
Gry ramseyowskie na grafach planarnych

Sªowa kluczowe: online Ramsey games

Prezentuj¡cy: Tomasz Krawczyk

Autorzy: J. Grytczuk, M. Haªuszczak, H. Kierstead, Sarka Petri£kova

Problem. Rozwa»my nast¦puj¡c¡ gr¦ w wymuszanie grafu G, rozgrywan¡ pomi¦dzy dwoma
graczami: Prezenterem iMalarzem. W trakcie gry Prezenter buduje graf planarny, wprowadza-
j¡c jego kolejne kraw¦dzie (by¢ mo»e wraz z nowymi wierzchoªkami). Malarz koloruje ka»d¡
kraw¦d¹ natychmiast po jej wprowadzeniu jednym z dwóch kolorów: czerwonym b¡d¹ niebieskim.
Gr¦ wygrywa Prezenter je»eli posiada strategi¦, która niezale»nie od przyj¦tej strategii Malarza,
wymusi pojawienie si¦ w prezentowanym gra�e monochromatycznej kopii grafu G. W przeci-
wnym przypadku, gr¦ wygrywa Malarz.

Nazwijmy opisan¡ powy»ej gr¦ gr¡ ramseyowsk¡ w klasie grafów planarnych. Grytczuk,
Haªuszczak i Kierstead [GHK04] postawili nast¦puj¡c¡ hipotez¦: w grze ramseyowskiej w
klasie grafów planarnych Prezenter ma strategi¦ wymuszaj¡c¡ wyst¡pienie monochromaty-
cznego grafu G wtedy i tylko wtedy, gdy G jest grafem zewn¦trznie planarnym. W pracy
[Pet44] Petri£kova wykazaªa, »e hipoteza ta jest tylko cz¦±ciowo prawdziwa udowadniaj¡c, »e
w grze na grafach planarnych Prezenter mo»e wymusi¢ nie tylko ka»dy graf zewn¦trznie pla-
narny, ale równie» pewne grafy, które zewn¦trznie planarne nie s¡.

Pytanie jest nast¦puj¡ce: Czy istnieje taki graf planarny G, »e w grze na grafach planarnych
Malarz posiada strategi¦ unikaj¡c¡ monochromatycznych kopii grafu G? Pytanie to jest ot-
warte nawet wówczas, gdy graf G jest klik¡ na czterech wierzchoªkach. Czy mo»e jest tak, »e
Prezenter mo»e wymusi¢ ka»dy graf planarny?

Podobne pytania rozwa»ane byªy ju» w innych klasach grafów. Dla przykªadu, w grze na
grafach k-kolorowalnych Prezenter mo»e wymusi¢ ka»dy graf k-kolorowalny [GHK04], w grze
na grafach o liczbie koloruj¡cej co najwy»ej (2d − 1) Prezenter mo»e wymusi¢ ka»dy graf o
liczbie koloruj¡cej d [CFS14]. Pomimo i» literatura dotycz¡ca gier ramseyowskich jest ju»
do±¢ bogata, brak jest dotychczas wyników pokazuj¡cych nietrywialne strategie dla Malarza.
Strategia dla Malarza unikaj¡cego kliki K4 (lub innego grafu planarnego) w grze na grafach
planarnych mogªaby by¢ pierwszym takim przykªadem.
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