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1 Dyplomy, stopnie naukowe oraz zatrudnienie.

• 1993, stopie« magistra
• 2001, stopie« doktora nauk matematyznyh w zakresie informatyki, tytuª rozprawydoktorskiej: �Algorytmy rozproszone poszukiwania maksymalnyh skojarze« w grafah�,promotor: prof. Mihaª Karo«ski, reenzeni: prof. Bogdan Chlebus, prof. MirosªawKutyªowski
• 1.10.1993, zatrudnienie na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im.Adama Mikiewiza w Poznaniu, zakªad Matematyki Dyskretnej, potem ZakªadTeorii Algorytmów i Bezpieze«stwa Danyh
• 1996-2000, oddelegowany na studia doktorankie
• od 1.06.2001 adiunkt2 Dziaªalno±¢ naukowa.2.1 Lizba pra.�¡zna lizba opublikowanyh pra: 18, z zego 3 przed doktoratem, 3 prae zasopis-mowe.2.2 Udziaª w konferenjah.Wyglosiªem referaty na nast�puj¡yh, mi�dzynarodowyh konferenjah:
• ESA 2001, 9th Annual European Symposium On Algorithms, Aarhus, Denmark,August 28-31, 2001,
• COCOON 2003, The Ninth International Computing and Combinatoris Confer-ene, July 25-28, 2003, Big Sky, MT, USA,1



• CIAC 2006, Algorithms and Complexity, 6th Italian Conferene, Rome, Italy, May29-31, 2006,
• DISC 2007, Distributed Computing, 21st International Symposium, Lemesos, Cyprus,September 24-26, 2007,
• DISC 2008, Distributed Computing, 22nd International Symposium, Arahon,Frane, September 22-24, 2008�
• DISC2012, Distributed Computing, 26th International Symposium, Salvador, Brazil,Otober 16-18, 2012.2.3 Udziaª w grantah.
• �Rozproszone algorytmy grafowe�, 7 T11C 032 20, wykonawa,
• �Rozproszona aproksymaja problemów optymalizayjnyh w sieiah�, N206 01732/2452, kierownik,
• �Algorytmizne aspekty teorii grafów i hipergrafów w klasyznym i rozproszonymmodelu oblize«�, N N206 565740, wykonawa.2.4 Nagrody.Nagroda indywidualna 3 stopnia za osi¡gni�ia w pray naukowej.2.5 Osi¡gni�ia dydaktyzne.Byªem opiekunem naukowym Wojieha Wawrzyniaka, gdy przygotowywaª rozpraw� dok-torsk¡ zatytuªowan¡ �Rozproszone algorytmy aproksymajne w analizie wªasno±i grafowyh�.Wypromowaªem 21 magistrów, tematyka pra magisterskih: informatyka, zarównow uj�iu teoretyznym jak i stosowanym. Prowadz� lub prowadziªem zaj�ia dydakty-zne z przedmiotów informatyki teoretyznej, np. �Algorytmy rozproszone�, �Algorytmy istruktury danyh�, jak i informatyki stosowanej, np. �Systemy operayjne�, �Tehnologieaplikaji serwerowyh�, �Projekt zespoªowy�, �Siei komputerowe�.
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3 Osi¡gni�ie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2ustawy o stopniah naukowyh i tytule naukowymoraz o stopniah i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.nr 65, poz. 595 ze zm.)Powy»szym osi¡gni�iem naukowym jest jednotematyzny ykl 9 publikaji zatytuªowany�Rozproszone algorytmy aproksymayjne�. Publikaje te s¡ wymienione poni»ej i ozna-zone przez [h1℄, ..., [h9℄.[h1℄ A. Czygrinow, M. Han¢kowiak: Distributed algorithms for weighted problems insparse graphs, J. Disrete Algorithms 4(4), 2006, pp. 588-607,[h2℄ A. Czygrinow, M. Han¢kowiak, E. Szymanska: Distributed Approximation Algo-rithms for Planar Graphs, CIAC 2006, Algorithms and Complexity, 6th Italian Confer-ene, Rome, Italy, May 29-31, 2006, pp. 296-307,[h3℄ A. Czygrinow, M. Han¢kowiak: Distributed Almost Exat Approximations for Minor-Closed Families, ESA 2006, Algorithms, 14th Annual European Symposium, Zurih,Switzerland, September 11-13, 2006, pp. 244-255,[h4℄ A. Czygrinow, M. Han¢kowiak: Distributed Approximation Algorithms for WeightedProblems in Minor-Closed Families, COCOON 2007, Computing and Combinatoris, 13thAnnual International Conferene, Ban�, Canada, July 16-19, 2007, pp. 515-525,[h5℄ A. Czygrinow, M. Han¢kowiak, W. Wawrzyniak: Distributed paking in planargraphs, SPAA 2008, Proeedings of the 20th Annual ACM Symposium on Parallelismin Algorithms and Arhitetures, Munih, Germany, June 14-16, 2008, pp. 55-61,[h6℄ A. Czygrinow, M. Han¢kowiak, W. Wawrzyniak: Fast Distributed Approximationsin Planar Graphs, DISC 2008, Distributed Computing, 22nd International Symposium,Arahon, Frane, September 22-24, 2008, pp. 78-92,[h7℄ E. Szymanska, A. Czygrinow, M. Han¢kowiak: Fast Distributed ApproximationAlgorithm for the Maximum Mathing Problem in Bounded Arboriity Graphs, ISAAC2009, Algorithms and Computation, 20th International Symposium, Honolulu, Hawaii,USA, Deember 16-18, 2009, pp. 668-678,[h8℄ E. Szymanska, K. Krzywdzinski, A. Czygrinow, M. Han¢kowiak, W. Wawrzyniak:Distributed Approximation Algorithm for the Semi-Mathing Problem, DISC 2011 (Brief3



