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Bevezetés

Köszönhet®en a modern technológiáknak, az emberek közötti kommunikáció egyre egyszer¶bbé és gyorsabbá vált. Kommunikáció azonban nem csak két ember között jöhet
létre, hanem több ezer, vagy akár több millió ember között is, amire legjobb példaként
a közösségi oldalak szolgálhatnak. Hasonlóképp nem csak emberek, de gépek között is
létrehozható ilyen kapcsolat. Telekommunikációs hálózatoknak nevezzük azokat a hálózatokat, amelyekben telekommunikációs eszközök létesítenek kapcsolatot egymás között,
például számítógépek, telefonok, tabletek, stb.. Feleltessük meg az egyes eszközöket egy
gráf csúcsainak, és fusson az

A

csúcsból a

B

csúcsba egy irányított él, ha egy üzenetet

A-ból közvetlenül el tudunk juttatni B -be. Az els® kérdés az, hogy vajon egy adott hálózat
esetén egy üzenet bárhonnan bárhová képes eljutni? Ha igen, mi ennek a feltétele, ha nem,
miért nem? Ezt még viszonylag könny¶ megválaszolni, a probléma a gráfok összefügg®ségére vezethet® vissza, melyet a dolgozat els® illetve második fejezetében ismertetünk. A
második fejezetben bemutatjuk az úgynevezett fülfelbontásokat, melyek szoros kapcsolatba
hozhatók egy gráf összefügg®ségével mind az irányított, mind az irányítatlan esetben.
A következ® kérdés, hogyha már tudjuk mi a feltétele annak, hogy minden csúcsból
minden csúcsba el lehessen jutni, akkor szeretnénk ezt minél gyorsabban is megtenni.
Igazán nagy hálózatok esetén egy egészen apró gyorsítás is komoly jelent®séggel bírhat.
A harmadik fejezetben látni fogjuk azt, hogyha mi dönthetjük el, hogy a hálózatok csomópontjai között milyen irányú legyen a kommunikáció, akkor abban az esetben a leggyorsabb egy hálózaton belüli információáramlás, vagy ha úgy tetszik a kommunikáció
sebessége akkor a legnagyobb, hogyha a hálózatnak megfeleltett gráf irányítása egalitá-

rius, a kifokvektorra nézve. Az egalitárius szó alatt itt most azt értjük, hogy a gráfban
szeretnénk, ha a legnagyobb kifok a lehet® legkisebb lenne, ezen belül a lehet® legnagyobb
kifok a lehet® legkisebb lenne és így tovább, ezzel el®állítva egy lexikograkusan csökken® kifoksorozatot (kifokvektort), melyen már nem lehet javítani. Könny¶ meggondolni,
hogy egy egalitárius kifokvektor pontosan ugyanaz, mint egy egalitárius befokvektor, ha a
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gráfban minden él irányítását megfordítjuk. Ezért a dolgozatban, mi mindig a befokokra
nézve fogunk egalitárius irányítást keresni, hiszen ez a probléma ekvivalens a kifokokra
nézve egalitárius irányítás megkeresésével. Szintén a harmadik fejezetben ismertetünk egy
algoritmust, mely egy adott irányítatlan gráfban megtalál egy egalitárius irányítást. Ez
az algoritmus a szakirodalomban felsorolt 6 szerz®s cikkben is megtalálható. Látni fogjuk,
hogy az algoritmus apró módosításával olyan egalitárius irányítást is nyerhetünk, amely

k -élösszefügg®,

feltéve persze, hogy az eredeti gráfnak egyáltalán létezik

k -élösszefügg®

irányítása. Végül megmondjuk azt is, hogyha már rendelkezünkre áll egy irányításával
adott, er®sen összefügg® gráf, akkor egy adott pontból melyik élen kell továbbhaladnunk,
hogy elérjük a célcsúcsot.
A dolgozat negyedik fejezetében ismertetjük a csúcsoknak egy speciális partícióját,
melyr®l igazoljuk, hogy egyedi módon jellemzi az egalitárius irányításokat. Látni fogjuk
tehát, hogyha feladatunk egy egalitárius irányítás keresése, akkor milyen bizonyítékot
lehet arra adni, hogy valóban megtaláltunk egy egalitárius irányítást. Egy ilyen partíció,
nevezetesen a s¶r¶ségi felbontás lesz ez a bizonyíték. Végül a dolgozat 5. fejezetében
bemutatjuk az egyik algoritmusunk C++-beli implementálását és m¶ködését egy egyszer¶
példán, szemléltetve ezzel, hogy hogyan is fut az algoritmus.
A dolgozatban legtöbbet felhasznált források az irodalomjegyzék [3], [4] és [6]-os cikkei.
Ahol ezen cikkekb®l haszálunk fel információt, rendre jelölve lesznek a megfelel® fejezet
bevezetésében, illetve az állítások bizonyításai elején. Amelyik bizonyításnál tehát nem
hivatkozunk az irodalomjegyzékben szerepl® egyetlen cikkre sem, az saját bizonyítás, mely
a konzultációk illetve otthoni munka keretében jött létre.
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1. fejezet

Gráfok összefügg®sége

Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk, hogy milyen deníciók illetve állítások vonatkoznak irányított és irányítatlan gráfok összefügg®ségére. Megadunk szükséges és elégséges feltételeket bizonyos speciális esetekben, melyekre kés®bb majd szükség lehet. Ezek a
tételek a Recski-Katona-Szabó könyvb®l származnak ([1]).

1.1. Menger tételei
Kezdetnek kimondunk néhány tételt, amely irányított és irányítatlan gráfok esetén két
kitüntetett

s, t

pont közötti élidegen illetve pontidegen utak számára vonatkozó eredmé-

nyeket közöl. Ezek a tételek Karl Menger nevéhez f¶z®dnek, ám megjegyezzük, hogy pontos ismereteink szerint csak a negyedik tétel bizonyítása f¶z®dik konkrétan az ® nevéhez,
a másik három csupán hasonlósága miatt kapta ezt az elnevezést.

1.1.1. Tétel. (Menger 1)
b®l

t-be

Ha

D = (V, A)

egy irányított gráf,

s, t ∈ V (D),

akkor az

s-

vezet® páronként élidegen irányított utak maximális száma megegyezik az összes

irányított

s−t

utat lefogó élek minimális számával.

1.1.2. Tétel. (Menger 2)
szomszédos pont, akkor az

Ha

D = (V, A)

s-b®l t-be

egy irányított gráf,

s, t ∈ V (D),

két nem

vezet®, végpontoktól eltekintve pontidegen irányított

utak maximális száma megegyezik az összes irányított

s−t

utat

s

és

t

felhasználása nélkül

lefogó pontok minimális számával.

1.1.3. Tétel. (Menger 3)

Ha

G = (V, E)

egy irányítatlan gráf,

s, t ∈ V (G),

akkor az

s-

b®l t-be vezet® élidegen irányított utak maximális száma megegyezik az összes irányítatlan

s−t

utat lefogó élek minimális számával.
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1.1.4. Tétel. (Menger 4)
szomszédos pont, akkor az

Ha

G = (V, E)

s-b®l t-be

ma megegyezik az összes irányítatlan

egy irányítatlan gráf,

s, t ∈ V (G),

két nem

vezet® pontidegen irányítatlan utak maximális szá-

s−t

utat

s

t

és

felhasználása nélkül lefogó pontok

minimális számával.

A következ® szakaszban megvizsgáljuk, hogy milyen szükséges és elégséges feltételek
adhatók egy gráf

k -szoros összefügg®ségére és hogy ezek milyen kapcsolatban állnak az él,

illetve pontidegen utakkal, valamint az imént látott Menger-tételekkel.

1.2. Pont és élösszefügg®ség
Az alábbi néhány deníció, a tétel és bizonyítása megtalálható a Recski-Katona-Szabó
szerz®k által írt könyvben: [1].

1.2.1. Deníció.

Azt mondjuk, hogy egy

G = (V, E)

jából bármely pontjába eljuthatunk úton. Ha

összefügg®nek

gráf

D = (V, A)

összefügg®,

ha bármely pont-

irányított gráf, úgy

D-t er®sen

nevezzük, ha bármely pontjából bármely pontjába eljuthatunk irányított

úton.

1.2.2. Deníció.
alább

k+1

Azt mondjuk, hogy egy G gráf

pontja van, és akárhogy hagyunk el bel®le

gráf összefügg® marad. A gráf

k -nál

k -szorosan (pont)összefügg®,
k -nál

k -szorosan élösszefügg®,

ha leg-

kevesebb pontot, a maradék

ha akárhogy hagyunk el bel®le

kevesebb élet, összefügg® gráfot kapunk.

A deníció közvetlen következménye, hogy ha egy gráfban létezik
éldiszjunkt út bármely 2 pont között, akkor a gráf

k
k

pont, - illetve

pont, - illetve élösszefügg®. Jogo-

san merül fel a kérdés, hogy vajon igaz-e a megfordítás, vagyis minden
élösszefügg® gráfban létezik-e bármely 2 pont között

k
k

pont, - illetve

db pont, - illetve élidegen út. Kér-

désünkre a választ az alábbi tétel biztosítja, melyet el®ször Hassler Whitney bizonított be
és egy 1932-es cikkben jelent meg, nevezetesen a  Congruent graphs and the connectivity

of graphs  cím¶ cikkében:

1.2.3. Tétel.

A

G gráf akkor és csak akkor k -szorosan összefügg®, ha legalább k+1 pontja

van és bármely két pontja között létezik

k -szorosan

k

pontidegen út. Hasonlóan,

élösszefügg®, ha bármely két pontja között létezik
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k

G akkor és csak akkor

élidegen út.

Bizonyítás.
g®,

u

és

legalább

k

v

El®ször az élösszefügg® részt bizonyítjuk. Ha a

tetsz®leges pontok, akkor az

k.

u−v

G gráf k -szorosan élösszefüg-

utakat lefogó élek minimális száma nyilván

Így az 1.1.3 tétel szerint az élidegen

u−v

utak maximális száma is legalább

kell legyen.
Megfordítva, ha létezik

száma legalább

k

élidegen út

u−v

k , így szintén az 1.1.3 tétel szerint az összes u−v utat lefogó élek minimális

száma is legalább

k,

vagyis a

k -szoros

élösszefügg®ség deníciója teljesül.

Most jöjjön a pontösszefügg®ség. Ha a
szerint bármely két
és

u, v ∈ V (G)

G

gráf

k -szorosan

összefügg®, akkor a deníció

nem szomszédos pont esetén kell legalább

k

darab (u-tól

v -t®l különböz®) pont, hogy az összes utat lefogjuk (az esetleges {u, v} élt®l eltekintve).

Így tehát a 1.1.4 tétel alapján van

k pontidegen út is u−v között. Ha pedig u, v szomszédos

pontjai a gráfnak, akkor ezt az élet elhagyja
már
út

között, akkor az élidegen utak maximális

u

u és v
és

v

G még k − 1 összefügg® marad,

nem szomszédos így az el®bbi gondolatmenet szerint létezik
között. Ezzel a

megkaptuk a

k

(k − 1)

pontidegen utat

Megfordítva, ha létezik

u

pontidegen úttal és magával az

és

v

viszont most

(k − 1) pontidegen

uv

éllel pedig már

között.

k pontidegen út, akkor ezeket nyilván nem lehet k -nál kevesebb

ponttal lefogni, így a deníció szerint teljesül a
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k -szoros

összefügg®ség.



2. fejezet

Fülfelbontások

Ebben a fejezetben megismerkedünk az irányított illetve irányítatlan gráfok fülfelbontásaival és megvizsgáljuk, hogy mi az összefüggés a fülfelbontás létezése és a korábban
deniált összefügg®ségi fogalmak között. Látni fogjuk, hogy mind az er®sen összefügg®ség,
mind a kétszeres élösszefügg®ség is ekvivalens a megfelel® fülfelbontás létezésével. A most
következ® deníciók a [2] és [5] hivatkozásokban találhatók meg.

2.1. Fülek és fülfelbontások

2.1.1. Deníció.

Azt mondjuk, hogy

P

fül az irányítatlan

melynek végpontjai ugyan egybeeshetnek, de

P

G

gráfban, ha

P

egy olyan út,

minden közbüls® pontjának a foka 2.

