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Természettudományi Kar
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Budapest, 2014

Tartalomjegyzék
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4

1.1. Alapfogalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
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1.4. Keresztezési gráf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5. 1,5-approximációs algoritmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Bevezető
A molekuláris evolúció kutatásában számos algoritmust alkalmaznak egy szövegben való
keresésre, szerkesztésre, vagy rendezésre, elsősorban egyes gének, vagy fehérjék összehasonlı́tására, vizsgálatára. Például megnézhetjük, hogy két különböző faj ugyanazon
fehérjéjének aminosavsorrendje mennyiben különbözik egymástól. Ilyen eljárásokkal vizsgálhatók egy kromoszómán végbemenő lokális mutációk, amik gének beillesztésével, törlésével vagy behelyettesı́tésével történnek.
Mutáció viszont egyetlen génnél, vagy fehérjénél magasabb szinten is lejátszódhat.
Ezeket nevezzük globális mutációk nak, melynek három tı́pusa az inverzió, amikor a kromoszóma egy tetszőlegesen hosszú részlete megfordul, a transzlokáció, amikor két kromoszóma végei felcserélődnek, illetve transzpozı́ció, amikor két szomszédos részlet helyet
cserél.
A legtöbb organizmusban a kromoszóma szintű, globális mutációk jóval lassabban
játszódnak le, mint a lokális mutációk. Ennek segı́tségével tehát össze tudunk hasonlı́tani
olyan fajokat, melyek már nagyon régen szétváltak az evolúció során, sőt, arról is képet
kaphatunk, hogy ez a szétválás mikor történt.
A legtöbb élőlényben a leggyakrabban inverzió, vagy fordı́tás játszódik le, ráadásul
az egy kromoszómával rendelkező szervezetekben (például a növények mitokondriális DNSében) ez a domináns mutáció, most csak ezzel a mutációtı́pussal fogunk foglalkozni. Így két
génállomány összehasonlı́tásánál azt keressük, hogy legkevesebb hány részlet átfordı́tásával
kaphatjuk meg az egyik génsorrendből a másikat. Ezt a számot hı́vjuk a két génállomány
közötti fordı́tási távolságnak, ami azt mutatja meg, hogy hány mutáció zajlott le, amı́g az
egyik organizmusból a másik kifejlődött.
Például két ismert baktérium, az Escherichia coli és a Salmonella typhimurium
génsorrendjei csak egyetlen hosszú részlet megfordı́tásában különböznek. Az 1 ábrán a
Tobacco és a Lobelia fervens kloroplasztjának génsorrendje látható azon átfordı́tások feltehető sorrendjével, amivel a Lobelia fervens az evolúció során a dohányfélékből kialakult
[1].
A biológiában fordı́tási távolságot kı́sérletekkel is szoktak mérni. Például egy baktérium plazmidján kialakulhat olyan génsorrend, ami ellenállóvá teszi egy antibiotikummal
szemben. A baktériumokhoz hozzáadunk enzimeket, melyek átfordı́tásokat végeznek a
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1. ábra. Lobelia fervens kloroplaszt génállományának valszószı́nű kialakulása Tobaccoból.
Valójában ha a génsorrendet előjel nélkül tekintjük, akkor a problémát négy fordı́tással
meg lehetne oldani (71245368 → 71235468 → 71234568 → 76543218 → 12345678), ám ha
a géneket előjesen tekintjük, az ábrán mutatott fordı́tások sorrendje valóban a legrövidebb
fordı́tási sorrendet ábrázolja.

plazmid véletlenszerű részein. Tudjuk, hogy egy átfordı́tás mennyi idő alatt megy végbe,
ı́gy miután hozzádtuk a baktériumtenyészethez az enzimet, különböző számú fordı́tás
végbemenetele után hozzáadjuk az antibiotikumot is. Ha ezt követően az összes baktérium
elpusztul, ennyi fordı́tás valószı́nűleg még nem volt elég a rezisztens génsorrend kialakulásához, de ha néhány baktérium életben marad, akkor ennyi fordı́tás elég hozzá.
Mivel a legtöbb gén egyetlen másolatban szerepel a kromoszómában és a mutálódott
géneket is könnyen lehet azonosı́tani, feltehetjük, hogy a gének megkülönböztethetőek, és
különböző cı́mkéket kaphatnak. Vagyis a géneket 1-től n-ig sorban beszámozzuk mielőtt
a mutációk megtörténnének (ezt hı́vjuk identitásnak), majd a mutálódott kromoszómát
az 1-től n-ig előforduló egész számok megfelelő permutációjával fogjuk ábrázolni. Azt
fogjuk vizsgálni, hogy ezt a permutációt hány részlet átfordı́tásával tudjuk az identitás
permutációvá rendezni.
A problémának létezik előjeles változata is. Előjeles permutációknak nevezzük az
olyan permutációkat, ahol minden elem kap egy pozitı́v, vagy egy negatı́v előjelet. Ekkor egy ρ[i, j] fordı́tást úgy értelmezünk, hogy az [i, j] intervallumba eső elemek előjele
is megváltozik. Például ha π = +5, −2, −4, +3, −1 és fordı́tást hajtunk végre a [2, 4]
intervallumon, akkor az eredmény π · ρ[2, 4] = +5, −3, +4, +2, −1. A fordı́tásokkal való
rendezés problémaköre ez esetben úgy módosul, hogy π-t akkor tekintjük rendezettnek, ha
πi = i és πi előjele pozitı́v minden i-re. Előjeles esetben ezt fogjuk identitásnak nevezni.
Egy előjeles permutáció jobban modellezi a DNS mutációját, ugyanis a DNS kétszálú
és egy gén csak az egyik szálon aktı́v. Így, amikor a DNS egy részlete megfordul, az aktı́v
rész átkerül a passzı́v szálra. A gének rendezése során pedig nem csak az a célunk, hogy a
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3

géneket a megfelelő sorrendbe rakjuk, hanem az is, hogy az aktı́v részek a megfelelő szálra
kerüljenek. Ezt előjeles permutációkkal remekül lehet modellezni. Adjunk pozitı́v előjelet
egy tetszőleges számnak π-ben, például az 1-nek. Ezután minden i akkor és csak akkor
kapjon negatı́v előjelet, ha az identitás és a π permutációból az 1. és az i. gén pontosan
az egyikben vannak ugyanazon a szálon.
A dolgozat első fejezetében az előjel nélküli permutációk fordı́tási sorrendjeit vizsgáljuk. Ennek pontos kiszámı́tása NP-nehéz [10]. Először adunk egy triviális alsó korlátot,
majd egy valamivel erősebbet. Mutatunk éles felső korlátot is, mely határt nevezetesen
a Gollan permutációk és inverzeik érik el. Fordı́tásokkal való rendezésre adunk egy 1,5approximációs algoritmust, melynek futásideje O(n4 ).
A 2. fejezetben az előjeles permutációkkal foglalkozunk. Ezeket a permutációkat
átalakı́tjuk ekvivalens előjel nélküli permutációkká, és ı́gy az előző fejezetben bevezetett
struktúrák itt is használhatóak, sőt, sokkal kezelhetőbbek, egyszerűbbek. Ezáltal az előjel
nélküli permutációk fordı́tási távolságára megállapı́tott korlát itt is érvényes, sőt, pontosan ki is számı́tható. Erre lineáris idejű algoritmust adunk, a pontos fordı́tási sorrend
megadására pedig O(n2 ) futásidejű algoritmust mutatunk be.
Az előjeles permutációk problémaköre tehát egyszerűbben kezelhető. A harmadik
fejezetben az itt elért eredményekkel javı́tjuk az előjel nélküli permutációknál bemutatott
1,5-approximációs algoritmus futásidejét O(n4 )-ről O(n2 )-re, majd genetikus algoritmus
segı́tségével vezetjük vissza az előjel nélküli permutációk problémakörét előjelesekére.

1. fejezet

Előjel nélküli permutációk
rendezése
1.1. Alapfogalmak
1.1.1. Definı́ció. A ρ permutáció az [i, j] intervallumon vett fordı́tás, ha
ρ = 1, 2, ..., i − 1, j, j − 1, ..., i + 1, i, j + 1, ..., n.
Vegyük két n génből álló, egy kromoszómával rendelkező organizmus génsorrendjét,
és ezeket jelöljük két permutációval: σ = σ1 σ2 ...σn és τ = τ1 τ2 ...τn , ahol σi jelöli a σ
permutációban előforduló i-edik elemet. Azt fogjuk vizsgálni, hogy a σ permutációt hány
fordı́tás segı́tségével lehet a τ permutációvá alakı́tani. Vagyis keressük azt a legkisebb t
számot, melyre σ · ρ1 · ... · ρt = τ , ahol ρi fordı́tás, i = 1, ..., t.
Vegyük észre, hogy a probléma ekvivalens azzal, hogy a π = τ −1 σ permutációt az
identitás permutációvá alakı́tjuk. Tehát fordı́tások sorrendjét és fordı́tási távolságot elég
egy tetszőleges permutáció és az identitás permutáció között vizsgálni.
1.1.2. Definı́ció. Egy π n elemből álló permutáció fordı́tási távolságán azt a legkisebb
d(π) számot értjük, melyre π · ρ1 · ... · ρd(π) = idn , ahol ρi fordı́tás, i = 1, ..., d(π).
A fordı́tások generálják az Sn csoportot. Bizonyı́tott, hogy ha adott generátorok egy
csoportja és egy π permutáció, akkor a generátorok közül a legkevesebbet kiválasztani úgy,
hogy π-t kapjuk, NP-nehéz [8], sőt, PSPACE-teljes [2]. Az, hogy a fordı́tási távolság vagy
a rendezéshez szükséges átlagos fordı́tásszám kiszámı́tása NP-teljes-e, még nem ismert.
A definı́ciók és a konstrukciók hatékonyabb megvalósı́tásáért mostantól minden π =
π1 π2 ...πn permutációnak tekintsük a kiterjesztett változatát úgy, hogy a permutációhoz
hozzáveszünk egy π0 = 0 és egy πn+1 = n + 1 elemet.
1.1.3. Definı́ció. Egy π permutációban töréspont van πi és πi+1 között (0 ≤ i ≤ n), ha
|πi − πi+1 | =
6 1. Egy π permutációban lévő töréspontok számát b(π) = b-vel jelöljük.
4
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A kiterjesztett π permutációt tekintve a definı́ció szerint tehát ha π1 6= 1, akkor π
első eleme előtt, ha πn 6= n, akkor π n-edik eleme után fordul elő töréspont.
Egyedül az identitás permutációra teljesül, hogy a töréspontjainak száma nulla. Mivel egy fordı́tás legfeljebb két töréspontot tud egyszerre megszüntetni, az alábbi alsó korlát
kézenfekvő.
1.1.4. Lemma. Tetszőleges π-re d(π) ≥ b(π)/2.
1.1.5. Definı́ció. Ha |πi − πj | = 1, akkor πi és πj szomszédosak. Jelölés: πi ∼ πj .
1.1.6. Definı́ció. Egy ρ fordı́tást k-fordı́tásnak nevezünk (−2 ≤ k ≤ +2), ha egy adott π
permutáción alkalmazva b(πρ) = b(π) − k, azaz ρ k töréspontot küszöböl ki π-ben.

1.2. 2-approximációs algoritmus
1.2.1. Definı́ció. Egy π-ben lévő sáv π egy olyan maximális részintervalluma, ami nem
tartalmaz töréspontot.
Egy sávot növőnek nevezünk, ha a benne lévő számok egymás után növekednek, és
csökkenőnek, ha a számok csökkennek. Egyetlen elemból álló sávot csökkenőnek nevezünk.
1.2.2. Lemma. Legyen π egy identitástól különböző permutáció, ami nem tartalmaz csökkenő sávot. Ekkor létezik olyan fordı́tás π-n, ami nem növeli a töréspontok számát, és a
kapott permutáció tartalmaz egy legalább kettő hosszú csökkenő sávot.
Bizonyı́tás. Mivel π-ben nincs csökkenő sáv, minden sáv növő, ı́gy legalább két elemből
áll. Mivel π nem az identitás, tartalmaznia kell egy olyan sávot, aminek mindkét végén
töréspont van. Ezt a sávot megfordı́tva nem növeljük a töréspontok számát, és létrehozunk
egy csökkenő sávot. 
1.2.3. Lemma. Legyen π egy olyan permutáció, amiben van csökkenő sáv. Ekkor πben létezik olyan fordı́tás, ami vagy csökkenti a töréspontok számát és hagy legalább egy
csökkenő sávot, vagy 2-fordı́tás.
Bizonyı́tás. Vegyük azt a csökkenő sávot, ami a csökkenő sávok elemei közül a legkisebb
πi elemet tartalmazza. Természetesen πi a sáv jobb oldali végén található. πi+1 nem lehet
πi − 1, mert akkor a csökkenő sávhoz tartozna és nem lehet πi + 1 sem, mert akkor πi növő
sávhoz tartozna. Így πi és πi+1 között töréspont van. Hasonlóan belátható, hogy πi − 1 és
a közvetlen jobb oldali szomszédja között is töréspont van. Tegyük fel, hogy πi − 1 πi -től
jobbra helyezkedik el. Hajtsuk végre a ρ[πi+1 , πi − 1] fordı́tást. Így πi és πi − 1 egymás
mellé kerülnek, vagyis csökkentettük a töréspontok számát és a πi -t tartalmazó csökkenő
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Algorithm 1: ElőjelNélküliPermutációRendezése1(π)
1
2

while π-ben töréspont van do
if van olyan fordı́tás, ami csökkenti a töréspontok számát és hagy maga után
csökkenő sávot then
hajtsuk végre azt;

3
4

else

5

találjunk 2-fordı́tást és hajtsuk végre;

6

találjunk egy fordı́tást, mely nem növeli a töréspontok számát és hajtsuk
végre;

