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klasyczne, listowe, sprawiedliwe (równo±ciowe),
sumacyjne, sumacyjne dla kraw¦dzi, cyrkularne, zwarte, harmoniczne, on-line, L(2,1).
Obowi¡zuj¡ce modele kolorowania:

Largest First (LF), Smallest Last (SL), DSatur, MmSetC,
AMmSetC (GIS), wyznaczanie liczby chromatycznej w oparciu o zasad¦ wª¡czania wyª¡czania, Christodesa, Lawlera, koloruj¡cy drzewo zwarcie, z Twierdzenia 9.8 o zwartym
kolorowaniu iloczynu grafów, Griggs-Yeh, Chang-Kuo.
Obowi¡zuj¡ce algorytmy:

Obowi¡zuj¡ce twierdzenia z dowodami:

1. Lemat 2 o liczbie ck (V ) (zasada wª¡czania-wyª¡czania).
2. Lemat 11.3 o 2-wybieralno±ci naszyjnika Θ2,2,2m .
3. Lemat 11.9 o konstrukcji grafu nie D-wybieralnego.
4. Twierdzenie 11.10 o D-wybieralno±ci naszyjnika Θp,q,r .
5. Twierdzenie o ograniczeniach na cyrkularn¡ liczb¦ chromatyczn¡, przez klasyczn¡
liczb¦ chromatyczn¡.
6. Twierdzenie o warunku dostatecznym na równo±¢ cyrkularnej liczby chromatycznej
i klasycznej.
7. Twierdzenie 9.10 o zwartym kolorowaniu kraw¦dzi drzewa.
8. Twierdzenie 9.19 o zwartym kolorowaniu grafów o maksymalnym stopniu 4 bez
wierzchoªków stopnia 3.
9. Twierdzenie 7.10 o ograniczeniu na harmoniczn¡ liczb¦ chromatyczn¡.
10. Twierdzenie o liczbie kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych.
11. Twierdzenie o ograniczeniach na liczb¦ kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych przedziaªów równych dªugo±ci.

Przykªadowe zadania

1. Podaj przykªad grafu trudnego/ do±¢ trudnego dla obowi¡zuj¡cego algorytmu np
LF.
2. Poda¢ przykªad grafu dwudzielnego na n wierzchoªkach dla którego algorytm LF
√
u»yje O( n) kolorów niezale»nie od kolejno±ci wierzchoªków (ani od losowa«).
3. Na ile kolorów pokoloruje obwi¡zuj¡cy algorytm dany graf/ graf o danych wªasno±ciach. np Dsatur graf dwudzielny, SL drzewo, graf zewn¦trznie planarny (graf
planarny którego wszystkie wierzchoªki le»¡ na zewn¦trznej ±cianie).
4. Zaprezentuj dziaªanie obowi¡zuj¡cego algorytmu na podanym przykªadzie.
5. Zaprojektuj modykacje obowi¡zuj¡cego algorytmu dla obowi¡zuj¡cego modelu. (Im
lepsza propozycja tym lepiej oceniona) Wska», graf dla które zaproponowany algorytm koloruje nie optymalnie. np SL dla kolorowania listowego.
6. Pokaza¢ »e dany graf nie jest k -wybieralny (D-wybieralny).
7. Znale¹¢ optymalne pokolorowanie danego grafu zgodnie z obowi¡zuj¡cym modelem.
8. Wyznaczy¢ i uzasadni¢ decytowo±¢ podanego grafu (kolorowanie zwarte).

