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En k-likformig hypergraf H best̊ar av en mängd noder V och en mängd
hyperkanter E. Varje hyperkant är en mängd av k stycken noder. (En
vanlig graf är allts̊a en 2-likformig hypergraf.) En hyperklick i H best̊ar av en
delmängd C av noderna s̊a att för varje delmängd X av C med storlek k s̊a är
X en kant i H. En hyperklick är allts̊a en mängd noder s̊adan att alla möjliga
kanter mellan noderna i klicken ing̊ar i grafen. Om k = 2 (hypergrafen är
allts̊a en graf) s̊a sammanfaller hyperklickarna med de vanliga klickarna i
grafen.

I en graf utgör en triangel en klick av storlek 3. Det är känt att givet
en graf med n noder s̊a är det möjligt att avgöra om grafen har en triangel
i O(nω) tid. Här är ω ett reellt tal s̊adant att det g̊ar att multiplicera tv̊a
stycken n× n matriser i tid O(nω). Man vet att ω < 2.38.

Det här projektet g̊ar ut p̊a att försöka hitta en algoritm som kan avgöra
om en k-likformig hypergraf har en hyperklick av storlek k+1 i tid O(nk+1−ε)
för n̊agot ε > 0. Enligt resultatet ovan har man allts̊a en s̊adan algoritm för
fallet k = 2.

En observation är att det finns en enkel algoritm med körtid O(nk+1):
g̊a igenom alla möjliga delmängder av V av storlek k + 1 och testa ifall de
utgör en hyperklick. Det finns O(nk+1) s̊adana delmängder och att testa om
en specifik delmängd utgör en hyperklick tar konstant tid. Algoritmen g̊ar
allts̊a inom den angivna tidsgränsen.

Fr̊agan är om man kan hitta en snabbare algoritm. I fallet med 3-
likformiga hypergrafer blir fr̊agan om det finns en algoritm med körtid
O(n4−ε) för n̊agot ε > 0 (t ex finns det en algoritm med körtid O(n3.999)?)

Projektet kan bedrivas p̊a (minst) tv̊a olika sätt.

• I den första metoden har man ett mer teoretisk perspektiv där man
sitter och funderar och klurar ut en möjlig algoritm. Troligen kom-
mer arbetet börja med att sätta sig in i teorin bakom snabba matris-
multiplikationsalgoritmer.

• Den andra varianten är mer praktisk och exjobbet blir ett program-
meringsprojekt. Den här metoden grundar sig p̊a att en möjlig klass
av algoritmer utgör lösningen till ett visst icke-linjärt ekvationssys-
tem där varje ekvation best̊ar av ett polynom. Problemet blir d̊a att



skriva ett program som kan hitta lösningar till dessa specialla sys-
tem av polynomekvationer som g̊ar s̊a snabbt som möjligt. Om detta
tillvägag̊angssätt väljs kan det bli aktuellt att köra programmet p̊a
n̊agon av NSCs superdatorer.

L̊ater det här intressant? Kontakta is̊afall författaren.