7

/* 1.2.3 lemma */
/* 1.2.2 lemma */

end

sáv megmaradt, sőt, hosszabb lett. Ebben az esetben tehát találtunk egy olyan fordı́tást,
amilyet kerestünk.
Ha a fenti nem teljesül, akkor vegyük azt a csökkenő sávot, ami a legnagyobb πj
elemet tartalmazza a csökkenő sávok elemei közül. Korábbiakhoz hasonlóan meggondolható, hogy πj és πj + 1 bal oldalán is töréspont van. Ha πj + 1 πj -től balra helyezkedik
el, akkor a ρ[πj + 1, πj−1 ] fordı́tás csökkenti a töréspontok számát, és meghagyja a πj -t
tartalmazó csökkenő sávot. Tehát ebben az esetben is kész vagyunk.
Ha πi − 1 πi -től balra helyezkedik el, akkor tudunk ugyan olyan fordı́tást találni,
ami csökkenti a töréspontok számát, de nem biztos, hogy hagy maga után csökkenő sávot.
Ugyanez a helyzet, ha πj + 1 πj jobb oldalán helyezkedik el. Ekkor, ha πj kı́vül esik
a [πi − 1, πi ] intervallumon, akkor a πi − 1 jobb oldalán lévő elemmel kezdődő és πi -vel
végződő intervallum fordı́tásával csökkentenénk a töréspontok számát, és a πj -t tartalmazó
csökkenő sáv megmaradna. Hasonlóan, ha πi esik a [πj , πj + 1] intervallumon kı́vül, akkor
a πj -vel kezdődő és a közvetlenül πj + 1 előtti elemmel végződő fordı́tás megfelelő.
Tegyük fel tehát, hogy a fent emlı́tett elemek a következő sorrendben helyezkednek
el π-ben: ..., πi − 1, ..., πj , ..., πi , ..., πj + 1, ... . Legyen k egy elem πi és πj + 1 között.
Ekkor ha k egy csökkenő sávba tartozik, a πi − 1-et és πi -t egymás mellé hozó permutáció
megfelelő. Ha k egy növő sáv tagja, akkor a πj -vel kezdődő és πj + 1 előtt végződő fordı́tás
csökkentené a töréspontokat és a k-t tartalmazó növő sávot csökkenővé alakı́taná. Így ha
van elem πi és πj + 1 között, akkor találunk megfelelő fordı́tást. Hasonlóan meg tudjuk
oldani a problémát, ha πi − 1 és πj között található elem, ekkor tehát készen vagyunk.
Az egyetlen eset tehát, amikor nem biztos, hogy létezik olyan fordı́tás, ami csökkenti
a töréspontok számát, de marad csökkenő sáv, az ha πj + 1 = πi+1 és πi − 1 = πj−1 , vagyis
π = ..., πi − 1, πj , ..., πi , πj + 1, ... . Ekkor azonban a ρ[πj , πi ] fordı́tás két töréspontot is
megszüntet, ı́gy egy 2-fordı́tás, vagyis ebben az esetben is kész vagyunk. 
Az 1.2.2 és az 1.2.3 lemmák bizonyı́tásából az ElőjelNélküliPermutációRendezése1
algoritmus konkrét lépései kiolvashatók.
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1.1. ábra. A π = 578463921 permutáció töréspont gráfja.

1.2. ábra. G(π) egy körfelbontása.

1.3. ábra. G(π) egy másik körfelbontása. A π permutációra ennél jobb körfelbontás nem
található, ı́gy c(π) = 3.

1.2.4. Tétel. [4] Az ElőjelNélküliPermutációRendezése1 algoritmus legfeljebb b(π) fordı́tást használ fel, amı́g π-t az identitásba viszi. Tehát a feltétlenül szükséges fordı́tásoknak
legfeljebb kétszeresét használja.
Bizonyı́tás. Az algoritmus 2. sorában egy fordı́tással legalább egy töréspontot, mı́g az
5. és a 6. sorában két fordı́tással két töréspontot csökkentünk. Így az elvégzett fordı́tások
száma legfeljebb b(π) ≤ 2d(π) az 1.1.4 lemma szerint. 

1.3. Töréspont gráf
Legyen G(π) egy élszı́nezett gráf n + 2 csúccsal 0-tól n + 1-ig számozva. Az i és j csúcsokat
kék éllel kötjük össze, ha (i, j) töréspont π-ben és pirossal, ha i ∼ j, de i és j nem egymás
után következnek π-ben. Ezt a G(π) gráfot nevezzük π töréspont gráf jának.
1.3.1. Definı́ció. G(π) körfelbontása C, mely maximális számú G(π)-beli éldiszjunkt alternáló kört tartalmaz. A C-beli körök számának maximumát c(π)-vel jelöljük.
Egy π permutáció körfelbontása nem egyértelmű. Az 1.1 ábra a π = 578463921
permutáció töréspont gráfját, az 1.2 és az 1.3 ábrák pedig két különböző körfelbontását
szemléltetik.
1.3.2. Definı́ció. G(π) gráf egy körfelbontásában egy 4 hosszú alternáló kört (ami tehát
két piros és két kék élt tartalmaz) rövid körnek, mı́g egy hosszabb kört hosszú körnek
nevezünk.
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1.4. ábra. (a) eset: π : ..., i, j, ..., i0 , j 0 , ... → πρ : ..., i, i0 , ..., j, j 0 , ... . A π permutáción
végzett 2-fordı́tás hatására G(π)-ben megszűnik egy rövid kör, ı́gy ∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ) =
(−2) − (−1) = −1.
(b) eset: π : ..., i, j, ..., i0 , k, ... → πρ : ..., i, i0 , ..., j, k, ... . A π permutáció töréspontjain
végzett 1-fordı́tás hatására G(π)-ben egy hosszú kör rövidebbé válik, ı́gy ∆b(π, ρ) −
∆c(π, ρ) = (−1) − 0 = −1.

Vegyük észre, hogy minden π-re G(π) minden csúcsába ugyanannyi kék és ugyanannyi piros él megy, ezért minden összefüggő komponensben van zárt alternáló Euler-séta,
ezért minden maximális körfelbontás G(π) összes élét felhasználja. Tetszőleges gráfban
maximum körfelbontást találni viszont NP-nehéz [10].
Legyen ρ egy tetszőleges fordı́tás. Használjuk a következő jelöléseket: G0 = G(πρ),
b0 = b(πρ) és c0 = c(πρ). Legyen ∆b = ∆b(π, ρ) = b0 − b a töréspontok, és ∆c = ∆c(π, ρ) =
c0 − c a körök számának növekedése a maximum körfelbontásban.
1.3.3. Tétel. [6] Bármely π permutációra és ρ fordı́tásra |∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ)| ≤ 1.
Bizonyı́tás. Vizsgáljuk meg, hogy egy ρ fordı́tás milyen hatással van a G(π) gráfra. Csak
azokat az eseteket vizsgáljuk részletesen, amelyekkel a későbbiekben foglalkozni fogunk, a
többi eset a lentiekhez hasonlóan meggondolható.
Legyen ρ egy 2-fordı́tás.
π : ..., i, j, ..., i0 , j 0 , ... −→ πρ : ..., i, i0 , ..., j, j 0 , ... ,
| {z }
ahol i ∼ i0 és j ∼ j 0 . A G(π) gráfban i, j, j 0 és i0 egy alternáló kört alkottak, mı́g G(πρ)ban nem húzódik köztük él (1.4 ábra). Tehát egy 2-fordı́tás a töréspont gráfban egy rövid
kör eliminálásának feleltethető meg, azaz a töréspontok száma kettővel, a diszjunkt körök
száma pedig eggyel csökken, vagyis ∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ) = (−2) − (−1) = −1.
Egy 1-fordı́tás:
π : ..., i, j, ..., i0 , k, ... −→ πρ : ..., i, i0 , ..., j, k, ... ,
| {z }
ahol i ∼ i0 . Ekkor a hosszú kör, amiben i, i0 , k és j szerepelt, rövidebbé válik, vagyis
egy töréspontot megszüntettünk, a körök száma pedig nem változott. (1.4 ábra.) Ekkor
∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ) = (−1) − 0 = −1. (ρ úgy is lehetne 1-fordı́tás, ha két szomszédságot
hozna létre, de közben egyet tönkretenne. Az egyenlőtlenség erre az esetre is fennáll, de
kizárólag töréspontokon ható fordı́tásokkal fogunk foglalkozni.)
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1.5. ábra. Egy ρ 0-fordı́tás hatása a töréspont gárfra. π : ..., i, j, ..., k, l, ... −→ πρ :
..., i, k, ..., j, l, ... .
Az (a) esetben π-ben i, k, l, j egy körön vannak. Ekkor a [j, k] fordı́tás kettévágja ezt a
kört, ı́gy ∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ) = 0 − 1 = −1.
A (b) esetben az érintett elemek i, j, k, l sorrendben vannak egy körön π-ben. Ekkor a
fordı́tás hatására a kör átváltozik ugyan, de egyben marad, vagyis ∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ) =
0 − 0 = 0.
A (c) esetben viszont i, j és k, l különböző körökön vannak, azaz a ρ fordı́tás két körön hat.
Ekkor a fordı́tást elvégezve ez a két kör egyesül. Ekkor ∆b(π, ρ) − ∆c(π, ρ) = 0 − (−1) = 1.

Ha ρ 0-fordı́tás, azaz a töréspontok száma nem változik (itt is csak olyan eseteket
nézünk, ahol ρ töréspontokon hat):
π : ..., i, j, ..., k , l, ... −→ πρ : ..., i, k, ..., j, l, ... ,
| {z }
ahol (i, j), (i, k), (l, k) és (l, j) között is töréspont van. A három esetet az 1.5 ábra mutatja
be. 
Tehát a b(π) − c(π) érték minden fordı́tás hatására legfeljebb eggyel változik, ı́gy
finomı́thatjuk az 1.1.4 lemmában szereplő alsó korlátot.
1.3.4. Tétel. [6] Bármely π permutációra d(π) ≥ b(π) − c(π).

1.3.1. Éles felső korlát a fordı́tási távolságra
Tetszőleges n hosszú permutációt lehet n − 1 fordı́tással rendezni, ugyanis meg tudjuk
csinálni, hogy az i-edik lépésben az i számot a helyére rakjuk a (πi , i) fordı́tással. Mutatunk
egy olyan speciális permutációt, ami el is éri ezt a triviális felső korlátot.
1.3.5. Definı́ció. Gollan permutációnak hı́vjuk az alábbi ciklikus permutációt:
(
(1, 3, 5, 7, ..., n − 1, n, ..., 8, 6, 4, 2), ha n páros
γn =
(1, 3, 5, 7, ..., n, n − 1, ..., 8, 6, 4, 2), ha n páratlan
Belátható, hogy egy γn Gollan permutáció töréspont gráfját legfeljebb két alternáló
körre lehet felbontani, ı́gy az 1.3.4 tételből d(γn ) ≥ b(γn ) − c(γn ) ≥ n + 1 − 2 = n − 1.
Másfelől viszont d(γn ) ≤ n − 1, ı́gy találtunk egy permutációt, melyre d(γn ) = n − 1.
A γ6−1 permutáció töréspont gráfja és egy körfelbontása az 1.6 ábrán látható.
1.3.6. Tétel. [6] (erős Gollan sejtés) Minden n-re egyedül a γn és a γn−1 permutáció
rendezéséhez kell n − 1 fordı́tás.
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1.6. ábra. A γ6−1 = (315264) ciklikus Gollan permutáció körfelbontása.

1.4. Keresztezési gráf
Ha (πi−1 , πi ) és (πj , πj+1 ) töréspontok, akkor azt mondjuk, hogy egy ρ[i, j] fordı́tás a
(πi−1 , πi ) és (πj , πj+1 ) kék éleken hat. Ha ezek a kék élek ugyanazon a C körön vannak
G(π) egy adott körfelbontásában, akkor azt mondjuk, hogy a ρ[i, j] fordı́tás a C körön
hat. Ha p egy piros él G(π)-ben és egy ρ fordı́tás a C körfelbontásban p-vel szomszédos,
azonos körön lévő kék éleken hat, akkor azt mondjuk, hogy ρ a p piros élen hat.
Legyen C egy tetszőleges körfelbontása G(π)-nek. Ehhez konstruálunk egy HC (π)
keresztezési gráf ot. Minden szomszédos πi−1 ∼ πi esetén vegyünk fel egy izolált csúcsot.
Minden G(π)-beli piros élhez vegyünk fel egy-egy csúcsot, melyek a piros élen ható fordı́tást
jelképezik. Egy u csúcs esetén jelöljük ezt a fordı́tást ρu -val. Egy rövid körön történő
fordı́tásnak tehát két csúcs felel meg.
π két eleme közül bal oldali nak nevezzük azt, amelyik hamarabb, és jobb oldali nak,
amelyik később fordul elő π-ben. Egy kék él pozı́ciója a végpontjai közül a baloldali
sorszáma π-ben. Legyen u egy csúcs HC (π)-ben. Legyen bp (u) és jp (u) az u-nak megfelelő
piros él bal és jobb végpontjainak G(π)-beli pozı́ciója. Hasonlóan, bk (u) és jk (u) legyenek
az u-nak megfelelő piros éllel szomszédos bal- és jobboldali kék élek pozı́ciója.
u, v csúcsokat összekötjük HC (π)-ben, ha
• bp (u) < bp (v) < jp (u) < jp (v), vagy
• bp (v) < bp (u) < jp (v) < jp (u), vagy
• bk (u) < bk (v) < jk (u) < jk (v), vagy
• bk (v) < bk (u) < jk (v) < jk (u).
Keresztezési gráfra egy példa az 1.7 ábrán látható.
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1.7. ábra. A 7563241 permutáció keresztezési gráfja. A töréspont gráfban a keresztezési
gráfhoz használt körfelbontás éldiszjunkt köreit szaggatott és folytonos vonalak jelölik. A
keresztezési gráfban a szürke csúcsok jelölik a tájolt csúcsokat.

1.8. ábra. A 7563241 permutáción végrehajtottuk a (4, 5) piros élhez tartozó, azaz a [2, 5]
intervallumon ható fordı́tást, ı́gy a 7236541 permutációt kaptuk. Az töréspont gráf körfelbontásában a szaggatott, illetve a folytonos élek tartoznak egy körhöz. Az új permutáció
keresztezési gráfja az 1.4.3 lemma szerint könnyen előállı́tható az eredeti permutáció keresztezési gráfjából.