Announements only !), Distributed Computing, 25th International Symposium, Rome,Italy, September 20-22, 2011, pp. 200-201,[h9℄ E. Szymanska, A. Czygrinow, M. Han¢kowiak, W. Wawrzyniak: Distributed 2-approximation Algorithm for the Semi-Mathing Problem, DISC 2012, Distributed Com-puting, 26th International Symposium, Salvador, Brazil, Otober 16-18, 2012, pp. 210-222.4 Wprowadzenie w tematyk� rozprawy.Moja rozprawa habilitayjna, w skªad której whodz¡ wymienione wy»ej prae [h1℄-[h9℄, po±wi�ona jest optymalizayjnym problemom grafowym w rozproszonym, synhron-iznym modelu oblize«.Systemy rozproszone wyst�puj¡ w wielu miejsah i na ró»nyh poziomah w otaza-j¡ym nas ±wieie. Jako przykªady mo»na wymieni¢: siei telekomunikayjne, Internet,aplikaje rozproszone u»ywaj¡e wirtualnyh poª¡ze« (tp), mózg »ywego zwierz�ia,podzespoªy komputera komunikuj¡e si� poprzez magistrale. Gªówn¡ eh¡ systemurozproszonego jest to, »e skªada si� on z elementów (proesorów), które nie �widz¡�aªego systemu, a jedynie jego z�±¢, a mimo to musz¡ rozwi¡zywa¢ problemy globalne;np. je±li wierzhoªek A he wysªa¢ wiadomo±¢ do wierzhoªka B to mo»e by¢ zaintere-sowany znalezieniem najkrótszej ±ie»ki z A do B (to jest przykªad problemu globalnego).Aby rozwi¡za¢ problem globalny elementy systemu komunikuj¡ si� z innymi elementamiwysyªaj¡ i odbieraj¡ komunikaty.System rozproszony opisujemy przy pomoymodelu rozproszonego. Model rozproszonyskªada si� z grafu komunikayjnego, którego wierzhoªki to proesory, a kraw�dzie sªu»¡do przesyªania komunikatów. Wierzhoªek mo»e si� bezpo±rednio komunikowa¢ wyª¡zniez s¡siadami w gra�e komunikayjnym. Zakªada si�, »e wierzhoªki s¡ wyposa»one w(ró»ne) identy�katory. Rozró»nia si� przynajmniej dwa rodzaje modeli rozproszonyh,synhronizny i asynhronizny, przy zym ten pierwszy zakªada istnienie globalnegozegara pozwalaj¡ego wykonywa¢ wszystkim proesorom pojedynzy krok oblizeniowyrównoze±nie. W ka»dym takim kroku ka»dy wierzhoªek wysyªa i odbiera komunikatyod s¡siadów oraz wykonuje lokalne oblizenia. Efektywno±¢ algorytmów rozproszonyhmierzymy przy pomoy ih zªo»ono±i komunikatowej (lizby wysyªanyh komunikatów)oraz zªo»ono±i zasowej (w modelu synhroniznym jest to lizba kroków oblizeniowyh,tzw rund).Poz¡tkowo, w latah 70/80, wi�kszy naisk kªadziono na model rozproszony asyn-hronizny, jako bardziej odpowiadaj¡y naturze siei komputerowyh. W modelu tymrozwa»ano elementarne problemy takie jak wybór lidera w yklu lub w gra�e peªnym [2℄,4



[3℄. Chyba jedynym rozwa»anym wtedy problemem grafowym byª problem MST (Min-imum Spanning Tree) [4℄. W powy»szyh algorytmah analizowano gªównie zªo»ono±¢komunikatow¡. Zauwa»ono tak»e, »e projektowanie algorytmów w modelu asynhron-iznym jest du»o trudniejsze ni» w modelu synhroniznym, st¡d pojawiªy si� narz�dziapozwalaj¡e uruhamia¢ algorytmy synhronizne w siei asynhroniznej, tzw. synhro-nizatory, np. synhronizatory α, β, γ [1℄.Na przeªomie lat 80/90 zwi�kszyªo si� zainteresowanie problemami grafowymi w mod-elu synhroniznym zapoz¡tkowane pra¡ Liniala [11℄. Praa ta omawiaªa problemMIS (Maximal Independent Set) w yklu. MIS to maksymalny w sensie zawieraniazbiór niezale»nyh (zyli niepoª¡zonyh kraw�dzi¡) wierzhoªków w gra�e. Praa [11℄zawiera dowód, »e rozwi¡zanie tego problemu wymaga zasu Ω(log∗ n). Równoze±nieznany jest algorytm znajduj¡y MIS w yklu w zasie O(log∗ n), wykorzystuj¡y teh-nik� Cole/Vishkina [9℄, u»ywaj¡¡ w nietrywialny sposób identy�katorów wierzhoªków.Nadal pozostaje otwarta kwestia mo»liwo±i deterministyznego oblizania MIS w dowol-nym gra�e, w zasie polilogarytmiznym. (Znany jest natomiast algorytm oblizaj¡yMM (Maximal Mathing), dziaªaj¡y w zasie O(log4 n) [25℄, b�d¡y z�±i¡ mojej praydoktorskiej.)W ksi¡»e Pelega [16℄ z roku 2000 pojawiªa si� nazwa LOCAL dla modelu synhron-iznego z dodatkowym wymaganiem, aby zas dziaªania algorytmów byª krótki. Je±li zasten jest staªy to mówimy wtedy o modelu �±i±le lokalnym�. Je±li jest funkj¡ zale»n¡ od
n, to powinna to by¢ funkja o maªyh warto±iah, np. polilogarytmizna lub jeszzemniejsza. Dªugo±¢ komunikatów i zas oblize« lokalnyh, tj. wykonywanyh przez poje-dynzy proesor, mog¡ by¢ w modelu LOCAL nieogranizone. Pojawiªa si� te» odmianatego modelu o nazwie CONGEST, w której dodatkowo zakªada si�, »e komunikaty s¡ dªu-go±i O(log n). W tym okresie zaz�to rozpatrywa¢ tak»e inne ni» MIS problemy grafowe,takie jak MM (Maximal Mathing), MDS (Minimum Dominating Set) i inne.Jaka jest motywaja do rozpatrywania problemów grafowyh w modelu LOCAL? Napewno mo»na tu wymieni¢ zapotrzebowanie na struktury danyh w innyh algorytmah.Cz�±¢ problemów ma naturaln¡ motywaj�, np. minimalny zbiór dominuj¡y (MDS) wyz-naza optymalne rozmieszzenie serwerów w siei. Zauwa»my te», »e algorytmy grafoweniekonieznie musz¡ by¢ uruhamiane w (�zyznym) gra�e komunikayjnym, ale mog¡ te»by¢ uruhamiane w rozmaityh grafah wirtualnyh. Oznaza to, »e dysponuj¡ algoryt-mem oblizaj¡ym MIS mo»emy w rzezywisto±i rozwi¡za¢ wiele innyh problemów, np.je±li potrzebujemy wierzhoªków, z któryh ka»de dwa s¡ w odlegªo±i wi�kszej ni» k + 1,to wystarzy uruhomi¢ algorytm znajduj¡y MIS w gra�e (wirtualnym) Gk, który pow-staje z grafu G przez dodanie (wirtualnej) kraw�dzi mi�dzy wierzhoªkami w odlegªo±i
≤ k.W modelu rozproszonym problemy optymalizayjne zazwyzaj nie mog¡ by¢ rozwi¡zy-5



