czasie
O(n3).

Max TSP w grafach skierowanych i pó lkraw ↪edzie jako narz ↪edzie otrzymywania
wzmocnionych ograniczeń górnych .

Jak wiadomo [12], znajdowanie maksymalnego wagowo pokrycia cyklowego bez 2-cykli jest
NP-trudne. Jednakże, jeśli zmodyfikujemy nieco poj ↪ecie pokrycia cyklowego i pozwolimy, aby
zawiera lo ono tzw. pó lkrawedzie, to okazuje si ↪e, że takie zrelaksowane pokrycie cyklowe bez
2-cykli o maksymalnej wadze już można obliczyć w czasie wielomianowym.
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Zdefiniujmy teraz pó lkraw ↪edzie i zrelaksowane pokrycie cyklowe. Pokrycie cyklowe w grafie
skierowanym to taki zbiór skierowanych cykli, że każdy wierzcho lek należy do dok ladnie jed-
nego cyklu ze zbioru. Równoważnie, pokrycie cyklowe w grafie skierowanym to taki zbiór
kraw ↪edzi, że każdy wierzcho lek v grafu ma w nim dok ladnie jedn ↪a kraw ↪edz wchodz ↪ac ↪a i
dok ladnie jedn ↪a wychodz ↪ac ↪a. W wyj́sciowym grafie G = (V,E) dzielimy każd ↪a kraw ↪edź skie-
rowan ↪a (u, v) na dwie pó lkraw ↪edzie tak, że jedna z tych pó lkraw ↪edzi zawiera g low ↪e u, a druga
ogon v. Tworzymy w ten sposób nowy graf G̃ = (Ṽ , Ẽ), który w miejsce jednej skierowanej
kraw ↪edzi (u, v) grafu G zawiera dwie skierowane kraw ↪edzie (u, x(u,v)) oraz (x(u,v), v), zwane

pó lkraw ↪edziami kraw ↪edzi (u, v). Waga każdej z pó lkraw ↪edzi kraw ↪edzi (u, v) wynosi 1
2w((u, v)).

Zbiór wierzcho lków Ṽ grafu G̃ zawiera wszystkie wierczcho lki grafu G oraz po jednym no-
wym wierzcho lku x(u,v) na każd ↪a kraw ↪edź (u, v) oryginalnego grafu G. Zrelaksowane pokrycie
cyklowe grafu G bez 2-cykli zdefiniowane jest nast ↪epuj ↪aco.

Definicja 1 Zrelaksowane pokrycie cyklowe bez 2-cykli grafu G to zbiór kraw ↪edzi C̃ ⊆ Ẽ taki,
że:

(i) każdy wierzcho lek z V ma dok ladnie jedn ↪a kraw ↪edź wchodz ↪ac ↪a i dok ladnie jedn ↪a kraw ↪edź
wychodz ↪ac ↪a w zbiorze C̃;

(ii) dla każdej kraw ↪edzi (u, v) ∈ E, C̃ zawiera albo zero kraw ↪edzi ze zbioru
{(u, x(u,v)), (x(u,v), v), (v, x(v,u)), (x(v,u), u)}, albo zawiera dok ladnie jedn ↪a kraw ↪edź incy-
dentn ↪a do u i dok ladnie jedn ↪a incydentn ↪a do v.

Waga zrelaksowanego pokrycia cyklowego bez 2-cykli to w(C̃) =
∑
e∈C̃ w(e).

W pracy [1] pokazano:

Twierdzenie 1 Zrelaksowane pokrycie cyklowe bez 2-cykli grafu G maj ↪ace maksymaln ↪a wag ↪e
można obliczyć w czasie wielomianowym.

Problem znajdowania maksymalnego wagowo zrelaksowanego pokrycia cyklowego bez 2-
cykli sprowadzany jest do problemu znajdowania maksymalnego wagowo doskona lego skoja-
rzenia w grafie nieskierowanym o liczbie wierzcho lków O(n) i kraw ↪edzi O(m).

Oczywistym jest, że waga maksymalnego wagowo zrelaksowanego pokrycia cyklowego bez
2-cykli grafu G jest ograniczeniem górnym na OPT .

Aby zrelaksowane pokrycie cyklowe mog lo si ↪e przydać do aproksymacji Max TSP, trzeba
coś zrobić z pó lkraw ↪edziami. W tym celu rozważamy multizbiór kraw ↪edzi Z, tym razem już
oryginalnego grafu G, który jest w pewnym sensie ,,podwojeniem” zbioru C̃. Dok ladniej
mówi ↪ac, niech C̃max oznacza maksymalne wagowo zrelaksowane pokrycie cyklowe bez 2-cykli.
Wówczas, jeśli C̃max zawiera obie pó lkraw ↪edzie pewnej kraw ↪edzi (u, v), w Z znajd ↪a si ↪e dwie
kopie kraw ↪edzi (u, v). Jeśli natomiast C̃max zawiera dok ladnie jedn ↪a pó lkraw ↪edź kraw ↪edzi
(u, v), wtedy Z b ↪edzie zawierać jedn ↪a kopi ↪e kraw ↪edzi (u, v). Zauważmy, że waga multizbioru
Z =

∑
e∈Z w(e) jest równa dok ladnie 2w(C̃max), czyli co najmniej 2OPT .

Wprowadzimy teraz poj ↪ecie kolorowania ścieżkowego.

Definicja 2 Niech Z b ↪edzie pewnym multizbiorem kraw ↪edzi grafu G (skierowanego lub nie-
skierowanego). Wówczas, k-pokolorować ścieżkowo multizbiór Z oznacza przyporz ↪adkować
każdej kraw ↪edzi z Z jeden z k kolorów w taki sposób, aby wszystkie kraw ↪edzie o tym samym
kolorze tworzy ly kolekcj ↪e roz l ↪acznych wierzcho lkowo ścieżek w grafie G, przy czym jeśli G jest
skierowany, to ścieżki te również powinny być skierowane.
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Równoważnie, k-pokolorować ścieżkowo multizbiór Z oznacza podzielić kraw ↪edzie multi-
zbioru Z na k roz l ↪acznych zbiorów tak, aby każdy z tych k zbiorów tworzy l kolekcj ↪e roz l ↪acznych
ścieżek.

Lemat 1 [1] Multizbiór Z otrzymany z maksymalnego wagowo zrelaksowanego pokrycia cy-
klowego bez 2-cykli można 3-pokolorować ścieżkowo.

Ponieważ  l ↪aczna waga multizbioru Z wynosi co najmniej 2OPT , to w przynajmniej jed-
nym z trzech zbiorów odpowiadaj ↪acym trzem kolorom kraw ↪edzie w sumie b ↪ed ↪a mieć wag ↪e
co najmniej 2

3OPT . Ścieżki z tego zbioru uzupe lniamy kraw ↪edziami spoza tego zbioru, aby
utworzyć cykl Hamiltona. Ponieważ każda kraw ↪edź ma wag ↪e nieujemn ↪a, otrzymujemy tras ↪e
komiwojażera o wadze co najmniej 2

3OPT . Zatem udowodnilísmy:

Twierdzenie 2 [1] Dla problemu Max TSP w grafach skierowanych istnieje prosty i szybki
wielomianowy algorytm aproksymacyjny o wspó lczynniku aproksymacji 2

3 .

Można zadać sobie pytanie, czy w podobny sposób da si ↪e obliczyć maksymalne wagowo
pokrycie cyklowe bez 2-cykli i trójk ↪atów, ale z pó lkraw ↪edziami. Odpowiedź na to pytanie jest
negatywna. Powód jest taki, że w grafie skierowanym każdy 2-cykl jest roz l ↪aczny kraw ↪edziowo
z dowolnym innym 2-cyklem, co już nie jest prawd ↪a dla trójkatów. Maj ↪ac jednak jedno po-
krycie cyklowe C (z pó lkraw ↪edziami lub bez), można znaleźć przy pomocy pó lkraw ↪edzi drugie
pokrycie cyklowe C ′, które nie zawiera żadnego 2-cyklu ani żadnego trójk ↪ata wyst ↪epuj ↪acego
w C oraz takie, że jego waga w(C ′) jest także ograniczeniem górnym na OPT . Ogólniej,
przy pomocy pó lkraw ↪edzi można eliminować również d luższe cykle, jak i inne problematyczne
podgrafy i uzyskiwać w ten sposób nowe pokrycia cyklowe, których wagi s ↪a kolejnymi ogra-
niczeniami górnymi na OPT . Metoda ta zosta la zastosowana w nieopublikowanych jeszcze
pracach [50] i [51].

