
Skojarzenia w grafahZadania V i VIPiotr Sankowski4 zerwa 2013Zadania nale»y odda¢ do dnia 20/06/2013.Zadanie 1Rozwa» model aukji bez zazdro±i, w którym masz n agentów, oraz m przed-miotów. Ka»dy agent ima warto±iowanie vi za ka»dy przedmiot, oraz aªkowitybud»et bi jaki jest gotowy zapªai¢. Alokaj¡ proporjonaln¡ nazwiemy alokaje,w której k przedmiotów sprzedawane jest w enie k · p, dla pewnego ustalonego
p i dowolnego k. Zaproponuj algorytm 1 + ǫ-aproksymayjny dla problemuoptymalnej sprzeda»y proporjonalnej przy zaªo»eniu, »e algorytm optymalnysprzedaje o najmniej n2/ǫ przedmiotów?Zadanie 2Rozwa» model aukji taki jak w Zadaniu 1. Masz dan¡ ustalony przydziaªprzedmiotów do agentów, tzn., wiesz, »e ka»dy graz otrzymujemi przedmiotów,gdzie ∑mi ≤ m. Zaproponuj algorytm, który sprawdzi, zy dla tego przydziaªymo»na znale¹¢ eny, takie aby uzyskana alokaja byªa pozbawiona zazdro±i?Zadanie 3Rozwa» aukje w której hesz sprzeda¢ dokªadnie jeden przedmiot. Zaproponujmehanizm, który b�dzie:(a) zgodny motywayjnie i pozbawiony zazdro±i,(b) niezgodny motywayjnie, ale pozbawiony zazdro±i,() zgodny motywayjnie, ale w którym wyst�puje zazdro±¢.
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Zadanie 4Rozwa»my problem stabilnyh maª»e«stw i zaªó»my, »e maierz utworzona z listpreferenji m�»zyzn tworzy kwadrat ªai«ski, tzn. w ka»dej kolumnie wyst�pujeka»da kobieta. Udowodnij, »e wszystkie skojarzenia utworzone przez kolumnytej maierzy s¡ stabilne wtedy i tylko wtedy gdy maierz preferenji kobiet jestdualnym kwadratem ªai«skim? W dualnym kwadraie a jest j-tym wyborem
A wtedy i tylko wtedy gdy A jest (n + 1 − j)-tym wyborem a, dla ka»dego aoraz A.Zadanie 5Rozwa»my nast�puj¡¡ mody�kaje problemu alokaji domów. Mamy dane ngrazy N = f1,

. . . , fn, ka»dy z nih posiada dom. Co wi�ej istnieje hotel,który oferuje ka»demu z grazy pokój z peªnym serwisem w zamian za jego dom.Hotel w tej grze nie jest grazem, a ka»dy z grazy ma ±isª¡ list� preferenjiokre±lon¡ na wszystkih domah i hotelu. Hotel ma do±¢ pokoi dla wszystkihgrazy. Zaproponuj jak efektywnie znale¹¢ stabilny przydziaª grazy do domóworaz pokojów hotelowyh, taki aby »adna grupa grazy nie hiaªa zmieni¢ tegoprzydziaªu?Zadanie 6Udowodnij, »e je»eli graf G rozpi�ty na parzystej lizbie wierzhoªków p mawi�ej ni» (

p− 1
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) kraw�dzi, to zawiera doskonaªe skojarzenie.
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