wane dokªadnie dlatego poszukuje si� algorytmów �aproksymayjnyh� znajduj¡yh przy-bli»one rozwi¡zania. Jako±¢ aproksymaji mierzona jest tzw. wspóªzynnikiem aproksy-maji. W przypadku problemu MIS, je±li I∗ oznaza optymalne rozwi¡zanie problemu, a Ijest zbiorem wierzhoªków oblizanym przez nasz algorytm, to wspóªzynnikiem aproksy-maji nazywamy dolne ogranizenie lizby |I|/|I∗|. Rozwa»a si� algorytmy znajduj¡erozwi¡zania ze staªym wspólzynnikiem aproksymaji, ze wspóªzynnikiem 1−ǫ dla dowol-nego staªego ǫ (jest to aproksymaja typu PTAS 1), lub ze wspóªzynnikiem 1−f(n) gdzie
f(n) → 0 (aproksymaja typu FPTAS 2). a tak»e znajduj¡e rozwi¡zania maksymalne �wsensie zawierania�, (w któryh nazwie u»ywa si� sªowa maximal zamiast maximum).W latah 90 pojawiªo si� narz�dzie ogólnego przeznazenia pozwalaj¡e rozwi¡zywa¢ró»ne problemy grafowe: dekompozyja Liniala/Saksa [12℄, [13℄. (D, C)-deompozyjaLiniala/Saksa to podziaª zbioru wierzhoªków grafu na podzbiory V1, . . . , Vk zwane �klas-trami�, indukuj¡e grafy o ±redniy D. Klastry posiadaj¡ kolory ze zbioru moy Cprzypisane w taki sposób, »e klastry poª¡zone kraw�dzi¡ maj¡ ró»ne kolory. Posiadaj¡
(D, C)-dekompozyj� w gra�e komunikayjnym z maksymalnym stopniem ∆(G) mo»emyw nim oblizy¢ MIS (typu Maximal), a tak»e (∆(G) + 1)-kolorowanie wierzhoªkowe, wzasie O(D × C). W pierwszej z wymienionyh pra podano algorytm losowy znajdu-j¡y (log n, log n)-dekompozyj�, w ozekiwanym zasie O(log2 n), natomiast w drugiejpodano algorytm deterministyzny znajduj¡y tak¡ sam¡ dekompozyj�, ale ju» nie wzasie polilogarytmiznym (gdyby tak byªo to istniaªby polilogarytmizny algorytm dlaproblemu MIS). Podziaª grafu na klastry jest te» podstawowym narz�dziem u»ywanym walgorytmah aproksymayjnh opisanyh w praah [h1℄-[h6℄.Kolejnym krokiem, je±li hodzi o rozwi¡zywanie optymalizayjnyh problemów grafowyhw modelu rozproszonym, byªy algorytmy wykorzystuj¡e tehniki programowania lin-iowego (LP, Linear Programming). W praah grupy szwajarskiej, Wattenhofera, Kuhna,Mosibrody i innyh, [6℄, [7℄, przedstawiono lizne algorytmy znajduj¡e aproksymaj�klasyznyh problemów grafowyh, dziaªaj¡e w zasie polilogarytmiznym. Nie s¡ tojednak algorytmy typu PTAS. Polegaj¡ one z reguªy na deterministyznym znajdowaniurozwi¡zania frakyjnego, a nast�pnie na losowym zaokr¡glaniu, tj. s¡ to prawie wyª¡zniealgorytmy losowe. Algorytmy opisane w praah [h1℄-[h6℄ s¡ deterministyzne, tak»edziaªaj¡ w zasie polilogarytmiznym i dostarzaj¡ rozwi¡za« prawie dokªadnyh (typuPTAS/FPTAS). W porównaniu z metod¡ LP, ih wad¡ jest to, »e s¡ przeznazone jedyniedla grafów, w któryh potra�my obliza¢ klastry, np. dla grafów planarnyh. Dodajmy, »es¡ to algorytmy dla modelu LOCAL, a nie CONGEST, poniewa» prowadzenie oblize«1Polynomial Time Approximation Sheme; w modelu rozproszonym literka �P� oznaza w zasadziePolylogarithmi, a nie Polynomial.2Fully Polynomial Time Approximation Sheme; w praah [h1℄-[h5℄ wspóªzynnik aproksymaji jestpostai 1 ± 1

logO(1)
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staªa ±rednia
konektory

Rysunek 1: Klastry w gra�e sªu»¡e do aproksymowania problemów grafowyh.w klastrah wymaga dªugih komunikatów. Kwestia zy mo»na aproksymowa¢ (w sen-sie PTAS) problemy grafowe w modelu CONGEST, nawet ogranizaj¡ si� do grafówplanarnyh, pozostaje otwarta.W praah grupy szwajarskiej, np. w [8℄, znale¹¢ mo»na tak»e dolne oszaowania,
Ω(

√
log n) i Ω(log ∆), na zas dziaªania algorytmów rozproszonyh znajduj¡yh staª¡lub logarytmizn¡ aproksymaje klasyznyh problemów grafowyh, w dowolnyh grafah.Naszym wkªadem w wiedz� o dolnyh oszaowaniah jest przedstawione w [h6℄ nietry-wialne dolne oszaowanie zasu potrzebnego do staªej aproksymaji MIS w yklu.5 Gªówne wyniki rozprawy.Najprostsza metoda rozwi¡zywania problemów grafowyh w modelu LOCAL polega na�zentralizowaniu oblize«�, tj. wyznazeniu lidera, który nast�pnie zbierze opis aªegografu (zyli zbiór wszystkih kraw�dzi), oraz lokalnie rozwi¡»e zadany problem. Ozywi±-ie nie stosujemy tej metody z uwagi na dªugi zas zbierania opisu aªego grafu, równyjego ±redniy. Wydaje si� jednak, »e idea �ze±iowej entralizaji oblize«�, zyli podziaªgrafu na klastry o maªej ±redniy, patrz rysunek 1, oraz prowadzenie oblize« opisan¡wy»ej metod¡ w klastrah, ma sens.W omawianyh ni»ej praah [h1℄-[h6℄ ogólny shemat rozproszonego algorytmu aproksy-mayjnego, wykorzystuj¡ego klastry, jest nast�puj¡y:1. Znajd¹ w gra�e klastry,2. równolegle, w wszystkih klastrah, znajd¹ dokªadne rozwi¡zanie problemu,7



