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"Indeksy topologiczne w teorii graftiw''

,

Przedmiotem rozpraĘ są wybrane indeksy topologiczne w grafach . W szczególności tozprawa
dotYczY dwóch typów indeksów: indeksów topologicznych wywo dzących się z klasy cznęgo indeksu

w

Więnera (wprowadzonego

1947 roku przez Harry'ego Wienera) oraz indeksów zwięanych z

acenĘcznoŚcią. Pracaliczy 7t stron, składa się ze wstępu

i

trzech rozdziałow, z czego pierwszy to

Podstawowe definicje. Na końcu znajduje się lista symboli, spis rysunków oraz licząca
bibliografia. układ rozpraw jest właściwya tytuł zgodny z jej treścią.

9I pozycji

Zasadnicza częŚc pracy jest zawartaw rozdziale drugim i w rozdziale trzecim. Rozdział drugi

doĘczY indeksu Wienera

i

indeksów §pu Wienera. PodrozdziaĘ 2.I oraz ż.2 to wprowadzenie do

zasadniczęgo tematu rozpraw. Podana została definicja indeksu Wienera (będącego sumą odległości

PomiędzY wierzchołkami

w grafie) oraz

deftnicje indeksów typu Wienera: biegunowego indeksu

Wienera, indeksu hyper-Wiener, zmodyftkowanego indeksu Wienera wraz
PojęĆ w literu1llrzę

i przedstawieniem problemów d,otyczących

z umiejscowieniem Ęch
tych indeksóq które są w literaturze

rozwaŻane. Nowe wyniki zawarte w pracy doktorskiej dotyczące indeksów typu Wieneru są zxviązane
z uogólnionYm biegunowym indeksem Wienera. W przypadku tego indeksu znane są jego wartości
dla
jego
drzew oraz algorYtmY
Wznaczania. W rozprawie zostały zdefiniowane, w sposób rekurencyjny,

dwudrzewa

i dla tej klasY

grafów .vqYznaczona zostńa maksymalna wartośćuogólnionego

biegunowego indeksu Wienera, Ponadto zaprezentowane są dwa przykłady dwudrzew
ekstremalnych.

W

tozdziale drugim Podane jest również ciekawe twierdzenie (Twierdzęnie 2.4.10) o rcalizacji,
Podające Że dla kużdej liczby całkowitej k>_4 istnieje dwudrzewo o określonych własnościachz
ekstremalnym biegunowym indeksem Wienera.

Rozdziń trzęct jest najmocniejszą częściąrozprary i dotyczy indeksów związanych z
acenĘczstoŚcią Są to: indeks AEDS ( z ang. adjacent ęccentric distanse sum index) oraz index EDS (z

ang, eccentric distance sum). Indeksy te (podobnie jak indeksy typu Wienera) są wielkościami
liczbowymi i podstawowe problemy są związane z uzyskiwaniem dobrych oszacowń dla tych

indeksów Index AEDS wprowadzili Sardana

i

Madan

w 2002 roku.

Znane są

wyniki doĘczące

oszacowania tego indeksu zarówno dolne jak i górne podane ptzez Hua i yu wtaz z charakteryzacją
grafow ekstremalnYch. W Przedłożonej rozprawie podane zostało dolne oszacowanie indeksu AEDS

będące uogólnieniem wyniku Hua
oszacowania dla indeksu AEDS
3.1.6).

i Yu

(Twierdzęnię

3.I.4.) Podane są również nowe

z wykorzystaniem indeksu Wienera (Twierdzenie

górne

3.1.5, Twierdzenie

W literaturze możta znależc rożne oszacowania indeksu AEDS w zalężnościod znanych

Parametrów grafowYch (na przyl<ład w zalężnościod: minimalnego stopnia wierzchołka,,

Iicńy

PoĘwającej, spójnoŚci wierzchołkowej, spójności krawędziowej,licńy chromaĘcznej). W rozprawie
doktorskiej jest dokonany przęgląd takich oszacowań. Wśród tych rezultatów znĄdujemy dolne
oszacowanie indeksu

AEDS podane przez Qu i Cao w 2015 roku z wykorzystaniem liczby

chromatYcznej grafu. (Twierdzenie 3.1.9). Oryginalny dowód tego twierdzenia jest skomplikowarry,
natomiast W rozprawie doktorskiej majdujemy nowy elegancki dowód, co jest warte podkreślenia.