A fülek segítségével már könnyen deniálható a fülfelbontás, nevezetesen:

2.1.2. Deníció.
ahol

P0

A

kör, valamint

G

irányítatlan gráf fülfelbontása fülek egy

∀i = 1, 2, . . . n :

melyek esetleg egybeeshetnek. Ha

nyílt

P0 , P1 , . . . , Pn

V (Pi ) ∩ V (P0 ∪ P1 ∪ . . . ∪ Pi−1 ) = Pi

sorozata,

végpontjai,

P0 -t kivéve semelyik fül végpontjai sem esnek egybe, akkor

fülfelbontásról beszélünk.

A deníció tehát azt mondja, hogy az
csatlakozik a

P0 ∪ P1 ∪ . . . ∪ Pi−1

i−edik

fül legalább 1 és legfeljebb 2 ponttal

gráfhoz. Szokás a fülfelbontásokat másképp is deniálni,

ez pedig a következ®:

2.1.3. Deníció. G fülragasztással felépíthet®, ha létezik olyan G0 , G1 , . . . , Gk
zat, amelynél

G0

az egypontú, él nélküli gráf,
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Gk = G

és minden

gráfsoro-

Gi (i = 1, 2, . . . , k)

a

Gi−1

gráfból megkapható egy fülragasztással. Ekkor a

(G0 , G1 , . . . , Gk )

sorozat a gráf egy

fülfelbontása.
A két deníció szemléltetéséhez tekintsük az alábbi ábrát, mely egyszerre bemutatja
a kétféle deníció értelmezését:

P1

P1

P0

P0

P0

G0

P2
G2

G1

G = Gk

Könnyen végiggondolható, hogy a két deníció ekvivalens, csupán annyi a különbség,

Pi

hogy

a füleket,

Gi

pedig a

Pi

fül ragasztásával nyert gráfot jelöli. Szemléletesen ezt

úgy képzelhetjük el, hogy veszünk egy kezd®kört, amihez egyesével elkezdünk füleket ragasztani. Ha ilyen ragasztások egymás utánjával fel tudjuk építeni a gráfot, akkor létezik
fülfelbontása. Az iménti 2 fogalmat ugyan irányítatlan gráfokra deniáltuk, ám nem okoz
problémát, ha kiterjesztjük ®ket irányított gráfokra is. Ekkor persze csak arra kell gyelni, hogy egy fülön belül az irányítás minden élen egyforma legyen, vagyis hogy minden
bels® pontba pontosan 1 irányított él fusson be és pontosan 1 irányított él induljon is ki
ebb®l a pontból. Precízen megfogalmazva:

2.1.4. Deníció.

Azt mondjuk, hogy

P

fül az irányított

tott út, melynek végpontjai ugyan egybeeshetnek, de
és kifoka is 1. A
ahol

P0

G

P0 , P1 , . . . , Pn

sorozata,

∀i = 1, 2, . . . n :

V (Pi ) ∩ V (P0 ∪ P1 ∪ . . . ∪ Pi−1 ) = Pi

P0 -t

kivéve semelyik fül végpontjai sem esnek

végpontjai, melyek esetleg egybeeshetnek. Ha

nyílt

egy olyan irányí-

minden közbüls® pontjának a befoka

irányított gráf fülfelbontása irányított fülek egy

irányított kör, valamint

egybe, akkor

P

G gráfban, ha P

fülfelbontásról beszélünk.

Hasonlóan itt is deniálható a másik, ekvivalens deníció, azaz:

2.1.5. Deníció.
olyan

~ irányított gráf irányított fülek hozzáadásával felépíthet®, ha létezik
G
~ és
G0 , G1 , . . . , Gk gráfsorozat, amelynél G0 az egypontú, él nélküli gráf, Gk = G
A

minden

Gi (i = 1, 2, . . . , k)

Ekkor a

(G0 , G1 , . . . , Gk )

a

Gi−1

gráfból megkapható egy irányított fül hozzáadásával.

sorozat a gráf egy fülfelbontása.
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A fülfelbontások jelent®ségét az adja, hogy kapcsolatba hozhatók a gráfok összefügg®ségi fogalmaival. Az alábbi 2 tétel és bizonyításuk Hassler Whitney (1932) illetve Herbert
Robbins (1939) nevéhez f¶z®dik és kölcsönös megfeleltetést biztosítanak a fülfelbontás
létezése valamint a gráfok kétszeres pont illetve élösszefügg®ségével.

2.2. Fülfelbontások és az összefügg®ség kapcsolata

2.2.1. Tétel. (Whitney)

G = (V, E)

Egy

resen pontösszefügg®, ha létezik

nyílt

irányítatlan gráf akkor és csak akkor kétsze-

fülfelbontása. S®t, a fülfelbontás tetsz®leges

C

körb®l

kiindulva felépíthet®.

Bizonyítás.
fülek rendre

G-nek

[2]. El®ször tegyük fel, hogy

P0 , . . . , P n .

Ekkor persze

P0

létezik nyílt fülfelbontása, legyenek a

egy kör, az pedig nyilván kétszeresen összefüg-

g®, hiszen bármely pontból bármely pontba eljuthatunk 2 féle különböz® úton (a körön
egyik, illetve másik irányba indulva). Teljes indukciót fogunk alkalmazni, vagyis belátjuk,
hogyha egy

H

kétszeresen összefügg® gráfhoz hozzáragasztunk egy

P

fület, úgy

P

H ∪P

is

kétszeresen összefügg® lesz. Ez valóban így van, vegyük hozzá

H -hoz

a

feltevés szerint tudjuk, hogy végpontjai nem esnek egybe. Ha

P -nek

van bels® pontja és

fület, melyr®l a

azt elhagyjuk a gráfból, attól a gráf továbbra is összefügg® marad, hiszen a többi bels®
pontot biztosan elérhetjük vagy az egyik, vagy a másik végponton keresztül. Ha pedig

P

egy végpontját hagyjuk el, úgy a másik végponton keresztül az összes újonnan hozzávett
pont elérhet®. Ha pedig esetleg

H -ból

hasznánk el egy olyan pontot, amely

P -t®l

disz-

junkt, akkor a feltevés szerint a gráf még összefügg® marad. Tehát látjuk, hogy bárhogyan
is hagyunk el

1

pontot a

H ∪P

gráfból, az továbbra is összefügg® marad, tehát

H ∪P

kétszeresen összefügg®.
Ezzel azt is beláttuk, hogy a fülfelbontás felépítése során ha

Pi

H ∪ Pi+1

kétszeresen összefügg®, akkor

összefügg®, így végül

G

is az. Mivel a kiindulási fül,

G

kétszeresen összefügg®. Ekkor

san van kör, válasszunk egy tetsz®legeset. Legyen

H -ba,

x ∈ V (G)\V (H).

Ekkor, mivel

ennek végpontja legyen

egybeeshet
van olyan

x-szel.)

z -t®l

P0

kétszeresen

is az lesz.

A fordított irányhoz tegyük fel, hogy

legyen

H := P0 ∪ P1 ∪ . . . ∪

Szintén

különböz®

G

w

z,

G

H ⊂G

olyan, hogy

y.

kétszeres összefügg®sége miatt,

H -ban,

bizto-

V (H) 6= V (G)

kétszeresen összefügg®, ezért létezik út

az utolsó el®tti pont pedig

pont

G-ben

hogy
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y -ból

vezet út

(megjegyezzük hogy

G\z

és

x-b®l
y

itt

még összefügg®, azaz

w-be.

Vegyük észre, hogy

ekkor a

zy ∪ yw

éppen egy fül. Így kaptunk egy

H -nál

nagyobb, kétszeresen összefügg®

részgráfot, így látható, hogy ilyen lépésekkel el®bb vagy utóbb az egész gráfot felépíthetjük és akkor kész van a nyílt fülfelbontás. Az is látszik, hogy a kiinduláshoz választott
kör tulajdonságait nem használtuk fel, így a fülfelbontás tetsz®leges

C

körb®l kiindulva

felépíthet®. Szemlélet gyanánt tekintsük az alábbi ábrát:

Az ábráról az is látszik, hogyha

x

egybeesik

y -nal,

akkor is létezik a fül, mellyel

H

b®víthet®. Jegyezzük meg, hogyha elfogytak a csúcsok és vannak még élek, amik nincsenek
benne

H -ban, de G-ben igen, akkor azokat csupán 1 hosszú fülként hozzá kell venni H -hoz,

így végül

G

minden éle és minden pontja bekerült a fülfelbontásba.

2.2.2. Tétel. (Robbins)

Egy

G = (V, E)



irányítatlan gráf akkor és csak akkor kétszere-

sen élösszefügg®, ha létezik fülfelbontása.

Bizonyítás.

[2]. A bizonyítás teljesen hasonlóan fog m¶ködni az el®z® tételhez. El®ször

tegyük fel, hogy

G

G

felépíthet® fülragasztással, azaz létezik megfelel®

gráfsorozat. Ekkor

i-re

G0 , G1 , . . . , Gk =

vonatkozó indukcióval könnyen látható, hogy

élösszefügg®. Igazából az el®bbi tételben azt láttuk, hogyha

G-nek

Gi

kétszeresen

létezik fülfelbontása,

akkor kétszeresen összefügg®, amib®l következik a kétszeres élösszefügg®ség is.
A másik irányhoz tegyük fel, hogy
lehet a fülfelbontás els® füle, azaz

G kétszeresen élösszefügg®. Ekkor G-ben van kör, ez

P0 . Tegyük fel, hogy már felépítettünk egy H

fülek egymásután ragasztásával. Belátjuk, hogyha
Ha létezik olyan

e-vel

b®víthet®

H

H 6= G

akkor

H

részgráfot,

b®víthet®.

e él, hogy e ∈ E(H) de e végpontjai V (H)-ban vannak, akkor nyilván

ami éppen egy olyan fülragasztásnak felel meg, melynek egyetlen éle
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van. Feltehet® tehát, hogy a

V (H) = V (G),
él

G-ben,

V (H)-n belül haladó G-beli élek H -ban is benne vannak. Ha

akkor az egész gráfot felépítettük. Ha

amelynek egyik végpontja (legyen ez

(legyen ez

v ),

miatt. Ennek

pedig nem. Ekkor

v -b®l V (H)-ba

fülnek, amellyel

H

b®víthet®.

G\e-ben

V (H) 6= V (G),

u), V (H)-ban

létezik egy

vezet® kezd®szelete az

e

vu

akkor van olyan

e

van, míg a másik végpontja

út, a kétszeres élösszefügg®ség

éllel együtt választható egy olyan



A 2.2.1 tétel bizonyítása során láttuk, hogy a fülfelbontás tetsz®leges körb®l kiindulva
felépíthet®. Ez azt mutatja, hogy egy gráf fülfelbontása (ha létezik, persze), korántsem
egyértelm¶. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy mi a helyzet a fülek számával? Igaz-e
esetleg, hogy habár a fülfelbontás nem egyértelm¶, a fülek számáról azért valami mégiscsak
állítható. A válasz erre a kérdésre könnyen megválaszolható, az alábbi állítás biztosítja:

2.2.3. Állítás.
számuk éppen

Bizonyítás.