Max TSP w grafach nieskierowanych i technika bazuj ↪aca na cyklach alternuj ↪acych
W algorytmie Serdyukova [?] przeszkod ↪a w osi ↪agni ↪eciu wspó lczynnika aproksymacji lepszego
niż 3

4 jest obecność trójk ↪atów i kwadratów. By mieć szans ↪e poprawienia wspólczynnika 3
4 ,

warto by loby umieć znajdować pokrycie cyklowe o wadze co najmniej OPT i albo, nie za-
wieraj ↪ace ani trójk ↪atów ani kwadratów, albo chociaż takie które nie zawiera trójk ↪atów ani
kwadratów wyst ↪epuj ↪acych w maksymalnym wagowo pokryciu cyklowym Cmax.

Do uzyskiwania pokryć cyklowych eliminuj ↪acych trójk ↪aty i kwadraty z danego pokrycia
cyklowego C w pracy [2] zosta la przedstawiona technika bazuj ↪aca na cyklach alternuj ↪acych.
G lówne idee zawarte w tej technice przedstawiamy poniżej.

Za lóżmy, że mamy dane maksymalne wagowo pokrycie cyklowe Cmax, które zawiera co
najmniej jeden trójk ↪at lub co najmniej jeden kwadrat. Powiemy, że pokrycie cyklowe C ′ jest
dobre jeśli:

• dla każdego trójk ↪ata t z Cmax, pokrycie cyklowe C ′ nie zawiera przynajmniej jednej
kraw ↪edzi z t (czyli C ′ nie zawiera t) oraz

• dla każdego kwadrata s z Cmax, C ′ nie zawiera żadnego kwadrata ani trójk ↪ata, którego
wszystkie wierzcho lki znajduj ↪a si ↪e na s, co w szczególności oznacza, że C ′ nie zawiera
również s.

Zauważmy, że każda trasa komiwojażera w grafie o liczbie wierzcho lków wi ↪ekszej niż 4 jest
dobrym pokryciem cyklowym, gdyż sk lada si ↪e tylko z jednego cyklu.

6



Obserwacja 1 Waga maksymalnego wagowo dobrego pokrycia cyklowego wynosi co najmniej
OPT .

Przyjrzyjmy si ↪e teraz różnicy symetrycznej Cmax⊕C ′ = (Cmax \C ′)∪ (C ′ \Cmax) mi ↪edzy
Cmax i dobrym pokryciem cyklowym C ′.

Różnic ↪e symetryczn ↪a dowolnych dwóch pokryć cyklowych C1 i C2 tego samego grafu G
można rozbić na zbiór roz l ↪acznych kraw ↪edziowo cykli alternuj ↪acych (wzgl ↪edem zarówno C1,
jak i C2). Definicj ↪e cyklu alternuj ↪acego podajemy poniżej.

Definicja 3 Niech C b ↪edzie dowolnym pokryciem cyklowym grafu G. Wówczas cyklem alter-
nuj ↪acym (wzgl ↪edem C) nazywamy dowoln ↪a sekwencj ↪e kraw ↪edzi postaci
P = ((v1, v2), (v2, v3), . . . , (v2k−1, v2k), (v2k, v1)) i tak ↪a, że

• dla każdego i takiego, że 1 ≤ i ≤ k kraw ↪edź (v2i−1, v2i) należy do C,

• kraw ↪edź (v2k, v1) nie należy do C oraz dla każdego i takiego, że 1 ≤ i ≤ k − 1 kraw ↪edź
(v2i, v2i+1) również nie należy do C,

• dowolna kraw ↪edź grafu G wyst ↪epuje w P co najwyżej raz,

• wierzcho lki v1, . . . , v2k nie musz ↪a być wszystkie różne.

Ścieżka alternuj ↪aca ma podobn ↪a definicj ↪e, przy czym nie wymagamy, aby zaczyna la i
kończy la si ↪e tym samym wierzcho lkiem.

Po zastosowaniu cyklu alternuj ↪acego A do pokrycia cyklowego C otrzymujemy inne po-
krycie cyklowe (tego samego grafu) C1 = C ⊕A.
Ponieważ C ′ = Cmax ⊕ (C ′ ⊕ Cmax), otrzymujemy:

w(C ′) = w(Cmax)− w(Cmax ∩ (C ′ ⊕ Cmax)) + w(C ′ ∩ (C ′ ⊕ Cmax)).

Dla wygody, wprowadzamy poj ↪ecie alternuj ↪acej wagi w′ (wzgl ↪edem Cmax) i definiujemy
j ↪a dla zbioru kraw ↪edzi S jako w′(S) = w(S \ Cmax) − w(S ∩ Cmax). Używaj ↪ac tego poj ↪ecia
przeformu lowujemy powyższ ↪a zależność dla wagi pokrycia cyklowego C ′ i zapisujemy jako:

w(C ′) = w(Cmax) + w′(C ′ ⊕ Cmax).

Ponieważ Cmax jest pokryciem cyklowym o maksymalnej wadze, waga C ′ nie może przewyż-
szać wagi Cmax, czyli w′(C ′ ⊕Cmax) ≤ 0. Widzimy zatem, że maksymalne wagowo dobre po-
krycie cyklowe to takie, które spośród wszystkich dobrych pokryć cyklowych ma najwi ↪eksz ↪a
wag ↪e alternuj ↪ac ↪a różnicy symetrycznej z pokryciem cyklowym Cmax. O zadaniu znajdowa-
nia maksymalnego wagowo dobrego pokrycia cyklowego możemy w takim razie myśleć jak o
znajdowaniu zbioru cykli alternuj ↪acych o odpowiednich w lasnościach i takiego, którego waga
alternuj ↪aca jest maksymalna.

Zbiór cykli alternuj ↪acych A1,A2, . . . ,Ar ma ,,odpowiednie w lasności”, jeśli po zastosowa-
niu wszystkich cykli alternuj ↪acych w nim zawartch do pokrycia cyklowego Cmax otrzymujemy
dobre pokrycie cyklowe.

Istotn ↪a w lasności ↪a zbioru cykli alternuj ↪ach, których zastosowanie do Cmax powoduje, że
pokrycie cyklowe Cmax przekszta lca si ↪e w dobre pokrycie cyklowe opisan ↪a w Fakcie 1 pracy [2]
jest taka, że przez każdy trójk ↪at i kwadrat należ ↪acy do Cmax przechodzi jakís cykl alternuj ↪acy.
Bardziej precyzyjnie, w lasność ta jest nast ↪epuj ↪aca.
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• Dla każdego trójk ↪ata t z Cmax istnieje cykl alternuj ↪acyAt zawieraj ↪acy ścieżk ↪e alternuj ↪ac ↪a
postaci ((v0, v1), (v1, v2), (v2, v3)) tak ↪a, że kraw ↪edź (v1, v2) należy do trójk ↪ata t. Wówczas
oczywíscie oznacza to, że wierzcho lki v0 i v3 nie znajduj ↪a si ↪e na t.

• Dla każdego kwadrata s z Cmax istnieje cykl alternuj ↪acy As zawieraj ↪acy ścieżk ↪e alter-
nuj ↪ac ↪a postaci ((v0, v1), (v1, v2), . . . , (vk, vk+1)) tak ↪a, że k ∈ {2, 4}, wierzcho lki v1, . . . , vk
należ ↪a do s, wierzcho lki v0 i vk+1 nie należ ↪a do s oraz, co jest istotne, v1 6= vk.

Niech cykl krótki oznacza dowolny trójk ↪at lub kwadrat należ ↪acy do pokrycia cyklowego
Cmax.

Stwierdzilísmy, że aby obliczyć maksymalne wagowo dobre pokrycie cyklowe, wystarczy
znaleźć maksymalny wzgl ↪edem wagi alternuj ↪acej zbiór cykli alternuj ↪acych przechodz ↪acych
przez każdy krótki cykl z pokrycia Cmax. Ale jak znaleźć taki zbiór?