3. (je±li to potrzebne) przystosuj rozwi¡zania w klastrah do aªego grafu.Punkt 2 jest ozywi±ie wykonalny, gdy» ka»dy klaster ma staª¡ ±redni� oraz dopuszzasi� dowolnie dªugie komunikaty. Zatem lider klastra mo»e �zobazy¢� aªy swój klasteri oblizy¢ jego dowoln¡ funkj�. Opróz maªej ±redniy wymaga si� od klastrów pewnejdodatkowej wªasno±i gwarantuj¡ej, »e punkt 3 nie b�dzie potrzebny lub »e da si� gowykona¢. Wªasno±¢ ta zale»y od konkretnego problemu o oznaza, »e sam algorytmoblizaj¡y klastry nie wystarzy aby rozwi¡za¢ wszystkie problemy. Ta dodatkowa wªas-no±¢ klastrów zazwyzaj sprowadza si� do tego, »e brzeg mi�dzyklastrowy musi by¢ wjakim± sensie �maªy� w porównaniu do rozmiaru optymalnego rozwi¡zania problemu, przezo bª�dne deyzje algorytmu na brzegu klastrów nie b�d¡ miaªy wielkiego znazenia dlajako±i rozwi¡zania w aªym gra�e.W pray [h1℄ przedstawili±my sposób oblizania klastrów w drzewie, oraz pokazali±myjak aproksymowa¢ przy ih pomoy problemy MWM 3 i MWDS 4 w drzewah. Drugi algo-rytm w tej pray obliza klastry w gra�e planarnym oraz znajduje rozwi¡zanie przybli»oneproblemu MWIS 5. Warto zauwa»y¢, »e klastry drugiego algorytmu nie umo»liwiaj¡rozwi¡zania problemów MWM i MWDS w gra�e planarnym, a rozwi¡zanie problemuMWIS jest mo»liwe tylko dzieki spejalnej esze MWIS w grafah planarnyh (zwi¡zanejz powszehnie znanym faktem o 4-kolorowalno±i grafów planarnyh).Sposób oblizania klastrów w drzewie pohodzi od nast�puj¡ej prostej obserwaji:je±li w drzewie mamy q klastrów, to lizba konektorów (kraw�dzi ª¡z¡yh klastry) jestrówna q− 1. Zatem im mniej klastrów tym mniej konektorów i, o za tym idzie, mniejszy�brzeg mi�dzyklastrowy�. Lizb� klastrów mo»na kontrolowa¢ przez wprowadzenie dol-nego ogranizenia na ih rozmiar (je±li klastry s¡ du»e to musi ih by¢ maªo). W przy-padku niewa»onym klastry w drzewie mo»na zbudowa¢ przy pomoy dobrze znanej struk-tury zwanej �rulling set�, patrz [10℄, która jest zbiorem równomiernie rozrzuonyh wierz-hoªków w gra�e. Jednak je±li hemy ih u»y¢ do rozwi¡zywania wa»onyh problemówgrafowyh potrzebne jest nieo inne podej±ie; w omawianej pray klastry maj¡ wªasno±¢,»e dla ka»dego konektora o wadze ω ª¡z¡ego dwa klastry X1 i X2, istniej¡ ±ie»ki w obuklastrah o dªugo±i Ω(log n) zªo»one z kraw�dzi o wadze ≥ ω/2. Taka eha klastrówoznaza, »e waga �brzegu miedzyklastrowego� jest maªa w stosunku do wagi optymalnegorozwi¡zania problemów MWM i MWDS w gra�e wej±iowym.Klastry w gra�e planarnym s¡ budowane w inny sposób, poprzez tehnik� �±iskaniai�»kih gwiazd�, patrz rysunek 2. Polega ona na tym, »e obliza si� w gra�e rozª¡znewierzhoªkowo gwiazdy, wa»¡e staª¡ frakj� wagi kraw�dziowej aªego grafu i nast�pnie3Maximum Weighted Mathing zyli wa»one skojarzenie.4Minimum Weighted Dominating Set zyli wa»ony minimalny zbiór dominuj¡y wierzhoªków.5Maximum Weighted Independent Set zyli wa»ony maksymalny zbiór niezale»ny wierzhoªków.8



�i�e»kie gwiazdy� pierwszej iteraji�i�e»kie gwiazdy� drugiej iteraji

Rysunek 2: Budowanie klastrów w gra�e planarnym.si� je �±iska� do pojedynzyh wierzhoªków. Tworzymy w ten sposób pewien wirtu-alny graf, który znów jest planarny. Powtarza si� t� operaj� kilka razy. Wirtualnewierzhoªki ostatniego grafu reprezentuj¡ klastry. Tak otrzymane klastry opróz maªej±redniy harakteryzuj¡ si� wi� maª¡ wag¡ konektorów w stosunku do wagi kraw�dziowejaªego grafu. Mo»na je wi� stosowa¢ do aproksymaji w przypadku problemów takih jakMWIS, któryh optymalne rozwi¡zanie wa»y du»o w porównaniu do wagi aªego grafu,ale nie mo»na stosowa¢ do problemów typu MDS/MM. Dodajmy, »e w nast�pne dwieprae stanowi¡ prób� zastosowania tej tehniki budowania klastrów wªa±nie do problemówMDS/MM...W pray [h2℄ próbujemy rozwi¡za¢ w grafah planarnyh te problemy, z którymipotra�my si� upora¢ w drzewah, tj problemy MM i MDS (zyli Maximum Math-ing i Minimum Dominating Set, ale tym razem w wersji niewa»onej). Okazuje si�, »eaproksymowanie problemu MM jest mo»liwe, o ile wze±niej przeprowadzi si� spejalnypreproessing, który nie zmniejsza rozmiaru najwi�kszego skojarzenia, ale zmniejsza lizb�wierzhoªków grafu, tak, »e najwi�ksze skojarzenie jest du»e w porównaniu do lizbywierzhoªków. Co do problemu MDS, to praa przedstawia rozwi¡zanie z�±iowe, którewymaga aby graf komunikayjny speªniaª pewien dodatkowy warunek.W pray tej omówiono tak»e dokªadniej proedur� budowania klastrów w gra�e pla-narnym, poprzez znajdowanie �i�»kih gwiazd� i ih �±iskanie�. Lemat 4 stwierdza,»e proedura buduj¡a klastry gwarantuje, »e maj¡ one ±redni� O(logd n), gdzie d :=