A fülfelbontásban lev® fülek száma csak a kiindulási gráftól függ, éspedig

E(G) − V (G) + 1.
A bizonyításban nem használjuk ki, hogy irányított, vagy irányítatlan gráf-

ról beszélünk, így az állítás mindkét esetre érvényes. Az állítás nyilvánvalóan teljesül a

P0

kezd®körre, hisz ott

E(P0 ) = V (P0 )

ót alkalmazunk, azaz tegyük fel, hogy a
hozzáragasztásával ha az új pontokat

n,

és így

Gi

1 = E(P0 ) − V (P0 ) + 1.

részgráfra igaz az állítás, ekkor egy

az új éleket pedig

e

jelöli, úgy

lek deníciójából adódóan teljesül. Így pedig kihasználva, hogy

Gi+1 -re

is teljesülni fog, hisz az

Teljes indukci-

E(G) − V (G) + 1

egy fület ragasztottunk hozzá a részgráfhoz.
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Gi -re

Pi+1

e−n = 1

fül

a fü-

teljesült az állítás,

érték éppen 1-gyel növekszik és pont

3. fejezet

Egalitárius irányítások

Ebben a fejezetben irányítatlan gráfok éleit szeretnénk megirányítani bizonyos feltételeknek megfelel®en. Célunk az, hogy minden esetben minél igazságosabb irányítást találjunk, azaz hogy semelyik csúcsnak ne legyen túl nagy a befoka. Az ilyen irányításokat
nevezzük majd egalitáriusnak. Látni fogjuk, hogy ugyanaz az algoritmus egalitárius irányítást talál akkor is, ha a célirányítás er®sen összefügg® kell legyen és akkor is ha nem,
az er®sen összefügg®séghez mindössze egy parányi változtatásra lesz csak szükség. Az irányítatlan gráfok különböz® megirányításai fontos szerepet játszanak például a telekommunikációs hálózatok esetében, itt ugyanis maguk az eszközök megfeleltethet®k a gráf
pontjainak, míg az élek a 2 eszköz közötti információáramlás irányának. A dolgozat végén
egy program segítségével szemléltetjük majd, hogy hogyan is lehet egy ilyen egalitárius
irányítást megtalálni. Az ebben a fejezetben szerepl® állítások és bizonyításaik a 6 szerz®s
cikkben találhatók meg: [3], kivéve a

3.2.2

szakaszt (befeny® és kifeny® kapcsolata), ott

minden deníció, állítás illetve bizonyítás saját eredmény.

3.1. Célirányítások feltétel nélkül
El®ször azzal az esettel foglalkozunk, amikor a célirányításra nem szabunk ki semmilyen
feltételt. Feladatunk tehát egy olyan irányítás keresése egy irányítatlan gráf élhalmazán,
amellyel elérjük, hogy a maximális befok a lehet® legkisebb legyen, ezen belül a következ®
maximális befok a lehet® legkisebb legyen és így tovább. Ha egy irányításra teljesülnek
ezek a feltételek, akkor azt mondjuk, hogy az irányítás

egalitárius.

Szokás még azt is

mondani, hogy olyan irányítást kell találnunk, mely minimalizálja a befokok

kus

lexikogra-

sorrendjét. Meg fogjuk mutatni, hogy amennyiben a célirányításra nem szabunk
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ki semmilyen feltételt, úgy egy egyszer¶ mohó algoritmus talál egy egalitárius irányítást.
Deniáljuk még a

befokvektort,

amely koordinátái a gráf befokai, csökken® sorrend-

ben. Például ha egy gráf 7 pontú és befokai rendre 2,4,3,3,4,5,5, akkor a befokvektora

(5, 5, 4, 4, 3, 3, 2). Azt mondjuk, hogy egy u-ból v -be vezet® irányított út megfordítható, ha
%(u) < %(v) − 1, ahol %(u) az u csúcs befokát jelöli. Ekkor a mohó algoritmus a következ®:

Algorithm 1 Útfordító algoritmus
Input: G = (V, E)
Output: Egy egalitárius irányítása G-nek.
1: procedure Path Reversal(G)
2:

Irányítsuk meg tetsz®legesen

3:

Amíg létezik megfordítható út

4:

Legyen

5:

Fordítsuk meg

6:

P

G

éleit.

G-ben:

egy olyan megfordítható út, mely végpontjának befoka maximális

P

minden élén az irányítást

return G
Ez az algoritmus minimalizálja a maximális befokot, lásd: [7]. Igaz azonban, hogy a

fenti algoritmus ennél jóval többet tud. Az általa megtalált irányítás ugyanis egalitárius is.
Ez viszont már korántsem olyan magától értet®d®. Az igazoláshoz szükségünk lesz néhány
fogalom bevezetésére és egy lemmára.
Deniáljuk a körfordítás fogalmat a megszokott módon: egy kör minden élét megfordítjuk. Vegyük észre, hogy a körfordítás során semelyik pont befoka nem változik. Vezessük
be továbbá a gyenge fordítás fogalmát is, mely jelentse egy olyan
melyre

%(u) = %(v) − 1.

uv

út megfordítását,

Vegyük észre, hogy a gyenge fordítás nem változtatja meg a

befokvektort, azaz ha a fordítás el®tt egy irányítás egalitárius volt, akkor azután is az
marad és megfordítva, ha egy irányítás a gyenge fordítás után egalitáriussá vált, akkor
el®tte is az kellett, hogy legyen.

3.1.1. Lemma.
%O1 (v) = %O2 (v)

Legyenek
minden

v

O1

és

O2

olyan irányításai a

csúcsra. Ekkor

O1

G

irányítatlan gráfnak, melyekre

áttranszformálható

O2 -be

körfordítások egy

sorozatával.

Bizonyítás.
irányúak

O2

Jelölje

ER

azon élek halmazát az

O1

szerint. Vegyük észre, hogy minden

irányítás szerint, amelyek ellentétes

ER

által meghatározott

v

csúcs esetén

%(v) = δ(v), máskülönben megsérülne a feltétel. Ebb®l rögtön adódik, hogy a gráf minden
15

összefügg® komponensének van Euler-sétája. Ezen séta mentén a megfelel® körök éleit



megfordítva kapjuk a lemma állítását.

Az alábbi tétel és az idáig közölt állítások az irodalomjegyzékben megtalálható [3] cikk
szerz®it®l származnak.

3.1.2. Tétel.

Minden egalitárius irányítás áttranszformálható az útfordító algoritmus ál-

tal talált irányításba, kizárólag körfordítások és gyenge fordítások sorozatával.

Bizonyítás.

Dlex

Legyen

algoritmus által talált irányítás, továbbá jelölje rendre

Dlex -ben

és

DP R -ben.

DP R

egy tetsz®leges egalitárius irányítás,

Legyen

S :=

P

%lex (v) és %P R (v) a v

|%lex (v) − %P R (v)|.

v∈V
készen vagyunk. Tegyük fel tehát, hogy

S > 0.

Ekkor

Ha

S -re

S =0

S=0

képpen. Legyen

S6= := {v : %lex (v) 6= %P R (v)}.

tehát egy olyan

bekövetkezik majd. Ehhez deniáljuk az

v ∈ S6=

csúcsot, ami maximalizálja

azok között maximalizálja

1.

eset:

%lex (v) > %P R (v).
Dlex

S > 0,

Mivel

%P R (v)-t

csúcs befokát

akkor a 3.1.1 miatt

vonatkozó indukciót alkalma-

S

zunk. Alkalmas körfordítással vagy gyenge fordítással elérjük, hogy
így el®bb-utóbb

pedig az útfordító

úgy

%lex (v)-t,

értéke csökkenjen,

S6=

halmazt a következ®-

S6=

nemüres. Válasszunk

ha több ilyen van, akkor

is. Ekkor 2 eset lehetséges:

Legyen ekkor

U

v

azon csúcsok halmaza, amelyekb®l elérhet®

a

szerint. Ekkor fennáll a következ® egyenl®tlenség

X

%lex (u) ≤

u∈U
Ez azért igaz, mert a baloldal a

X

%P R (u)

u∈U

G [U ]-beli

élek számát adja, ahol

G [U ]

az

U

által

generált részgráf, míg a jobb oldali kifejezésben ugyanezeken az éleken felül lehetnek
más bejöv® élek is a

v ∈ U,
Ekkor

DP R

irányítás szerint. A feltevés szerint

így kell, hogy legyen legalább egy olyan

0

u ∈ U,

melyre

%lex (v) > %P R (v)
0

és

0

%lex (u ) < %P R (u ).

v választása miatt %lex (u0 ) ≤ %lex (v), továbbá %lex (u0 ) 6= %lex (v), mert ha mégis

egyenl®k volnának, akkor
annak, hogy

v

%P R (u0 ) ≥ %lex (u0 ) = %lex (v) > %P R (v), ami ellentmondana

maximalizálja

az nem lehet, hogy

%P R -t

is. Így tehát

%lex (u0 ) < %lex (v) − 1,

%lex (u0 ) < %lex (v).

mert akkor az

uv

Ugyanakkor

utat megfordítva egy

igazságosabb irányítást kapnánk, ami nem lehet, hisz

Dlex

%lex (u0 ) = %lex (v) − 1

út gyengén fordítható és ha

lehetséges. Akkor viszont az

megfordítjuk, úgy nyilvánvalóan csökkentjük
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S

u0 v

egalitárius. Ezért csakis

értékét 2-vel.

2.

eset:

%lex (v) < %P R (v).
DP R

Legyen ekkor

U

azon csúcsok halmaza, amelyekb®l elérhet®

v

a

szerint. Ekkor hasonlóan az el®z® esethez

X

%lex (u) ≥

u∈U
A feltevés szerint

u0 ∈ U ,

melyre

X

%P R (u)

u∈U

%lex (v) < %P R (v) és v ∈ U , így kell, hogy legyen legalább egy olyan

%lex (u0 ) > %P R (u0 ).

Ekkor

v

választása miatt

%lex (u0 ) < %lex (v),

%P R (u0 ) < %lex (u0 ) ≤ %lex (v) < %P R (v) ami azt jelenti, hogy az u0 v
ami ellentmondás, hiszen

DP R -ben

tehát

út megfordítható,

nincsenek megfordítható utak.

Ezzel tehát beláttuk, hogy tetsz®leges egalitárius irányításból gyenge fordításokkal
elérhet® az

S = 0

állapot, onnan pedig a 3.1.1 szerint körfordításokkal megkapható az

útfordító algoritmus által meghatározott irányítás.

3.1.3. Következmény.



Az útfordító algoritmus egalitárius irányítást talál.

3.2. Er®sen összefügg® célirányítások és alkalmazásuk
Ebben a részben megmutatjuk, hogyan lehet olyan irányítást találni, amely egalitárius
és emellett még er®sen összefügg® is és ehhez nincs is szükség sokkal összetettebb algoritmusra. Ezt megel®z®en ismertetünk ezen problémának egy érdekes alkalmazását. Azt
fogjuk vizsgálni, hogy miképpen használható fel egy egalitárius irányítás arra a célra,
hogy egy hálózat csomópontjai között az üzenetküldés a lehet® leggyorsabb legyen. Ehhez
vizsgálni fogjuk hogy hogyan lehet ún. címzési eljárást (angolul: interval routing scheme
vagy interval labelling scheme, röviden: ILS) találni illetve készíteni. A címzési eljáráshoz szükségünk lesz majd a routing-táblák és azok méreteinek értelmezésére, valamint
egy hatékony algoritmusra, amely elkészíti a címkéket és a routing-táblákat egy adott
irányításhoz.
A címzési eljárás bevezetéséhez szükségünk lesz néhány jelölésre. Jelölje a csúcsok egy

L,

ciklikus sorrendjét
két), ahol

a, b ∈ L.

csúcsban van és a

d ∈ [a, b]

továbbá minden

uv

élre deniálunk egy

[a, b]

Szemléletesen ez azt fogja jelenteni, hogyha az

d

csúcsba kell eljutnia, úgy

m

vagyis, hogyha a ciklikus sorrendben

d

az

uv

intervallumot (cím-

m

üzenet éppen az

u

élen akkor halad tovább, hogyha

éppen az

a

és

b

csúcsok közé esik. Azt

mondjuk, hogy egy ilyen címzési eljárás megengedett, hogyha egy üzenet bármely pontból
bármely másikba képes eljutni. Világos, hogy ahhoz, hogy egy

m

üzenet minden csúcs-

ból minden csúcsba el tudjon jutni ilyen címkék segítségével, szükséges feltétel az, hogy
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minden pontból, a bel®le kiinduló élekre írt intervallumok az összes csúcs egy partícióját adják. A címzési eljárás során deniálhatjuk a routing-táblákat is, amelyek minden
csúcshoz hozzárendelik az összes olyan intervallumot, amelyek a csúcsból kiinduló élekre
vannak írva. Egy routing-tábla mérete azt jelenti, hogy hány intervallum van felírva a
táblára, azaz, hogy összesen hány intervallumot írtunk az adott csúcsból kiinduló élekre.
Természetes gondolat, hogy egy hálózatban az információáramlás akkor lesz a leggyorsabb, ha az üzeneteknek minden pontban egyértelm¶en meg van határozva (céljuktól
függ®en persze), hogy melyik kimen® élen haladjanak tovább, valamint az is gyorsítja
az üzenetküldést, ha a csúcsokból minél kevesebb él indul ki, hiszen ekkor kevesebb él
közül kell megkeresni a megfelel®t, amelyiken tovább kell haladni. Ennek nyomán az üzenetküldés akkor lesz a leggyorsabb, hogyha a címzési eljárást egy olyan gráfon hajtjuk
végre, amelynek az irányítása egalitárius, de most az egalitáriusságot úgy értjük, hogy a

kifokok lexikograkus sorrendje legyen minimális. Mindazonáltal vegyük észre, hogy ez
a probléma ekvivalens a befokok rendezésével, hiszen ha egy algoritmus egy adott gráfban
megtalálja az egalitárius kifokvektort, akkor a fordított gráfban (melyet úgy kapunk, hogy
minden élet megfordítunk) ugyanez az algoritmus az egalitárius befokvektort találja meg
(a kifokvektort úgyanúgy deniáljuk, mint a befokvektort, csak kifokokkal).
Összefoglalva tehát ebben a fejezetben el®ször algoritmust adunk arra, hogy egy adott
er®sen összefügg® irányítás esetén hogyan kell megengedett címzési eljárást találni, minekután megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet egalitárius er®sen összefügg® irányítást
találni egy irányítatlan gráfban, melyr®l tudjuk, hogy létezik er®sen összefügg® irányítása. Ez a két dolog együttvéve optimalizálja a hálózatok csomópontjai közötti üzenetküldés
sebességét.

