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Mosty królewieckie

W Królewcu, na rzece Pregole znajduj¡ si¦ dwie wyspy poª¡czone ze sob¡, a
tak»e z brzegami za pomoc¡ siedmiu mostów, tak jak pokazuje rysunek

Czy mo»liwe jest, aby wyruszy¢ z dowolnej cz¦±ci l¡dowej miasta przej±¢
przez ka»dy z mostów dokªadnie jeden raz i powróci¢ do punktu wyj±ciowego
(bez przepªywania przez rzek¦)?

2 / 106



Mosty królewieckie

W Królewcu, na rzece Pregole znajduj¡ si¦ dwie wyspy poª¡czone ze sob¡, a
tak»e z brzegami za pomoc¡ siedmiu mostów, tak jak pokazuje rysunek

Czy mo»liwe jest, aby wyruszy¢ z dowolnej cz¦±ci l¡dowej miasta przej±¢
przez ka»dy z mostów dokªadnie jeden raz i powróci¢ do punktu wyj±ciowego
(bez przepªywania przez rzek¦)?

3 / 106



Mosty królewieckie

W Królewcu, na rzece Pregole znajduj¡ si¦ dwie wyspy poª¡czone ze sob¡, a
tak»e z brzegami za pomoc¡ siedmiu mostów, tak jak pokazuje rysunek

Czy mo»liwe jest, aby wyruszy¢ z dowolnej cz¦±ci l¡dowej miasta przej±¢
przez ka»dy z mostów dokªadnie jeden raz i powróci¢ do punktu wyj±ciowego
(bez przepªywania przez rzek¦)?

4 / 106



Mosty królewieckie

Leonhard Euler (ur. 15 kwietnia 1707 r. w Bazylei - Szwajcaria, zm. 18
wrze±nia 1783 r. w Petersburgu - Rosja) - szwajcarski matematyk, �zyk i
astronom, jeden z twórców nowoczesnej matematyki.
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Podstawowe de�nicje

De�nicja

Grafem nazywamy par¦ (V ,E), gdzie V jest zbiorem wierzchoªków,
natomiast zbiór E jest zbiorem kraw¦dzi � ªuków ª¡cz¡cych odpowiednie
wierzchoªki.
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Podstawowe de�nicje

De�nicja

Drog¡ w gra�e nazywamy taki ci¡g kraw¦dzi, »e ko«cem dowolnej kraw¦dzi
tego ci¡gu, oprócz ostatniej, jest pocz¡tek nast¦pnej kraw¦dzi.
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Podstawowe de�nicje

De�nicja

Drog¦, która zaczyna si¦ i ko«czy w
tym samym wierzchoªku nazywamy
drog¡ zamkni¦t¡.
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Podstawowe de�nicje

De�nicja

Stopniem wierzchoªka nazywamy liczb¦ kraw¦dzi wychodz¡cych z tego
wierzchoªka. Stopie« wierzchoªka v oznaczamy symbolem deg(v) .

a
b

c d

e

f
g

h

deg(a) = 3
deg(b) = 3
deg(c) = 4
deg(d) = 3
deg(e) = 4
deg(f ) = 3
deg(g) = 4
deg(h) = 2
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Cykl Eulera

De�nicja

Cyklem Eulera nazywamy tak¡ zamkni¦t¡ drog¦, która przechodzi przez
ka»d¡ z kraw¦dzi dokªadnie jeden raz.
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Cykl Eulera

De�nicja

Cyklem Eulera nazywamy tak¡ zamkni¦t¡ drog¦, która przechodzi przez
ka»d¡ z kraw¦dzi dokªadnie jeden raz.
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Cykl Eulera

Twierdzenie (Euler, 1736)

W gra�e istnieje cykl Eulera wtedy i tylko wtedy, gdy ka»dy wierzchoªek tego
grafu ma stopie« parzysty, tzn. gdy w ka»dym wierzchoªku tego grafu
spotyka si¦ parzysta liczba kraw¦dzi.
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Problem komiwoja»era

Komiwoja»er w czasie
podró»y musi odwiedzi¢
pewn¡ ilo±¢ miast. Odlegªo±ci
mi¦dzy tymi miastami s¡
dane.