1.4.1. Definı́ció. Két G(π)-beli piros él keresztezi egymást, ha a nekik megfelelő csúcsok
össze vannak kötve HC (π)-ben. C, D ∈ C, C 6= D körök keresztezik egymást, ha léteznek
p1 ∈ C és p2 ∈ D piros élek, melyek keresztezik egymást.
1.4.2. Definı́ció. Egy G(π)-beli p piros élt tájoltnak nevezünk, ha egy adott körfelbontásban a p-n ható fordı́tás 1-, vagy 2-fordı́tás. Egy kört tájoltnak hı́vunk, ha létezik rajta 1-,
vagy 2-fordı́tás, különben tájolatlan.
Egy csúcs tájolt, ha tájolt piros élnek felel meg HC (π)-ben. Ha tájolatlan piros élhez,
vagy szomszédsági viszonyhoz tartozik, akkor a csúcsot tájolatlannak nevezzük.
A következő lemma megmutatja, hogyan változik meg a keresztezési gráf egy fordı́tás
hatására.
1.4.3. Lemma. [12] Legyen u egy C körhöz tartozó HC (π)-beli csúcs. Ekkor HC (πρu ) a
következő lépésekkel állı́tható elő HC (π)-ből:
• Egy v csúcs tájoltsága akkor és csak akkor változik meg, ha {u, v} él HC (π)-ben.
• Minden v, w HC (π)-beli csúcspárra, melyre {u, v} és {u, w} élek HC (π)-ben, {v, w}
akkor és csak akkor lesz él HC (πρu )-ban, ha nem volt él HC (π)-ben.
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• Ha u tájolt HC (π)-ben, akkor legyen izolált tájolatlan csúcs HC (πρu )-ban.
Tehát ha π-n végrehajtjuk a ρu fordı́tást, akkor HC (πρu )-t úgy kapjuk HC (π)ből, hogy az u-val szomszédos csúcsok tájoltságát megváltoztatjuk, az u-val szomszédos
csúcspárok szomszédságát megváltoztatjuk, és ha u tájolt volt HC (π)-ben, akkor izolált
tájolatlan csúcsot csinálunk belőle, ha tájolatlan volt, akkor úgy hagyjuk. (1.8 ábra)
Tehát egy ρu fordı́tás egyedül az u-val azonos komponensben lévő csúcsokra van
hatással.
1.4.4. Lemma. HC (π)-ben nincs olyan izolált csúcs, mely egy tájolatlan piros élhez tartozik.
Bizonyı́tás. Tegyük fel indirekt, hogy v egy izolált tájolatlan csúcs, mely egy p tájolatlan
piros élhez tartozik. Legyenek p végpontjai x és x0 π-beli elemek, melyekre x ∼ x0 , mivel
piros éllel vannak összekötve. Ez a piros él egy C körből származik a körfelbontásban.
Legyenek a vele szomszédos kék élek (x, y) és (x0 , z). Mivel v tájolatlan, π kétféleképpen
nézhet ki: π = ..., x, y, ..., z, x0 , ... , vagy π = ..., y, x, ..., x0 , z, ... .
Vegyünk egy eljárást, amely a töréspont gráf minden csúcsát végigjárja 0, 1, ..., n, n+
1 sorrendben. Ehhez végig kell mennünk a töréspont gráf minden piros élén, és néhány
nem-élen a szomszédos elemek között. Ahhoz, hogy az x és x0 által meghatározott intervallumon belül a legkisebbhez eljussunk, egy olyan piros élen kell végigmennünk, ami
keresztezi p-t. Ekkor viszont v nem izolált csúcs. Ha x és x0 között nincs elem, akkor
viszont x és x0 egymás után jönnek π-ben, ám ekkor nincs v-hez tartozó piros él G(π)-ben.

1.4.5. Lemma. Egy G(π)-beli tájolatlan rövid kör keresztez egy másik kört G(π)-ben.
Bizonyı́tás. Egy tájolatlan rövid kör élei nincsenek egymással összekötve HC (π)-ben. Az
1.4.4 lemma szerint viszont a hozzájuk tartozó csúcsok nem lehetnek izoláltak HC (π)-ben,
ezért van olyan piros él, és ı́gy kör is G(π)-ben, ami keresztezi a tájolatlan rövid kört. 
Mivel az identitás permutáció csak izolált tájolatlan csúcsokból áll, és az 1.4.4 lemma
szerint ez az egyetlen ilyen permutáció, a célunk, hogy π-t az identitás permutációvá
alakı́tsuk, megegyezik azzal, hogy a keresztezési gráf éleit megszüntessük és minden csúcsot
tájolatlanná változtassunk.
1.4.6. Definı́ció. HC (π) egy összefüggő komponensét tájoltnak hı́vjuk, ha tartalmaz tájolt
csúcsot. Egynél több csúcsból álló, kizárólag tájolatlan csúcsot tartalmazó komponenseket
tájolatlannak hı́vjuk. Izolált tájolatlan csúcs tájoltságát nem definiáljuk.
Legyen A egy összefüggő komponens HC (π)-ben, és legyen v egy A-beli csúcs. Jelöljük
Av -vel HC (πρv ) A-beli csúcsokból álló részgráfját.
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1.9. ábra. Bal oldalt egy első tı́pusú, jobb oldalt pedig egy második tı́pusú u csúcs látható
az 1.4.7 lemma bizonyı́tásához. A szürkı́tett csúcsok a tájolt csúcsok.

1.4.7. Lemma. Legyen A egy tájolt komponens HC (π)-ben. Ekkor A tartalmaz olyan
tájolt u csúcsot, melyre Au minden komponense tájolt, vagy izolált csúcs.
Bizonyı́tás. Tegyük fel indirekt, hogy minden A-beli u tájolt csúcsra Au tartalmaz tájolatlan komponenst. Ez a komponens legalább 2 csúcsból áll, ı́gy az 1.4.3 lemma miatt
minden tájolt A-beli u csúcsra léteznek különböző v és w csúcsok, melyekre az alábbiak
közül az egyik teljesül:
• v és w mindketten tájoltak, {u, v} és {u, w} él A-ban és {v, w} nem él A-ban. (1.9
ábra) Ilyenkor u első tı́pusú.
• v tájolt és w tájolatlan, {u, v} és {v, w} él A-ban és {u, w} nem él A-ban. (1.9 ábra)
Ilyenkor u második tı́pusú.
Ez a v és w Au -ban ugyanahhoz a tájolatlan komponenshez tartoznak.
Tehát A minden tájolt csúcsa első vagy második tı́pusú. Legyen Vt az A-beli tájolt
csúcsok halmaza, és definiáljunk egy f : Vt → Vt függvényt, melyre f (u) = v, ahol v a
feljebb definiált v attól függően, hogy u első vagy második tı́pusú. Egy adott u tájolt Abeli csúcsra definiáljunk egy sorozatot, ahol u0 = u, ui+1 = f (ui ) i ≤ 0-ra. Ekkor, mivel
a Vt halmaz véges, ez a sorozat ciklikus, tehát léteznek legkisebb j és k egész számok
(k ≤ 2), melyre uj = uj+k .
Tegyük fel, hogy a ciklus tartalmaz egy 2. tı́pusú us csúcsot. Ekkor létezik tájolatlan
w, hogy {us+1 , w} él és {us , w} nem él A-ban. De mivel us+2 Aus+1 egy tájolatlan komponensében van, {us+2 , w}-nek élnek kell lennie A-ban. Hasonlóan {us+3 , w}, {us+4 , w},...
is él A-ban. Ez ellentmondáshoz vezet, mivel us = us+k és {us , w} nem él A-ban.
Tehát a ciklusban minden csúcs első tı́pusú. Legyen us egy csúcs a ciklusban, tehát
létezik w tájolt csúcs, melyre {us , us+1 }, {us , w} élek, és {us+1 , w} nem él A-ban. De
us = us+k és w Aus+k−1 egy tájolatlan komponensében szerepel. Tehát {us+k−1 , w} él
A-ban. Hasonlóan {us+k−2 , w}, {us+k−3 , w}, ... is él A-ban, de ez is ellentmondáshoz
vezet, mivel {us+1 , w} nem él A-ban. 
Az 1.3.3 tétel bizonyı́tásában láttuk, hogy egy 2-fordı́tás kitöröl G(π)-ből egy rövid
kört (1.4 ábra). Ekkor HC (π)-ben két izolált csúcs keletkezik. Tehát HC (πρu )-ban az
izolált csúcsok száma kettővel nő HC (π)-hez képest akkor és csak akkor, ha az u HC (π)beli tájolt csúcs rövid körhöz tartozik G(π)-ben.
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Ebben a részben kizárólag olyan fordı́tásokat veszünk figyelembe, melyek egy C ∈ C
kör két töréspontján hatnak. Egy C körön ható ρ fordı́tás a C kört megszünteti, ha ρ
2-fordı́tás, lerövidı́ti, ha ρ 1-fordı́tás és nem változtat a hosszán, ha ρ 0-fordı́tás (1.4, 1.5
ábra). Ekkor tehát egy fordı́tás egy C-től küldönböző kört nem tehet hosszabbá, és két
kört nem egyesı́thet. Egy kört tehát csak úgy szüntethetünk meg, ha végrehajtunk rajta
néhány 1-fordı́tást és végül egy 2-fordı́tást.
1.4.8. Definı́ció. Egy HC (π)-beli A összefüggő komponens eliminálási sorrendje HC (π)beli u csúcsokhoz tartozó fordı́tások olyan sorozata, mely A-ból tájolatlan izolált csúcsokat
készı́t.
1.4.9. Lemma. Minden csúcs, ami ugyanahhoz a C körhöz tartozik G(π)-ben, ugyanabban az összefüggő komponensben van HC (π)-ben.
Bizonyı́tás. Tegyük fel indirekt, hogy két különböző HC (π)-beli komponens, A és B is
tartalmaz legalább egy C ∈ C körhöz tartozó HC (π)-beli csúcsot. Vegyük A és B lehetséges
eliminálási sorrendjeit. Mivel a C körön ható fordı́tás a többi kör éleit nem szünteti
meg, van A-nak egy olyan eliminálási sorrendje, melyben egy C körhöz tartozó u csúcson
végzünk utoljára fordı́tást. Ez a fordı́tás tehát a tájolatlan izolált csúcsok számát kettővel
növeli. Láttuk, hogy ekkor ρu 2-fordı́tás. Mivel az 1.4.3 lemma szerint egy ρu fordı́tás csak
az u-t tartalmazó komponensre van hatással, ezt az eliminálást a B komponens eliminálása
előtt is végrehajthatjuk. De ebben az esetben C nem lehet rövid kör, amikor ρu -t végre
szeretnénk hajtani, ami ellentmond annak, hogy ρu 2-fordı́tás. 
1.4.10. Lemma. Legyen A egy HC (π)-beli tájolt komponens, mely k különböző G(π)-beli
körből származó csúcsokat tartalmaz. Ekkor A-nak létezik olyan eliminálási sorrendje,
melyben van legalább k 2-fordı́tás, és a többi mind 1-fordı́tás.
Bizonyı́tás. Az 1.4.7 lemma szerint minden tájolt komponensben tudunk olyan fordı́tást
végrehajtani, hogy ne keletkezzen tájolatlan komponens, ı́gy A-t tudjuk eliminálni úgy,
hogy csak tájolt u csúcsokon hajtunk végre fordı́tásokat. Egy kör eliminálásához végre
kell hajtani egy 2-fordı́tást, ı́gy A eliminálási sorrendjében valóban lesz legalább k darab
2-fordı́tás. 
1.4.11. Lemma. Legyen B egy HC (π)-beli tájolatlan komponens. Ekkor bármely B-beli
v csúcsra Bv tájolt komponensekből áll.
Bizonyı́tás. Az 1.4.3 lemma szerint ha B egy tetszőleges v csúcsán végrehajtuk egy ρv
fordı́tást, akkor a vele szomszédos csúcsok tájolása megváltozik, tehát az összes tájolt lesz
HC (πρv )-ben. 
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1.4.12. Lemma. Legyen B egy tájolatlan komponens HC (π)-ben, ami k különböző G(π)beli körhöz tartozó csúcsokat tartalmaz. Ekkor létezik B-nek olyan eliminálási sorrendje,
melyben csak egy 0-fordı́tás és legalább k darab 2-fordı́tás van, és az összes többi 1-fordı́tás.
Bizonyı́tás. Az 1.4.11 és az 1.4.10 lemmákból következik. 
1.4.13. Tétel. [12] Legyen C egy körfelbontása G(π)-nek. Ekkor HC (π)-beli csúcsoknak
megfelelő fordı́tásokkal π rendezhető b(π) − |C| + U (C) fordı́tással, ahol |C| a C-ben lévő
diszjunkt körök számát, és U (C) az HC (π)-ben lévő tájolatlan komponensek számát jelöli.
Bizonyı́tás. Az 1.4.10 és az 1.4.12 lemmákból következik. 
A szükséges fordı́tások száma lehet, hogy csökkenthető, ha találunk egy jobb körfelbontást, vagy ha figyelembe vesszük az olyan fordı́tásokat is, amik két különböző körön
hatnak egyszerre.

1.5. 1,5-approximációs algoritmus
1.5.1. Definı́ció. Jelölje c4 (π) a G(π) bármely maximum körfelbontásában található rövid, azaz 4-hosszú körök minimumát. Legyen ch (π) a G(π)-beli maximum körfelbontásokban található hosszú körök maximuma.
Így d(π) ≥ b(π) − c(π) ≥ b(π) − c4 (π) − ch (π). Mivel minden hosszú körhöz legalább
3 rövid körökön kı́vüli kék él tartozik, ı́gy ch (π) ≤ 31 (b(π) − 2c4 (π)). A kettőből látszik,
hogy
1
2
1
2
d(π) ≥ b(π) − c4 (π) = (b(π) − c4 (π)).
3
3
3
2
Ebben a részben egy olyan algoritmust fogunk adni, ami legfeljebb b(π) − 21 c4 (π) fordı́tást
használ, ı́gy egy 1,5-approximációs algoritmust kapunk.