c log 3/ log 1
1− 9

10
κ

< 5.54c, przy zym c jest parametrem proedury buduj¡ej klastry, a
κ = 1

st(G)
, gdzie st(G) to minimalna lizba lasów gwiazdowyh, na które mo»na rozbi¢9



graf planarny. Jak wiadomo st(G) = 5 dla grafu planarnego G. Ponadto lemat stwierdza,»e lizba konektorów jest ogranizona przez O(|E(G)|/ logc n), oraz, »e zas dziaªaniaproedury klastrujaej to O(log log n log∗ n logd+1 n).W pray [h3℄ zauwa»amy, »e algorytmy u»ywaj¡e klastry w grafah planarnyh dzi-aªaj¡ tak»e w szerszej klasie grafów, tzw. klasie zamkni�tej na minory. Minor grafu Gto ten»e graf po �±i±ni�iu� niektóryh kraw�dzi i/lub usuni�iu pewnyh wierzhoªków.Klasa zamkni�ta na minory to taki zbiór grafów6, »e je±li we¹miemy dowolny jego element,to jego minor tak»e b�dzie nale»aª do tego zbioru. Klasa ta, opróz grafów planarnyh,zawiera wiele innyh, np. grafy z ogranizonym parametrem treewidth. Wydaje si�, »ejest to najwi�ksza klasa grafów, w której mo»na obliza¢ klastry.Gªówny wynik tej pray to algorytm aproksymuj¡y MDS, nie wymagaj¡y »adnyhdodatkowyh zaªo»e« o do grafu. Okazuje si�, »e aby to osi¡gn¡¢ nie mo»na u»ywa¢ stan-dardowyh klastrów, lez musz¡ one by¢ przystosowane do spey�ki problemu MDS (jestto nieo inne podej±ie ni» w przypadku problemu MM, gdzie wystarzyª preproessinggrafu i standardowe klastry). Opróz problemu MDS udaje si� rozwi¡za¢ jego odmian�MCDS7, w którym graf indukowany przez zbiór dominuj¡y jest spójny. Problem MCDSjest szzególnie wa»ny, gdy» posiada bezpo±rednie praktyzne zastosownie: umo»liwiazbudowanie �siei szkieletowej� o mo»liwie maªej lizbie wierzhoªków; taka sie¢ upraszzarouting, gdy» musi si� on odbywa¢ wyª¡znie w obr�bie �szkieletu�, a pozostaªe w�zªy sieimaja maja bezpo±rednie poª¡zenia z w�zªami �szkieletu�.Przypomnijmy tu de�nij� problemu MDS: zbiorem dominuj¡ym nazywamy zbiórwierzhoªków D taki, »e ka»dy wierzhoªek albo nale»y do D albo ma s¡siada w D; MDSto zbiór dominuj¡y najmniejszej moy. Podstawowe niebezpieze«stwo zwi¡zane z zas-tosowaniem klastrów do aproksmowania MDS polega na tym, »e jest mo»liwa sytuaja,w której wierzhoªki brzegowe danego klastra C wymagaj¡ du»ej lizby dominatorów zwn�trza C, natomiast mog¡ by¢ zdominowane przez maª¡ lizbe wierzhoªków spoza klas-tra C. Tak wi� oblizanie MDS w klastrah prowadzi do znalezienia zbyt du»ego zbioruwierzhoªków. W pray [h3℄ przedstawiamy zmody�kowany sposób konstrukji klastrów,który wykluza tak¡ sytuaj�, patrz rysunek 3. Sposób ten polega na dwupoziomowymbudowaniu klastrów: najpierw buduje si� �maªe klastry� o spejalnej wªasno±i, potem si�je ±iska do pojedynzyh wierzhoªków, a nast�pnie w powstaªym wirtualnym gra�e poraz drugi obliza si� klastry, które staj¡ si� �du»ymi klastrami� po powroie do �zyznegografu. Maªe klastry s¡ budowane na bazie zbioru D0, który jest staª¡ aproksymaj¡ prob-lemu MDS. Zbiór D0 trzeba oblizy¢ na poz¡tku, osobnym algorytmem. Lizba maªyhklastrów brzegowyh jest maªa w porównaniu z |D0|, o oznaza, »e mo»na zdominowa¢6Ró»ny od zbioru wszystkih grafów!7Minimum Conneted Dominating Set 10



