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Algebraiczne algorytmy grafowe

Metody algebraiczne okazały się bardzo użyteczne w konstrukcji algorytmów grafowych, poczy-
nając od obliczania domknięcia przechodniego grafu, a kończąc na zliczaniu doskonałych sko-
jarzén w grafie. Konstruowane w ten sposób algorytmy wykorzystują jako podprocedury opera-
cje macierzowe takie jak mnożenie macierzy, czy obliczanie wyznacznika. Dzięki temu zyskują
na czytelnósci, oraz w wielu przypadkach dają asyptotycznie najszybsze rozwiązania. Jednym
z tematów moich badań jest zastosowanie metod algebraicznych w konstrukcji algorytmów dy-
namicznych. Poprzez konstrukcje asymptotycznie najszybszych algorytmów dla dynamicznego
domknięcia przechodniego (FOCS’04) udało mi się pokazać, że także w tym przypadku metody
algebraiczne są bardzo użyteczne. Algorytmy te oparte są na pierwszych dynamicznych algoryt-
mach dla problemów macierzowych, takich jak dynamiczne obliczanie wyznacznika, czy dyna-
miczne obliczanie macierzy odwrotności. Technika ta okazała się także przydatna w konstrukcji
dynamicznych algorytmów na obliczanie odległosci w grafach (COCOON’05).

Używając metod algebraicznych, razem z Marcinem Muchą, udało nam się skonstruować szyb-
sze od dotychczas znanych algorytmy dla problemu znajdowania doskonałych skojarzeń (FOCS’04).
Pokazalísmy, że klasyczna technika Lovásza testowania, czy graf ma doskonałe skojarzenie w
czasieO(nω), może zostác także użyta do znajdowania doskonałych skojarzeń (ω to wykładnik
mnożenia macierzy). Technika ta stosuje się także w przypadku grafów planarnych i pozwala
znajdowác doskonałe skojarzenia w grafach planarnych w czasieO(n

n
2 ).

Bardzo niedawno pokazałem, że taka sama praca jak w przypadku sekwencyjnym wystarcza
do znalezienia doskonałych skojarzeń równolegle (SPAA’05). Używając podobnych technik udało
mi się skonstruowác także algorytmy dla problemu ważonych skojarzeń. Wynik ten jest w przygo-
towaniu do publikacji.

W tym roku pokazałem jak zastosować techniki algebraiczne do konstrukcji statycznego algo-
rytmu obliczania najkrótszych́scieżek z jednego wierzchołka w grafie w czasieO(Wnω), gdzieW



oznacza największą co do modułu całkowitą wagę krawędzi (ESA’05). Dla grafów gęstych o ma-
łych wagach, algorytm ten działa szybciej niż algorytm Goldberga działający w czasieÕ(mn0.5 log W ),
oraz szybciej niż algorytm Bellmana-Forda działający w czasieO(nm).

Randomizowane schematy aproksymacyjne

Wiele problemów symulacyjnych pojawiających się w mechanice statystycznej może zostać sfor-
mułowanych jako problemy zliczania, np. problem monomerów i dimerów może być przeformu-
łowany na problem zliczania skojarzeń w pewnym grafie. Większość tak otrzymanych problemów
jest #P-zupełna i najprawdopodobniej nie istnieją dla nich dokładne algorytmy wielomianowe. W
moich badaniach w tej dziedzinie pokazałem nowe algorytmy zliczające doskonałe skojarzenia
(STACS’03) oraz pokazalem nową ogólną konstrukcję algorytmów zliczających (ESA’03).

Spintronika i obliczenia kwantowe

Moje badania w dziedzinie spintroniki są luźno związane z moimi zainteresowaniami informatycz-
nymi. Spintronika to nauka zajmująca się konstrukcją urządzeń elektronicznych wykorzystujących
spin elektronu. Przykładami istniejących urządzeń spintronicznych są głowice odczytujące dys-
ków twardych, które dzięki wykorzystaniu zjawisk spinowych są bardziej czułe, oraz magnetyczne
pamięci o dostępie swobodnym (MRAM). Spintronika zajmuje się także problemem konstrukcji
komputerów kwantowych operujących na spinie elektronu. Pracuję nad stworzeniem teoretycz-
nego modelu, który umożliwiałby opisanie zjawisk spinowych w półprzewodnikach. Model ten
został dotychczas z sukcesem wykorzystany do wyjasnienia podstawowych zjawisk spinowych,
takich jak wstrzykiwanie spinów, detekcja prądu spinowego, czy opis odziaływań międzywar-
stwowych.
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