1.5.1. Körfelbontás keresése
Az 1.4.13 tételből következik, hogy minél több rövid kör van a körfelbontásban, annál
kevesebb fordı́tással tudjuk rendezni π-t. Tehát most megpróbálunk olyan körfelbontást
keresni, amiben sok rövid kör van.
Készı́tsünk egy F (π) párosı́tási gráfot, melyben G(π) minden kék éle egy csúcs, és
két csúcs akkor van összekötve, ha létezik rövid kör G(π)-ben, ami a hozzájuk tartozó
mindkét kék élt tartalmazza. Tehát F (π) minden éle egy G(π)-beli rövid körnek felel
meg. F (π)-ben tudunk M maximum párosı́tást keresni polinomiális időben, de az M -beli
éleknek megfelelő rövid körök nem biztos, hogy éldiszjunktak, ugyanis lehet közös piros
élük.
Készı́tsünk M -ből egy új, L(M ) létra gráf ot, aminek csúcsai az M -beli éleknek
felelnek meg. Két csúcsot összekötünk, ha a nekik megfelelő köröknek van közös élük.
Végiggondolható, hogy L(M ) csak izolált pontokból és utakból áll.
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1.10. ábra. Bal oldalon egy 3-hosszú, jobb oldalon pedig egy 2-hosszú tájolatlan létra
látható.

L(M )-ben izolált pontoknak megfelelő köröket független rövid kör öknek hı́vjuk, az
utakon szereplő csúcsokhoz tartozó köröket létra kör öknek, az L(M )-ben utat képező körök
összességét pedig létrának. Egy létrán belül az összes kör vagy tájolt, vagy tájolatlan, ı́gy
egy létrát is nevezhetünk tájoltnak, vagy tájolatlannak.
Tegyük fel, hogy L(M ) z izolált pontot és y létra csúcsot tartalmaz (|M | = y + z).
Válasszuk be a körfelbontásba az összes független rövid kört és minden létrán minden
második létra kört. Ezek a körök természetesen éldiszjunktak lesznek.
Így F (π) egy maximális M párosı́tására található G(π)-nek egy körfelbontása, melyeben van legalább d y2 e létra és z független rövid kör. Legyen ez a körfelbontás C. A
C-beli rövid köröket kiválasztott rövid kör öknek nevezzük, mı́g G(π) azon éleit, melyek
M -beli rövid körhöz tartoznak, de nem választottuk ki, tartalék élek.
1.5.2. Lemma. Legyen C ∈ C tájolatlan létra rövid kör. Ekkor a C-nek megfelelő HC (π)beli csúcsokat tartalmazó komponensben vannak nem kiválasztott rövid körnek megfelelő
csúcsok is.
Bizonyı́tás. Legyen C egy tájolatlan létra kör C-ben. Tegyük fel, hogy a C-t tartalmazó
létra legalább három másik rövid kört tartalmaz (1.10 ábra). Ekkor létezik egy másik
kiválasztott D létra kör úgy, hogy két tartalék kék él csatlakozik C és D kék éleihez.
(C és D szerepe felcserélhető.) Ezeket az éleket tartalmazó kör vagy körök keresztezik
C-t vagy D-t. Ha csak D-t keresztezik, akkor a C-t keresztező köröknek (amiből az
1.4.5 lemma szerint van legalább egy) D-t is kereszteznie kell. Így a C éleinek megfelelő
csúcsok ugyanabban a komponensben vannak HC (π)-ben, mint a tartalék éleknek megfelelő
csúcsok.
Tegyük fel, hogy a C-t tartalmazó létra kettő hosszú (1.10 ábra). (Ebben az esetben
C és a tartalék élek szerepe cserélhető fel.) Tegyük fel, hogy a tartalék kék éleket tartalmazó kör, vagy körök nem keresztezik C-t. Ekkor egy C-t keresztező körnek kereszteznie
kell azt a kört, ami a létra tartalék piros élét tartalmazza. Így a C éleinek megfelelő
csúcsok ugyanabban a HC (π)-beli komponensben vannak, mint a tartalék él. 
1.5.3. Tétel. [12] π-t tudjuk rendezni legfeljebb b(π) − 21 c4 (π) fordı́tással.
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Bizonyı́tás. Tegyük fel, hogy a kiválasztott C-beli rövid körök közül k tartozik tájolt
komponenshez HC (π)-ben. Ekkor az 1.4.10 lemma szerint a tájolt komponenseknek létezik
eliminálási sorrendje, melyben legalább k darab 2-fordı́tás és a többi 1-fordı́tás.
Legyen u darab tájolatlan komponens HC (π)-ben, melyek tartalmaznak nem kiválasztott rövid köröknek megfelelő csúcsokat. Tegyük fel, hogy összesen l darab C-beli
kiválasztott rövid kört tartalmaznak. Ekkor az 1.4.12 lemma szerint ezen komponenseknek
létezik elminálási sorrendje, mely legalább l+u darab 2-fordı́tást és csak u darab 0-fordı́tást
tartalmaz.
Tegyük fel, hogy a maradék v tájolatlan komponens HC (π)-ben, melyek csak független kiválasztott rövid körökből állnak, m darab rövid körnek megfelelő csúcsot tartalmaznak. Ekkor ezen komponenseknek létezik eliminálási sorrendje, mely legalább m 2-fordı́tást
és csak v 0-fordı́tást tartalmaz.
A fent leı́rt fordı́tások π-t legalább k+l+u+m 2-fordı́tással és csak u+v 0-fordı́tással
rendezik. Így legfeljebb b(π) − k − l − m + v fordı́tás szükséges a permutáció rendezéséhez.
De mivel k + l + m ≥ d y2 e + z és v ≤ d z2 e, ı́gy k + l + m − v ≥ d y2 e + z − v ≥ d y2 e + d z2 e.
Mivel y + z = |M | ≥ c4 (π), d y2 e + d z2 e ≥

c4 (π)
2 ,

vagyis legfeljebb b(π) − 12 c4 (π) fordı́tást

használtunk. 
Algorithm 2: Eliminálás(HC (π))
1
2

foreach tájolatlan komponens do
Hajtsunk végre egy tetszőleges tájolatlan csúcsnak megfelelő fordı́tást;
/* 1.4.11 lemma */

3

end

4

while HC (π)-ben van tájolt csúcs do

5

Keressünk egy v tájolt csúcsot HC (π)-ben, melyre HC (πρv ) nem tartalmaz
tájolatlan komponenst;

6
7

/* 1.4.7 lemma */

Hajtsuk végre a ρv fordı́tást;
end

1.5.4. Tétel. Az Eliminálás algoritmus HC (π)-t O(n4 ) időben eliminálja.
Bizonyı́tás. Az algoritmus helyességét az 1.4.7 és 1.4.11 lemmák igazolják.
A tájolatlan komponensek megtalálásához egyszer elég végigmennünk HC (π) csúcsain. Ez után minden alkalmas fordı́tás megtalálásához minden tájolt csúcsra ki kell próbálni
a hozzá tartozó fordı́tást, legyártani az ı́gy kapható keresztezési gráfot, majd végignézni,
hogy van-e benne tájolatlan komponens. Ezt O(n3 ) időben lehet, ı́gy összességében az
algoritmus O(n4 ) futásidejű. 
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Algorithm 3: ElőjelNélküliPermutációRendezése2(π)
1

Konstruáljuk meg F (π) párosı́tási gráfot ;

2

Keressünk M maximális párosı́tást F (π)-ben;

3

M -ből konstruáljunk C-t;

4

Konstruáljuk meg HC (π) keresztezési gráfot;

5

Eliminálás(HC (π));

1.5.2. Futásidő
Az ElőjelNélküliPermutációRendezése2 algoritmus mutatja a végrehajtott lépéseket. A
párosı́tási gráfot O(n) időben meg tudjuk konstruálni. Maximális párosı́tást egy gráfban
1

O(|V ||E| 2 ) időben találunk. A párosı́tási gráfnak legfeljebb n éle és n csúcsa van, ı́gy
3

M -et O(n 2 ) idő alatt tudjuk megtalálni. Körfelbontást O(n), keresztezési gráfot O(n2 )
időben konstruálhatunk, mivel legfeljebb O(n2 ) él van. Az Elminálás algoritmus O(n4 )
időben talál HC (π)-ben eliminálási sorrendet (1.5.4 lemma). Így az algortmus futásideje
O(n4 ).

2. fejezet

Előjeles permutációk
2.0.5. Definı́ció. Legyen π = π1 , ...πn az {1, ..., n} halmaz egy permutációja. Ha minden
1 ≤ i ≤ n -re πi kap egy pozitı́v vagy egy negatı́v előjelet, π-t előjeles permutációnak
nevezzük.
Egy ρ[i, j] fordı́tást ez esetben úgy értelmezünk, hogy az [i, j] intervallumba eső
elemek előjele is megváltozik. π-t akkor tekintjük rendezettnek, ha πi = i és πi előjele
pozitı́v minden i-re. Ebben a fejezetben ezt fogjuk identitásnak nevezni.

2.1. Töréspont gráf
Alakı́tsuk át az n elemből álló π előjeles permutációt egy 2n elemből álló π 0 -re úgy, hogy
+i helyére {2i − 1, 2i}-t és −i helyére {2i, 2i − 1}-et ı́runk. Ekkor az n elemű előjeles
permutációnál vett identitás megfelel a 2n elemű előjel nélküliével és egy π-n vett fordı́tás
is modellezhető π 0 -n. Ezért π 0 -re vett alsó korlátok π-re is teljesülni fognak, speciálisan
d(π) = d(π 0 ) ≥ b(π 0 ) − c(π 0 ), ahol d(π) a fordı́tási távolság, b(π 0 ) a töréspontok száma
π-ben, c(π 0 ) pedig a G(π 0 ) töréspont gráfban lévő maximális éldiszjunkt alternáló körök
száma.
Ahhoz, hogy a megfeleltetés visszafelé is egyértelmű legyen, π 0 -n fordı́tásokat csak
töréspontokon keresztül engedhetünk meg. Ezzel a megszorı́tással a két permutáció ekvivalens. Egy előjeles permutáció töréspont gráfján a vele ekvivalens előjel nélküli permutáció töréspont gráfját fogjuk érteni, ı́gy c(π) = c(π 0 ). Látszik, hogy b(π) = b(π 0 ),
vagyis d(π) ≥ b(π) − c(π) az előjeles permutációkra is teljesül.
Egy előjeles permutáció töréspontgráfjában minden csúcs foka vagy nulla, vagy kettő
(2.1 ábra), a gráf tehát ez esetben jóval egyszerűbb, a körfelbontása pedig egyértelmű,
ahogy HC (π) = H(π) is.
Mivel itt minden csúcshoz legfeljebb egy piros él tartozik, könnyebben lehet definiálni, hogy mely csúcsok legyenek összekötve H(π)-ben, azaz hogy két él mikor keresztezi egymást.
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2.1. ábra. A −3, +5, +4, +6, −2, −1 előjeles permutáció töréspont gráfja és keresztezési
gráfja.

2.1.1. Definı́ció. (πi , πj ) és (πk , πt ) piros élek keresztezik egymást, ha az [i, j] és [k, t] intervallumok fedik egymást, de egyik sem tartalmazza a másikat. C1 és C2 körök keresztezik
egymást, ha léteznek keresztező p1 ∈ C1 és p2 ∈ C2 piros élek.

2.2. Fordı́tási távolság
2.2.1. Gátak
2.2.1. Definı́ció. Legyen Uπ a H(π)-beli tájolatlan összefüggő komponensek halmaza.
Legyenek πi1 , πi2 , ..., πik π elemeinek egy részhalmaza, melyek a tájolatlan komponensekben lévő csúcsoknak megfelelő G(π)-beli piros élek végpontjai. (Izolált csúcsot
definı́ció szerint nem tekintettünk tájolatlan komponensnek.) Rendezzük őket egy CR
ciklusba, ahol πij πij−1 -et követi 2 ≤ j ≤ k és πik után πi1 jön. Egy U ∈ Uπ -re legyen
E(U ) ⊂ {πi1 , πi2 , ..., πik } az U -beli élek végpontjainak halmaza.
2.2.2. Definı́ció. Egy U H(π)-beli tájolatlan komponens gát, ha E(U ) elemei egymás
után következnek CR-ben. Jelölje h(π) a gátak számát π-ben.
Ha egy ρ fordı́tás egy K gáthoz tartozó piros élen hat, akkor azt mondjuk, hogy ρ
a K gáton hat. Ha ρ két olyan törésponton hat, melyek két különböző, L és M gátakban
találhatók, akkot ρ az L és M gátakon hat. Gátakra példát a 2.2 ábra mutat be.
2.2.3. Tétel. [13] Tetszőleges előjeles π permutációra d(π) ≥ b(π) − c(π) + h(π).
Bizonyı́tás. Tetszőleges ρ fordı́tásra legyen ∆h = ∆h(π, ρ) = h(πρ) − h(π). Mivel ρ
legfeljebb két gáton hat, ∆h ≥ −2. Az 1.3.3 tétel szerint ∆(b − c) ∈ {−1, 0, 1}.
• Ha ∆(b − c) = −1, akkor ρ egy tájolt rövid körön hat, ezért nem szüntet meg egy
gátat sem π-ben, ı́gy ∆(b − c + h) = −1.
• Ha ∆(b − c) = 0, akkor ρ egy körön hat, ı́gy legfeljebb egy gátat érint, vagyis
∆h ≥ −1, és ∆(b − c + h) ≥ −1.
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2.2. ábra. A π = +5, −7, +6, +8, +1, +3, +2, +4 előjeles permutáció töréspont gráfja és
keresztezési gráfja. H(π)-beli komponenseket különböző tı́pusú vonalak jelölik G(π)-ben,
a tájolt csúcsat szürkével jelöltük H(π)-ben. A B komponens tájolt, ı́gy nem lehet gát.
Az A komponens tájolatlan, de elemei nem következnek egymás után CR-ben, ı́gy A sem
gát. π-ben a gátak száma egy, ez a gát pedig a C tájolatlan komponens.