Pomys l w skrócie polega na tym, aby do oryginalnego grafu G dodać kopie wszystkich
wierzcho lków należ ↪acych do krótkich cykli i wymusić za pomoc ↪a tzw. gadżetów, aby od-
powiednio zdefiniowane b-skojarzenie kodowa lo kawa lki ścieżek alternuj ↪acych przechodz ↪acych
przez krótkie cykle. Niejako, taki kawa lek ścieżki alternuj ↪acej przechodz ↪acej przez krótki cykl c
jest ,,zawieszony” na wierzcho lkach b ↪ed ↪acych kopiami wierzcho lków z c. Dla każdego krótkiego
cyklu dok ladnie dwa wierzcho lki, które s ↪a kopiami wierzcho lków cyklu c ,, lacz ↪a si ↪e ze światem
zewn ↪etrznym” w tym b-skojarzeniu, czyli z takimi wierzcho lkami v1 i v2 (v1 może być równy
v2), które albo należ ↪a do G ale nie do c, albo s ↪a kopiami wierzcho lków nienależ ↪acych do c.

Dzi ↪eki opisanej metodzie w [2] pokazane zosta lo nast ↪epuj ↪ace twierdzenie.

Twierdzenie 3 [2] Dla dowolnego pe lnego grafu G o niujemnych wagach na kraw ↪edziach
można obliczyć multipodgraf H = (V,EH) grafu G taki, że H jest 4-regularny, dla dowol-
nej pary wierzcho lków zawiera co najwyżej dwie kraw ↪edzie je  l ↪acz ↪ace, ma wag ↪e co najmniej
35
18OPT i którego każda spójna sk ladowa zawiera co najmniej 5 wierzcho lków.

O multigrafie H z tego twierdzenia można w pewnym sensie myśleć jak o z lożeniu dwóch
pokryć cyklowych: maksymalnego wagowo pokrycia Cmax i maksymalnego wagowo dobrego
pokrycia cyklowego C ′ (konstruowanego w odniesieniu do pokrycia Cmax). Waga tego multi-
grafu wynosi 35

18OPT , a nie 2OPT z tego powodu, że dla kwadratów kodowanie fragmentów
ścieżek alternuj ↪acych przez nie przechodz ↪acych nie odbywa si ↪e w sposób dok ladny.

O tym jak wydobyć odpowiednio ci ↪eżki kawa lek trasy komiwojażera z multigrafu H mówi
nast ↪epuj ↪ace twierdzenie:

Twierdzenie 4 [2] Dla dowolnego 4-regularnego multigrafu H = (V,EH) o nieujemnych wa-
gach na kraw ↪edziach, zawieraj ↪acego dla dowolnej pary wierzcho lków co najwyżej dwie kraw ↪edzie
je  l ↪acz ↪ace i którego każda spójna sk ladowa zawiera co najmniej 5 wierzcho lków, potrafimy
znaleźć podzbiór kraw ↪edzi E′ ⊂ EH , którego waga nie przekracza 1

5w(EH) oraz taki, że multi-
graf H ′ = (V,EH \ E′) można 2-pokolorować ścieżkowo.

Zauważmy, że multigraf H ′ z powyższego twierdzenia skonsruowany z multigrafu H z
Twierdzenia 3 ma wag ↪e co najmniej 4

5 ·
35
18OPT = 2 · 79OPT , co oznacza, że po 2-pokolorowaniu

go ścieżkowo jeden z dwóch kolorów b ↪edzie zawiera l zbiór roz l ↪acznych wierzcho lkowo ścieżek
o wadze co najmniej 7

9OPT . Ze zbioru takich ścieżek można bez trudu utworzyć cykl komi-
wojażera o wadze co najmniej 7

9OPT .
Wprowadzamy teraz poj ↪ecie k-kolorowania l-cyklowego i prawie k-kolorowania l-cyklowego.
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Definicja 4 Niech Z b ↪edzie pewnym multizbiorem kraw ↪edzi grafu G. Wówczas, k-pokolorować
l-cyklowo multizbiór Z oznacza przyporz ↪adkować każdej kraw ↪edzi z Z jeden z k kolorów w taki
sposób, aby wszystkie kraw ↪edzie o tym samym kolorze tworzy ly w grafie G kolekcj ↪e roz l ↪acznych
wierzcho lkowo ścieżek oraz cykli, przy czym każdy cykl powinien mieć d lugość przynajmniej l.

Natomiast prawie k-pokolorować l-cyklowo multizbiór Z oznacza k-pokolorować l-cyklowo
pewien pozdbiór Z ′ ⊆ Z tak, aby zbiór Z \ Z ′ niepokolorowanych kraw ↪edzi by l skojarzeniem
grafu G.

Ponieważ H jest 4-regularny, a zatem eulerowski, zawiera cykl Eulera. Cykl Eulera multi-
grafu H możemy rozbić na dwa roz l ↪aczne kraw ↪edziowo pokrycia cyklowe, które mog ↪a zawierać
cykle o d lugości 2. Widzimy wi ↪ec, że multigraf H można  latwo 2-pokolorować 2-cyklowo.

Odt ↪ad cykle d lugości 2 b ↪edziemy nazywać podwójnymi kraw ↪edziami.
Okazuje si ↪e, że wi ↪ekszość trójk ↪atów z multigrafu H można wyeliminować. Mówimy, że

podgraf S multigrafu H można wyeliminować z H, jeśli istnieje multigraf J , który spe lnia
nast ↪epuj ↪ace warunki:

1. J nie zawiera żadnego podgrafu izomorficznego z S,

2. J ma mniej wierzcho lków niż H,

3. jeśli J można 2-pokolorować 5-cyklowo, to H również.

Okazuje si ↪e, że trójk ↪aty można eliminować ca lkiem sprawnie. W pracy [2] w Lematach 4
i 5 zosta lo pokazane jak wyeliminować z multigrafu dowolny trójk ↪at, który nie jest poniższej
postaci:

1. trójk ↪at  l ↪acz ↪acy wierzcho lki a, b, c taki, że H zawiera podwójn ↪a kraw ↪edź mi ↪edzy a i b i
podwójn ↪a kraw ↪edź mi ↪edzy b i c,

2. trójk ↪at  l ↪acz ↪acy wierzcho lki a, b, c taki, że każdy z wierzcho lków a, b, c jest incydentny do
jakiej́s podwójnej kra ↪edzi zawieraj ↪acej dok ladnie jeden z wierzcho lków a, b, c.

Pierwszym krokiem algorytmu znajduj ↪acego podzbiór E′ z Twierdzenia 4 jest w laśnie
eliminacja wszystkich możliwych typów trójk ↪atów.

Z podwójnymi kraw ↪edziami również można sobie stosunkowo  latwo poradzić koloruj ↪ac
dwie kraw ↪edzie  l ↪acz ↪ace dowoln ↪a par ↪e wierzcho lków na dwa różne kolory. Jednak, po takim
kolorowaniu podwójnych kraw ↪edzi nie zawsze jest możliwe pokolorowanie reszty kraw ↪edzi tak,
aby ca ly multigraf by l 2-pokolorowany 3-cyklowo. Niektóre kraw ↪edzie b ↪ed ↪a musia ly pozostać
niepokolorowane.

Ponieważ kwadratów nie daje si ↪e tak  latwo eliminować z multigrafów jak trójk ↪atów, w
zamian s ↪a one neutralizowane - mówimy, że cykl c jest zneutralizowany, jeśli dwie kraw ↪edzie
cyklu c s ↪a pokolorowane różnymi kolorami.

W pracy [2] opisany jest algorytm prawie 2-koloruj ↪acy 5-cyklowo multigraf H, który nie
zawiera trójk ↪atów, które można wyeliminować przy pomocy metody opisanej w Lematach
4 i 5. Algorytm ten najpierw neutralizuje wszystkie kwadraty, podwójne kraw ↪edzie oraz
trójkaty dwóch opisanych wyżej typów. Nast ↪epnie koloruje zach lannie reszt ↪e niepokolorowa-
nych kraw ↪edzi tak, aby żaden wierzcho lek nie mia l trzech incydentnych kraw ↪edzi o tym samym
kolorze.

