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Niniejsza rozpra\l,a pośrł,ięcorra jest zastosorł,atlirr metody probabilistl'czriej
u, dorvodzerriti tr', ierdzeli kombinatorycznl,ch dotl,czących unikania rvzorcórv.

NIetoda probałlilistl.czna w kombinatorl,ce to szczególn1, sposób rvl.korzl'sta,rria

trł,ierdzeń rachunku prarldopodobieństrva pozlł,alający dori,oclzić istrrienie obiek-

tórv inaterrratycznl,ch spełniającl,ch określorre lvłaścirr,oŚci. \V swej podstalł'orł'ej

rversji ztrkłada korrstrukcję oclpowiedniej przestrzerri plobabilistvcznej i dorł'Ód,

że 1osorł,o 11,yłlrarry obiekt z tej przestrzeli z ntezerorvvm prawdopodobieństu,en
posiacla pożądane rł,łaściu,ości.

\\raznl.nr rvl-nikiem metody probabilist;,.cznej jest Lokalny Lelrrat Lor.ńsza
pozrva}ając}. rra dorł,odzenie istnienia strrrktur unikającr.c}r zbioru lokaln1,'clr rr'łti-

sności. Pośród wielrr lr,ersji letrratri istrrieje rórł,niez u,ersja algorvtrrticzna. lv
której za pomocą prostego algorl.tmu ty,,prr Las Vegas o łł,ielomianorł,vnr ocze-

kiwanl.n cza,sie działania konstruorł-ary-- jest obiekt rrrrikając1,, rvsz}-stkich niepo-

rząda,nvclr rł,łasrrości ]okalnvcfi. Algorl,tm działa prz1, załozerriu, że lr,sz},stkie

zclarzenia A są deterninorł,ane ptzez skończorrą liczbę niezaleznlrgh zrnienn1,'clr

losorł,).ch P. \\I ogólnei postaci algorl.tp przeclstałr,ia się następrrjtlclo:

\\r pierlvszl,rn kroku algorvtnr przl,pisuie losorł,e lvaltoŚci rlszvstkirn znrietr-

n_vtn losornr.tnp € P. Następnie 11, głórł,rrej pętli losorvo zrrrierria rvartoŚci zurierr-

nl.ch losorvr.clr składając1,-cli się na zac}rodzące zdarzenia A aż do osiągrrięcia
svtuac.ji. rł, której żadlrc ze zclarzeń rrie zachodzi.

Poza oczr.rł,istl.m atutenr takiego podejścia, czvli bezpośredniej konstrukcji
obiektólł, spełniającr,clr dane zależrrości. pozlł,ala otro rówież na popra:,vienie

niektórvclr oszacor,l,ań rvvnikającl.ch z niealgorvtnricznl,clr rł,crsji iemattr. .Jest to
rrrożline dzięki skolzystaniu z reltrcji między ztlicnnl,tłri ]9591ryytni p a rrnikatil'rni
zdarzeniauri A. co wvml,ka się klasycznej wersji 1enratu.

Drłra przeclsta-,l iotle rł, rozprar.vie rvrrniki dotl,czące rrnikania rl zolcórł, rł' sło-

rł.aclr (rozciział 2) oraz grafaclr (rozdział 3) istotnie korzvstają z tej relacji oraz
aigorlrlmig2lrej rversii lematu,

pierll,sze trvierdzenie przedstarłlicllle \v rozpra\vie .jest rvrrnikiern sarnoclziclnej
pracl,arrtora i dotyc71, uriikania $,zorcólt (tj. takiclr ciągór.ł, zrlakórv, rł, których
poszclzcgólne podciągi mogą zostać plzl,pisalre kolejrro po sobie rł,r,stęprrjąc},In

zniiennl,m g:ę rł-261g1) r,r, słorł,ach częścior.vl,ch.



Twierdzenie. Jeśli, p .jest wzorce?Tl o nl, ż 2 un,ienn,ych, takim, że |1l > 2"', to
p jest *.-uni,kal,n,y nad alfabetem ternarn,ym,.

Pojęcie x-rrnikalności 1.yystępujQce w \vypo\ĄIiedzi trł,ierclzenia jest natltral-
nym rozszerzetriem rrnikalrrości na słorva częścio-nl,e, Trvicrdzerrie to przl,bliża
pełną klasvfikację rvzorcórł, na tirkie, które są unikalne \v sło\\,ach częściorvych
rrad a]fabetetn binarnym. ternarnyrn i takie. które nie są unikalne rrad żadrrl,rn
skoirczonym a]f'abetenr zostalĄriając problem ot\valt}-ln jed1,,nie dla trzec]r lł,zor-
córł, o drł,óclr zniierrrrvclr.

Drrrgim prezento$ranl,n rvlłrikicm jest dowód trvierdzenia:

TWierdzenie. Istn,i,e.je funkc.ja f taka, że jeśli T .jest d,rzeu;errt o szerokości
śr:i,eżkouej w to,istnieje nźerepetytywne koloro,wani,eT z list o długości f (u).

R.azerrr z ltn: zaprezentowany jest prą.kłacl klas1,- $rafórr, o szerokości ścież-
kolve.j 2. dla ktćlre-j rrie istnieje skoirczone ł takie, ze każdv z grafórv z tej klasv
da się pokolororł,ać z 1ist długości k. Twierdzcnie to zostało udorł,oclrrione rł,e

rł,spółpracr. z ,Jakubem Kozikiern. Piotrem \,Iickienr oraz Glvenaćlern ,Joretem.
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