maªy klaster
du»y klaster

∈ D0

Rysunek 3: Spejalna klastry dla problemu MDS.od ±rodka brzeg du»yh klastrów przy pomoy maªej lizby wierzhoªków (maªej w porów-naniu do rozmiaru optymalnego rozwi¡zania MDS). Zatem niebezpieze«stwo, o którymmowa wy»ej nie istnieje...W pray [h4℄ podajemy algorytmy aproksymuj¡e dowolnie dokªadnie wa»one prob-lemy MWM i MWDS w klasie grafów zamkni�tej na minory.Okazuje si�, »e wa»one wersje problemów MM i MDS wymagaj¡ innego typu klas-trów, w pewnym sensie �silniejszyh� ni» te u»ywane w poprzednih praah, a tak»etrudniejszyh do oblizenia. S¡ to tzw. klastry wierzhoªkowe, zde�niowane dla grafu zwagami na wierzhoªkah, harakteryzuj¡e si� tym, »e waga wierzhoªków brzegowyhklastrów jest maªa w porównaniu z wag¡ wierzhoªków aªego grafu (w poprzednio u»y-wanyh klastrah, które mo»na nazwa¢ kraw�dziowymi, waga kraw�dzi mi�dzyklastrowyhbyªa maªa w porównaniu z wag¡ kraw�dzi aªego grafu). Zauwa»my, »e w przypadkuproblemu MWM nie mo»emy zastosowa¢ strategii u»ywanej w przypadku niewa»onegoproblemu MM, gdy» nie jest znany preproessing grafu, który gwarantuje, »e rozmiaroptymalnego rozwi¡zania MWM stanie si� zbli»ony do wagi kraw�dziowej aªego grafu.Proedura budowania klastrów wierzhoªkowyh polega na tworzeniu �skupisk� wierz-hoªków, które wa»¡ staª¡ frakj� wagi wierzhoªkowej aªego grafu oraz powodowaniu, »eskupiska te b�d¡ odpowiednio odseparowane (b�d¡ w odlegªo±i ≥ 2). Skupiska te staj¡si� wn�trzami klastrów, a przez to, »e wn�trza maja du»¡ wag�, brzegi (wierzhoªkowe)klastrów musz¡ mie¢ maª¡ wag�. Budowanie skupisk zazyna si� od zbudowania takih,które s¡ odseparowanyh jedynie o 1, nast�pnie usuwa si� pewne wierzhoªki, tak abyzahowa¢ du»¡ wag� skupisk, a równoze±nie zwi�kszy¢ ih separaj�. Aby taka oper-11
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Rysunek 4: Upraszzanie brzegu podzas budowy skupisk (dla klastrów wierzhoªkowyh).aja byªa wykonalna �upraszza si�� brzeg miedzy skupiskami. Jeden z takih kroków,upraszzaj¡yh brzeg, pokazano na rysunku 4. Na rysunku tym skupiska skªadaj¡ si�z zarnyh wierzhoªków. Wierzhoªek v jest odpowiedzialny za to, »e odleglo±¢ mi�dzyskupiskami wynosi 1 zamiast 2. Pewne wierzhoªki zostaja pomalowane na biaªo w takisposób, »e wprawdzie v nadal jest odpwiedzialny za zbyt maªa separaj� obu skupisk, alesytuaja staje si� prostsza...Klastry wierzhoªkowe z poprzednio omawianej pray znajduj¡ dodatkowe zastosowaniew pray [h5℄ do �pakowania� maªyh podgrafów w gra�e planarnym. Problem pakowaniaw gra�e G polega na wybraniu z pewnego zbioru podgrafów dopuszzalnyh, podzbiorurozª¡znyh wierzhoªkowo podgrafów, o mo»liwie du»ej moy. Od podgrafów wymagasi� jedynie aby skªadaªy si� ze staªej lizby wierzhoªkow, a ih �dopuszzalno±¢� mo»eby zde�niowana dowolnie. Tak wi� mog¡ to by¢ np. wszystkie krótkie ±ie»ki ª¡z¡epary wierzhoªków (si, ti), i = 1, . . . , k, o oznaza, »e szukamy jak najwi�kszej lizbyrozª¡znyh wierzhoªkowo ±ie»ek ª¡z¡yh te pary.Idea algorytmu jest nast�puj¡a: na poz¡tku przy pomoy klastrów kraw�dziowyhbudujemy w gra�e spejalne �maªe klastry� oraz zbiór wierzhoªków Z, który jest pokryiemwierzhoªkowym konektorów maªyh klastrów. Dodatkowo mo Z jest niewiele wi�kszaod moy optymalnego pakowania dopuszzalnyh podgrafów. Analiza algorytmu konstru-uj¡ego maªe klastry i zbiór Z wymaga reprezentaji gra�znej grafu planarnego, dlategoaªy algorytm jest przeznazony dla grafów planarnyh, a nie dla klasy zamkni�tej naminory. Nast�pnie ±iskamy maªe klastry do pojedynzyh wierzhoªków i de�niujemyih wag� jako lizb� wierzhoªków Z wewn¡trz ±i±ni�tego klastra. W otrzymanym wirtu-alnym gra�e oblizamy klastry wierzhoªkowe, u»ywaj¡ proedury z poprzedniej pray iotrzymujemy �du»e klastry� w gra�e wej±iowym, które maj¡ bardzo maªo wierzhoªkówzbioru Z na brzegah. Innymi sªowy pokryie wierzhoªkowe konektorów du»yh klas-trów jest maªe. Teraz pakujemy optymalnie dopuszzalne podgrafy w du»yh klastrah.12



Post�puj¡ tak pomijamy pewne podgrafy dopuszzalne znajduj¡e si� na miedzyklas-trowym brzegu. Niew¡tpliwie podgrafy te musz¡ zawiera¢ konektory tworz¡e skojarzenie.Z drugiej strony wiemy, »e pokryie wierzhªkowe konektorów du»yh klastrów jest bardzomaªe w porównaniu do rozmiaru optymalnego pakowania. Zatem mo»emy stwierdzi¢, »enasze rozwi¡zanie jest dobrej jako±i, powoªuj¡ si� na znany fakt, »e mo pokryia wierz-hoªkowego jest górnym ogranizeniem moy skojarzenia.W pray [h6℄ podajemy m.in. ulepszon¡ wersj� algorytmu oblizaj¡ego klastrykraw�dziowe w grafah planarnyh, który tym razem dziaªa w znaznie krótszym za-sie O(log∗ n). Pozwala to na oblizanie (1 ± ǫ)-aproksymaji problemów MWIS, MDS iMM, w zasie O(log∗ n) dla staªego ǫ. W poprzednih praah klastry byªy oblizane wzasie O(log n log∗ n) lub dªu»szym. Omawiana praa jest jedn¡ z pierwszyh, w któryhwszystkie algorytmy dziaªaj¡ w zasie sublogarytmiznym (wze±niej z�sto zadowalanosi� zasem polilogarytmiznym i tak byªo te» w przypadku pra [h1℄-[h5℄). Podobn¡tendenj� do rozpatrywania algorytmów synhroniznyh dziaªaj¡yh w bardzo krótkimzasie obserwuje si� obenie z�sto, np. grupa �nska, Suomela i inni, [17℄, rozpatruj¡ al-gorytmy ±i±le lokalne, zyli dziaªaj¡e w staªym zasie. Krótki zas dziaªania algorytmumo»na do pewnego stopnia powi¡za¢ z odporno±i¡ na bª�dy lub z tzw. samostabiliza-j¡, gdy» jest mo»liwe yklizne powtarzanie takiego algorytmu dzi�ki zemu je±li w sieipojawi si� zmiana lub uszkodzenie to algorytm szybko odtworzy prawidªowe rozwi¡zanieproblemu. Zauwa»my te», »e szybka proedura oblizania klastrów dotyzy wyª¡znieklastrów kraw�dziowyh, a nie wierzhoªkowyh, zatem nie oznaza, »e mo»na szybkoaproksymowa¢ problemy typu MWM zy MWDS lub pakowanie maªyh podgrafów (po-zostaje kwesti¡ otwart¡ zy jest w ogóle mo»liwe rozwi¡zywanie tyh problemów w zasiesublogartmiznym).Praa [h6℄ zawiera dodatkowo dowód, »e nie da si� w staªym zasie znale¹¢ staªejaproksymaji problemu MIS w yklu, wykorzystuj¡y twierdzenie Ramseya. Zawieratak»e algorytm losowy, który w staªej lizbie rund i z du»ym prawdopodobie«stwem zna-jduje (1 − δ)-aproksymaj� problemu MIS w gra�e planarnym, dla dowolnego staªego
δ. W praah [h7℄, [h8℄ i [h9℄ skupiamy si� na aproksymaji rozproszonej w grafah,w któryh nie mo»na budowa¢ klastrów. Wydaje si�, »e najprostsz¡ klas¡ grafów o tejwªasno±i s¡ grafy o staªej drzewiasto±i. S¡ to takie grafy, które mo»na przedstawi¢ jakosum� staªej lizby lasów. Klasa ta zawiera w szzególno±i klas� grafów zamkni�t¡ naminory.W pray [h7℄ opisali±my algorytm znajduj¡y (1 − ǫ)-aproksymaj� problemu MMw grafah o staªej drzewiasto±i, dziaªaj¡y w zasie O(log∗ n). Opieramy si� w nim nadwóh faktah: 13