Jeśli multigraf H uda lo si ↪e 2-pokolorować 5-cyklowo, obliczenie podzbioru E′ z Twierdze-
nia 4 jest proste - z każdego monochromatycznego cyklu c wybieramy kraw ↪edź o najmniejszej
wadze i dodajemy j ↪a do E′. Ponieważ każdy monochromatyczny cykl ma d lugość co najmniej
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5, waga tak skonsruowanego zbioru E′ nie przewyższa 1
5w(H). Usun ↪awszy E′ z H, w multi-

grafie nie pozostaje żaden monochromatyczny cykl i powsta ly multigraf jest 2-pokolorowany
ścieżkowo.

Jeśli zaś multigraf H uda lo si ↪e jedynie prawie 2-pokolorować 5-cyklowo, znalezienie E′

b ↪edzie wymaga lo konstrukcji pi ↪eciu roz l ↪acznych kraw ↪edziowo zbiorów kraw ↪edzi. W multigra-
fie H jest przynajmniej jedna niepokolorowana krawedź. Dla ustalenia uwagi, za lóżmy, że
multigraf kolorujemy kolorami czerwonym i niebieskim. Ze wzgl ↪edu na to, że kolorowanie jest
zach lanne dowolna niepokolorowana kraw ↪edź e = (u, v) musi mieć dwie czerwone kraw ↪edzie
incydentne do u i dwie niebieskie kraw ↪edzie incydentne do v lub na odwrót. Za lóżmy, że
u ma dwie incydentne kraw ↪edzie do u. Oznacza to, że u ma również dok ladnie jedn ↪a incy-
dentn ↪a kraw ↪edź niebiesk ↪a oraz v ma dok ladnie jedn ↪a incydentn ↪a kraw ↪edź czerwon ↪a. Czerwone
kraw ↪edzie incydentne do u nazywamy czerwonymi g lowami kraw ↪edzi e, natomiast czerwon ↪a
kraw ↪edź incydentn ↪a do v nazywamy czerwonym ogonem e. Analogicznie, każd ↪a z niebieskich
kraw ↪edzi incydentnych do v nazywamy niebiesk ↪a g low ↪a e, a niebiesk ↪a kraw ↪edź incydentn ↪a do
u – niebieskim ogonem kraw ↪edzi e.

Zauważmy, że chc ↪ac pokolorować niepokolorowan ↪a kraw ↪edź na czerwono (odpowiednio nie-
biesko) musimy najpierw usun ↪ać jedn ↪a z jej czerwonych (odp. niebieskich) g lów. W algorytmie
obliczaj ↪acym zbiór E′ konsruujemy pi ↪eć roz l ↪acznych kraw ↪edziowo zbiorów R1, R2, B1, B2,
Blank odpowiadaj ↪acych pi ↪eciu fazom - dwóm czerwonym, dwóm niebieskim i jednej bezbarw-
nej. W i-tej fazie (i ∈ {1, 2}) czerwonej (niebieskiej) z multigrafu H usuwamy kraw ↪edzie
należ ↪ace do zbioru Ri (Bi), kolorujemy niepokolorowane kraw ↪edzie na czerwono (niebiesko)
i otrzymujemy multigraf 2-pokolorowany ścieżkowo. W fazie bezbarwnej wyrzucamy z H
kraw ↪edzie ze zbioru Blank i również otrzymujemy multigraf 2-pokolorowany ścieżkowo. Widać
wi ↪ec, że zbiory R1, R2 zawieraj ↪a po jednej czerwonej g lowie każdej kraw ↪edzi niepokolorowanej
i podobnie zbiory B1, B2 zawieraj ↪a po jednej niebieskiej g lowie każdej kraw ↪edzi niepokoloro-
wanej. Dodatkowo z każdego cyklu monochromatycznego trzeba usun ↪ać przynajmniej jedn ↪a
kraw ↪edź.

Skonsruowawszy zbiory R1, R2, B1, B2, Blank jako zbiór E′ z Twierdzenia 4 wystarczy
wybrać ten z nich, który ma najmniejsz ↪a wag ↪e.
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4.3.3 Skojarzenia z preferencjami

W problemach dotycz ↪acych skojarzeń z preferencjami dany jest graf nieskierowany, w którym
cz ↪eść lub wszystkie wierzcho lki maj ↪a preferencje dotycz ↪ace swoich s ↪asiadów. W przypadku
skojarzeń z jednostronnymi preferencjami graf wej́sciowy G = (A ∪ P,E) jest dwudzielny i
każdy wierzcho lek a wyraża swoje preferencje przez przypisanie liczby naturalnej r, zwanej
rang ↪a każdej kraw ↪edzi (a, p) incydentnej do a. Im mniejsz ↪a liczb ↪a naturaln ↪a r, tym wyższ ↪a
rang ↪e oznacza, czyli tym bardziej dany wierzcho lek jest preferowany. W przypadku skojarzeń
z dwustronnymi preferencjami graf wej́sciowy G = (V,E) może być zarówno dwudzielny, jak
i niedwudzielny. Każdej kraw ↪edzi (u, v) przypisane s ↪a dwie liczby, również zwane rangami,
które odpowiadaj ↪a temu, jak wierzcho lek u jest postrzegany przez v oraz jak wierzcho lek v
jest oceniany przez u. Podobnie jak w przypadku jednostronnych skojarzeń z preferencjami,
mniejsza liczba naturalna oznacza wi ↪eksz ↪a preferencj ↪e.

We wszystkich problemach zwi ↪azanych ze skojarzeniami z preferencjami celem jest obli-
czenie skojarzenia (lub b-skojarzenia) optymalizuj ↪acego odpowiednio sformu lowane kryterium
uwzgl ↪edniaj ↪ace preferencje wierzcho lków.

Jednym z najwcześniej i najlepiej badanych problemów tego typu s ↪a skojarzenia stabilne,
po raz pierwszy opisane w prze lomowej pracy Gale’a i Shapley [17]. W roku 2012 Shapley i
Roth otrzymali Nagrod ↪e Nobla za prace obejmuj ↪ace mi ↪edzy innymi t ↪e w laśnie tematyk ↪e.

Skojarzenia z preferencjami pomimo prostego sformu lowania maj ↪a liczne zastosowania w
sytuacjach praktycznych, takich jak przydzia l kandydatów uniwersytetom, aplikantów posa-
dom, domów kupcom itp.

Od strony matematycznej teoria dotycz ↪aca skojarzeń z preferencjami jest rozbudowana, a
problemy tego typu maj ↪a cz ↪estokroć interesuj ↪ace i eleganckie rozwi ↪azania algorytmiczne.

Skojarzenia rango-maksymalne W problemie skojarzenia rango-maksymalnego dany jest
graf dwudzielny G = (A ∪ P,E), w którym A oznacza zbiór aplikantów, P - posad oraz
każda kraw ↪edź (a, p) ma rang ↪e odpowiadaj ↪ac ↪a temu, jak bardzo aplikant a jest zainteresowany
posad ↪a p. Mniejsza liczba oznacza wi ↪eksze zainteresowanie. Dopuszczalne s ↪a remisy tzn.
dany aplikant a może tak samo oceniać kilka posad p1, p2, . . . , ps i wtedy wszystkie kraw ↪edzie
(a, p1), . . . , (a, ps) maj ↪a tak ↪a sam ↪a rang ↪e. Zadanie polega na obliczeniu skojarzenia rango-
maksymalnego, czyli takiego, w którym maksymalna liczba aplikantów otrzymuj ↪e posad ↪e o
randze 1 oraz pod tym warunkiem maksymalna liczba aplikantów otrzymuje posad ↪e o randze
2 itd.

Problem skojarzenia rango-maksymalnego zosta l sformu lowany przez Irvinga w pracy [26].
Skojarzenia rango-maksymalne maj ↪a szereg zastosowań, m.in. przy przyporz ↪adkowywaniu
posad aplikantom, studentów kursom lub projektom, recenzentów pracom konferencyjnym.
Również w easychairze stosowany jest pewien wariant skojarzeń rango-maksymalnych.