Powstaje pytanie: W jakiej
kolejno±ci powinien on
odwiedzi¢ wszystkie te
miasta dokªadnie jeden raz i
powróci¢ do domu,
przebywaj¡c najmniejsz¡
liczb¦ kilometrów?
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Problem komiwoja»era

Sieradz Lodz

Kalisz Warszawa

Konin

56 201

227

51 130104 187

60

91 108

Kalisz, Konin, Warszawa, �ód¹,
Sieradz, Kalisz

498

Sieradz Lodz

Kalisz Warszawa

Konin

56 201

227

51 130104 187

60

91 108

Kalisz, Sieradz, Konin,
�ód¹, Warszawa, Kalisz

607
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Cykl Hamiltona

De�nicja

Cyklem Hamiltona nazywamy tak¡ drog¦ zamkni¦t¡, która przechodzi przez
wszystkie wierzchoªki grafu, przy czym przez ka»dy wierzchoªek oprócz
pierwszego i ostatniego dokªadnie jeden raz.
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Problem komiwoja»era

Znale¹¢ cykl Hamiltona w gra�e

Sieradz Lodz

Kalisz Warszawa

Konin

56 201

227

51 130104 187

60

91 108
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Problem komiwoja»era

Teoretycznie problem komiwoja»era mo»na rozwi¡za¢ poprzez wyznaczenie

(5− 1)!

2
= 12

cykli Hamiltona i wybranie tego, który ma najmniejsz¡ sum¦ wag.

Ogólnie rozwi¡zuj¡c problem komiwoja»era mamy

(n − 1)!

2

cykli.

Je±li mieliby±my komputer generuj¡cy milion permutacji na sekund¦, to

dla n = 10 ilo±¢ cykli wynosi (10−1)!
2

= 181440, czas oblicze« wynosi ok.
0.18s

dla n = 20 ilo±¢ cykli wynosi (20−1)!
2

= 60822550204416000 - czas
oblicze« wynosi ok. 2 tys. lat
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Historia TSP - Travelling salesman problem

http://www.tsp.gatech.edu//history/pictorial/dfj.html
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Problem komiwoja»era
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Problem chi«skiego listonosza

Problem ten zostaª postawiony pierwszy raz w 1962 roku przez matematyka
chi«ski Mei-Ku Kwan.

Wiadomo, »e listonosz dor¦czaj¡c poczt¦ musi przej±¢ przez wszystkie ulice
danego rejonu i powróci¢ na poczt¦.

Jak zaplanowa¢ drog¦ listonosza, aby odwiedziª on wszystkie ulice i
jednocze±nie pokonaª jak najkrótsz¡ drog¦?
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Droga listonosza

65 / 106



Droga listonosza

66 / 106



Droga listonosza

67 / 106



Droga listonosza

68 / 106



Droga listonosza

69 / 106



Droga listonosza

70 / 106



Droga listonosza

71 / 106



Droga listonosza

72 / 106



Droga listonosza

73 / 106



Droga listonosza

74 / 106



Droga listonosza

75 / 106



Droga listonosza

76 / 106



Droga listonosza

77 / 106



Droga listonosza
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Program EuleX

http://logistyka.math.uni.lodz.pl/
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Skojarzenia

De�nicja

Niech dany b¦dzie graf G = (V ,E). Dowolny podzbiór kraw¦dzi U ⊂ E
nazywamy skojarzeniem, je±li »adne dwie kraw¦dzie w M nie maj¡ wspólnego
wierzchoªka.

x6
x4

x5

x1 x2
x3

kraw¦dzie {{x1, x2}, {x5, x6}} tworz¡
skojarzenia

kraw¦dzie {{x1, x4}, {x2, x3}, {x5, x6}}
tworz¡ skojarzenie

kraw¦dzie {{x1, x2}, {x1, x4}} nie
tworz¡ skojarzenia

ka»da pojedyncza kraw¦d¹ grafu te»
tworzy skojarzenie
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Skojarzenie peªne w gra�e dwudzielnym I

Ze wzgl¦du na szerokie zastosowania b¦dziemy dalej rozwa»a¢ skojarzenia
peªne ograniczaj¡c si¦ do grafów dwudzielnych to znaczy takich grafach, w
których mo»emy wydzieli¢ dwa rozª¡czne zbiory wierzchoªków V1 i V2 (biaªe
wierzchoªki i czarne wierzchoªki) takie, »e wszystkie kraw¦dzie ª¡cz¡ jedynie
wierzchoªki z ró»nych zbiorów V1 i V2 (biaªe z czarnymi) . Niech wi¦c
G = (V1 ∪ V2,E), b¦dzie grafem dwudzielnym.