1. W gra�e o staªym stopniu mo»na obliza¢ (1 − ǫ)-aproksymaje problemu MM wzasie O(log∗ n), poprzez oblizanie MIS w wirtualnym gra�e, którego wierzhoªkamis¡ ±ie»ki rozszerzaj¡e, u»ywane standardowo do aproksymowania skojarze«,2. w gra�e dwudzielnym (X, Y, E), gdzie X i Y to zbiory wierzhoªków, mo»na oblizy¢
(1 − ǫ)-aproksymaj� MM w staªym zasie, o ile tylko maksymalny stopie« wierz-hoªków na jednym ze zbiorów X lub Y jest staªy, tak»e posªuguj¡ si� ±ie»kamirozszerzaj¡ymi.Zauwa»my, »e oba wy»ej wymienione rodzaje grafów to szzególne przypadki grafów ostaªej drzewiasto±i. W pray [h7℄ udaªo nam si� uzyska¢ algorytm dla ogólnego grafuo staªej drzewiasto±i. Praa ta udowodniªa wi�, »e jest mo»liwe szybkie i dokªadneaproksymowanie skojarze«, tak»e w grafah, w któryh nie mo»na obliza¢ klastrów. Nieda si� tego powiedzie¢ o innyh problemah grafowyh, takih jak MIS zy MDS, st¡didea aby szerzej �eksploatowa¢� problemy przypominaj¡e skojarzenia.W praah [h8℄ i [h9℄ opisali±my algorytmy znajduj¡e staª¡ aproksymaj� semisko-jarze« w grafah dwudzielnyh, speªniaj¡yh ró»ne zaªo»enia.Nieh G = (U, V, E) b�dzie grafem dwudzielnym, gdzie U i V to zbiory wierzhoªków,a E jest zbiorem kraw�dzi. Oznazmy przez dQ(v) stopie« wierzhoªka v w podgra�e Qgrafu G, a przez ∆(V ) oznazmy maksmalny stopie« na zbiorze V . Semiskojarzeniemw gra�e G nazywamy podgraf M taki, »e ∀u∈UdM(u) = 1, przy zym koszt rozwi¡zania(który minimalizujemy) de�niujemy jako ∑

v∈V d2
M(v) lub podobnie. Problem semisko-jarze« wyst�puje w literaturze pod ró»nymi nazwami, w szzególno±i jako �load balan-ing�. Posiada on nast�puj¡¡ praktyzn¡ motywaj�: wierzhoªki zbioru U mo»my uwa»a¢za (software-owyh) �klientów� podª¡zonyh do �serwerów� ze zbioru V . Ka»dy klientpotrzebuje dokªadnie jednego serwera, przy zym obi¡»enie serwerów (zyli lizba ob-sªugiwanyh przez nih klientów, dM(v)) powinno by¢ w miar� mo»liwo±i równe. Dlategowªa±nie minimalizujemy sum� kwadratów stopni dM(v). Istnieje obszerna litaratura natemat semiskojarze«, [21℄, [20℄, [22℄, jednak omawia ona z reguªy algorytmy sekwenyjnelub rozproszone losowe. Gªówna tehnika aproksymowania semiskojarze« polega na zna-jdowaniu tzw. ±ie»ek poprawiaj¡yh koszt, patrz rysunek 5. S¡ to ±ie»ki parzystejdªugo±i, o ko«ah u i v w zbiorze V , skªadaj¡e si� na przemian z kraw�dzi z M i z