Problem znajdowania skojarzenia rango-maksymalnego można dość  latwo zredukować do
problemu znajdowania maksymalnego wagowo skojarzenia. Jego czas dzia lania wynosi wtedy
O(r2

√
nm log n), jeśli zastosujemy algorytm Gabowa-Tarjana i gdzie r oznacza najwi ↪eksz ↪a

wartość rangi w grafie, lub O(rn(m + n log n)) przy użyciu algorytmu Fredmana-Tarjana.
Irving w swojej pracy [26] poda l algorytm dla wersji problemu, gdy remisy nie s ↪a dozwolone,
dzia laj ↪acy w czasie O(c2n3), gdzie c oznacza maksymaln ↪a liczb ↪e s ↪asiadów aplikanta. W pracy
[27] podany zosta l algorytm kombinatoryczny dzia laj ↪acy w czasie O(min(n,C

√
n)m), gdzie C

oznacza maksymaln ↪a wartość rangi w rozwi ↪azaniu optymalnym. Algorytm ten wykorzystuje
w istotny sposób rozk lad Edmondsa-Gallai, który jest znanym twierdzeniem strukturalnym w
teorii skojarzeń ([38]). Rozwi ↪azanie z pracy [27] polega na sprowadzeniu obliczenia skojarzenia
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rango-maksymalnego do serii obliczeń najwi ↪ekszego (licznościowo) skojarzenia w odpowiednio
konstruowanych grafach dwudzielnych - b ↪ed ↪acych podgrafami wyj́sciowego grafu G.

W pracy [3] rozważana jest wersja pojemnościowa (ang. capacitated), w której każdy
wierzcho lek v grafu ma dodatkowo określon ↪a pojemność b(v) ∈ N , która oznacza maksymaln ↪a
ilość wierzcho lków jakie mog ↪a być z nim skojarzone w rango-maksymalnym b-skojarzeniu.
W wersji tej pojemności wi ↪eksze niż 1 mog ↪a mieć zarówno aplikanci, jak i posady. Wersj ↪e
opisan ↪a w [8], w której tylko wierzcho lki z jednego z dwóch zbiorów grafu dwudzielnego mog ↪a
mieć pojemności wi ↪eksze niż 1, można  latwo sprowadzić do wersji bez pojemności za pomoc ↪a
tzw. klonowania. Klonowanie polega na dodaniu do grafu b(v) − 1 kopii wierzcho lków v
dla każdego wierzcho lka v. Każdy wierzcho lek b ↪ed ↪acy kopi ↪a wierzcho lka v ma takich samych
s ↪asiadów jak v o rangach na kraw ↪edziach równych rangom swoich odpowiedników w grafie
oryginalnym. Sztuczka z klonowaniem nie dzia la jeśli pojemności wi ↪eksze niż 1 s ↪a dozwolone
po obu stronach partycji grafu dwudzielnego. Z tego powodu w [3] udowodniono uogólnienie
rozk ladu Edmondsa-Gallai na b-skojarzenia. Uogólnienie to jest interesuj ↪ace niezależnie a nie
tylko w kontekście problemów skojarzeń z preferencjami. Poza tym, rozwi ↪azanie problemu z [3]
jest nieco podobne do tego z [27]. Dodatkowo, w pracy [3] zosta ly podane szybsze algorytmy
dla dwóch wariantów problemu skojarzenia popularnego.

Skojarzenia popularne Maj ↪ac dany graf dwudzielny G = (A∪H,E), w którym A oznacza
zbiór agentów, H - domów i w którym każda kraw ↪edź (a, p) ma rang ↪e odpowiadaj ↪ac ↪a pozio-
mowi zainteresowania agenta a domem h, chcemy znaleźć skojarzenie popularne zdefiniowane
poniżej. Dopuszczalne s ↪a remisy tzn. agent a może oceniać niektórych swych s ↪asiadów tak
samo i wtedy rangi kraw ↪edzi  l ↪acz ↪acych agenta a z tymi domami s ↪a identyczne.

Mówimy, że agent a woli lub preferuje skojarzenie M ′ od M (i) jeśli a w skojarzeniu M jest
nieskojarzony, natomiast w skojarzeniu M ′ jest lub (ii) jeśli preferuje dom przyporz ↪adkowany
mu w skojarzeniu M ′ od domu przyporz ↪adkowanego mu w skojarzeniu M . Skojarzenie M ′ jest
bardziej popularne od skojarzenia M , jeśli liczba agentów, która woli skojarzenie M ′ od M jest
wi ↪eksza od liczby agentów preferuj ↪acych skojarzenie M nad M ′. Skojarzenie M nazywamy
popularnym, jeśli nie istnieje skojarzenie M ′, które jest bardziej popularne od M .

Nie każdy graf dwudzielny dopuszcza istnienie skojarzenia popularnego. Wielomianowy
algorytm sprawdzaj ↪acy, czy dany graf zawiera skojarzenie popularne i obliczaj ↪acy je, jeśli
istnieje, zosta l podany przez Abrahama i wspó lpracowników w [7]. Manlove i Sng [42] roz-
szerzyli ten algorytm do wersji, w której każdy dom h może być przydzielony b(h) agentom
(czyli, każdy dom h ma określon ↪a obj ↪etość b(h), która może być wi ↪eksza od 1), natomiast
każdy agent może (wspó l)posiadać co najwyżej jeden dom (każdy agent ma pojemność 1). Do
rozszerzenia rozwi ↪azania z [7] użyli wspomnianej wcześniej techniki klonowania. W pracy [4]
rozważana jest wersja, w której zarówno każdy dom może być wspó ldzielony przez wi ↪ecej niż
jednego agenta, jak i każdy agent może posiadać wi ↪ecej niż jeden dom - innymi s lowy, również
każdy agent a ma określon ↪a pojemność b(a), która może być wi ↪eksza niż 1.

W przypadku gdy agenci mog ↪a posiadać wiele domów nie jest jasne, jak zdefiniować relacj ↪e
preferowania, czyli jak dany agent ma porównywać dwa różne zbiory domów. W pracy [4]
proponowane s ↪a opisane niżej dwa sposoby.

Dla danego b-skojarzenia M i agenta a niech M(a) oznacza zbiór domów przydzielonych
agentowi a w b-skojarzeniu M oraz niech s oznacza najwi ↪eksz ↪a rang ↪e nadan ↪a jakiejkojwiek
kraw ↪edzi w rozważanej instancji problemu. Każdemu zbiorowi domów, które mog ↪a zostać
przydzielone danemu agentowi a nadajemy sygnatur ↪e.

Definicja 5 Niech (y1, y2, . . . , yt) oznacza ci ↪ag rang wszystkich kraw ↪edzi (a, h) takich, że h ∈
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M(a) posortowany niemalej ↪aco. Przez sigM (a) oznaczamy b(a)-krotk ↪e (x1, x2, . . . , xb(a)) tak ↪a,
że xi = yi dla każdego i, 1 ≤ i ≤ t oraz xi = s+ 1 dla każdego i > t.

Wprowadzamy porz ↪adek leksykograficzny � na sygnaturach w sposób nast ↪epuj ↪acy. Po-
wiemy, że (x1, . . . , xd) � (y1, . . . , yd), jeśli istnieje j takie, że (i) 1 ≤ j ≤ d, (ii) dla każdego
i, 1 ≤ i ≤ j − 1 zachodzi xi = yi oraz (iii) xj < yj . Agent a woli lub preferuje b-skojarzenie
M ′ od M , jeśli sig′M (a) � sigM (a). Poza tym, popularne b-skojarzenie zdefiniowane jest w
analogiczny sposób jak popularne skojarzenie.

Definiujemy również b-skojarzenia popularne klanowo. Podczas decydowania, czy dane sko-
jarzenie lub b-skojarzenie M jest bardziej popularne od innego M ′, każdy agent ma dok ladnie
jeden g los, którego wartość wynosi odpowiednio 1 - jeśli preferuje on (b-)skojarzenie M , −1 -
gdy prefereuje M ′ lub −1 - jeśli jest mi ↪edzy nimi oboj ↪etny. W problemie b-skojarzenia popular-
nego klanowo każdy agent a ma liczb ↪e g losów równ ↪a swojej obj ↪etości b(a). W trakcie ustalania,
czy b-skojarzenie M jest bardziej popularne niż b-skojarzenia M ′, każdy agent a porównuje
najpierw najlepszy dom przypadaj ↪acy mu w b-skojarzeniu M \M ′ z najlepszym domem w
M ′ \M i oddaje jeden g los o wartości odpowiednio 1,−1 lub 0, nast ↪epnie porównuje drugie
pod wzgl ↪edem najlepszości domy itd. Jeśli suma wszystkich w ten sposób oddanych g losów
okaże si ↪e dodatnia, to znaczy to, że b-skojarzenie M jest bardziej popularne niż M ′. Jeśli zaś
suma ta b ↪edzie ujemna, to b-skojarzenie M ′ jest bardziej popularne niż M . W przeciwwnym
przypadku żadne z tych dwóch b-skojarzeń nie jest bardziej popularne od drugiego.