De�nicja

Skojarzeniem peªnym (lub caªkowitym) z V1 do V2 w gra�e dwudzielnym
G = (V1 ∪ V2,E) nazywamy takie skojarzenie, »e dla ka»dego wierzchoªka
v ∈ V1 istnieje w skojarzeniu kraw¦d¹ nim incydentna.
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Skojarzenie peªne w gra�e dwudzielnym I

y1 y2 y3 y4

x1 x2 x3

y1 y2 y3 y4

x1 x2 x3V1

V2 y1 y2 y3 y4

x1 x2 x3

a) b) c)

V1 V1

V2 V2

a) przykªadowe skojarzenie peªne: {{x1, y1}, {x2, y2}, {x3, y4}},
b) przykªadowe skojarzenie peªne: {{x1, y2}, {x2, y3}, {x3, y4}},
c) nie istnieje skojarzenie peªne z V1 do V2, poniewa» trzy wierzchoªki

zbioru V1 s¡ incydentne tylko z dwoma wierzchoªkami ze zbioru V2.
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Twierdzenie Halla

Rozwa»my graf dwudzielny G = (V1 ∪ V2,E). Niech dla ka»dego podzbioru
wierzchoªków U zawartego w zbiorze V1 (U ⊂ V1) zbiór ϕ(U) oznacza zbiór
tych wierzchoªków v2 ∈ V2, dla których istnieje v1 ∈ U, taki »e »e
{v1, v2} ∈ E .

p1 p2 p3 p4

a1 a2 a3V1

V2 p5

a4

U = {a1, a3} ⊂ V1 ϕ(U) = {p2, p4} ⊂ V2

Twierdzenie Halla, 1935.

W gra�e dwudzielnym G = (V1 ∪ V2,E) istnieje skojarzenie caªkowite z V1

do V2 wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka»dego podzbioru U zbioru V1 zachodzi
nierówno±¢

|U| ≤ |ϕ(U)|
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Przykªad - problem kojarzenia maª»e«stw

Dany jest sko«czony zbiór dziewcz¡t V1, z których ka»da zna pewn¡ liczb¦
chªopców ze zbioru V2. Jakie musz¡ by¢ speªnione warunki, by ka»da
dziewczyna mogªa zosta¢ »on¡, którego± ze znanych jej chªopców?

Zbiór dziewcz¡t {d1, d2, d3, d4}
Zbiór chªopców {c1, c2, c3, c4, c5, c6}

c1 c2 c3 c4

d1 d2 d3V1

V2 c5

d4

c6

Istnienie kraw¦dzi {di , cj} oznacza, »e dziewczyna di zna chªopca cj .
Jednym z rozwi¡za« jest skojarzenie peªne

{{d1, c1}, {d2, c4}, {d3, c5}, {d4, c6}}
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Problem dwóch magików

W przedstawieniu bierze udziaª dwóch magików. Jeden z nich chowa si¦ poza
scen¡. Drugi wyci¡ga z tali¦ 52 kart. Kto± z publiczno±ci wybiera pi¦¢
dowolnych kart z talii. Magik wybiera jedn¡ z nich i odkªada j¡ do talii.
Pozostaªe cztery karty s¡ skªadane.

W tym momencie drugi magik, który do tej pory nie widziaª co dziaªo si¦ na
scenie wchodzi na scen¦. Pierwszy magik rozkªada przed nim w poziomie
cztery odªo»one karty.

Czy jest mo»liwe, aby pierwszy drugi magik odgadª, któr¡ kart¦ z pi¦ciu kart
wybranych przez publiczno±¢ odªo»yª do talii pierwszy magik?
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Kolorowanie map

Ile najmniej kolorów potrzeba u»y¢ do pokolorowania mapy?

91 / 106



Dla danej mapy szukamy takiej reprezentacji, aby ka»da kraw¦d¹ byªa granic¡
mi¦dzy s¡siednimi pa«stwami (regionami).

W ten sposób kolorowanie mapy jest równowa»ne z kolorowaniem regionów
grafu przypisanego tej mapie.
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Kolorowanie map

Twierdzenie

Map¦ mo»na pokolorowa¢ dwoma kolorami wtedy i tylko wtedy, gdy ka»dy jej
wierzchoªek jest stopnia parzystego.
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Kolorowanie map
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Kolorowanie map
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Kolorowanie map

Twierdzenie (O czterech kolorach, 1976)

Ka»da mapa mo»e by¢ pokolorowana wªa±ciwie co najwy»ej czterema
kolorami.
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Zagadka do domu

Na przyj¦cie do pa«stwa Szaradków przychodz¡ 4 pary. W sumie jest wi¦c 5
par � 10 osób.

Go±cie witaj¡ si¦ ze sob¡, przy czym osoby w parze nie wymieniaj¡ powita«
mi¦dzy sob¡.

W pewnym momencie Pan Szaradek przerywa powitania i prosi ka»dego z
uczestników (oprócz siebie) o wpisanie na karteczce liczby osób, z którymi si¦
przywitaª/przywitaªa.

Nie ogl¡daj¡c karteczek Pan Szaradek chowa je do pudeªka.

Kiedy karteczki zostaªy zebrane okazaªo si¦, »e na ka»dej z nich jest wypisana
inna liczba.

Z iloma go±¢mi przywitaªa si¦ Pani Szaradkowa?
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