• Ha ∆(b − c) = 1, akkor ∆(b − c + h) ≥ −1, mivel ∆h ≥ −2 minden fordı́tásra.
Tehát tetszőleges ρ fordı́tásra ∆(b − c + h) ≥ −1, vagyis egy fordı́tással a b(π) −
c(π) + h(π) értéket legfeljebb eggyel csökkenthetjük. Mivel az identitás permutációnál ez
az érték nulla, ezért d(π) ≥ b(π) − c(π) + h(π). 
2.2.4. Definı́ció. Egy ρ fordı́tás biztonságos, ha b(π) − c(π) + h(π) = b(πρ) − c(πρ) +
h(πρ) + 1, azaz ∆(b − c + h) = −1.
2.2.5. Tétel. [13] H(π) minden tájolt K komponensében létezik biztonságos fordı́tás.
Bizonyı́tás. Az 1.4.7 lemma szerint H(π) bármely K tájolt komponensében létezik olyan
tájolt u csúcs, hogy ρu -t végrehajtva K tájolt komponensekre és izolált csúcsokra esik szét.
Így ρu a gátak számát nem változtatja meg. Mivel u tájolt csúcs, ezért ρ vagy 1-, vagy
2-fordı́tás. Így az 1.4 ábra szerint mindkét esetben ∆(b−c) = 1, amiből ∆(b−c+h) = −1,
azaz ρu biztonságos. 
Legyen U H(π)-beli tájolatlan csúcsok egy részhalmaza. Legyen
min(U ) = min{i|πi ∈ E(U )} és max(U ) = max{j|πj ∈ E(U )}.
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Legyen U terjedelme T erj(U ) = [min(U ), max(U )]. Azt mondjuk, hogy H(π)-beli csúcsok
egy U halmaza elválasztja az U 0 és U 00 csúcsok halmazát π-ben, ha létezik (πi , πj ) U -beli
csúcsnak megfelelő piros él úgy, hogy T erj(U 0 ) ⊂ [i, j], de T erj(U 00 ) ∩ [i, j] = ø.
Definiáljunk Uπ -n egy ≺π tartalmazási részbenrendezést, miszerint U, W ∈ Uπ -re
U ≺π W , ha T erj(U ) ⊂ T erj(W ). Azt mondjuk, hogy W fedi U -t Uπ -ben, ha U ≺π W
és nincs V ∈ Uπ , amire U ≺π V ≺π W .
2.2.6. Definı́ció. Az Ωπ fedési gráf az Uπ halmaz csúcsaival és (U, W ) élekkel, ahol W
fedi U -t.
Tehát Ωπ minden csúcsa egy H(π)-beli összefüggő tájolatlan komponensnek felel
meg. Ωπ levelei és izolált csúcsai gátak. Ha Ωπ összefüggő, akkor a gyökere is lehet gát,
ha nem választ el két másik gátat. Fedési gráfra példát a 2.3. ábra szemléltet.
2.2.7. Lemma. (Gátlevágás) Minden K gáton ható ρ fordı́tás levágja a K-nak megfelelő csúcsot a gráfról, azaz Ωπρ = Ωπ \ K.
Bizonyı́tás. Az 1.4.11 lemma miatt egy K tájolatlan komponens bármely csúcsán történő
fordı́tás K-t tájolt komponensekre bontja, ı́gy a K gát eltűnik, és több gát nem keletkezik,
mivel a fordı́tás kizárólag a K komponensben lévő csúcsokat befolyásolja (1.4.3 lemma).

Egy K ∈ Uπ gát véd egy U ∈ Uπ nemgátat, ha Uπ -ből törölve K-t U -ból gát lesz.
Egy π-beli gát szupergát, ha véd egy U ∈ Uπ nemgátat, egyébként pedig egyszerű gát.
2.2.8. Lemma. Egy egyszerű gáton ható fordı́tás biztonságos.
Bizonyı́tás. Egy gát tájolatlan komponens, ı́gy minden piros éle tájolatlan, ezért egy
piros élén ható fordı́tás nem változtatja meg sem b(π), sem c(π) értékét, a gátak számát
viszont eggyel csökkenti (2.2.7 lemma), és mivel K egyszerű, nem keletkezik új gát. 
Egy szupergáton ható fordı́tás viszont nem biztonságos, mivel egy nem gátat gáttá
tesz, amivel ∆(b − c + h) = 0. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy létezik-e biztonságos
fordı́tás akkor is, ha nincs egyszerű gát.
Legyen L és M két gát π-ben.


L és M legkisebb közös őse, mely ha L és M azonos komponensben






nem választja el őket Ωπ -ben,
vannak Ωπ -ben
LKOL (M ) :=



az L-et tartalmazó fa gyökere
ha L és M különböző komponensben




Ωπ -ben,
vannak Ωπ -ben.
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2.3. ábra. Az ábra (a) részén a π = +19, +1, +4, +6, +5, +7, +3, +2, +8, +10, +13, +12,
+11, +14, +16, +15, +17, +9, +18 permutáció G(π) töréspont gráfja és az abból kapott Ωπ
fedési gráf látható. G(π) minden komponense tájolatlan, és az U, L, N, M komponensek
gátak. π-n végrehajtunk egy ρ fordı́tást, mely egyesı́ti az L és az M gátakat, az ı́gy
kapott új fedési gráfot ábrázolja az ábra (b) része. LKOL (M ) = LKOM (L) = U és
P (L, M ) = {L, K, U, P, M }, ı́gy K és P komponensek tájolttá váltak, az L és az M
komponensek pedig egyesültek és tájoltak lettek, ı́gy eltűntek Ωπρ -ból. πρ-ban tehát már
csak az N és az U komponensek gátak.

Legyen PL (M ) az L-et és LKOL (M )-et összekötő egyértelmű út Ωπ -ben. Legyen
P (L, M ) = PM (L) ∪ PL (M ). Ha L és M azonos komponensben vannak Ωπ -ben, akkor
LKOL (M ) = LKOM (L). Ha L gát az Ωπ gyökere, akkor LKOL (M ) = LKOM (L) = L
és P (L, M ) = PM (L) minden M gátra.



P (L, M ) összehúzása LKOL (M )-be, ha L és M azonos komponensben




vannak Ωπ -ben
Ωπ (L, M ) :=

Ωπ \ P (L, M ),
L és M különböző komponensben





vannak Ωπ -ben.
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2.2.9. Lemma. (Gátegyesı́tés) Legyen π egy permutáció Ωπ fedési gráffal és legyen ρ
egy fordı́tás, mely két (különböző) π-beli L és M gáton hat. Ekkor Ωπρ = Ωπ (L, M ).
Bizonyı́tás. Legyen C1 az az L-beli és C2 az az M -beli kör, melynek kék élein a ρ fordı́tás
hat. Az 1.5 ábra (c) esete szerint ρ C1 -et és C2 -t egy tájolt C körré alakı́tja G(πρ)-ban.
Könnyű belátni, hogy minden él, ami C1 -et, vagy C2 -t keresztezi G(π)-ben, keresztezi C-t
is G(πρ)-ban. Így ρ az L és M gátakat π-ben tájolt komponens részeivé alakı́tja πρ-ban,
ezért L és M eltűnnek Ωπρ -ból.
Ha L és M egy összefüggő komponensben vannak Ωπ -ben, akkor minden tájolatlan
komponensnek P (L, M ) \ LKOL (M )-ből létezik legalább egy piros éle, ami keresztezi
C-t. (2.3 ábra.) Tehát az összes ilyen komponens π-ben egy tájolt komponens részévé


válik πρ-ban, ezért eltűnik Ωπρ -ból. Minden Uπ \ P (L, M ) \ LKOL (M ) -beli komponens
tájolatlan marad πρ-ban, és minden komponens, amit egy P (L, M )-beli csúcs véd Ωπ -ben,
LKOL (M ) fog védeni Ωπρ -ban, ı́gy egy ρ fordı́tás valóban egy összehúzás Ωπ -ben.
Ha L és M különböző komponensben voltak Ωπ -ben, akkor minden P (L, M )-beli
komponensnek létezik legalább egy piros éle, ami keresztezi C-t, ı́gy ezek valóban eltűnnek
Ωπρ -ból. 
Ha egy ρ fordı́tás két különböző L és M gáton hat, akkor azt mondjuk, hogy egyesı́ti
azokat.
Használjuk az U < W jelölést az olyan gátakra, melyekre max(U ) < max(W ).
Rendezzük a π-beli gátakat eszerint: U1 < ... < Ul = L < ... < Um = M < ... < Uh(π) és
legyen BEN T (L, M ) = {Ui : l < i < m} és KIN T (L, M ) = {Ui : i ∈
/ [i, m]}.
2.2.10. Lemma. Legyen ρ olyan fordı́tás, ami egyesı́ti az L és az M gátat π-ben. Ha
BEN T (L, M ) és KIN T (L, M ) halmazok nemüresek, akkor ρ biztonságos.
Bizonyı́tás. ρ két tájolatlan komponensen hat, ı́gy a töréspontok száma nem változik.
Mivel két különböző körön hat, ∆c = −1 (1.5 ábra (c) eset). A 2.2.9 lemma szerint ρ
kitörli az L és M gátakat Ωπ -ből, azaz a gátak száma kettővel csökken. Ha ρ nem hoz
létre új gátat, akkor tehát biztonságos.
Legyen U 0 ∈ BEN T (L, M ) és U 00 ∈ KIN T (L, M ). Természetesen U 0 és U 00 csúcsok
maradnak Ωπρ -ban is. Tegyük fel indirekt, hogy ρ egy H(π)-beli nemgát K komponensből
gátat csinál H(πρ)-ban. Ebben az esetben K nem választhatja el L-et és M -et π-ben,
különben K ∈ P (L, M ) fennállna, ı́gy H(πρ)-ban K kitörlődne (2.2.9 lemma).
Feltehetjük, hogy L < U 0 < M . Ha K levél vagy izolált csúcs lett Ωπρ -ban, akkor
vagy L ≺π K, vagy M ≺π K teljesül, különben K gát lenne π-ben is. Mivel K nem
választja el L-et és M -et π-ben, mind a kettőnek teljesülnie kell. Mivel U 0 L és M között
van, U 0 ≺π K, ezért U 0 ≺πρ K is teljesül, ami ellentmond annak, hogy K levél Ωπρ -ban.
Ha K Ωπρ gyökere lett, akkor vagy L, M ⊀π K, vagy L, M ≺π K, különben K ∈
P (L, M ) \ LKOL (M ) teljesülne és K kitörlődne πρ-ból. Ha L, M ⊀π K, akkor L <
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U 0 ≺π K < M , vagyis K L és M között van. Ezért U 00 K-n kı́vül helyezkedik el π-ben és
U 00 ⊀πρ K, ami ellentmond annak, hogy K Ωπρ gyökere. Ha L, M ≺π K, akkor, mivel K
nemgát π-ben, K elválasztja L-et és M -et és másik, N gáttól. Vagyis K U 0 -t is elválsztja
N -től. Mivel N és U 0 is megmarad πρ-ban, K elválasztja N -et és U 0 -t πρ-ban, ami szintén
ellentmondás. 
2.2.11. Definı́ció. Ha ρ az L és M gátakon hat, melyekre BEN T (L, M ) és KIN T (L, M )
nem üresek, akkor a ρ fordı́tás biztonságos gátegyesı́tés.
2.2.12. Lemma. Ha h(π) > 3, akkor létezik biztonságos gátegyesı́tés π-ben.
Bizonyı́tás. Rendezzük π gátait a maximumuk szerint növekvő sorrendbe és legyen L
az első, M pedig a harmadik gát. Mivel h(π) > 3, BEN T (L, M ) és KIN T (L, M ) is
nemüres, ı́gy a 2.2.10 lemma miatt létezik biztonságos fordı́tás, ami egyesı́ti L-et és M -et.

2.2.13. Lemma. Ha h(π) = 2, akkor létezik biztonságos gátegyesı́tés π-ben. Ha h(π) = 1,
akkor létezik biztonságos fordı́tás, ami megszünteti az egyetlen gátat π-ben.
Bizonyı́tás. Ha h(π) = 2, akkor Ωπ lehet egy út, két izolált csúcs, vagy egy olyan fa,
melynek két levele van és a gyökere elválasztja ezt a két gátat π-ben. Mindhárom esetben
a két gát egyesı́tése π-ben biztonságos (2.2.9 lemma).
Ha h(π) = 1, akkor az egyetlen gát egyszerű, ı́gy ha azon a gáton fordı́tást hajtunk
végre, az kitörli a gátat Ωπ -ből (2.2.8 lemma). 
A fentiek alapján gátak egyesı́tésével találhatunk biztonságos fordı́tásokat akkor is,
ha nincs egyszerű gát. Viszont nincs rá módszerünk, hogy szupergátat egyszerű gáttá
alakı́tsunk.
2.2.14. Lemma. Legyen ρ egy π-beli fordı́tás, ami egyesı́ti az L és M gátakat. Ekkor
minden π-beli, L-től és M -től különböző szupergát szupergát marad πρ-ban.
Bizonyı́tás. Legyen U L-től és M -től különböző szupergát π-ben, mely egy nemgát U 0 -t
véd. Ha U -t levágva Ωπ -ből U 0 izolált csúccsá válna, akkor U 0 Ωπ -ben is gát lett volna.
Ha U 0 levél lenne az Uπ \ U -ból készı́tett fedési gráfban, akkor U szupergát marad πρ-ban.
Ha U 0 a fedési gráf gyökere lenne, akkor U 0 nem választ el egy gátat sem Uπ \ U -ban. Így
a 2.2.9 lemma miatt megmarad πρ-ban is. Tehát U πρ-ban is védeni fogja U 0 -t. 