3.2.1. Minimális routing táblák er®sen összefügg® gráfokra
A 2. fejezetben láthattuk, hogy Whitney és Robbins tételeinek köszönhet®en kapcsolatot
tudunk teremteni a gráfok fülfelbontása és er®sen összefügg®sége között, ezt ki is fogjuk
használni az algoritmus elkészítése során. Feladatunk tehát a következ®: Adott egy irányított, er®sen összefügg® gráf és meg kell adnunk a csúcsok egy ciklikus sorrendjét, azaz

L-et,

továbbá az összes élhez hozzá kell rendelnünk egy intervallumot oly módon, hogy

megengedett címzési eljárást kapjunk (tehát, hogy egy üzenet bármely csúcsból bármely
másikba el tudjon jutni a címkék alapján).
Minthogy a gráfról feltettük, hogy er®sen összefügg®, így létezik irányított fülfelbon-
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tása is. Az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy a fülfelbontásban minden fül
legalább 2 élet tartalmaz. Ellenkez® esetben ugyanis a fület elhagyva a gráfból, az még
mindig er®sen összefügg® maradna, így a címzés során is elkerülhet® lenne a használata.

[a, b) ∈ L

Használni fogjuk az intervallumok nyílt és zárt tulajdonságait, például
pontokból áll a ciklikus sorrendben, amelyek

(a, a)

számít bele. Ily módon az
magába foglalja, kivéve az

a

és

b

között vannak, de a

b

azon

csúcs már nem

jelölés értelemszer¶en a ciklikus sorrend összes csúcsát

a csúcsot. Most megadjuk az ún. Útkeres® algoritmust, amely-

r®l kés®bb kiderül, hogy egyben megengedett címzési eljárás is. Az algoritmus inputja
tehát egy irányított fülfelbontás, outputja pedig a csúcsok ciklikus sorrendje és az élekre
írt intervallumok (címkék).

Algorithm 2 Útkeres® algoritmus
Input: P0 , . . . , Pn fülfelbontás
Output: L és az élekre írt címkék.
1: procedure Routing(P0 , . . . , Pn )
2:

Álljon

3:

Rendeljük a

4:

for i = 1, . . . , k do

L

a

P0

összes csúcsából, a megfelel® irányítás szerint.

P0

minden

5:

Legyen

6:

Szúrjuk be

7:

for j = 2, . . . , p do

8:

Rendeljük a

9:

v1 , v2 , . . . , vp
L-be v1
vj

Legyen

v1 u

10:

Legyen

b

11:

Írjuk át a

12:

Rendeljük hozzá a

ab

éléhez az

(a, a)

az els®, második,

után a

v2 , . . . , vp

intervallumot.

. . .,

v1 -b®l

(vj , vj )

és a

intervallumot.

(v1 , a)

intervallum van hozzáren-

delve.

13:

az a csúcs, mely

v1 u

L-ben vp

után következik.

élen lev® intervallumot

v1 v2

élhez a

(v1 , b)

[b, a)-ra.
intervallumot.

return G
Az algoritmus szemléltetéséhez tekintsük az alábbi ábrát:
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Pi -nek.

csúcsokat.

csúcsból kilép® élhez a

az az él, amely kilép

utolsó el®tti csúcsa

Ezzel az eljárással elkészíthetjük a routing-táblát, amelyre a következ® invariáns tulajdonság áll fenn:

3.2.1. Lemma.
junktak és

(v, v)

Bizonyítás.

Az algoritmus során a

v

csúcsból kiinduló élekre írt intervallumok disz-

egy partícióját adják.

Amikor egy új fület veszünk a gráfhoz, és csúcsait beszúrjuk a ciklikus sor-

rendbe, akkor minden újonnan beszúrt csúcsból csak egyetlen él fog kiindulni és arra a
konstrukció miatt igaz az állítás. Így tehát világos, hogy a kezdeti

P0

körre is az. Induktív

módon feltehet® tehát, hogy az állítás fennáll egészen addig a pontig, amíg a

v1 v2

újonnan

hozzávett élhez hozzá nem rendeljük a neki megfelel® intervallumot. Az indukciós feltevés
miatt és mert jobbról zárt intervallum a konstrukció szerint sosem keletkezik, egyértelm¶en léteznie kell olyan

v1 -b®l

induló élnek, melyre

(v1 , a)

van írva, valamilyen

a

csúcs

esetén (az egyértelm¶ létezés itt olyan él létezésére vonatkozik, melyre írt intervallum

(v1 ,-el
úgy
is

kezd®dik). Ekkor

(v1 , b) ⊆ (v1 , a)

(v1 , b) ⊆ (v1 , a)

v2 , . . . , vp L-be

minden

a

történ® beszúrása el®tt, mivel

b

a

v1

utáni csúcs,

csúcs esetén. Ez viszont azt jelenti, hogy a beszúrás után

teljesül. Csakhogy mivel

(v1 , b)

így az invariáns tulajdonság továbbra is fennáll.

és

[b, a)

éppen a

(v1 , a)

egy partíciója,



Most, hogy ezt beláttuk, jöjjön a a legfontosabb állítás ebben a szakaszban:
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3.2.2. Tétel.

Az Útkeres® eljárás egy megengedett címzést hoz létre mégpedig úgy, hogy

minden élhez pontosan egy intervallumot rendel.

Bizonyítás.

Az, hogy minden élhez egyetlen intervallumot rendel az algoritmus, az a

konstrukcióból nyilvánvaló. Legyen

i.

ciklikus sorrendje az
sorrendben éppen

v

Hi := ∪j≤i Pj , továbbá legyen Li a Hi -ben lev® csúcsok

iteráció végén. Egy

v -be.
i

megengedett, és így
Az állítás a

csúcs esetén jelölje

ni (v)

után következ® csúcsot. Azt fogjuk belátni, hogyha

ben, akkor az i-edik iteráció végén egy
van, el tud jutni

v ∈ Hi

Ez nyilván azt jelenti, hogy az

i-edik

egy csúcs

iteráció után a címzés

Hi -

Hi -n

H0 = P0 alapkör esetén triviálisan teljesül, hisz egy üzenet minden pontból
Hi -re

Hi−1 -re

már beláttuk az állítást és nézzük

is. Gondoljuk végig, hogy milyen intervallumok is

keletkeznek az i-edik iteráció végén. Belátjuk, hogy ilyenkor tetsz®leges

m üzenet, melynek

[y, ni (y)) intervallumban van és az x pontból indul, el tud jutni y -ba (ahol y 6= x),

és akkor nyilván az

Az

[y, ni (y))

intervallum bármely más pontjába is. Tehát összefoglalva:

m üzenet x-b®l indul és y -ba akarunk eljutni, mert a végcél az [y, ni (y))-ban van.

Az alábbi 7 eset fordulhat el®, ezekb®l a

1. x

ciklikus

szerinti indukcióval készen vagyunk.

meg, hogy miért lesz igaz ekkor

•

Li

m üzenet, melynek célja a [v, ni (v)) intervallumban

minden pontba el tud jutni. Tegyük fel, hogy

célja az

v

az

és

y

bels® pontjai a

v ∈ Pi

Minden
ha pont a

v

Pi

2, 3

és

fülnek, továbbá

csúcs esetén, az

m

a

4

y

esetek nem triviális estek.

az

v -b®l

x

után helyezkedik el.

kimen® élen fog továbbhaladni, kivéve,

a célja, hiszen (ahogy az invariáns tulajdonságnál láthattuk) a

v -b®l

kiinduló élhez rendelt intervallum a konstrukció szerint minden csúcsot tartalmaz,
kivéve magát a

2. x = v1

és

y

Ez a tulajdonság igaz

bels® pontja a

Nyilván a

b

v -t.

Pi

Pi

fül bels® pontjai beleesnek a

Li -ben, v1

üzenet a

v1

pedig a

v2

y

y -ba

is el tudunk jutni

x-b®l.

intervallumba. A konstrukció és

intervallum, hisz

el®tti. Ez azt jelenti, hogy

csúcsban a konstrukció miatt a

és

[v2 , vp ]

(v1 , b)

els® eset miatt miatt készen vagyunk.
3. x ∈ Hi−1 \v1

is, így

fülnek.

deniálása miatt ez ugyanaz, mint a

csúcs

y -ra

bels® pontja a

Pi

fülnek.
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v1 v2

b

éppen a

vp

[y, ni (y)) ⊂ (v1 , b).

utáni
Az

m

élen halad tovább, ekkor pedig az

x-b®l

Belátjuk, hogy az üzenet
a konstrukció miatt

4. x = v1

és

v1 -be.

v1 -be.

Deníció szerint

[y, ni (y)) ⊂ (v1 , b) = [v1 , ni−1 (v1 )).
m

indukciós feltevés miatt egy
tud jutni

eljut

továbbá

v1 ∈ Hi−1 ,

úgy az

[v1 , ni−1 (v1 ))-ben

van, el

Csakhogy

üzenet, melynek végcélja a

Ezzel visszavezettük az esetet a

b = ni−1 (v1 )

második esetre.

y ∈ Hi−1 .

Jegyezzük meg, hogy ekkor

y ∈ [b, v1 ).

ni−1 (y) = ni (y).

Csakhogy ilyenkor a

üzenet biztosan nem a

v1 v2

Mivel

[y, ni (y)) ∩ (v1 , b)

y 6= x

és

b = ni−1 (x),

ezért

csúcshalmaz üres, amiért az

élen indul el. Ekkor viszont ha az üzenet az

intervallumban van, úgy az indukciós feltevés miatt biztosan eléri

m

[y, ni (y))

y -t.

5. x, y ∈ Hi−1 .
m

Hogyha az

üzenet az

[y, ni (y))-beli

kész vagyunk, ekkor ugyanis eléri
vagyunk készen, mert

6. x

egy bels® pontja a
Ekkor ismét

úgy egy

fülnek és

v1 -et,

akkor az el®z® eset miatt

y -t is. Ha az m nem éri el v1 -et, akkor pedig azért

ni−1 (y) = ni (y)

Pi

céllal eléri

és használhatjuk az indukciós feltevést.

y ∈ Hi−1 .

ni−1 (y) = ni (y). Mivel minden v ∈ Pi bels® pont esetén v ∈
/ [y, ni (y)),

[y, ni (y))

intervallumba tartó üzenet biztosan eljut

Hi−1 -be.

Ekkor az

ötö-

v ∈ Pi

bels®

dik eset miatt vagyunk készen.
7. x

és

y

is bels® pontjai a

Pi

fülnek és

y

megel®zi

x-et.

Az el®z®ekhez hasonló gondolatmenetet követve, minden
pont esetén,
eljut

v∈
/ [y, ni (y)),

Hi−1 -be.

ezért egy

Ekkor pedig a

[y, ni (y))

utáni

intervallumba tartó üzenet biztosan

második és harmadik esetek miatt vagyunk készen.