W pracy [4] udowodniona zosta la NP-trudność nast ↪epuj ↪acych problemów:

1. Stwierdzenie, czy dla danej instancji istnieje b-skojarzenie popularne nawet wtedy, gdy
każda z kraw ↪edzi ma jedn ↪a z dwóch rang, każdy agent ma obj ↪etość co najwyżej 2 oraz
każdy dom ma obj ↪etość 1. W szczególności rozwi ↪azuje to problem otwarty postawiony
w [42].

2. Stwierdzenie, czy dla danej instancji istnieje b-skojarzenie popularne klanowo nawet
dla wersji, w której dopuszczalne s ↪a trzy rangi kraw ↪edzi, każdy agent ma obj ↪etość co
najwyżej 3, każdy dom ma obj ↪etość 1 oraz nie wyst ↪epuj ↪a remisy.

3. Stwierdzenie, czy dana instancja dopuszcza istnienie b-skojarzenia popularno klano-
wego nawet jeśli wszystkie kraw ↪edzie maj ↪a jedn ↪a z dwóch rang oraz każdy agent ma co
najwyżej trzy incydentne kraw ↪edzie o randze 1, co najwyżej jedn ↪a incydentn ↪a kraw ↪edź
o randze 2 i obj ↪etość co najwyżej 3.

Z drugiej strony zosta ly pokazane charakteryzacje b-skojarzeń popularnych i popularnych
klanowo w terminach zakazanych ścieżek i cykli alternuj ↪acych. Charakteryzacje te umożliwiaj ↪a
sprawdzenie w czasie wielomianowym, czy konkretne b-skojarzenie jest popularne lub popu-
larne klanowo. Stanowi ↪a one również alternatywn ↪a i szybsz ↪a metod ↪e sprawdzania, czy zwyk le
skojarzenie jest popularne, gdyż stosuj ↪ac algorytm podany w [7] taka weryfikacja możliwa jest
w czasie (O(

√
nm), natomiast używaj ↪ac podej́scia opisanego w [4] - w O(m).

Ponadto w [4] podany jest wielomianowy algorytmy obliczaj ↪acy b-skojarzenie popularne
klanowo, jeśli istnieje, dla instancji, w których wszystkie kraw ↪edzie maj ↪a jedn ↪a z dwóch rang,
każdy agent ma obj ↪etość 2 i (i) albo nie ma remisów, albo (ii) remisy s ↪a dopuszczalne wśród
kraw ↪edzi o randze 2. Algorytm ten korzysta z algorytmu obliczaj ↪acego tzw. skojarzenie
dwupoziomowe (zdefiniowane w [4]), który też jest zawarty w pracy [4].
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Skojarzenia stabilne W problemie stabilnego skojarzenia, zwanego również w literaturze
problemem stabilnego ma lżeństwa dany jest graf dwudzielny G = (A∪B,E), w którym zbiór
A oznacza kobiety, zbiór B m ↪eżczyzn oraz każdy wierzcho lek v ma list ↪e preferencji Lv, która
jest liniowym porz ↪adkiem na zbiorze s ↪asiadów wierzcho lka v. Kraw ↪edź (a, b) ∈ E taka, że
a ∈ A i b ∈ B jest blokuj ↪aca dla skojarzenia M grafu G, jeśli zachodz ↪a nast ↪epuj ↪ace trzy
warunki:

• (a, b) /∈M ,

• wierzcho lek a jest nieskojarzony w M lub woli wierzcho lek b od wierzcho lka M(a) tzn.
b poprzedza M(a) na líscie La,

• wierzcho lek b jest nieskojarzony w M lub woli wierzcho lek a od wierzcho lka M(b).

Zadanie problemu stabilnego skojarzenia polega na znalezieniu stabilnego skojarzenia, czyli
takiego dla którego nie istnieje w grafie kraw ↪edź blokuj ↪aca.

Gale i Shapley [17] pokazali, że skojarzenie stabilne istnieje dla każdego grafu dwudzielnego
oraz podali elegancki liniowy algorytm je znajduj ↪acy. Algorytm ten polega na sk ladaniu ko-
lejnych propozycji przez m ↪eżczyzn kobietom. Każdy m ↪eżczyzna b sk lada propozycj ↪e kolejnym
kobietom ze swojej listy preferencji, poczynaj ↪ac od kobiety najbardziej przez niego preferowa-
nej. Kobieta akceptuje propozycj ↪e m ↪eżczyzny b, jeśli jest aktualnie nieskojarzona lub jeśli woli
m ↪eżczyzn ↪e b od swojego aktualnego partnera b′. W tym drugim przypadku m ↪eżczyzna b′ staje
si ↪e wolny i kontynuuje sk ladanie propozycji, chyba że z loży l już propozycj ↪e każdej kobiecie ze
swojej listy preferencji.

Na temat problemu stabilnego skojarzenia i algorytmu Gale’a-Shapley napisano setki prac
i kilka ksi ↪ażek.

Problem znajdowania stabilnego skojarzenia staje si ↪e bardziej skomplikowany, jeśli dozwa-
lamy na istnienie remisów tzn. sytuacji, w których każdy wierzcho lek v może oceniać dwóch
lub wi ↪ecej s ↪asiadów tak samo. Innymi s lowy w wariantach, w których remisy s ↪a dozwolone,
dla dowolnych dwóch s ↪asiadów u,w wierzcho lka v, v albo woli u od w, albo w od u, albo
jest mi ↪edzy nimi oboj ↪etny. W wersji z remisami lista preferencji Lv każdego wierzcho lka v to
liniowy porz ↪adek na parami roz l ↪acznych podzbiorach s ↪asiadów (remisach), przy czym każdy
z s ↪asiadów v należy do jednego z tych podzbiorów oraz podzbiory mog ↪a być jednoelemen-
towe. W problemie stabilnego skojarzenia z remisami lub s labo stabilnego skojarzenia poj ↪ecia
kraw ↪edzi blokuj ↪acej i (s labo) stabilnego skojarzenia s ↪a takie same jak w wersji bez remisów.

Dla dwóch s ↪asiadów v1, v2 wierzcho lka u, zapis v1 �u v2 oznacza, że wierzcho lek u woli v1
od v2. Zapis v1 �u v2 oznacza, że wierzcho lek u woli v1 od v2 lub jest mi ↪edzy nimi oboj ↪etny.

W przypadku gdy remisy s ↪a dozwolone kraw ↪edź blokuj ↪ac ↪a można również zdefiniować nieco
inaczej. Prowadzi to do powstania dwóch nowych kryteriów stabilności i dwóch nowych wersji
problemu stabilnego skojarzenia z remisami [25]:

1. problem silnie stabilnego skojarzenia - skojarzenie M jest silnie stabilne, jeśli nie istnieje
kraw ↪edź je blokuj ↪aca, przy czym w tej wersji problemu kraw ↪edź (u, v) /∈M jest blokuj ↪aca
dla skojarzenia M , jeśli (i) u jest nieskojarzony w M lub v �u M(u) oraz (ii) v jest
nieskojarzony w M lub u �v M(v),

2. problem super stabilnego skojarzenia - skojarzenie M jest super stabilne, jeśli nie istnieje
kraw ↪edź je blokuj ↪aca, przy czym w tym wypadku kraw ↪edź (u, v) /∈ M jest blokuj ↪aca
dla skojarzenia M , jeśli (i) u jest nieskojarzony w M lub v �u M(u) oraz (ii) v jest
nieskojarzony w M lub u �v M(v).
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Spośród tych trzech wersji skojarzeń stabilnych, w których dozwolone s ↪a remisy, najbar-
dziej badane by ly skojarzenia s labo stabilne.