2.2.2. Erődök
A 2.2.13 és a 2.2.12 lemmákból következik, hogy ha Ωπ nem homeomorf egy 3-csillag
gráffal, akkor létezik biztonságos fordı́tás π-n. A 2.2.8 lemmánál azt is láttuk, hogy ha
legalább az egyik gát egyszerű π-ben, akkor is létezik biztonságos fordı́tás. Tehát az
egyetlen eset, amikor nem biztos, hogy létezik biztonságos fordı́tás, az az, ha Ωπ egy
homeomorf 3-csillag gráf három szupergáttal. Ezt hı́vjuk 3-erőd nek.
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2.2.15. Lemma. Ha ρ egy olyan fordı́tás, ami lerombol egy 3-erőd π-t (vagyis πρ már
nem 3-erőd), akkor ρ nem biztonságos.
Bizonyı́tás. Mivel ρ egyszerre legfeljebb két gáton hathat, h(π)-t legfeljebb kettővel
csökkentheti, a gátak száma pedig csak gátak egyesı́tésével lehet kettővel kevesebb. A 2.2.9
lemma miatt viszont egy 3-erődben gátak egyesı́tésével h(π)-t legfeljebb eggyel csökkenthetjük, vagyis ∆h ≥ −1. Minden fordı́tásra, ami nem ugyanazon kör élein hat, ∆(b−c) = 1
(1.5 ábra (c) eset), vagyis az ilyen fordı́tásokra ∆(b − c + h) ≥ 0, vagyis nem biztonságos.
Ha ρ egy 3-erőd tájolatlan komponensének egy körén hat, akkor nem csökkenti a
gátak számát és ∆(b − c) = 0 (1.5 ábra (b) eset), ı́gy ez sem biztonságos.
Ha ρ egy 3-erőd tájolt komponensének egy körén hat, akkor nem szüntet meg
tájolatlan komponenst π-ben, és nem csökkenti a gátak számát sem. Ha ρ növeli a gátak
számát, akkor ∆h ≥ 1, és ∆(b − c) ≥ −1, ami miatt ρ nem biztonságos. Ha a gátak száma
πρ-ban nem változik, akkor minden π-beli szupergát szupergát marad πρ-ban, vagyis πρ
3-erőd marad. 
2.2.16. Lemma. Ha π 3-erőd, akkor d(π) = b(π) − c(π) + h(π) + 1.
Bizonyı́tás. A 2.2.15 lemma miatt egy 3-erőd rendezéséhez legalább egy nem biztonságos
fordı́tást végre kell hajtanunk. Így 2.2.3 tétel miatt d(π) ≥ b(π) − c(π) + h(π) + 1.
Ha π tartalmaz tájolt élt, akkor H(π) tájolt komponenseinek éleit tudjuk eliminálni
biztonságos fordı́tásokkal (1.4.10 lemma) anélkül, hogy tájolatlan komponenseket megváltoztatnánk (1.4.3 lemma).
Ha π 3-erőd tájolt él nélkül, akkor egy nem biztonságos ρ fordı́tást végrehajtva,
mely π-ben két tetszőleges gátat egyesı́t, πρ két gátat fog tartalmazni (2.2.9 lemma).
Az esetlegesen keletkező πρ-beli tájolt komponenseket biztonságos fordı́tásokkal tudjuk
eliminálni, amivel egy olyan permutációhoz jutunk, melyben két gát van, amit tudunk
biztonságos fordı́tásokkal rendezni (2.2.13 lemma).
Így egy fordı́táson kı́vül tudjuk π-t biztonságos fordı́tásokkal rendezni, és ebből
d(π) = b(π) − c(π) + h(π) + 1. 
2.2.17. Definı́ció. Egy π permutációt erődnek hı́vunk, ha páratlan számú gát van benne
és mindegyik szupergát.
2.2.18. Lemma. Ha π erőd, akkor d(π) ≥ b(π) − c(π) + h(π) + 1.
Bizonyı́tás. Legyen ρ egy olyan fordı́tás, ami lerombolja a h(π) szupergáttal rendelkező
π erődöt, vagyis πρ vagy nem erőd, vagy nem h(π) szupergáttal rendelkezik.
Egy π permutáción végrehajtott ρ fordı́tás h(π)-t legfeljebb kettővel csökkentheti
és az egyetlen művelet, ami tudja is kettővel csökkenteni, az a gátak egyesı́tése. A 2.2.15
lemma bizonyı́tásához hasonlóan megmutatható, hogy ha ρ nem egyesı́t gátakat, akkor
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2.4. ábra. Bár az ábrán látható permutációknak megegyezik a töréspont gráfja, az (a)
permutáció erőd, mı́g a (b) nem az, mivel ott U törlésével P nem válik gáttá, hiszen
elválaszt két gátat, L-et és M -et. Így a (b) esetben U nem szupergát.

nem biztonságos. Tegyük fel, hogy ρ biztonságos és a π-beli L és M (szuper)gátakat
egyesı́ti. Egy ilyen fordı́tás 2-vel csökkenti a gátak számát (2.2.9 lemma), és ha h(π) > 3,
akkor nem készı́t új gátat (2.2.12 lemma), és minden L-től és M -től különböző szupergát
szupergát marad πρ-ban (2.2.14 lemma), vagyis πρ erőd h(π) − 2 szupergáttal.
Tehát π minden rendezése vagy tartalmaz nem biztonságot fordı́tást, vagy a szupergátak száma minden fordı́tással kettővel csökken, miközben a permutáció erőd marad.
Emiatt ha π rendezése csak biztonságos fordı́tásokat tartalmaz, akkor végül π-ből 3erőd lesz. Így egy erőd minden rendezése tartalmaz legalább egy nem biztonságos fordı́tást,
vagyis d(π) ≥ b(π) − c(π) + h(π) + 1. 
Az eddigiekből meg tudjuk állapı́tani, hogy egy tetszőleges π permutációt hány
fordı́tás segı́tségével lehet rendezni.
• Ha π-ben 2k darab gát van, akkor létezik k − 1 biztonságos gátegyesı́tés (2.2.12
lemma), és a fordı́tás, ami a maradék két gátat egyesı́ti biztonságos (2.2.13 lemma).
Ez után a permutációban csak tájolt komponens marad, amit tudunk biztonságos
fordı́tásokkal rendezni (2.2.5 tétel). Vagyis π-t tudjuk kizárólag biztonságos fordı́tá-
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sokkal rendezni, ı́gy d(π) = b(π) − c(π) + h(π).
• Ha π-ben 2k + 1 darab gát van és ezek közül legalább egy egyszerű, akkor egy
egyszerű gáton ható fordı́tás π-t 2k darab gáttal rendelkező π 0 permutációvá alakı́tja,
melyre d(π 0 ) = d(π) − 1 (2.2.8 lemma), és visszavezethető az előző esetre, ı́gy itt is
d(π) = b(π) − c(π) + h(π).
• Ha π erőd 2k + 1 darab szupergáttal, akkor létezik k − 1 darab biztonságos gátegyesı́tés, amivel π-t 3-erőddé alakı́thatjuk (2.2.12 lemma), amit tudunk rendezni olyan
fordı́tásokkal, melyek között pontosan egy nem biztonságos (2.2.16 lemma). Tehát
egy π erődöt b(π) − c(π) + h(π) + 1 fordı́tással tudunk rendezni.
Egy előjeles permutáció fordı́tási távolságának tehát a pontos értéke kiszámı́tható.
2.2.19. Tétel. [13] Minden π előjeles permutációra
(
b(π) − c(π) + h(π) + 1, ha π erőd
d(π) =
b(π) − c(π) + h(π),
különben.

2.3. Négyzetes algoritmus rendezésre
A H(π) keresztezési gráfot nem fogjuk tudni lineáris időben megkonstruálni, hiszen mérete
négyzetes is lehet. Csúcsait azonban a nekik megfelelő G(π)-beli piros élek végpontjaiból
képzett intervallumokkal tudjuk reprezentálni. Mivel ezek a végpontok különböző egészek,
az intervallumokat fel tudjuk sorolni a kezdetük szerint növekvő sorrendben. Ebből H(π)
élei is látszanak, hiszen előjeles permutációnál az [i, j] és [k, t] intervallumokhoz tartozó
piros élek keresztezik egymást (azaz az intervallumok H(π)-ben össze vannak kötve) akkor
és csak akkor, ha az [i, j] és [k, t] intervallumok fedik egymást, de egyik sem tartalmazza
a másikat. H(π) csúcsaira néha ezekkel az intervallumokkal fogunk hivatkozni.

2.3.1. H(π) összefüggő komponenseinek kiszámı́tása
H(π)-t nem egyszerű előállı́tani, de nekünk elég azt megállapı́tanunk, hogy H(π)-ban mely
csúcsok vannak azonos komponensben, erre adunk most lineáris idejű algoritmust. [7]
Az algoritmussal kétszer megyünk végig a permutáción, miközben egy olyan keresztezési erdőt készı́tünk, amelyben minden csúcs egy G(π)-beli piros élnek felel meg. Az erdő
egy fájában azok az élek lesznek, melyeknek megfelelő csúcsok H(π)-ben egy összefüggő
komponensben szerepelnek.
Az algoritmusban egy G(π)-beli p piros él bal oldali (kisebb) végpontját B(p), jobb
oldali (nagyobb) végpontját J(p) jelöli. A p él terjedelme a [B(p), J(p)] intervallum. Egy
i G(π)-beli csúcs a p[i]-vel jelölt él egyik végpontja, és i-t B(p[i])-vel cı́mkézünk meg.
G(π)-beli élek egy E halmazának terjedelme [B(E), J(E)], ahol B(E) = min{B(p)|p ∈ E}
és J(E) = max{J(p)|p ∈ E}.
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Algorithm 4: KeresztezésiErdő(π)
1

Menjünk végig a permutáción és minden i elemet cı́mkézzünk meg B(p[i])-vel,
állı́tsuk be a [B(p[i]), J(p[i])] intervallumokat és minden p élhez készı́tsünk egy B(p)
cı́mkéjű izolált csúcsot;

2

Hozzunk létre egy üres vermet;

3

for i = 1 to 2n + 1 do

4

if i = B(p[i]) then push p[i];

5

x := p[i];

6

while B(top) > B(p[i]) do

7

B(x) := min{B(x), B(top)};

8

J(x) := max{J(x), J(top)};

9

szülő[B(top)] := B(p[i]);
pop top;

10
11

end

12

B(top) := min{B(x), B(top)};

13

J(top) := max{J(x), J(top)};

14

if i = J(top) then pop top;

15

end

Az első végignézés után egy F0 triviális erdőt állı́tunk fel, melyben minden G(π)-beli
piros élnek egy-egy izolált csúcs felel meg, és ezeket a kezdőpontjukkal cı́mkézzük meg.
Tegyük fel, hogy már a j−1. elemig feldolgoztuk a permutációt és ezzel az Fj−1 keresztezési
erdőt kaptuk. Fj -t a következőképpen konstruáljuk meg. Legyen f a permutáció j. elemét
tartalmazó él. Ha j az f él bal oldali végpontja, akkor a hozzá tartozó csúcs egy egy
csúcsból álló fa gyökere. Ha f keresztez egy másik, g élt, akkor hozzáadunk az erdőhöz
egy új (g, f ) élt és kiszámı́tjuk a g és az f gyökerű fa együttes terjedelmét. A erdőben
egy v csúcs terjedelme [B(v), J(v)], mely a v gyökerű részfa csúcsainak megfelelő élek
halmazának terjedelme.
Azt mondjuk, hogy egy f gyökerű fa aktı́v a j-edik lépésben, ha j f terjedelmén
belül van. Ezeket az aktı́v éleket egy veremben tároljuk. Azaz, ha elérjük egy f él bal
oldali végpontját, akkor f -et beletesszük a verembe és akor vesszük ki, ha f jobb oldali
végpontját is elérjük.
2.3.1. Lemma. Az algoritmus 3. sorában lévő iterációban ha a top gyökerű fa aktı́v és i
az f egy végpontja, melyre B(f ) < B(top) (vagyi belépünk a 6. sor ciklusába), akkor a top
gyökerű fában létezik h csúcs, mely f -et keresztezi.
Bizonyı́tás. Mivel top aktı́v, a jelenlegi iteráció előtt be lett rakva a verembe, azaz
B(top) < i és még nem értük el top végét, azaz J(top) > i. Így i top terjedelmén belül
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van. Mivel i az f él végpontja, ami top előtt kezdődik, kell, hogy legyen egy top-beli él,
ami keresztezi f -et. 
2.3.2. Tétel. [7] A KeresztezésiErdő algoritmus lineáris időben egy olyan erdőt konstruál,
amelyben minden fa pontosan azokból a csúcsokból áll, amik összefüggő komponenst alkotnak H(π)-ben.
Bizonyı́tás. Elég megmutatnunk, hogy minden i-re az erdő pontosan azokból az összefüggő komponensekből áll, amik az eddig átvizsgált értékek közül egy komponensben vannak
H(π)-ben. Ezt indukcióval fogjuk belátni.
Az, hogy F0 -ra a fentiek teljesülnek, triviális.
Tegyük fel, hogy a feltétel fennáll az (i − 1)-edik iterációig és tegyük fel, hogy i az
f él egy végpontja. Bebizonyı́tjuk, hogy az i-t tartalmazó fa csúcsainak halmaza egyenlő
azokkal az élekkel, amik f -et keresztezik H(π)-ben és létezik i-nél kisebb végpontjuk.
Ha i = B(f ), akkor H(π)-ben f nincs összekötve egy eddig átvizsgált csúccsal sem,
és az erdőben sem történik változás. Ha viszont i = J(f ), akkor, ha B(f ) < B(top), akkor
a (top, f ) élt bevesszük az erdőbe. Ez az él az f gyökerű részfát a top gyökerűvel összeköti.
A 2.3.1 lemmában láttuk, hogy ha B(f ) < B(top), létezik egy h a top gyökerű fában, mely
keresztezi f -et, vagyis van (f, h) él a keresztezési gráfban, ı́gy a top-ot és f -et tartalmazó
fák egyesı́tése indokolt.
Tegyük fel, hogy f = (j, i) és h = (k, l) piros élek G(π)-ből, melyekre j < k < i < l,
vagyis f keresztezi h-t, és az első i elem feldolgozásának pillanatában is (f, h) él H(π)-ben.
Ebben az esetben az algoritmus be is veszi a (h, f ) élt az erdőbe.
Az algoritmus kétszer megy végig π csúcsain, ı́gy valóban lineáris futásidejű. 