W

kolejnYm Podrozdziale rozważana jest specjalna klasa grafow będących ńączeniem

dowolnego sPÓjnego grafu

i

gwiazdy. Dokonując dla grafow z tej klasy szczegolnej operacji (ściągania

krawędzi), dokonane zostŃo porównanie jaki ma to wpłw na wartośćindeksu AEDS.

KolejnY rozwtzany indeks związany

z

acentrycznościa to indeks

EDS, któremu zostń

w 2002 roku Gupta, Singh i Madana. W
rozPrawie Podane zostały dolnę oszacowania tego indeksu dla specjalnych struktur grafowych
PoŚwięconY Podrozdziń 3.2. Indeks ten wprowadzili

(Twierdzenię3.2.9,Twierdzenie3.Z.IO),które uogólńająwyniki Hua, Xu i Wen.
TematYka roz?ra'v{Y doktorskiej jest interesująca i aktualna o czym świadczybibliografia
obejmująca, w zdecYdowanej większości,artykuĘ opublikowane stosunkowo niedawno.
Wyniki
zawallę w rozPrawie Są W znacznej częŚci opublikowane. Pani mgr Katarzyna Broniszewska jest
wsPÓłautorką ttzech aĘkułóą (Pozycje [5], [6],
l7]) z czego 2 ukazały się w czasopiśmi e Annales

UMCE, sectio

Aa

jeden

w Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and

Information SYstems. WszYstkie zamięszczone w rozprawie wyniki są w mojej
ocenie merytorycznie
poprawne.

Uwazam, Że Praca nie jest zredagowana zę szczęgólną dbałościąo styl
Znajdują się liczne literówki i niezbyt poprawne konstrukcje zdaniowe. Takźre
Zawsze

na

gorze stronY

co nie

Zawszę jest fortunne (np. str. 15, 16).

Podrozdział nie jest konieczny skoro jest tylko jeden. Co więcej

i

stronę edytorską.

rysuŃi

znajdują się

W rozdziale pierwszym
pierwsze zdanie z podrozdziału 1.1

,,Grafem nazYw(tmY zbiór wierzchołków, które mogq być połqczone lłmłędziąmiw taki sposób, ze

kazda lcrawędŹ kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków" nie jest ścisłądefinicją grafu,której
naleŻałobY się sPodziewaĆ w pracy doktorskiej. Takich uchybień jest więcej np. oznalzenie
krawędzi
bYwa róŻnę: jako {x,Y} (str. 1I) a później xy. Symbol grafu pełnego (str. 8) pojawia
się przed jego
definicją (str. 9). Także wYstęPujące pomyłki Ępu: indela został wprowadzony przez Hararego
Wenera zamiast Harry'ego Wienera są nieforlunne, biorąc pd uwagę znaczenie Hararego w teorii
grafów. Są to jedynie przyl<łady występujących niedociągnięć.
Przedstawione PoWYZej uwagi krytyczne, nie wpływają istotnie na moją pozyĘwną ocenę
przedłożonej rozprav,ry doktorskiej. IJważam, że Pani mgr Katarzyna Broniszewska przedstawiła
wartoŚciową roz9rawę, wykazała się majomościątematu, literatury technik dowodowy ch i
narzędzi
stosowanYch w teorii grafow. Zawarte wyniki w rozprawie doktorskiej rozszetzają wiedzę
dotyczącą
omawianych indeksów topologicznych i wnoszą pewien wkład w teorię grafow.

W związku z powyższym stwierdzam, że przedłożona rozprawa spełnia wymogi
rozprawom doktorskim określone w art. 13 Ustawy
Broniszewskiej do

dal

i

stawiane

wnoszę o dopuszczenie Pani mgr Katarzyny

szych etapów przewo du doktorskie go.