S labo stabilne skojarzenie również istnieje dla każdego grafu dwudzielnego. Jednak, w
przeciwieństwie do instancji, w których nie ma remisów i kiedy to każde skojarzenie stabilne
ma tak ↪a sam ↪a moc, s labo stabilne skojarzenia mog ↪a mieć różne liczności.

Problem znajdowania najwi ↪ekszego licznościowo s labo stabilnego skojarzenia jest NP-
trudny, co zosta lo udowodnione przez Manlove’a w [41]. W pracy [20] zosta lo z kolei pokazane,
że problemu nie da si ↪e aproksymować ze wspó lczynnikiem 21

19 , chyba że P = NP . Nast ↪epnie,
nieaproksymowalność problemu zosta la wzmocniona przez Yanagisaw ↪e [?], który pokaza l, że
aproksymacja ze wspó lczynnikiem 33

29 jest NP-trudna. Ponadto wykaza l on, że problemu nie
da si ↪e aproksymować ze wspó lczynnikiem 4

3 , jeśli przyjmiemy, że problem znajdowania naj-
mniekszego pokrycia wierzcho lkowego jest nieaproksymowalny ze wspó lczynnikiem 2− ε.

Ponieważ każde skojarzenie maksymalne (ze wzgl ↪edu na zawieranie) jest co najwyżej dwa
razy mniejsze od skojarzenia najwi ↪ekszego, każdy algorytm obliczaj ↪acy s labo stabilne skoja-
rzenie ma wspó lczynnik aproksymacji co najmniej 2 [41].

Lista algorytmów aproksymacyjnych dla problemu znajdowania najwi ↪ekszego licznościowo
s labo stabilnego skojarzenia jest dość d luga. Rozpoczyna j ↪a algorytm (2−c lognn )-aproksymacyj-
ny podany przez Iwam ↪e, Miyazaki i Okamoto [28] - c oznacza pewn ↪a dodatni ↪a sta l ↪a. Nast ↪epny
wynik zosta l uzyskany przez Iwam ↪e, Miyazaki i Yamauchi [29], którzy podali algorytm (2 −
c 1√

n
)-aproksymacyjny, gdzie c oznacza dodatni ↪a sta l ↪a nie wi ↪eksz ↪a niż 1

4
√
6
. Pierwszy algorytm

o wspó lczynniku b ↪ed ↪acym sta l ↪a mniejsz ↪a niż 2 zosta l przedstawiony przez Iwam ↪e, Miyazaki
i Yamauchi w [30]. Ich algorytm osi ↪aga aproksymacj ↪e równ ↪a 1.875 = 15

8 . Później, w roku
2008 Király poda l liniowy algorytm 5

3 -aproksymacyjny [34], a w roku 2009 McDermid [43]

przedstawi l algorytm o wspó lczynniku 3
2 i czasie dzia lania O(n3/2m). W roku 2009 w pracy

[5] zosta l przedstawiony prostszy i liniowy (O(m)) algorytm również osi ↪agaj ↪acy wspó lczynnik
3
2 . Poźniej na podstawie wcześniejszej wersji pracy [5] Király przedstawi l jeszcze nieco inny
wariant liniowego algorytmu 3

2 -aproksymacyjnego [35].
Istnieje podejrzenie, że uzyskanie wspó lczynnika lepszego niż 3

2 dla problemu znajdowania
najwi ↪ekszego licznościowo s labo stabilnego skojarzenia może być trudne, co zosta lo pokazane
w [24].

W pracy [5] oprócz liniowego algorytmu 3
2 -aproksymacyjnego obliczaj ↪acego s labo stabilne

skojarzenie, zosta l podany również szybki 3
2 -algorytm aproksymacyjny znajduj ↪acy s labo sta-

bilne b-skojarzenie.
W przeciwieństwie do skojarzeń (s labo) stabilnych, silnie stabilne skojarzenie nie istnieje

w każdym grafie. Jednakże, znane s ↪a wielomianowe algorytmy obliczaj ↪ace silnie stabilne sko-
jarzenie w grafie lub stwierdzaj ↪ace, że takie nie istnieje. Dla grafów dwudzielnych algorytmy
takie zosta ly podane w [25], [39], [32].

Każdy z algorytmów z [25], [39], [32] oblicza skojarzenie optymalne dla kobiet lub opty-
malne dla m ↪eżczyzn. Dane skojarzenie silnie stabilne jest optymalne dla m ↪eżczyzn, jeśli każdy
m ↪eżczyzna ma w nim możliwie najlepsz ↪a partnerk ↪e, z jak ↪a może być skojarzony w jakim-
kolwiek skojarzeniu silnie stabilnym. Definicja skojarzenia silnie stabilnego optymalnego dla
kobiet jest analogiczna. Feder [15] postawi l hipotez ↪e, że znalezienie silnie stabilnego skojarze-
nia, które nie jest optymalne ani dla m ↪eżczyzn, ani dla kobiet może być NP-trudne.

W pracy [6] badany jest problem charakteryzacji zbioru wszystkich skojarzeń silnie sta-
bilnych (w grafach dwudzielnych). Pytanie dotycz ↪ace istnienia takiej charakteryzacji zosta lo
postawione już w 1989 roku w ksi ↪ażce Gusfielda i Irvinga [18] jako jeden z dwunastu pro-
blemów otwartych i pozostawa lo otwarte do czasu pojawienia si ↪e [6]. Dodajmy tutaj, że zbiór
wszystkich stabilnych skojarzeń w wersji bez remisów jest od dawna dobrze zbadany. Wia-
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domo, że tworzy on krat ↪e i chociaż liczba stabilnych skojarzeń może być wyk ladnicza, istniej ↪a
zwarte reprezentacje zbioru wszystkich stabilnych skojarzeń, które można skonstruować w
czasie O(m2) a nawet O(m).

Manlove [40] pokaza l, że zbiór wszystkich skojarzeń silnie stabilnych również tworzy krat ↪e.
W pracy [6] pokazane zosta ly dwie zwarte reprezentacje dla tego zbioru oraz algorytmy je
konstruuj ↪ace w czasie odpowiednio O(nm2) i O(nm). Reprezentacje te s ↪a do pewnego stopnia
analogiczne do reprezentacji zbioru skojarzeń stabilnych.

Jedna z reprezentacji zbioru skojarzeń stabilnych sk lada si ↪e z O(m) elementów, z których
każdy odpowiada jednej kraw ↪edzi grafu e i jest skojarzeniem stabilnym optymalnym dla
m ↪eżczyzn wśród wszystkich skojarzeń stabilnych zawieraj ↪acych kraw ↪edź e. W przypadku
skojarzeń silnie stabilnych konstruujemy reprezentacj ↪e z lożon ↪a z O(m) elementów, która dla
każdej kraw ↪edzi e zawiera klas ↪e skojarzeń silnie stabilnych równoważnych w pewien określony
sposób dowolnemu skojarzeniu silnie stabilnemu optymalnemu dla m ↪eżczyzn wśród skoja-
rzeń silnie stabilnych zawieraj ↪acych e. Obliczenie takiej klasy odbywa si ↪e przez elementarn ↪a
redukcj ↪e do problemu obliczenia silnie stabilnego skojarzenia w odpowiednio zbudowanej in-
stancji.

Drug ↪a reprezentacj ↪e zbioru skojarzeń stabilnych można otrzymać z różnic (tzw. rotacji)
mi ↪edzy kolejnymi skojarzeniami stabilnymi wyst ↪epuj ↪acymi w maksymalnej sekwencji skoja-
rzeń stabilnych rozpoczynaj ↪acej si ↪e od skojarzenia optymalnego dla m ↪eżczyzn i kończ ↪acej na
skojarzeniu optymalnym dla kobiet. Drug ↪a reprezentacj ↪e zbioru skojarzeń stabilnych można
analogicznie stworzyć na podstawie różnic mi ↪edzy kolejnymi klasami skojarzeń silnie stabil-
nych z maksymalnej sekwencji skojarzeń silnie stabilnych. Obliczenie maksymalnej sekwencji
skojarzeń silnie stabilnych jest jednak bardziej skomplikowane niż w przypadku skojarzeń sta-
bilnych i wymaga wypracowania nowych pomys lów. Druga reprezentacja zbioru skojarzeń
silnie stabilnych budowana jest w czasie O(nm) - takim samym jak obliczenie pojedynczego
skojarzenia silnie stabilnego.