Megvizsgáltuk az összes lehetséges
pontból kiindulva, egy

[y, ni (y))

y

x, y

helyzetet és azt találtuk, hogy tetsz®leges

intervallumbeli cél esetén el tudunk jutni

y -ba,

x

onnan

pedig nyilvánvalóan célba érünk. Az alábbi ábrákon rendre szemléltetjük a 7 különböz®
esetet, a könnyebb áttekinthet®ség érdekében.

22

y

Pi

Hi−1

y

Pi

Hi−1

x

x

Hi−1

y

y

Pi

Pi

Hi−1

x

x

y

y
Pi

Hi−1

Hi−1

Pi

Pi

Hi−1

x

x

x

y

Az ábrák sorfolytonosan szemléltetik az 1-7. eseteket.



3.2.2. A befeny® és kifeny® kapcsolata
Kanyarodjunk el egy pillanatra az egalitárius irányításoktól és próbáljuk meg értelmezni,
hogy az el®z® szakaszban bevezetett címzési eljárás mit is csinál valójában, gráfelméleti
nyelven megfogalmazva. Ahhoz, hogy ezt megmondhassuk, szükségünk lesz az ún. kife-

ny® és befeny® fogalmára, melyhez a fülfelbontást fogjuk felhasználni. A most következ®
deníciókban tehát

P0 , P1 , . . . , Pn

mindvégig egy adott gráf irányított értelemben lev®

fülfelbontását jelöli.

3.2.3. Deníció.
minden

Legyen

0 < i ≤ n-re

r ∈ P0

töröljük ki

Pi

és hagyjuk el a

P0

körb®l az

r-be

vezet® élet, valamint

utolsó élét. Az így kapott gráfot nevezzük az

r

gyökér-

pontú kifeny®nek.
Hasonlóan deniáljuk a befeny® fogalmát is:

3.2.4. Deníció.
minden

Legyen

0 < i ≤ n-re

r ∈ P0

töröljük ki

Pi

és hagyjuk el a

P0

körb®l a

r-b®l

induló élet, valamint

els® élét. Az így kapott gráfot nevezzük a

r

gyökérpontú

befeny®nek.
Most, hogy bevezettük ezt a két deníciót, szeretnék valamilyen kapcsolatot teremteni
a feny®k és a címzési eljár®ás között. Természetes gondolatként vet®dik fel a kérdés, hogy
vajon a címzési eljárás által deniált intervallumok segítségével egy

23

m

üzenet ugyanazon

az úton halad-e, mint a kifeny®n vagy a befeny®n? A válasz valahol a kett® között rejlik,
ám miel®tt megválaszoljuk, belátunk két egyszer¶ lemmát.

3.2.5. Lemma. (Lemma 1)
sz®leges. Ekkor az
kellene

s-b®l t-be

Bizonyítás.

Jelölje

Fk

az

s

tet-

s-b®l t-be vezet® egyértelm¶ út ugyanaz, mintha a címzési eljárás szerint

eljutni.

A bizonyítás egyszer¶ indukcióval adódik. Használni fogjuk a címzési eljárás

során bevezetett jelöléseket. Tekintsünk egy
eljutnia. Ha

t

ha kilépünk

P0 -ból,

rajta van a

a kifeny®ben lev®

P0

körön, akkor az

P0 -ról,

m

üzenetet, mely

Fk -beli

s-b®l

indul és

t-be

kell

út nyilván nem fordulhat el, hiszen

soha sem jutunk vissza, mert a fülek utolsó éleit kitöröltük. Tehát

s−t

P0

út egyszer¶en végighalad a

szerinti út esetén pedig ha az
térhet le

t ∈ Fk

gyökérpontú kifeny®t és legyen

m

üzenet

s-b®l

körön

indul, akkor a

s-t®l t-ig.

P1

fül

v1

A címzési eljárás

kezd®pontjáig nem

hiszen ha bármilyen fül kezd®pontjába is érkezik az üzenet, nem rép lá a

fül élére, hisz a fül els® élére a fül els® és utolsó pontja által meghatározott intervallum áll,
holott
a

P0

t ezen kívülre esik. A v1

pontban pedig mivel

t ∈ [b, v1 ) így m biztosan továbbhalad

körön.

Teljesen hasonló gondolatmenettel látható, hogyha

t ∈ P1

akkor is megegyezik a két

út, mégpedig mind a kifeny®, mind a címzés szerint elindul az üzenet
a

P1

s-b®l v1 -ig, majd ott

t ∈ P0 ∪ P1 ∪ . . . ∪ Pi -re már beláttuk

fülön halad tovább t-ig. Tegyük fel tehát, hogy

az állítást és legyen most

t ∈ P0 ∪P1 ∪. . .∪Pi+1 . Az indukció miatt feltehet®, hogy t a Pi+1

fül bels® pontja. Legyen

Pi+1

kezd®pontja

r,

végpontja

miatt ugyanaz az út a címzés és a kifeny® szerint is. Az
el kell indulni

Pi+1

r

r0 .

Ekkor

s-b®l r-be

az indukció

pontnál a kifeny® szerint nyilván

els® élén, és nem léphetünk ki onnan, amíg el nem érjük

t-t,

ha kilépünk, úgy a fülekb®l hiányzó utolsó élek miatt sohasem kerülnénk vissza
Tehát a kifeny® szerint egyszer¶en el kell indulni
szerint is biztosan a
írva. Ha a

Pi+1

Pi+1

Pi+1 -en,

rj

kezd®ponttal és

rj0

3.2.6. Lemma. (Lemma 2)
kellene

rj , rj0

(rj , brj ) =

, vagyis az üzenet halad tovább a

leges. Ekkor az

van

s-b®l t-be

s-b®l t-be

Pi+1 -be

csatlakozik, valamilyen

Pj

végponttal. Ha van is ilyen, az üzenet biztosan nem indul el a


0

t∈
/ rj , rj

(r, b) = (r, r0 ]

fülhöz nem csatlakozik több fül, akkor az üzenet biztosan eléri célját. Azt

fülön, hiszen annak els® élére az
de

Pi+1 -be.

és menetelni a célig. A címzés

els® élén megyünk tovább, hiszen erre az élre

kell csak megvizsgálni, hogy mi a helyzet akkor, ha
egy

hiszen

Jelölje

Fb

a

t



fül

Pj

intervallumot rendeli a címzési eljárás,

Pi+1

fülön.



gyökérpontú befeny®t és legyen

s ∈ Fb

tetsz®-

vezet® egyértelm¶ út ugyanaz, mintha a címzési eljárás szerint

eljutni.
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Bizonyítás.

A bizonyítás elvégezhet® teljesen analóg indukciós gondolatmenettel, vagy

mondhatjuk azt is, hogy a lemma 1 következménye hiszen ha megfordítjuk a

P0 , . . . , P n

fülek irányításait, akkor a keresett út ugyanaz, mintha az így kapott gráf esetén a befeny®
és a címzési eljárás általi utakat vizsgálnánk. Arról pedig a lemma 1 megmondta, hogy



minden esetben ugyanaz.

Most, hogy ezt a két lemmát igazoltuk, rátérhetünk a szakasz legfontosabb állítására,
amely ezt a két lemmát bizonyos értelemben összef¶zi.

3.2.7. Állítás.

Adott

P0 , . . . , P n

ki-és befeny®t és legyen
utat

psr ,

s, t

irányított fülfelbontás esetén vegyünk egy

r−t

utat pedig

prt .

vezet® egyértelm¶ út ugyanaz, mintha elindulnánk

elérjük a

prt

utat, azon haladnánk tovább

és tekintsük a

1. eset Ha

s, t

P0

Hk+1 := P0 ∪ . . . ∪ Pk+1

illetve
a

Pk+1

b

jelöli a

Pk+1

s-b®l

t-be.

léphetünk rá másmilyen
lehet a kezd®pontja a
bels® pontja a

s

megel®zi

Pk+1

t-t.

Ekkor az állítás triviális, hiszen a

fülön egyszer¶en csak addig megyünk,

Pj

Pk+1

fülre, mert azok els® éleit kitöröltük, továbbá

s

nem

fülnek.

fülnek és

b-be,

t ∈ Hk .

fülnek és

Ekkor mind a címzési eljárás, mind a

hogy végigmegyünk a

(b, t)

Pk+1

fülön. Ezután pedig

pontpárra.

s ∈ Hk . Ekkor az indukciós feltevést alkalmazhat-

pontpárra. Ezután pedig mind a címzési eljárás, mind a kifeny® szerint

úgy jutunk el
4. eset Ha

részgráfra már beláttuk,

Ugyanez fog történni a befeny®n is, hiszen biztosan nem

Pk+1

t bels® pontja a Pk+1
(s, a)

s, t

gráfot. Ekkor 5 esetet különböztethetünk meg.

alkalmazhatjuk az indukciós feltevést a

juk az

(feltéve persze, hogy a keresztez®désig

Hk := P0 ∪ . . . ∪ Pk

indulva a

befeny® szerint úgy jutunk el

3. eset Ha

úton és amint

fül kezd®, illetve végpontját.

fül bels® pontjai és

amíg el nem érünk

s

psr

körön van, akkor az el®z® 2 lemma egyike miatt készen vagyunk.

címzési eljárás szerint

2. eset Ha

a

Ismét a fülek számára vonatkozó indukciót fogunk alkalmazni. Ha az

Tegyük fel, hogy az állítást beláttuk, a

a,

s-b®l

t-be.)

pontok bármelyike a

Mindvégig

t-ig.

s−r

Ekkor a címzési eljárás szerinti

s-b®l t-be

Bizonyítás.

gyökérpontú

tetsz®leges pontok. Jelölje a befeny® szerinti egyértelm¶

a kifeny® szerinti egyértelm¶

még nem értünk el

r

t-be,

hogy végigmegyünk a

Pk+1

fül élein, amíg oda nem érünk.

s, t ∈ Hk . Ekkor egyszer¶en az indukciós feltevés miatt azonnal készen vagyunk.
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5. eset Ha

s, t a Pk+1 fül bels® pontjai és t megel®zi s-et. Ekkor mind a címzési eljárás, mind

a befeny® szerint úgy jutunk el

b-be,

indukciós feltevést alkalmazhatjuk a

hogy végigmegyünk a

Pk+1

fülön. Ezután az

(b, a) pontpárra. Végül, mind a címzési eljárás,

mind a kifeny® szerint úgy jutunk el t-be, hogy végigmegyünk a

Pk+1

fül élein, amíg

oda nem érünk.
Ezzel az összes lehetséges esetet megvizsgáltuk, így az állítást beláttuk.



3.2.3. Az útfordító algoritmus módosítása
Nemrég ismertettük, hogyha feladatunk egy irányítatlan gráf éleinek egalitárius módon
történ® megirányítása, akkor az útfordító algoritmus (lásd: 1) erre jó szolgálatot tesz. Ebben a szakaszban az a célunk, hogy olyan egalitárius irányítást találjunk, mely még er®sen összefügg® is. Ehhez persze fel kell tennünk, hogy a gráfnak létezik er®sen összefügg®
irányítása. Ha viszont ezt feltesszük, és kiindulunk egy tetsz®leges er®sen összefügg® irányításból, akkor a korábbi mohó algoritmusunkat egy kicsit módosítva olyan algoritmust
kapunk, amely talál az er®sen összefügg® irányítások között egy olyat, amely egalitárius.
Az el®z® algoritmus kulcsa az olyan utak megfordítása volt, ahol az út kezd®pontjának a
befoka legalább 2-vel kisebb, mint a végpontjának a befoka, ekkor ugyanis egy útfordítással szigorúan csökkentettük a befokvektort. Ezt az útfordítást most nem feltétlen tudjuk
elvégezni, hiszen lehet, hogy egy ilyen út megfordítása ugyan csökkenti a befokvektort,
de elrontja az er®sen összefügg® tulajdonságot. Kézenfekv® ötlet tehát az, hogy terjesszük
ki a megfordítható utak denícióját a következ®képpen. Azt mondjuk, hogy egy

er®sen megfordítható, ha

%(u) < %(v) − 1

és a gráf az

uv

uv

út

út megfordítása után is er®sen

összefügg® marad. Ekkor pedig az algoritmusunk az el®z®höz hasonlóan a következ® lesz:

Algorithm 3 Útfordító algoritmus 2
Input: G = (V, E), melynek létezik er®sen összefügg® irányítása
Output: Egy egalitárius, er®sen összefügg® irányítása G-nek.
1: procedure SC-Path Reversal(G)
2:

Vegyük

3:

Amíg létezik er®sen megfordítható út

G

egy tetsz®leges er®sen összefügg® irányítását.