2.3.2. Gátak törlése
Korábban láttuk, hogy hány fordı́tással lehet egy permutációból a gátakat törölni, és azt
is, hogy konkrétan milyen fordı́tásokat kell ehhez végrehajtani. Itt most ezen fordı́tások
keresésének egy egyszerű implementációját mutatjuk be. [5]
Ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a ρ1 , ..., ρt fordı́tásokat, melyek kitörlik π-ből a
gátakat, a CR ciklust fogjuk használni, mely π azon πi1 , ..., πik elemeit tartalmazza,
melyek H(π) tájolatlan komponenseiben lévő csúcsoknak megfelelő G(π)-beli piros élek
végpontjai.
Először meg kell keresnünk azokat a tájolatlan komponenseket, amik gátak. Ezt
megtehetjük úgy, hogy végigmegyünk a CR körön és megszámoljuk, hogy hány egymást
követő végpont tartozik egy komponenshez. Ha az adott komponens összes végpontját
megtaláltuk egymás után, akkor az a komponens gát.
Hasonlóan megnézhetjük azt is, hogy egy gát egyszerű vagy szupergát. Amı́g végigmegyünk
a körön, létrehozunk egy listát a gátakról olyan sorrendben, ahogy CR-ben előfordulnak.
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A következő lépésben ezzel a listával meg tudjuk határozni, melyik gátakat tudjuk biztonságos fordı́tással egyesı́teni. Ezt úgy csinálhatjuk gyorsan, hogy amı́g három gátnál
több van a permutációban, olyan gátakat választunk egyesı́tésre, amelyeket egyetlen másik
gát választ el. (2.2.10 lemma) Ha az i. egyesı́tett gátak L és M , melyeket N választ el,
akkor N -et egyesı́thetjük az i + 1. lépésben. Ezáltal minden gát legfeljebb két fordı́tásban
érintett, ebből a második eliminálja őt.
Ha a végén három gát marad és az egyik egyszerű gát, akkor hajtsunk végre azon
a gáton egy tetszőleges fordı́tást (2.2.8 lemma). Ha mindhárom szupergát (vagyis π erőd
volt), akkor tetszőleges kettőt egyesı́tsünk, de ezáltal egy újabb gát fog keletkezni (2.2.15
lemma).
Ha csak két gát marad a permutációban, láttuk, hogy azok egyesı́tése is biztonságos
(2.2.13 lemma).
2.3.3. Tétel. [5] Adott H(π), mely összefüggő komponenseire van bontva. A fent vázolt
algoritmus talál t darab fordı́tást, melyeket ha alkalmazzuk π-n, akkor π 0 -t kapunk, melyben
nincs gát és d(π 0 ) = d(π) − t. Ezek a fordı́tások O(n) időben megtalálhatóak.
Bizonyı́tás. Azt, hogy a talált fordı́tások valóban kitörlik π-ből a gátakat, már láttuk egy
korábbi fejezetben. Az algoritmus konstansszor megy végig a CR cikluson, ı́gy valóban
O(n) időben végrehajtható. 

2.3.3. Biztonságos fordı́tás keresése tájolt komponensben
Az 1.4.7 lemma szerint egy tájolt komponensben létezik biztonságos fordı́tás, és ezekkel
az 1.4.10 lemma miatt tudunk eliminálni egy ilyen komponenst. Ebben a részben ilyen
fordı́tások keresésére, majd tájolt komponensek eliminálására adunk O(n2 ) idejű algoritmust. [5]
2.3.4. Definı́ció. Legyen K egy H(π)-beli tájolt csúcsokból álló klikk. K-t vidámnak
nevezzük, ha minden tájolt u ∈
/ K és minden v ∈ K csúcsra, melyekre (u, v) ∈ E(H(π)),
létezik tájolt w ∈
/ K csúcs, melyre (w, u) ∈ E(H(π)) és (w, v) ∈
/ E(H(π)).
Legyen u egy tájolt csúcs, ami a H(π)-beli M összefüggő komponensbe tartozik.
Jelöljük S(u)-val u szomszédjainak a halmazát H(π)-ben, melyben u is benne van. Legyen
S + (u) a tájolt, és S − (u) pedig a tájolatlan S(u)-beli csúcsokat tartalmazó halmazok.
Jelöljük azokat a komponenseket, amikre ρu hatására M szétesik M10 (u), M20 (u), ..., Mk0 (u)val, ahol k ≥ 1. Ha u-t rögzı́tjük, akkor Mi0 (u)-t Mi0 -vel fogjuk jelölni.
2.3.5. Lemma. Legyen K vidám klikk és legyen v K-beli csúcs, melyre |S − (u)| ≤ |S − (v)|
minden u ∈ K-ra. Ekkor ρv biztonságos.
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Bizonyı́tás. Tegyük fel indirekt, hogy Mi0 (v) tájolatlan valamely 1 ≤ i ≤ k-ra. Ekkor
1.4.3 lemma miatt S(v) ∩ Mi0 6= ø.
Tegyük fel, hogy létezik y ∈ S(v) ∩ Mi0 , melyre y ∈
/ K. Látszik, hogy y tájolt H(π)ben, és mivel K vidám, kell hogy legyen tájolt y 0 szomszédja, melyre (y 0 , v) ∈
/ E(H(π)).
Mivel y 0 nem szomszédos v-vel H(π)-ben, tájolt és y-nal szomszádos marad H(πρv )-ben,
ami ellentmond azzal, hogy Mi0 tájolatlan. Tehát feltehetjük, hogy S(v) ∩ Mi0 ⊆ K.
Ha S − (v) üres, akkor egyik K-ban lévő csúcsnak sincs tájolatlan szomszédja. Ekkor
1.4.3 lemma miatt meggondolható, hogy ρv hatására M tájolt komponensekre és izolált
tájolatlan csúcsokra esik szét.
Legyen y ∈ S(v) ∩ Mi0 és legyen z ∈ S − (v). A z csúcs tájolt H(πρv )-ben és ha
szomszédos y-nal H(πρv )-ben, ellentmondáshoz jutunk. Tehát z és y nem szomszédosak H(πρv )-ben, ı́gy szomszédosak H(π)-ben. Tehát S − (v) ⊆ S − (y) H(π)-ben. Mivel
egy összefüggő komponens körök uniója, Mi0 nem állhat egyedül y-ból. Legyen y egy
szomszédja x Mi0 -ben. Mivel S(v) ∩ Mi0 ⊆ K, az x csúcs nem szomszédos v-vel H(π)ben. Így (x, y) ∈ H(π), (x, v) ∈
/ H(π) és x tájolatlan H(π)-ben. Mivel már láttuk, hogy
S − (v) ⊆ S − (y), következik, hogy S − (v) ⊂ S − (y), ami v választásával ellentmond. 
Először keresnünk kell egy vidám klikket. A VidámKlikkKeresés algoritmusban
a következő jelöléseket használjuk: B(u) és J(u) továbbra is egy u H(π)-beli csúcsnak
megfelelő piros él bal, illetve jobb végpontját jelöli. Legyenek u1 , u2 , ..., uk a tájolt csúcsok
H(π)-ből B(ui ) szerint növekvő sorrendben. Az algoritmus eszerint a sorrend szerint fog
végigmenni a tájolt éleken.
Az algoritmus elején K1 egyetlen csúcsból áll, ami klikk. Ez után minden i. lépésében vagy hozzáveszünk egy olyan csúcsot, ami Ki minden elemével szomszédos, vagy Ki -t
ismét egyetlen elemmel definiálunk. Ki tehát minden iterációban klikk marad.
Miután végigmentünk u1 , ..., ui -n 1 ≤ i ≤ k, H(π) ezen csúcsok által kifeszı́tett
részgráfjából tárolunk egy Ki klikket. Legyen j = |Ki |, j ≤ i és legyenek ui1 , ..., uij Ki
csúcsai, ahol i1 < i2 < ... < ij . Ki csúcsait láncolt listában tároljuk bal oldali végpontjuk
szerint növekvő sorba rendezve. Ha létezik egy intervallum, mely a Ki -ben lévő összes
intervallumot tartalmazza, akkor ezt a ti intervallumot is tároljuk.
A VidámKlikkKeresés algoritmus minden lépésében figyel arra, hogy a Ki klikkre és
a ti intervallumra (már ha létezik) teljesüljenek a következő feltételek:
• Minden ul ∈
/ Ki , l ≤ i csúcs, melyre B(ui1 ) < B(ul ), szomszédos ti -vel, vagyis
J(ul ) > J(ti ).
• Minden ul ∈
/ Ki csúcs, melyre B(ul ) < B(ui1 ), és szomszédos egy Ki -beli csúccsal,
az vagy szomszédos egy up intervallummal, melyre J(up ) < B(ui1 ), vagy szomszédos
ti -vel.
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Algorithm 5: VidámKlikkKeresés(π)
1

Rendezzük H(π) tájolt csúcsait B(ui ) szerint növekvő sorrendbe: u1 , u2 , ..., uk ;

2

K1 := {u1 };

3

for i = 1 to k − 1 do

4

j := |Ki |;

5

ui1 , ..., uij Ki csúcsai, ahol i1 < ... < ij ;

6

if J(uij ) < B(ui+1 );

/* több csúcs már nem lehet szomszédos Ki -beli

csúcsokkal, ı́gy a vidámság feltétele a továbbiakban nem sérülhet
*/
7

then
return Ki

8
9
10

else if J(uij ) ≥ B(ui+1 );

/* ui+1 szomszédos egy klikkbeli csúccsal */

then
case ti intervallum definiált és J(ui+1 ) > J(ti )

11

Ki+1 := Ki és ti+1 := ti ;

12

/* ui+1 szomszédos ti -vel, ami nem

szomszédos Ki csúcsaival, ı́gy a vidámság feltételi adottak
*/
case ti intervallum nem deifiniált vagy J(ui+1 ) ≤ J(ti )

13

case J(ui+1 ) > J(uij ) és B(ui+1 ) ≤ J(ui1 )

14

Ki+1 := Ki ∪ {ui+1 }, ti+1 := ti ;

15

/* ui+1 Ki minden elemét

metszi, de ti -t nem (ha létezik), ı́gy bevehetjük a klikkbe
*/
case J(ui+1 ) > J(uij ) és B(ui+1 ) > J(ui1 )

16

Ki+1 := {ui+1 }, ti+1 := ti ; /* ui+1 Ki néhány elemét metszi, de

17

ui1 -et nem, ı́gy ui+1 legyen az új klikk, és ekkor ui1 lesz
az az elem, ami minden elemmel szomszédos, ami az új
klikkel szomszédos, ti ha létezik, még mindig tartalmazza
a klikket */
case J(ui+1 ) < J(uij )

18

Ki+1 := {ui+1 }, ti+1 := uij ; /* uij intervallum tartalmazza ui+1

19

intervallumot */
20

end
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Algorithm 6: BiztonságosFordı́tásKeresés(π)
1

foreach u tájolatlan csúcs, mely keresztez egy [B(1), J(j)] intervallumot do jelöljük
meg u mindkét végpontját azzal az intervallummal, amely tartalmazza őt;

2

Legyen o egy |K| hosszú tömb, melynek minden eleme 0;

3

foreach u tájolatlan csúcs, mely keresztez egy [B(1), J(j)] intervallumot do

4

Legyen Il és Ir (l < r) azok az intervallumok, melyekbe B(u) és J(u) esnek;

5

case r ≤ j növeljük o[l + 1]-et és csökkentsük o[r + 1]-et eggyel;

6

case j ≤ l növeljük o[l − j + 1]-et és csökkentsük o[r − j]-t;

7

case l < j és j < r

8

m := min{l, r − j} és M := max{l, r − j};

9

if m > 0 then növeljük o[1]-et és csökkentsük o[m + 1]-et;
if M < j then növeljük o[l + j]-t;

10
11

end

12

f := maxl {

13

return ef ;

Pl

i=1 o[i]|1

≤ l ≤ j};

2.3.6. Lemma. A VidámKlikkKeresés algoritmus minden i-edik iterációjában Ki vidám
klikk az eddig átvizsgált csúcsokra megszorı́tva.
Bizonyı́tás. Legyen ul ∈
/ Ki . Ekkor, ha ul nem szomszédos egy Ki -beli csúccsal sem,
akkor nem sérti meg a vidám klikk feltételeit. Ha viszont szomszédos egy uk ∈ Ki csúccsal,
akkor találnunk egy olyan csúcsot, ami szomszédos ul -lel, de nem szomszédos uk -val.
Tegyük fel, hogy ul szomszédos egy Ki -beli csúccsal úgy, hogy B(ui1 ) < B(ul ).
Ekkor az első feltétel szerint szomszédosnak kell lennie ti -vel. Mivel ti nem szomszédos Ki
csúcsaival, találtunk egy megfelelő csúcsot.
Ha ul úgy szomszédos egy Ki -beli csúccsal, hogy B(ui1 ) > B(ul ), akkor ul -hez
a második feltétel szerint szintén tartozik egy megfelelő csúcs, ı́gy a vidámság feltételei
egyik esetben sem sérülnek. 
2.3.7. Lemma. Legyen Kl az a klikk, amelyiknél a VidámKlikkKeresés algoritmus megáll. Ekkor Kl vidám klikk H(π)-ben.
Bizonyı́tás. Láttunk, hogy Ki az algoritmus minden lépésében vidám klikk (2.3.6 lemma), ı́gy speciálisan Kl is az. 
Miután találtunk H(π)-ben K vidám klikket, keresnünk kell egy csúcsot, melynek
a legtöbb tájolatlan szomszédja van.
Legyenek u1 , ..., uj intervallumok K-ban a bal oldali végpontjuk szerint rendezve.
Tehát B(1) < B(2) < ... < B(j) < J(1) < J(2) < ... < J(j). Azaz K-ban a j db csúcs
végpontja 2j + 1 darab, I0 , ..., I2j diszjunkt intervallumot indukál, ahol I0 = (−∞, B(1)],
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Algorithm 7: ElőjelesPermutációRendezése(π)
1

Számı́tsuk ki H(π) összefüggő komponenseit a KeresztezésiErdő(H(π))
algoritmussal;

/* 2.3.2 tétel */

2

Töröljük ki a gátakat;

/* 2.3.3 lemma */

3

while π nem rendezett do

4

Találjunk egy K vidám klikket H(π)-ben a VidámKlikkKeresés(π)
algoritmussal;

5

/* 2.3.7 lemma */

Találjunk egy uf ∈ K csúcsot, melynek a legtöbb tájolatlan szomszédja van a
BiztonságosFordı́tásKeresés(π; K) algoritmussal;

/* 2.3.8 lemma */

6

Hajtsuk végre a biztonságos ρuf fordı́tást;

/* 2.3.5 lemma */

7

Frissı́tsük π-t és H(π) reprezentációját;

8

end

9

return fordı́tások sorrendje;

Il = (B(l), B(l + 1)], ha 1 ≤ l < j, Ij = (B(j), R(1)], Il = (J(l − j), J(l − j + 1)], ha
j < l < 2j és I2j = (J(j), ∞).
A BiztonságosFordı́tásKeresés algoritmus egy olyan |K| hosszú o tömböt hoz létre,
P
hogy a li=1 o[i] összeg az ul ∈ K csúccsal szomszédos tájolatlan csúcsok száma.
2.3.8. Lemma. Ha adott egy K klikk, akkor a BiztonságosFordı́tásKeresés algoritmus egy
olyan uf ∈ K csúccsal tér vissza, melynek a legtöbb tájolatlan szomszédja van a K-beli
csúcsok közül.
2.3.9. Tétel. [5] A VidámKlikkKeresés és a BiztonságosFordı́tásKeresés algoritmusokkal
O(n2 ) időben eliminálhatjuk egy π permutáció tájolt komponenseit.
Bizonyı́tás. Vidám klikket lineáris időben találunk, ugyanis a VidámKlikkKeresés algoritmus egyszer megy végig H(π) tájolt csúcsain. A BiztonságosFordı́tásKeresés algoritmus
kétszer megy végig H(π) tájolatlan csúcsain és a 2.3.5 és 2.3.8 lemmák szerint biztonságos
fordı́táshoz tartozó csúccsal tér vissza. Egy tájolt komponensben tehát egy megfelelő
fordı́tást O(n) időben találunk. A fordı́tás hatására H(π) frissı́tése is végrehajtható lineáris
időben H(π) intervallumokkal való reprezentálása segı́tségével (1.4.3 lemma).
A tájolt komponensek eliminálása tehát O(n2 ) időt vesz igénybe. 