Wyniki pracy [6] obalaj ↪a przy okazji hipotez ↪e Federa.

4.4 Omówienie pozosta lych osi ↪agni ↪eć naukowo-badawczych

W pracy [27] podany zosta l algorytm kombinatoryczny dla problemu skojarzeń rango-maksy-
malnych. Dzia la on w czasie O(min(n,C

√
n)m), gdzie C oznacza maksymaln ↪a wartość rangi

w rozwi ↪azaniu optymalnym. Praca ta zosta la już cz ↪eściowo opisana wcześniej w autoreferacie
podczas omawiania skojarzeń rango-maksymalnych.

Tematem pracy [32] s ↪a skojarzenia silnie stabilne. Zawiera ona algorytm, który dostaj ↪ac na
wej́sciu graf dwudzielny z zakodowanymi listami preferencji wierzcho lków, oblicza skojarzenie
silnie stabilne lub stwierdza, że takie nie istnieje. Czas dzia lania algorytmu wynosi O(nm).
Wcześniejszy algorytm podany w [39] dla tego problemu dzia la l w czasie O(m2). W pracy
[32] zosta la wprowadzona technika bazuj ↪aca na tzw. skojarzeniach poziomo-maksymalnych
(ang. level-maximal matchings). W skrócie polega ona na tym, aby podczas szukania ścieżki
powi ↪ekszaj ↪acej dla danego skojarzenia w pierwszej kolejności brać pod uwag ↪e kraw ↪edzie później
dodane do podgrafu, w którym liczona jest ścieżka powi ↪ekszaj ↪aca. Algorytm ten jest rozsze-
rzony również do wersji, w której wierzcho lki po jednej stronie grafu mog ↪a mieć pojemności.
W literaturze problem ten nosi nazw ↪e problemu szpitali i rezydentów (ang. hospitals-residents
problem).

Problem znajdowania minimalnej bazy cyklowej w grafie nieskierowanym G o nieujemnych
wagach na kraw ↪edziach badany jest w pracy [33]. W problemie tym z każdym cyklem zwi ↪azany
jest {0, 1}-kowy wektor charakterystyczny a przestrzeń wektorowa nad cia lem Z2 generowana
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przez te wektory to przestrzeń cyklowa grafu G. Zbiór cykli nazywany jest baz ↪a cyklow ↪a G jeśli
stanowi baz ↪e przestrzeni cyklowej. Minimalna baza cyklowa to baza cyklowa o najmniejszej
sumie wag kraw ↪edzi wchodz ↪acych w sk lad cykli należ ↪acych do bazy cyklowej. W pracy [33]
podano algorytm o czasie dzia laniaO(m2n+mn2 log n) dla tego problemu. Najlepszy wcześniej
znany algorytm licz ↪acy minimaln ↪a baz ↪e cyklow ↪a ma czas dzia lania O(mωn), gdzie ω jest
wyk ladnikiem w z lożości czasowej mnożenia macierzy.

Problem maksymalnego (0, 1)-komiwojażera w grafach nieskierowanych (Max (0, 1)-ATSP)
jest wersj ↪a problemu maksymalnego komiwojażera, w której wszystkie kraw ↪edzie maj ↪a wag ↪e 0
lub 1. Algorytm α-aproksymacyjny dla maksymalnego (0, 1)-komiwojażera można  latwo prze-
kszta lcić w algorytm (1− α)-aproksymacyjny dla problemu minimalnego (1, 2)-komiwojażera
zamieniaj ↪ac kraw ↪edzie o wadze 2 na kraw ↪edzie o wadze 0 [?]. Analogiczna redukcja problemu
maksymalnego (0, 1)-komiwojażera do minimalnego (1, 2)-komiwojażera nie dzia la. W pracy
[49] zosta l podany kombinatoryczny algorytm 3

4 -aproksymacyjny dla problemu Max (0, 1)-

ATSP. Dla grafów o parzystej liczbie wierzcho lków algorytm ten dzia la w czasie O(n1/2m1),
gdzie m1 oznacza liczb ↪e kraw ↪edzi o wadze 1. Dla grafów o nieparzystej liczbie wierzcho lków
algorytm ten ma czas dzia lania O(n3/2m1). W zaprezentowanym rozwi ↪azaniu zastosowano
pomys l z pó lkraw ↪edziami oraz opracowano now ↪a liniow ↪a (O(n)) metod ↪e kolorowania pewnego
typu grafów. Algorytm 3

4 -aproksymacyjny dla tego problemu by l już znany wcześniej [11].
Algorytm z [11] jest oparty o programowanie liniowe oraz ma dużo gorszy czas dzia lania, jak
również jest bardziej skomplikowany.

W pracach [45], [46], [47], [48] badany jest problem kafelkowania prostok ↪atami. W dwuwy-
miarowej wersji tego problemu dana jest macierz A = [aij ] o wymiarach n× n i nieujemnych
elementach oraz naturalna liczba p. Zadanie polega na podziale macierzy A na p roz l ↪acznych
prostok ↪atnych macierzy, zwanych kafelkami tak, aby zminimalizować maksymaln ↪a wag ↪e ka-
felka w podziale, gdzie wag ↪e kafelka B definujemy jako sum ↪e wartości jego elementów i ozna-
czamy w(B). Naturalnym ograniczeniem dolnym na wartość rozwi ↪azania optymalnego OPT

jest L = max{w(A)p ,max{aij : 1 ≤ i, j ≤ n}}. Jest to jak dot ↪ad jedyne znane i stosowane
ograniczenie dolne dla tego problemu. W pracach [45], [46], [47] zosta ly przedstawione al-
gorytmy aproksymacyjne dla dwuwymiarowej wersji problemu kafelkowania prostok ↪atami o
wspó lczynnikach odpowiednio 21

3 , 2
1
4 oraz 21

8 . Prace [46] i [47] wchodz ↪a w sk lad mojej pracy
doktorskiej, a [45] jest moj ↪a prac ↪a magistersk ↪a. W [47] zosta lo pokazane, że wspó lczynnik
aproksymacji 21

8 = 17
8 jest najlepszym możliwym, jeśli obliczane rozwi ↪azanie jest porównywane

do ograniczenia dolnego L. W [48] rozważana jest wielowymiarowa wersja problemu kafelko-
wania prostok ↪atami, dla którego pokazano algorytm aproksymacyjny o wspó lczynniku d

2 + 1
dla wersji d-wymiarowej, również optymalny ze wzgl ↪edu na zastosowane ograniczenie dolne
analogiczne do L. Warto zaznaczyć, że do konstrukcji algorytmu aproksymacyjnego dla wielo-
wymiarowego kafelkowania prostok ↪atami potrzebne by lo rozwini ↪ecie nowych pomys low i metod
- te wypracowane przy badaniu wersji dwuwymiarowej by ly niewystarczaj ↪ace.
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[12] Markus Bläser and Bodo Manthey: Two Approximation Algorithms for 3-Cycle Covers.
APPROX 2002: 40-50

[13] Zhi-Zhong Chen, Yuusuke Okamoto, Lusheng Wang: Improved deterministic approxima-
tion algorithms for Max TSP. Information Processing Letters, 95, 2005, 333-342

[14] Zhi-Zhong Chen, Lusheng Wang: An Improved Approximation Algorithm for the
Bandpass-2 Problem. COCOA 2012: 188-199

[15] T. Feder, Stable Networks and Product Graphs, Stanford University, the American Ma-
thematical Society, (1990), pp. 148.

[16] Marshall L. Fisher, George L. Nemhauser, Laurence A. Wolsey: An Analysis of Approxi-
mations for Finding a Maximum Weight Hamiltonian Circuit. Operations Research 27(4):
799-809 (1979)

[17] David Gale, Lloyd S. Shapley: College admissions and the stability of marriage, American
Mathematical Monthly, 69 (1962) 9-15.

[18] Dan Gusfield and Robert W. Irving: The Stable marriage problem - structure and algo-
rithms, Foundations of computing series,MIT Press, (1989)

18
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