4:

Legyen

5:

Fordítsuk meg

6:

P

G-ben:

egy olyan er®sen megfordítható út, mely végpontjának befoka maximális.

P

minden élén az irányítást.

return G
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Ez az algoritmus minimalizálja a maximális befokot [3], ám sajnos elemi eszközökkel nem sikerült belátni azt, hogy tényleg egalitárius irányítást talál. Azt azonban tudjuk, hogy igaz, készül®ben van egy cikk, melyet A. Frank és K. Murota írnak, amelyben
matroidelméleti háttér segítségével igazolták, hogy ez az algoritmus tényleg megtalálja
a befokok egy lexikograkusan csökken® sorrendjét. A cikk hamarosan megjelenik, címe
az irodalomjegyzékben található: [8]. Err®l még röviden szó lesz a 4. fejezet végén. Mi
több, szintén a matroidelméleti háttértudás ismeretében az is igazolható, hogyha nem
csak er®sen összefügg® egalitárius irányítást, de

k -szorosan

élösszefügg® egalitárius irá-

nyítást szeretnénk találni, ez a mohó algoritmus akkor is célravezet® lesz, persze azzal a
módosítással, hogy megfordítható útnak azokat az utakat nevezzük, melyek végpontjaira
teljesülnek a befokokra tett feltételek és megfordításuk nem rontja el a
g®séget, azaz ha a megfordítható út végpontjai között létezik

(k + 1)

k -szoros élösszefüg-

élidegen út. Minden

esetben belátható, hogyha az adott gráfan már nincs lehet®ség lokális javításra, akkor az
aktuális irányítás egalitárius is.
Egy másik érdekes probléma a következ®. Adott egy irányítatlan gráf, melynek szeretnék megirányítani az éleit oly módon, hogy az egyes csúcsok befokainak négyzetösszege
minimális legyen. A matroidelméleti háttér segítségével az derült ki, hogy a befokok négyzetösszege is akkor lesz minimális, ha az irányítás, amit megadtunk, egalitárius.

3.3. Aciklikus célirányítások
El®ször is jegyezzük meg, hogy olyan egalitárius irányítás megtalálása, amely aciklikus is,
NP-nehéz probléma, lásd: [3]. Az viszont, hogy a maximális befokot minimalizáljuk egy
roppant egyszer¶ algoritmussal megtehet®. Az imént említett cikkben ez a Stripping
algoritmus, az egyszer¶ség kedvéért nevezzük Csonkoló algoritmusnak, mely a következ®:
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Algorithm 4 Csonkoló algoritmus
Input: G = (V, E)
Output: Egy aciklikus, irányítása G-nek, melyben a maximális befok minimális.
1: procedure Stripping(G)
2:

Vegyünk egy minimális befokú csúcsot

3:

Az összes

4:

Hagyjuk el a gráfból

5:

Ismételjük, amíg van csúcs.

6:

Vegyük vissza

7:

u-hoz

G-ben,

legyen ez

u

csatlakozó élet irányítsuk meg

u-t

u.

felé.

és a csatlakozó éleket.

G-hez az összes elhagyott élet, az imént meghatározott irányításával.

return G

3.3.1. Állítás.

A csonkoló algoritmus olyan aciklikus, egalitárius irányítást talál, amely-

ben a maximális befok minimális.

Bizonyítás.

[3]. Az, hogy a célirányítás aciklikus, azonnal következik a konstrukcióból,

hisz irányított kör így nem keletkezhet. Legyen a csonkoló algoritmus által talált maximális
befok
hogy

k , továbbá v egy k befokú pont. Az algoritmus során kellett lennie olyan állapotnak,

v fokszáma volt a legkisebb (de legalábbis az egyik legkisebb), legyen a v törlése el®tti
U.

csúcsok halmaza

U -beli

Vegyünk egy tetsz®leges aciklikus irányítását

G-nek

és legyen

csúcsok által indukált részgráf ezen irányítás szerint. Az aciklikusság miatt

kell legyen olyan

H

az

H -ban

t csúcs, amelyb®l nem indul ki él. Csakhogy mivel H -ban minden csúcsa

befoka legalább

k

helyett, amikor

v -t

(ha lenne

k -nál

töröltük), így

semmiképp sem lehet kisebb.

kisebb befokú, akkor azt a csúcsot választottuk volna

t

befoka is legalább

k,

v

vagyis a maximális befok ennél



3.4. Az eredmények összefoglalása
Összefoglalva tehát az egalitárius irányításokkal kapcsolatos eredményeket, jelenleg a következ®ket tudjuk:

•

Ha a célirányításra nincs feltétel, egy egyszer¶ útfordító mohó algoritmussal eljuthatunk egy egalitárius irányításhoz, ennek bizonyítása megtalálható ebben a fejezetben.

•

Ha a célirányításnak

k -összefügg®nek

kell lennie, egy kissé módosított mohó algo-

ritmussal ismét eljuthatunk egy egalitárius irányításhoz, ezt A. Frank és K. Murota
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bizonyította be.

•

Ha a célirányításnak aciklikusnak kell lennie, úgy egy egalitárius irányítás keresése
NP-nehéz probléma.

•

Egy irányítás akkor és csak akkor minimalizálja a befokok négyzetösszegét, ha egalitárius.
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4. fejezet

Hálózatok s¶r¶ségi felbontása

Ebben a fejezetben tovább vizsgáljuk az egalitárius irányításokat és tulajdonságaikat,
innent®l kezdve az irányadó források az irodalomjegyzék [4]-es és [6]-os cikkeib®l származnak Minden, a fejezetben szerepl® állítás illetve annak bizonyítása megtalálható ezekben
a cikkekben. Bevezetjük a hálózatok ún. s¶r¶ségi felbontását, mely lényegében partícionálja a csúcsokat olyan halmazokba, ahol a csúcsok befoks¶r¶sége közel egyforma. Látni
fogjuk, hogy ez a felbontás bizonyos értelemben egyértelm¶, ugyanis csak a kiindulási
gráftól függ, annak irányításától nem, ezáltal láthatjuk azt is, hogy egy ilyen s¶r¶ségi
felbontás egyúttal bizonyítékul szolgál arra, hogy egy adott irányítás egalitárius. Megjegyezzük, hogy az elkövetkezend® részekben használt s¶r¶ségi fogalom nem ugyanaz, mint
amit a szakirodalmakban találhatunk, ha egy gráf s¶r¶ségét szeretnénk értelmezni. Egy
gráf s¶r¶sége ugyanis általában az élek számának és az összes lehetséges él számának a
hányadosa, ám az általunk deniált fogalmak esetében a s¶r¶ség egyszer¶en az élek számának és a csúcsok számának hányadosa lesz, vagyis

|E|
. Vegyük észre, hogy ez a fajta
|V |

s¶r¶ségi fogalom közel áll a fokszámhoz (egy csúcshoz csatlakozó összes él darabszáma),
hiszen egy hálózat s¶r¶sége deníció szerint a fokszámok átlagának fele. Emlékeztetünk
a 3. fejezetben bemutatott útfordító algoritmusra:

Útfordító algoritmus
1. lépés: Irányítsuk meg az éleket tetsz®legesen.
2. lépés: Ellen®rizzük, hogy van-e a gráfban megfordítható út.
Ha igen, GO TO 3. lépés. Ha nem, STOP.
3. lépés: Legyen P megfordítható út, mely végpontja maximális befokú.
Fordítsuk meg az irányítást P élein és GO TO: 2. lépés.
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Legyen

k

az algoritmus által talált maximális befok. Partícionáljuk a csúcsokat

k+1

különböz® osztályba, nevezetesen:

•

Álljon
a

•

k

Rk

az összes

k befokú csúcsból, valamint azokból a csúcsokból, amelyek elérik

befokúakat.

Minden

i = 1, 2, . . . , k − 1-re

álljon

Ri

az összes

i

befokú csúcsból, amelyet még

sehová sem soroltunk, továbbá azokból a csúcsokból, amelyek elérik ezeket az

i

befokúakat.

•

R0

Végül álljon

az izolált pontokból.

Egy ilyen partíciót nevezünk az eredeti, irányítatlan gráf s¶r¶ségi felbontásának. Vegyük észre, hogy az
lenne olyan

i-edik

j < i−1

partíciórészben minden csúcs befoka

befokú csúcs, amelyb®l elérhet® egy

i

i

vagy

i − 1,

ha ugyanis

befokú, akkor lenne meg-

fordítható út a gráfban, amir®l tudjuk, hogy nem létezhet, ha az algoritmus véget ért.
Megjegyezzük azt is, hogy a különböz® partíciórészek közti élek csakis lefelé irányulhatnak. Jegyezzük meg azt is, hogy az imént deniált

Ri

halmazok között lehetnek üresek is.

Lehet ezt a fajta felbontást úgy is deniálni, hogy:
Legyen a maximális befok egy egalitárius irányításban
tokat az

S1

β1 .

β1

Tegyük a

befokú pon-

halmazba, továbbá soroljuk még ide azokat a pontokat, amelyekb®l a
Az összes

β2

halmazba, stb.. Végül az

Sn

befokúak elérhet®ek. A maradék pontok közötti maximális befok legyen
befokú pontot, és az ®ket elér® pontokat soroljuk be az

S2

halmazba kerülnek a 0 befokú pontok. Világos, hogy a most deniált
korábban deniált

Ri

β2 .

β1

Si

halmazok, és a

halmazok között csak annyi a különbség, hogy az olyan

Ri

halma-

zokat, melyek üresek, egyszer¶en kidobjuk a s¶r¶ségi felbontásból. A továbbiakban ennek
ellenére mégis az

Ri

halmazokkal fogunk dolgozni, csupán felhívtuk az olvasó gyelmét

arra, hogy ez a fajta s¶r¶ségi felbontás nem tér ki arra, hogy esetlegesen keletkezhetnek
üres partíciórészek is.

4.1. A s¶r¶ségi felbontás tula jdonságai
A kapcsolat a s¶r¶ség és az imént tárgyalt felbontás között még annál is messzebbre nyúlik,
mint amit eddig láttunk. A továbbiakban

k mindig egy egalátius irányításban a maximális

befokot fogja jelölni. Az alábbi 3 tulajdonság mindegyike igaz, melyeket rövidesen igazolni
is fogunk
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T1) Egy legs¶r¶bb részhálózatnak a s¶r¶sége legfeljebb
partíció, melyre

k,

azaz nem létezik s¶r¶bb

Rj

j > k.

T2) A s¶r¶ségi felbontás egyértelm¶ és nem függ a kiindulási irányítástól.
T3) Minden legs¶r¶bb részhálózat csakis

Rk -beli

csúcsokat tartalmaz.

Ez a három tulajdonság garantálja, hogy egyértelm¶en leírhassuk egy hálózat s¶r¶ségi
struktúráját. A továbbiakban azt mondjuk, hogy egy
zat az a hálózat, melyet úgy kapunk, hogy
melyeknek mindkét végpontja
r¶ségét

T 1, T 2

dens(H)
és

T3

S -ben

S

van. Ezt

S ⊆ V (G)

által indukált részháló-

csúcsai között behúzzuk azokat az éleket,

G [S]-sel

fogjuk jelölni. Egy

H

hálózat s¶-

jelöli. Most már minden eszközünk megvan ahhoz, hogy igazolhassuk a

tulajdonságokat. A

T 1)

tulajdonság igazolásához szükségünk lesz az alábbi

2 lemmára:

4.1.1. Lemma. (Lemma 1)

Az

Rk

által indukált részhálózat s¶r¶sége a

(k − 1, k]

in-

tervallumba esik.

Bizonyítás.

[6]. Minden

Rk -beli minden csúcs befoka G-ben k

olyan él, amely szomszédos egy
csúccsal sem,

Rk -ból

k − 1.

nk

Legyen

G [Rk ]-beli

és

Rk -beli

kifelé irányul

nk−1

k − 1. Mivel minden

vagy

csúccsal, de nem szomszédos egyetlen

G-ben,

úgy minden

G [Rk ]-beli

csúcs befoka

rendre az ilyen befokú csúcsok darabszáma

élek száma éppen

nk + nk−1

G [Rk ]-beli

G [Rk ]-ban.

k

vagy

Ekkor a

és ezért

dens(G [Rk ]) =

knk + (k − 1)nk−1
≤k
nk + nk−1

Kihasználva, hogy biztosan van legalább egy

k

befokú pont, azaz

nk > 0

és ezért

(k − 1)(nk + nk−1 ) + nk
knk + (k − 1)nk−1
≥
>k−1
nk + nk−1
nk + nk−1
Amivel a lemma bizonyítást nyert.