E \ M , speªniaj¡e dodatkowo warunek dM(u) > dM(v) + 1. �ie»ki takie nast�pnie si��rotuje� aby zmniejszy¢ ró»ni� stopni na u i v.Podstawowym skªadnikiem pray [h9℄ jest algorytm rozproszony przeznazony dlagrafów speªniaj¡yh warunek: ∆(V ) ≤ const. Algorytm ten w staªym zasie znajduje
2-aproksymaj� optymalnego semiskojarzenia eliminuj¡ wszystkie ±ie»ki poprawiaj¡ekoszt o dªugo±i 2. Robi to znajduj¡ du»e zbiory takih ±ie»ek i rotuj¡ ih zawarto±¢.14
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�ie»ka poprawiaj�aa koszt o dª.=2Rysunek 5: Semiskojarzenie i ±ie»ka poprawiaj¡a koszt dª.=2.
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URysunek 6: Nieudane rotowanie ±ie»ek poprawiaj¡yh koszt dª.=2.Okazuje si�, »e jest to zynno±¢ nietrywialnym, o wida¢ na rysunku 6. Gdyby zrotowa¢wszystkie ±ie»ki poprawiaj¡e koszt dªugo±i 2 widozne na rysunku, to powstaªyby nowe±ie»ki poprawiaj¡e koszt!W pray opisano tak»e algorytm typu �greedy� wykorzystuj¡y tzw. q-skojarzeniamaximal. Algorytm ten znajduje staª¡ aproksymaje optymalnego semiskojarzenia wgrafah speªniaj¡yh pewne dodatkowe warunki, a jego analiza wykorzystuje analiz� al-gorytmu greedy dla problemu MSSC (Minimum Sum Set Cover), opisanego w pray [20℄.Podgraf Q jest q-skojarzeniem je±li ∀u∈UdQ(u) ∈ {0, 1} oraz ∀v∈V dQ(v) ≤ q. Okazujesi�, »e staª¡ aproksymaj� semiskojarze« mo»na zbudowa¢ z q-skojarze« maximal, o ile wgra�e wej±iowym istnieje optymalne semiskojarzenie M∗ o wªasno±i ∀v∈V dM∗(v) ≥ q. Wpray [h9℄ oraz w jej wersji zasopismowej (jeszze nie zaakeptowanej przez zasopismoJSCC, Journal of Computer and System Sienes) podajemy przykªady grafów, w któryhopisane wy»ej podej±ie gwarantuje szybkie znalezienie staªej aproksymaji semiskojarza-nia. Wydaje si� tak»e, »e to podejsie pozwoli w przyszªo±i rozwi¡za¢ problem w ogólnymgra�e dwudzielnym, w zasie polilogarytmiznym.6 Pozostaªy dorobek naukowy.W praah [p1℄, [p2℄, [p3℄, [p4℄ u»ywamy narz�dzia zwanego spannerem, które powstaªow zasie pra nad algorytmem oblizaj¡ym MM zyli Maximal Mathing, w dowolnyhgrafah [25℄, stanowi¡ym z�±¢ mojej pray doktorskiej. Nieh G = (A, B, E) b�dzietzw. D-blokiem zyli grafem dwudzielnym, ze zbiorami wierzhoªków A i B oraz zbioremkraw�dzi E, speªniaj¡ym warunek: ∀v∈A : d(v) ∈ [D/2, D]. Spannerem nazywamy15



podgraf S grafu G taki, »e:1. S zawiera 1
2
wierzhoªków zbioru A,2. ∀v∈A : dS(v) = 1,3. ∀v∈B : dS(v) < O(1)

D
d(v) + 1,przy zym d(v) oznaza stopie« w G, a dS(v) oznaza stopie« w podgra�e S. W modelurozproszonym mo»na oblizy¢ spanner w zasie O(log3 n), gdzie n = |A| + |B|.Poprzednio spanner byª u»ywany do oblizania w D-bloku du»yh skojarze«. Okazujesi�, »e ma on tak»e inne zastosowania: W pray [p1℄ u»ywamy rodziny spannerów dokolorowania kraw�dziowego grafu przy pomoy O(∆ log n)-kolorów. Kolorowanie rozpros-zone jest w dziedzinie oblize« rozproszonyh problemem równie istotnym jak MIS. Wostatnih latah wida na tym polu dalszy post�p, w postai pra Elkina i Barenboima,[23℄, [24℄.Spanner mo»e te» by¢ u»yty do pakowania ±ie»ek rozszerzaj¡yh w tzw. gra�e warst-wowym, o pozwala aproksymowa¢ skojarzenia. W pray [p2℄ podali±my algorytm znajdu-j¡y 2

3
-aproksymaj� skojrzenia, dziaªaj¡y w zasie O(log6 n). W tym algorytmie spannerjest u»ywany do pakowania ±ie»ek rozszerzaj¡yh dªugo±i 3, a aªy algorytm dziaªa dladowolnego grafu. W pray [p3℄ opisali±my algorytm znajduj¡y (1− ǫ)-aproksymaj� sko-jarze« w gra�e dwudzielnym, dziaªaj¡y w zasie O(logO(1/ǫ) n). Algorytm ten stosujepakowanie ±ie»ek rozszerzaj¡yh o dªugo±i 2k + 1, znów przy pomoy spannerów. Wpray [p4℄ poprawili±my zas dziaªania algorytmu z [p2℄ do O(log4 n), poprzez wprowadze-nie wi�kszej równolegªo±i oblize« w tzw. (D1, D2)-blokah. A zatem dysponujemy algo-rytmem oblizaj¡ym 2

3
-aproksymaj� skojarze«, dziaªaj¡ym w takim samym zasie jakalgorytm znajduj¡y 1

2
-aproksymaje (i jednoze±nie skojarzenie typu Maximal).Je±li hodzi o aproksymaj� przy pomoy klastrów, to opróz klasy grafów zamkni�tejna minory, rozwa»ali±my tak»e klas� grafów dyskowyh, zyli UDG (Unit Disk Graph).S¡ to grafy w któryh ka»dy wierzhoªek jest reprezentowany przez okr¡g o promieniu 1na pªaszzy¹nie, a kraw�d¹ mi�dzy wierzhoªkami istnieje je±li ih okr�gi sie przeinaj¡(zyli wierzhoªki s¡ w odlegªo±i ≤ 2 na pªaszzy¹nie). Ten typ grafów jest motywowanysieiami radiowymi, w któryh komunikowa¢ si� mog¡ wyª¡znie wierzhoªki le»¡e bliskosiebie. Problemy grafowe w UDG maj¡ bogat¡ literatur�, patrz [18℄, [19℄. Siei te z�stowyst�puj¡ tak»e pod nazw¡ �adho networks� lub �sensor networks�.Okazuje si�, »e w tego typu grafah tak»e mo»na budowa¢ klastry w sposób rozpros-zony. Wykorzystuje si� tu eh� grafów UDG o nazwie �bounded growth�, polegaj¡¡ natym, »e w kuli o promieniu k jest o najwy»ej O(k2) niezale»nyh wierzhoªków. Takwi� buduj¡ kule o oraz wi�kszym promieniu skonzymy na kuli o �maªym brzegu� (adokªadniej z maªym MIS-em na brzegu), która mo»e by¢ u»ywana jako klaster. W pray16
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