2.3.4. Futásidő
2.3.10. Tétel. A ElőjelesPermutációRendezése algoritmus O(n2 ) időben rendez egy tetszőleges π előjeles permutációt.
Bizonyı́tás. H(π)-t csak a csúcsaihoz tartozó intervallumokkal reprezentáljuk, összefüggő
komponenseit a KeresztezésiErdő algoritmussal lineáris időben el tudjuk különı́teni (2.3.2
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Algorithm 8: Fordı́tásiTávolság(π)
1

d(π) := 0;

2

b(π) := π-ben lévő töréspontok száma;

3

Konstruáljuk meg G(π)-t;

4

c(π) := G(π)-ben lévő diszjunkt körök száma;

5

Számı́tsuk ki H(π) összefüggő komponenseit;

6

Keressük meg H(π) tájolatlan komponenseit;

7

h(π) := gátak száma π-ben;

8

if h(π) páratlan then

9
10

/* 2.3.2 tétel */

if mindegyik gát szupergát then f (π) := 1;
else f (π) := 0;

11

d(π) := b(π) + c(π) + h(π) + f (π);

12

return d(π);

tétel). Ahhoz, hogy egy H(π)-beli csúcsról (és ezáltal egy komponensről) eldöntsük, tájolt
vagy tájolatlan, elég egyszer végigmennünk π-n.
Gátak törléséhez szükséges fordı́tásokat O(n) időben találunk (2.3.3 tétel), a tájolt
komponenseket pedig O(n2 ) időben eliminálunk (2.3.9 tétel). Így egy tetszőleges π előjeles
permutációt O(n2 ) időben tudunk rendezni. 
Egyelőre nyitott kérdés, hogy lehet-e egy előjeles permutációt gyorsabban rendezni,
még nem ismert nemtriviális alsó korlát a futásidőre.

2.4. Fordı́tási távolság kiszámı́tása lineáris időben
Előjeles permutáció esetén a fordı́tási távolság kiszámı́tásához csak a π-ben lévő töréspontok, G(π) maximum körfelbontásában lévő körök és a gátak számára van szükségünk,
valamint arra, hogy a permutáció erőd-e.
A Fordı́tásiTávolság algoritmus csak olyan eljárásokat használ, amik lineáris időben
végrehajthatók. Így egy előjeles permutáció fordı́tási távolságát O(n) időben ki lehet
számı́tani.

3. fejezet

Alkalmazás előjel nélküli
permutációkra
3.1. Az 1,5-approximációs algoritmus futásidejének javı́tása
Ebben a részben az előjel nélküli permutációk rendezésére adott 1,5-approximációs algoritmus (ElőjelNélküliRendezés2 algoritmus) futásidejét fogjuk javı́tani előjel nélküli permutációk segı́tségével.
Az algoritmusban láttunk konstrukciót arra, hogy G(π) körfelbontásában legalább
1
2 c4 (π)

rövid kör legyen (1.5.3 tétel), ahol c4 (π) jelöli G(π) bármelyik maximum körfel-

bontásában szereplő rövid körök minimumát. A rövid körök meghatározása után pedig a
többi kört véletlenszerűen konstruáljuk meg a maradék élekből. Jelöljük a körfelbontást
C-vel. Az algoritmus eddig a lépésig ugyanaz marad, egyedül HC (π) konstrukcióját és komponenseinek eliminálását fogjuk máshogy megoldani előjeles permutációk segı́tségével.
Sávnak neveztük π egy olyan maximális részintervallumát, amely nem tartalmaz
töréspontot. Egy sáv növő, ha a benne lévő számok növekednek egymás után és csökkenő,
ha a számok csökkennek.
Adott tehát egy C körfelbontás. Alakı́tsuk át C függvényében a π előjel nélküli permutációt egy előjeles π̂ permutációvá a következőképpen. Ha πj egy növő sávhoz tartozik,
akkor pozitı́v, ha egy egynél több elemet tartalmazó csökkenő sávba, akkor negatı́v előjelet
kap.
Ha egy πj = i egy egy elemből álló sáv, akkor G(π)-ben 4 a fokszáma, azaz C-ben
két kör, C1 és C2 megy át rajta. Ha a (πj−1 , πj ) kék és az (i − 1, i) piros él ugyanahhoz a
körhöz tartozik, akkor i pozitı́v, ellenkező esetben negatı́v előjelet kap (3.1 ábra). Látható,
hogy G(π̂) töréspont gráfot úgy kaphatjuk meg G(π)-ből, ha a csúcsait széthúzzuk úgy,
hogy a C-beli körök csúcsdiszjunktak legyenek, és a többi csúcsot is megduplázzuk.
Ez után rendezzük az ı́gy kapott π̂ előjeles permutációt.
A párosı́tási gráfot O(n) időben meg tudjuk konstruálni. Az M maximális párosı́tást
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38

3.1. ábra. A π = 51342 permutáció töréspont gráfja, egy körfelbontása, és a belőle
konstruált π̂ előjeles permutáció. (A különböző körökhöz tartozó éleket különböző vonalak jelölik.) A 3 és a 4 növő sávot alkot, ı́gy pozitı́v előjelet kapnak. A szaggatott
vonallal jelzett körben a π5 = 2 csúcshoz tartozó kék él (π5 , π6 ), a piros él pedig (1, 2), ı́gy
a 2 negatı́v előjelet kap.

Algorithm 9: ElőjelNélküliPermutációRendezése3(π)
1

Konstruáljuk meg F (π) párosı́tási gráfot ;

2

Keressünk M maximális párosı́tást;

3

M -ből konstruáljunk C-t;

4

π-ből C alapján készı́tsünk egy π̂ előjeles permutációt;

5

Rendezzük π̂-t az ElőjelesRendezés(π̂) algoritmussal;

3

O(n 2 ) idő alatt tudjuk megtalálni. körfelbontást O(n), keresztezési gráfot O(n2 ) időben
konstruálhatunk. π-ből π̂ készı́tését lineáris időben el tudjuk végezni, és egy előjeles permutáció rendezése O(n2 ) időben történhet. Így az egész algoritmus O(n2 ) idejű, ami
javı́tás az előző O(n4 ) idejű algoritmushoz képest.

3.2. Genetikus algoritmus
3.2.1. Definı́ció. Legyen π egy előjel nélküli permutáció. Ekkor legyen az Előjeles(π)
halmaz az olyan előjeles permutációk halmaza, melyek génsorrendje megegyezik π génsorrendjével.
Például ha π = (2, 1), akkor Előjeles(π)= {(−2, −1); (−2, +1); (+2, −1); (+2, +1)}.
Ha π n hosszú, akkor Előjeles(π) 2n elemet tartalmaz.
Látszik, hogy ha egy π 0 ∈ Előjeles(π)-beli elemre találunk fordı́tásokat, amik rendezik π 0 -t, akkor ugyanazokat a fordı́tásokat ugyanolyan sorrendben π-re alkalmazva szintén
az identitást kapjuk. Az is meggondolható, hogy létezik egy π ∗ ∈ Előjeles(π), amelyre
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a hozzá tartozó minimális számú fordı́tások, melyek rendezik π ∗ -ot, megegyznek a π-t
rendező minimális számú fordı́tásokkal.
Mivel egy előjeles permutáció fordı́tási távolsága O(n) időben számı́tható, mind a
2n darab Előjeles(π)-beli elemre elvégezve egy előjel nélküli π-nek O(2n n) időben tudunk
pontos fordı́tási távolságot számı́tani. Ennek ellenére nem fogunk végigmenni mind a 2n
elemen, hanem úgynevezett genetikus algoritmust használunk π ∗ megtalálására. Bár az
algoritmus nem garantálja, hogy pont π ∗ -ot fogjuk megtalálni, de egy olyan π 0 -t talál meg,
aminek alacsony a fordı́tási távolsága.
A genetikus algoritmusnak a következő fázisai vannak.
• Az inicializáció során véletlenszerűen generálunk egy kezdeti populációt. Az egyedek
számát meghatározhatjuk.
• A szelekció egy populáció tagjaihoz valamilyen fitness értéket rendel aszerint, hogy
mennyire jó az az értéke, amit optimalizálni szeretnénk. Minél nagyobb ez az érték,
annál nagyobb valószı́nűséggel választjuk ki szülőként, ı́gy biztosı́tva, hogy a lehető legalkalmasabb egyedek szaporodhassanak. Jelen esetben az egyedek, azaz az
előjeles permutációk annál nagyobb fitness értéket kapnak, minél kisebb a fordı́tási
távolságuk.
• A crossover kiválaszt szülőnek két egyedet a populációból fitness értékük szerint.
Például a fitness érték szerint valószı́nűségeket rendel az egyedekhez, vagy azt is
meg lehet szabni, hogy kizárólag a populáció legjobb hányadából válogasson. A
kiválasztott egyedeket összepárosı́tja és egy előre megadott crossover operátor szerint
két leszármazottat állı́t elő belőlük.
• A leszármazottakban valamilyen valószı́nűséggel mutáció léphet fel. Ennek nem szabad gyakran megtörténnie, különben a jó tulajdonsággal rendelkező egyedek nagyon
megváltoznának.
• Crossover és mutáció addig ismétlődik, amı́g nem lesz egy előre megszabott számú
leszármazott, majd ezeket behelyettesı́tjük az eredeti generáció legkevésbé alkalmas
egyedei helyére. Van, hogy a behelyettesı́téskor rosszabb fitness értékkel rendelkező
egyedeket is benthagynak, mert ı́gy elkerülhető a lokális optimumhoz való konvergencia. Ez után ismét szelekcióra kerül sor.
• Az algoritmus valamelyik ponton leállı́tásra kerül. Meg lehet adni, hogy hány generáción keresztül szeretnénk futtatni az algoritmust, vagy akkor leállı́tani, ha a
legjobb egyed fitness értéke már nem javul jelentősen.
Legyen n az input permutáció hossza. A kezdő populáció álljon n log n egyedből,
ezeket véletlenszerűen gyártsuk le π-ből. Ezt lineáris időben megtehetjük, ı́gy az inicializáció O(n2 log n) futásidejű. Egy előjeles permutáció fordı́tási távolságát lineáris időben
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ki tudjuk számı́tani, ı́gy egy generáció szelekciója és a behelyettesı́tések O(n2 log n) időben
történnek. A crossover minden szülőpárra lineáris időben lejátszódik, ı́gy összességében
ez is O(n2 log n) időt vesz igénybe, ahogy a mutációs fázis is, hiszen ott végig kell menni
a leszármazottakon.
Ha az algoritmust n generáción keresztül futtatjuk, a futásideje O(n3 log n).

3.2.1. Algoritmusok összehasonlı́tása kı́sérletekkel
A következőkben Álvarez és Ayala-Rincón [11] Auyeung és Abraham [3] javaslatán alapuló genetikus algoritmussal végzett kı́sérletek tesztelteredményeit mutatom be. A permutációkra lefuttatták az 1,5-approximációs algoritmust [12], valamint a genetikus algoritmus kétféle változatát. A javı́tott változatban π-n először addig hajtottak végre
2-fordı́tást, amı́g lehetett, az egyszerű változatban viszont rögtön π-re futtatták az algoritmust. A három kapott eredményt összehasonlı́tották.
Minden i ∈ {10, 20, 30, ..., 150}-re száz véletlenszerű permutációt generáltak, és
minden i hosszúságra kiszámı́tották a kapott permutációk átlagos fordı́tási távolságát
mindhárom algoritmussal. Egy adott permutációra mindkét genetikus algoritmust tı́zszer
futtatták, és ezek átlagát rendelték a permutációhoz. Ezen kı́vül egy i hosszúságra a
kapott eredmények szórását is kiszámı́tották.
Crossover operátorként egyszerű pontkeresztezést használtak, azaz minden elem, ami
a permutációban az adott j-edik hely előtt helyezkedett el, kicserélődött a két szülőben,
ı́gy jöttek létre az utódok. A crossover 0,9, a mutáció pedig 0,02 valószı́náséggel történt. A
szülőket a populáció legjobb 60%-ából válogatták, és a populáció egyedeinek legrosszabb
60%-át helyettesı́tétték utódokkal.
Az algoritmusokat lefuttatták Gollan permutációkra és az inverzeikre is. A genetikus algoritmusok minden permutációhosszra pontos értékekkel tértek vissza, az 1,5approximációs algoritmus az esetek felében viszont nem.
A véletlenszerűen generált permutációkra kapott eredmények szerint a genetikus
algoritmusok jobb közelı́tést adnak a fordı́tási távolságra, mint az 1,5-approximációs algoritmus, és a kapott adatok szerint a javı́tott genetikus algoritmus eredményesebb az
egyszerűnél.
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