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Liczba izomorficznych kopii danego grafu w grafie losowym

Niech Gn(p), p ∈ (0, 1), będzie grafem losowym Erdősa–Rényi’ego, który powstaje, gdy
każda krawędź grafu pełnego Kn o n wierzchołkach istnieje z prawdopodobieństwem p.
Dla ustalonego grafu G definiujemy zmienną losową NG

n , która zlicza podgrafy grafu Gn(p)
izomorficzne z G, oraz jej normalizację

ÑG
n := NG

n − E[NG
n ]√

Var[NG
n ]

.

Przy odpowiednich warunkach nałożonych na p i n ciąg zmiennych NG
n zbiega do stan-

dardowego rozkładu normalnego N . Naszym celem jest oszacowanie tempa tej zbieżności.
W pracy [1] zostało pokazane, że

dW (ÑG
n ,N ) ≤ CG

(
(1− pn) min

H⊂G
eK≥1

{nvH peH
n }

)−1/2

, (1)

gdzie CG jest stałą zależną jedynie od grafu G, a dW oznacza odległość Wassersteina
zdefiniowaną przez

dW (X, Y ) := sup
h∈Lip(1)

|E[h(X)]− E[h(Y )]|,

dla zmiennych losowych X oraz Y . Niemniej jednak, bardziej naturalna oraz precyzyjna
jest odległość Kołmogorowa

dK(X, Y ) := sup
a∈R
|P(X ≤ a)−P(Y ≤ a)| .

Dobrze znana jest nierówność dK(X, Y ) ≤
√

dW (X, Y ), jednak daje ona gorsze tempo
zbieżności niż dla odległości Wassersteina.

W trakcie referatu pokażemy, że odległość Kołmogorowa dK(ÑG
n ,N ) może być osza-

cowana przez wyrażenie ze wzoru (1). Do tej pory fakt ten znany był jedynie dla trójkąta
jako grafu G [2]. Dodatkowo przedstawione zostaną bardziej jawne oszacowania dla kilku
ważnych klas grafów. Wyniki te zostały osiągnięte we współpracy z N. Privault.
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