
Streszczenie

Rozprawa poświęcona jest kolorowaniom krawędziowym grafu, dla któ-
rych jedynym automorfizmem zachowującym je jest identyczność. Najmniej-
szą liczbę kolorów w takim kolorowaniu nazywamy indeksem rozróżniającym
grafu G i oznaczamy przez D′(G). Celem rozprawy doktorskiej było oszaco-
wanie indeksu rozróżniającego iloczynu kartezjańskiego grafów spójnych.

Dla potęg kartezjańskich udowodniliśmy, że D′(Gk) = 2 dla każdego grafu
spójnego G oraz dla każdego k ≥ 2, z wyjątkiem, gdy G = K2 oraz k = 2.
Podajemy także warunek wystarczający na to, aby indeks rozróżniający ilo-
czynu kartezjańskiego dwóch nieizomorficznych grafów wynosił co najwyżej
dwa. W dowodzie wprowadzamy metodę, która została później zastosowana
przez innych autorów do poprawienia analogicznego wyniku Imricha i Kla-
vžara dla kolorowań wierzchołkowych.

Wskazujemy także ograniczenia górne dla indeksu rozróżniającego ilo-
czynu kartezjańskiego grafów z pewnych klas, w tym cykli i drzew. W sposób
szczególny zajmujemy się gwiazdami, gdyż spośród wszystkich grafów spój-
nych ich kolorowanie rozróżniające wymaga użycia największej liczby kolorów
w stosunku do rozmiaru. Wyznaczamy indeks rozróżniający iloczynu karte-
zjańskiego dwóch gwiazd różnych rozmiarów, z wyjątkiem pewnych rzadkich
przypadków. Ten wynik jest również uogólniony dla dowolnych drzew.

Ponadto badamy następujący problem optymalizacyjny. Dla grafu G o in-
deksie rozróżniającym równym dwa minimalizujemy liczbę r krawędzi w jed-
nym z kolorów. Najmniejszą taką liczbę r nazywamy kosztem rozróżniania
krawędziowego grafu G i oznaczamy przez ρ′(G). Dowodzimy, że ten para-
metr może być zaskakująco mały dla iloczynu kartezjańskiego ścieżek i cykli.
Podajemy również ograniczenie górne dla kosztu rozróżniania krawędziowego
kostek dowolnego wymiaru.

Część wyników zawartych w rozprawie została już opublikowana w dwóch
artykułach:
1. A. Gorzkowska, R. Kalinowski, M. Pilśniak, The distinguishing index of
the Cartesian product of finite graphs, Ars Math. Contemp. 12 (1) (2017),
77–87;
2. A. Gorzkowska, M. Pilśniak, Precise bounds for the distinguishing index
of the Cartesian product, Theoret. Comput. Sci. 687 (2017), 62–69.

Warto zaznaczyć, że kolorowania rozróżniające znajdują zastosowania
w informatyce teoretycznej, w szczególności w algorytmach dla obliczeń roz-
proszonych.



Abstract

We investigate edge-colourings of graphs such that the only automorphism
preserving them is the identity. The minimum number of colours in such
a colouring is called the distinguishing index of a graph G, denoted D′(G).
The aim of the dissertation was to estimate the distinguishing index of the
Cartesian product of graphs.

We prove that D′(Gk) = 2 for every connected graph G and every integer
k ≥ 2, unless G = K2 and k = 2. We also provide a sufficient condition for
two nonisomorphic graphs to have the distinguishing index of their Cartesian
product at most two. In the proof, we introduce a technique that was later
used by other authors to improve an analogous result of Imrich and Klavžar
for vertex colourings.

We also give upper bounds for the distinguishing index of the Cartesian
product for some classes of graphs, like cycles and trees. Special attention
is paid to stars since in a distinguishing colouring they need the maximum
possible number of colours relative to the size. We determine the distingu-
ishing index of the Cartesian product of two stars of distinct sizes, except for
some very rare cases. This result is then extended to arbitrary trees.

Furthermore, we study the following optimization problem. Given a graph
G with D′(G) = 2, we minimize the number r of edges in one of colours. This
minimum number r, denoted ρ′(G), is called the cost of edge-distinguishing
of a graph G. We show that this parameter can be surprisingly low for
the Cartesian product of paths or cycles. We also give an upper bound for
hypercubes of any dimension.

Some of the results of the dissertation have been already published in two
papers:
1. A. Gorzkowska, R. Kalinowski, M. Pilśniak, The distinguishing index of
the Cartesian product of finite graphs, Ars Math. Contemp. 12 (1) (2017),
77–87;
2. A. Gorzkowska, M. Pilśniak, Precise bounds for the distinguishing index
of the Cartesian product, Theoret. Comput. Sci. 687 (2017), 62–69.

It has to be mentioned that distinguishing colourings are applied in the-
oretical computer science, in particular in algorithms for parallel computing.