4.1.2. Lemma. (Lemma 2)



Egy legs¶r¶bb részhálózat s¶r¶sége a

(k − 1, k] intervallum-

ba esik.

Bizonyítás.

[6]. Legyen

irányítású, mint
feljebb

k,

G

H

egy legs¶r¶bb részhálózat, amelynek minden éle ugyanolyan

egalitárius irányításában volt. Ekkor minden

amiért
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H -beli

csúcs befoka leg-

nH k
≤k
nH

dens(H) ≤
Ahol

nH

a csúcsok számát jelöli

dens(G [Rk ]) > k − 1,
lennie.

H -ban.

Az el®z® lemmából azonban láttuk, hogy

ezért egy legs¶r¶bb részhálózatnak legalább ilyen s¶r¶nek kell



Az imént igazolt (Lemma 2) fels® korlát bizonyítja a
be a

T 2)

T 1)

tulajdonságot. Most lássuk

tulajdonságot, a s¶r¶ségi felbontás egyértelm¶ségét, azaz hogy bármilyen egali-

tárius irányításból indulunk is ki, mindig ugyanazokhoz a partíciókhoz jutunk el. Jogosan
merül fel a kérdés, hogy miért indulhatunk ki egalitárius irányításból? Azért, mert a s¶r¶ségi felbontást úgy deniáltuk, hogy az útfordító algoritmus futása után partícionáltuk a
csúcsokat és a 3. fejezetben beláttuk, hogy az útfordító algoritmus mindig egy egalitárius
irányítás esetén terminál. Mostani állításunk értelme tehát az, hogy ugyanazon irányítatlan gráf esetén két egalitárius irányítás nem szükségképpen ugyanaz, de a hozzájuk
tartozó s¶r¶ségi felbontás viszont igen.

4.1.3. Tétel.

A s¶r¶ségi felbontás egyértelm¶, azaz csak a kiindulási irányítatlan gráftól

függ.

Bizonyítás.

[6]. Azt tudjuk, hogy egy adott gráf esetén minden egalitárius irányításban

a maximális befok ugyanannyi, legyen ez a szám

k.

Tegyük fel indirekt, hogy létezik két

különböz® egalitárius irányítás, mondjuk piros és kék, amelyek rendre az

B0 , . . . , Bk

s¶r¶ségi felbontást eredményezik. Legyen

Ri 6= Bi , valamint legyen S = Ri \Bi

i

R0 , . . . , Rk

és

a legnagyobb olyan index, melyre

és vizsgáljuk meg azoknak az éleknek az irányítását,

amelyeknek pontosan egy végpontja esik

S -be.

Az irányítások egalitárius mivolta miatt

az alábbi 3 észrevételt tehetjük:

1) S

és

Bi

2) S

és

∪kj=i+1 Rj \S

3) S

és

∪i−1
j=0 Rj \S

között minden él

S

felé irányított a kék irányítás szerint.

között minden él

között minden él

S

felé irányított, mind a két irányítás szerint.

S -b®l

kifelé irányított a piros irányítás szerint.

Az észrevételek meggondolásához segít a bizonyítás végén szerepl® ábra. Az els® tulajdonság azért igaz, mert
mehet, ahol

j > i,

olyan elem, ami

Bi

s¶r¶ségi felbontás, így

vagy pedig magából a

Bi -ben

Bi

Bi -be

halmazból. De

él csakis olyan

S -ben

halmazból

deníció szerint nincs

is benne lenne, továbbá magasabb index¶
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Bj

Bj

halmazbeli pont

sem lehet

S -ben,

hisz

S ⊆ Ri .

A második és a harmadik tulajdonság pedig egyszer¶en a

s¶r¶ségi felbontás azon tulajdonságából következik, hogy irányított él két halmaz között
csak magasabb index¶t®l az alacsonyabb index¶ felé vezethet. Az imént látott 3 észrevétel
alapján azt mondhatjuk, hogy:

4.1.4. Következmény.

A kék irányítás szerint

annyi, mint a piros irányítás szerint

S

Most meg fogjuk mutatni, hogy
következik, amib®l pedig

Bi = Ri

a kék irányítás szerint minden

i

volna

S

Ri ⊆ Bi ,

amib®l a szimmetria miatt

beli csúcs befoka szigorúan

S -ben,

S -ben

a piros irányítás szerint minden csúcs befoka

i

nincs
vagy

i−1

is

i−1

kell legyen. Ha ugyanis

annak benne kéne lennie

Bi -beli
i − 1,

Bi -ben

pont. Az is igaz, hogy

a

S -ben

viszont az el®z® következmény

teljes befokösszeg a piros irányítás szerint legfeljebb akkora, mint a teljes

befokösszeg a kék irányítás szerint, tehát minden
befoka is

Bi ⊆ Ri

szolgáltatja majd az ellentmondást. Vegyük észre, hogy

s¶r¶ségi felbontás denicíója szerint, de

S -beli

felé irányított élek száma legalább

felé irányított élek száma.

befokú pont a kék irányítás szerint

miatt az

S

S -beli pontnak a piros irányítás szerinti

kell legyen.

Ahhoz, hogy ez tényleg teljesüljön, nyilván szükséges az, hogy minden olyan él, amely a
kék irányítás szerint
az

S

és

S -ben

Ri \S

nincs

létezik

i

S felé irányul, a piros irányítás szerint is S felé irányuljon. Ekkor tehát

közötti élek is

i

S

felé irányítottak a piros irányítás szerint. Csakhogy mivel

befokú pont a piros irányítás szerint, ez azt jelenti, hogy (mivel biztosan

befokú pont

Ri -ben)

egyetlen

S -beli

csúcsból sem lehet eljutni egy

Ri \S -beli i

befokú csúcsba, ami ellentmond a s¶r¶ségi felbontás deníciójának. Ebb®l az következik,
hogy

S

tehát

Ri = Bi ,

üres kell, hogy legyen, vagyis
ami ellentmondás.

Ri ⊆ Bi .
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Hasonlóan lehet belátni, hogy

Bi ⊆ Ri ,

Bk = Rk

Bk−1 = Rk−1
.
.
.

Bi+1 = Ri+1

Bi

Ri

Végül igazoljuk a

T 3)

tulajdonságot, amely az imént bizonyított

T 2)

tulajdonságon

alapszik.

4.1.5. Tétel.

A

G

hálózat legs¶r¶bb részhálózata egy olyan

részhálózat, hogy

S

minden csúcsa a legs¶r¶bb (k -adik) partíciórészben van.

Bizonyítás.

S

ponthalmaz által indukált

[6]. El®ször is megjegyezzük, hogy a legs¶r¶bb részhálózat valóban indukált

részhálózat. Ha ugyanis nem volna az, akkor lenne legalább 1 olyan nem behúzott él,
amelynek mindkét végpontja a részhálózat csúcsai közt fut, éspedig ezzel az éllel lehetne
szigorúan növelni a részhálózat s¶r¶ségét. Legyen tehát
indukál egy legs¶r¶bb részhálózatot

G-ben.

legyen a legnagyobb index¶ partíciórész a

Sk0 := S\Sk .
Sk0

Tegyük fel, hogy

S -nek

S

csúcsok egy halmaza, mely

Vegyünk egy s¶r¶ségi felbontást

k -adik.

Legyen továbbá

Sk := S ∩ Rk

van olyan csúcsa, amely nincs

Rk -ban,

G-ben

és

valamint

vagyis, hogy

> 0.
Legyen

G [S]-beli

A

a

G [Sk ]

élhalmaza, valamint

élekb®l, melyek sem

G [Sk ]-ban,

C

a

G [Sk0 ]

sem pedig
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élhalmaza, továbbá álljon

G [Sk0 ]-ban

B

azon

nincsenek benne. Ekkor

|B| + |C| ≤ (k − 1)|Sk0 |
hiszen

B -ben

befoka legfeljebb

és

C -ben

minden élnek van végpontja

(4.1)

Sk0 -ban

k −1 a G egalitárius irányításában. Ekkor az S

és minden

Sk0 -beli

csúcs

által indukált részhálózat

s¶r¶sége pedig

dens(G [S]) =
Felhasználva az

(4.1)

és

(4.2)

|A| + |B| + |C|
|Sk | + |Sk0 |

(4.2)

sorokat, valamint a második lemmát kapjuk, hogy:

|A| (2) dens(G [S])(|Sk | + |Sk0 |) − (|B| + |C|)
=
=
|Sk |
|Sk |
dens(G [S])|Sk0 | − (|B| + |C|) (1)
= dens(G [S]) +
≥
|Sk |
(1)
dens(G [S])|Sk0 | − (k − 1)|Sk0 | Lemma 2
>
≥ dens(G [S]) +
|Sk |
Lemma 2
(k − 1)|Sk0 | − (k − 1)|Sk0 |
=
> dens(G [S]) +
|Sk |

dens(G [Sk ]) =

= dens(G [S])
Ami azt jelenti, hogyha

Rk -ban,

G [S]-b®l

elhagyjuk azokat a csúcsokat, amelyek nincsenek

akkor szigorúan s¶r¶bb részhálózatot kapnánk. Ez viszont ellentmond

malitásának. Az ellentmondás abból fakad, hogy feltettük, hogy
mely nem

Rk -ban

hálózatnak csakis

S -nek

S

maxi-

van olyan csúcsa,

van. Az állítást tehát igazoltuk, beláttuk, hogy minden legs¶r¶bb rész-

Rk -beli

pontjai lehetnek.



Összefoglalva tehát az jött ki, hogy egy egalitárius irányítás mivoltára bizonyítékul
szolgál egy s¶r¶ségi felbontás. Az el®z® fejezet végén tettünk egy rövid megjegyzést arra
vonatkozóan, hogy az er®sen összefügg® célirányítások esetén matroidelméleti háttér segítségével igazolni lehet, hogy a mohó algoritmus egalitárius irányítást talál. Most, hogy
a s¶r¶ségi felbontásokat ismerjük, bepillantást nyerhetünk ezekbe a bizonyításokba. Tekintsük a s¶r¶ségi felbontásnak azt a denícióját, ahol az üres halmazokat gyelmen kívül
hagyjuk, tehát az

S1 , S2 , . . . , Sn

halmazokat. Az

pont. Azt az imént láttuk tehát, hogy

Si

β1 , . . . , β n

halmazban legyen

valamint

r1 , . . . , rn ,

ri

darab

s®t

βi

befokú

S1 , . . . , S n

nem

függnek a gráftól, minden egalitárius irányításra ugyanazok. Az azonban változhat, hogy
az

Si

halmazban melyik

ri

darab pont befoka

βi . A βi

fokú pontok bizonyos matroidelmé-

leti értelemben bázist alkotnak, és a lineáris algebra kicserélési tételéhez hasonlóan, ilyen
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bázisok között is tudunk lépkedni, azaz egyik bázisból eljutni a másikba úgy, hogy közben
mindig bázisokon lépkedünk. Ezzel a bázisok közötti lépkedéssel lehet belátni az alapesetben, hogy a mohó algoritmus egalitárius irányítást eredményez és ha a célirányításnak
er®sen összefügg®nek, vagy akár

k -szorosan

élösszefügg®nek kell lennie, a matroidelméleti

bizonyítás akkor is m¶ködik, míg az elemi eszközök egyel®re kevésnek bizonyultak.
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5. fejezet

Egalitárius irányítás keresése
programmal

Ebben a fejezetben bemutatok egy programot az els® útfordító algoritmushoz (lásd, 3.
fejezet 1. algoritmusa). A program C++ nyelven íródott, a LEMON (Library for Ecient Modeling and Optimization in Networks) könyvtár segítségével. A program nem kér
inputot, hogy milyen gráfon fusson le, azt csak a kódban lehet módosítani. Egy el®re
adott irányítással rendelkez® gráf esetén el®ször kiírja a kezdeti maximális befokot, majd
felsorolja a megadott gráf összes csúcsának befokát. Ezek után megkeres egy maximális
befokú csúcsot, majd létrehozza a fordított gráfot, mely ugyanaz a gráf, mint az eredeti,
csak minden él irányítása ellentétes. Ezután megvizsgálja a BFS algoritmus segítségével,
hogy ebben a fordított gráfban létezik-e olyan út, mely megfordítható (itt vigyázni kell,
hogy a feltételt át kell fogalmazni befokokról kifokokra), vagyis amely eleget tesz az út kezd® és végpontjaira tett követelményeknek. Ha létezik ilyen út, akkor az az eredeti gráfban
megfordítható és végpontja maximális befokú, tehát a program ezt az utat megfordítja,
majd iterálja ezt a lépést. Ha nem létezik ilyen út, a program akkor is iterálja ezt a lépést
a következ® legmagasabb befokú csúccsal és így tovább. Ezt egészen addig csinálja, amíg
van a gráfban megfordítható út. Ha már nincs, akkor kiírja a a gráf immár egalitárius
irányításának befoksorozatát és az új maximális befokot is.
A program m¶ködését az alábbi egyszer¶ gráfon mutatjuk be:
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Látható, hogy a kezdeti gráf irányítása nem egalitárius, hisz van benne megfordítható
út. A program el®ször megfordítja a 2. és 4. csúcs közötti élet, ezt jelöltük pirossal az
ábrán. Ezek után az 1. és 4. csúcs között futó él következik, ez a zöld szín¶ él, végül
pedig a 0. és 3. csúcs közötti él megfordítása után (kék szín¶) azt tapasztaljuk, hogy a
gráfban már nincs megfordítható út, és a 3. fejezetben taglaltak alapján így tudjuk, hogy
az irányítás ekkor biztosan egalitárius.
Maga a program pedig a futás végén így fest az adott gráf esetén:
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Láthatjuk, hogy a program minden egyes útfordítás el®tt kiírja, hogy éppen melyik
az a csúcs, melybe vezet megfordítható út és a befoka ezek között maximális, s®t, azt is
kiírja, hogy a megtalált út, amelyet meg kell fordítani, melyik csúcsból indul ki. Legvégül
pedig kiírja az útfordítások utáni állapotot, így a végs® maximális befokot, majd pedig a
megtalált egalitárius irányítás szerinti befokokat. A programkód az alábbi:

#include <iostream>
#include <lemon/list_graph.h>
#include <lemon/bfs.h>
#include <lemon/adaptors.h>
#include <cmath>
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using namespace std;
using namespace lemon;
ListDigraph::Node maximum_indegree(const ListDigraph &g);
bool find_and_reverse_path(ListDigraph &g, const ListDigraph::Node &t);
int main()
{
/// generalunk egy grafot
ListDigraph g;
int numberOfNodes=5;
vector<ListDigraph::Node> nodes(numberOfNodes);
for(int i=0; i<numberOfNodes; i++)
{
nodes[i]=g.addNode();
}
g.addArc(nodes[0], nodes[1]);
g.addArc(nodes[0], nodes[2]);
g.addArc(nodes[0], nodes[3]);
g.addArc(nodes[0], nodes[4]);
g.addArc(nodes[1], nodes[4]);
g.addArc(nodes[1], nodes[3]);
g.addArc(nodes[2], nodes[3]);
g.addArc(nodes[2], nodes[4]);
g.addArc(nodes[3], nodes[4]);
cout << "A kezdeti maximalis befok: "
<< countInArcs(g,maximum_indegree(g)) << endl;
cout << "--------------------------" << endl;
/// befokok ellenorzese es kiiratasa
ListDigraph::NodeMap<int> inArcs(g);
for (ListDigraph::NodeIt n(g); n!= INVALID; ++n)
{
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inArcs[n]=countInArcs(g,n);
}
for (ListDigraph::NodeIt n(g); n!= INVALID; ++n)
{
cout << "Az " << g.id(n)
<< ".-edik csucs befoka: " << inArcs[n] << endl;
}
cout << "-----------------------" << endl;
cout << endl;
/// addig forditunk utakat, amig nem lesz az iranyitas egalitarius
ListDigraph::Node t;
bool egal=false;
while(egal==false)
{
t = maximum_indegree(g);
if(!find_and_reverse_path(g,t))
egal=true;
}
cout << "--------------------------" << endl;
/// kiirjuk a vegleges befokokat
cout << "A maximalis befok minimuma: "
<< countInArcs(g,maximum_indegree(g)) << endl;
cout << "Befokok az egalitarius iranyitasban: " << endl;
ListDigraph::NodeMap<int> inArcs2(g);
for (ListDigraph::NodeIt n(g); n!= INVALID; ++n)
{
inArcs2[n]=countInArcs(g,n);
}
for (ListDigraph::NodeIt n(g); n!= INVALID; ++n)
{
cout << "Az " << g.id(n)
<< ".-edik csucs befoka: " << inArcs2[n] << endl;
}
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cout << "-------------------------" << endl;

return 0;
}
/// maximum befok meghatarozasa
ListDigraph::Node maximum_indegree(const ListDigraph &g)
{
ListDigraph::Node u;
int i = -1;
for(ListDigraph::NodeIt n(g); n!=INVALID; ++n)
{
if (countInArcs(g,n)>i)
{
i=countInArcs(g,n);
u=n;
}
}
return u;
}
/// utforditas, ha lehetseges
bool find_and_reverse_path(ListDigraph &g, const ListDigraph::Node &t)
{
ReverseDigraph<ListDigraph> rg(g);
Bfs<ReverseDigraph<ListDigraph> > bfs(rg);
bfs.run(t);
ListDigraph::NodeIt it(g);
if(it==t) ++it;
while(it!=INVALID)
{
if(bfs.reached(it) && countOutArcs(rg,t) > countOutArcs(rg,it)+1)
{
cout << "Az aktualis max befoku csucs: " << g.id(t) << endl;
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cout << "Talaltam csucsot: " << g.id(it)
<< " es az innen indulo egyik utat megforditom" << endl;
cout << endl;
ListDigraph::Arc prev = bfs.predArc(it);
while(prev!=INVALID)
{
g.reverseArc(prev);
prev=bfs.predArc(rg.target(prev));
}
return true;
}
++it;
}
return false;
}
Észrevehetjük, hogy a program futásidején lehetne még gyorsítani, ugyanis jelenleg
mindig a maximális befokú csúcsba vezet® utat keresünk, BFS algoritmusok segítségével.
Nyilván elképzelhet® olyan eset, hogy rengeteg csúcs van a gráfban, és a nagy befokúakba
egyáltalán nem vezet megfordítható út, míg a kis befokúakba igen. Ekkor az algoritmus
sokáig fog futni, mert mire eljut a kis befokú csúcsokig, addig egyesével ellen®rzi, hogy a
nagy befokú csúcsokba nem vezet-e fordítható út. A problémát ki lehetne küszöbölni azzal,
hogyha a program futásának legelején eltárolnánk egy NodeMap segítségével, hogy melyik
csúcs jöhet egyáltalán szóba, ha útfordításra kerül a sor és a vizsgálat során csak ezekb®l a
csúcsokból futtatnánk a BFS algoritmust. Egy másik ötlet, hogy a BFS algoritmus most
végigfut az összes csúcson, holott megállhatnánk, amikor találtunk egy megfordítható
utat. Ezekkel az egyszer¶ ötletekkel lehet optimalizálni még a programot, hogy kevesebb
ideig fusson, ám sajnos erre már nem maradt id® a szakdolgozat elkészítése közben.
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6. fejezet

Összefoglalás

Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk az egalitárius irányításokkal kapcsolatos eredményeket. A dolgozat els® és második fejezetében ismertettük a gráfok összefügg®ségével
kapcsolatos állításokat, valamint megismerkedtünk a fülfelbontásokkal, melyekr®l láttuk,
hogy kapcsolatba hozhatók az összefügg®séggel. Ebben a témában a két legfontosabb tétel
Whitney és Robbins nevéhez f¶z®dik.
A harmadik fejezetben bemutattunk egy egyszer¶ mohó algoritmust (útfordító algoritmus), amely tetsz®leges irányításból kiindulva, megfelel® utak megfordításával eljutott
egy irányításhoz, melynek egalitárius mivoltára elemi eszközökkel bizonyítást mutattunk,
felhasználva a [3] cikket. Néhány megjegyzés erejéig kitértünk arra az általános esetre, hogyha a célirányításnak

k -élösszefügg®nek

kell lennie, akkor a korábban megadott

algoritmus, az útfordításra vonatkozó feltétel egy apró módosításával, szintén egalitárius irányítást talál. Ez az apró módosítás azonban sajnos komoly háttértudást igényel,
nevezetesen a matroidelmélet átfogó ismeretét, anélkül ugyanis, elemi eszközökkel eddigi tudásunk alapján nem sikerült igazolni a szóban forgó állításokat. Az eredményeket
egy el®készületben lev® cikkb®l merítettünk, melynek szerz®i A. Frank és K. Murota, a
cikk leend® címe az irodalomjegyzék [8]-as pontjában olvasható. Ugyanebben a fejezetben, fülfelbontások segítségével megadtunk egy algoritmust (útkeres® algoritmus), amely
talált egy megengedett címzési eljárást, ezzel lehet®séget biztosítva a kommunikációra,
tetsz®leges két hálózatbeli csomópont esetén. Azt is láttuk, hogy az üzenetküldés akkor
a leggyorsabb, hogyha a hálózatnak megfelel® gráf irányítása egalitárius, a kifokvektorra
nézve. Mindezeken kívül bevezettük a befeny® és kifeny® fogalmát, majd saját bizonyítást
adtunk arra, hogy a korábban megadott útkeres® algoritmus által megadott egyértelm¶
út miképpen feleltethet® meg a befeny®ben és a kifeny®ben található utakkal.
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A negyedik fejezetben tovább vizsgáltuk az egalitárius irányításokat és bevezettük a
s¶r¶ségi felbontás fogalmát. A [4] és [6] cikkekben leírtak segítségével igazoltuk, hogy a
s¶r¶ségi felbontás egyértelm¶, nem függ a kiindulási irányítástól, csakis a gráftól, ezáltal
azt is láthattuk, hogy egy s¶r¶ségi felbontás egyúttal bizonyítékul is szolgál egy irányítás
egalitárius tulajdonságának ellen®rzésére.
Végül az ötödik fejezetben bemutattunk egy programot, melyben implementáltuk az
útfordító algoritmus legegyszer¶bb változatát, valamint szimuláltuk a program m¶ködését,
s ezzel az algoritmus futását egy egyszer¶bb gráfon, ezzel is szemléltetve az algoritmusban
szerepl® útfordításokat.
Sajnos az id® lejárta miatt nyitott kérdés maradt az alábbi probléma:
Ismeretes az alábbi tétel:

6.0.1. Állítás.
+

Legyen

V → Z ∪ {−∞}
minden

és

G = (V, E) 2-élösszefügg®
+

g : V → Z ∪ {∞}

irányítatlan gráf. Legyenek továbbá

olyan függvények, melyekre

f:

f (v) ≤ g(v) ≤ dG (v),

v ∈ V (G) csúcsra. Ekkor G-nek akkor és csak akkor létezik olyan er®sen összefügg®

irányítása,

i)

Amelyben

%(v) ≥ f (v)

minden

v

csúcsra fenáll, ha

e(X) ≥ fe(X) + σ(X)
ii)

Amelyben

%(v) ≤ g(v)

minden

v

Amelyben

f (v) ≤ %(v) ≤ g(v)

(6.1)

∅ ⊆ X ⊆ V -re

(6.2)

csúcsra fenáll, ha

i(X) ≤ ge(X) − σ(X)
iii)

X ⊆ V -re

minden

minden

minden

v

csúcsra fenáll, ha 6.1 és 6.2 egyszerre

fennáll.

Nevezzünk most egy

uv

uv

utat megfordíthatónak, amennyiben

%(u) < %(v) − 1

és az

út megfordítása nem rontja el az 6.1 és 6.2 feltételeket. Azt sejtjük, hogy az útfordító

algoritmus ezen módosítása szintén megtalálja az egalitárius irányítást azon irányítások
között, melyek teljesítik 6.1-et és 6.2-®t.
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