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1. Bevezetés
Merevségelmélettel már viszonylag korán kezdtek foglalkozni a matematikusok, Euler és Cauchy munkásságában is találhatunk szerkezetek merevségére
vonatkozó eredményeket.

A merevségelmélet központi kérdése, a rúd-csukló

szerkezetek vizsgálata aztán a 20. században kapott nagyobb lendületet. 1970ben Gerard Laman adott egy elegáns kombinatorikus jellemzést a rúd-csukló
gráfok kétdimenziós merevségére [12]. Az azóta eltelt id®ben rengeteg új eredmény látott napvilágot, és a merevségelméletet egyre több helyen alkalmazzák. Jelent®s a felhasználása a kémiában, a molekulák lehetséges elrendezésének vizsgálatánál, anyagszerkezeti vizsgálatoknál, struktúrák rugalmasságának
vizsgálatánál és szenzorok elhelyezkedésének meghatározásánál.
Ezekb®l a legutóbbira szeretnék egy példát hozni. Tegyük fel, hogy adott
néhány tárgy, amely egy síkban mozog. Gondolhatunk például sík formációban repül® drónokra. Ha célunk a tárgyak formációjának fenntartása, akkor
szükséges az egymáshoz viszonyított pozíciójuk pontos ismerete. Ezt természetesen végre lehet hajtani minden tárgy pontos pozíciójának beazonosításával
(például GPS segítségével), de ez gyakran túl lassú és költséges technológia.
Egyszer¶bb, ha lokálisan meg tudjuk állapítani a helyzetet. Tegyük fel, hogy
minden tárgyhoz tartozik egy szenzor, amely a többi tárgyon lév® szenzortól
vett távolságát képes mérni. Kérdés, hogy mely távolságokat kell lemérni, hogy
ebb®l meg tudjuk állapítani a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét. Pontosabban a kérdés úgy szólna, hogy ha ismerjük ezeket a távolságokat, akkor
meg tudjuk-e határozni a tárgyak elhelyezkedését.
Ebben tud segíteni a merevségelmélet. Hiszen ha a tárgyakkal, mint bármely irányba elforogni képes csuklókkal, és a lemért távolságokkal, mint ilyen
hosszú rudakkal a csuklók között vett szerkezet csak egyféleképpen realizálható
(vagyis globálisan merev), akkor csupán két tárgy pontos pozíciójának mérésével meg lehet határozni az összes tárgy pontos helyzetét. (Ennek egy variánsa,
hogy két tárgyat rögzítettnek tekintünk, így az abszolút helymeghatározásra
nincs is szükség.) Ha pedig ezeket a méréseket id®ben folyamatosan végezzük,
akkor arra sincs szükség, hogy pontosan csak egy elhelyezkedésük lehessen a
tárgyaknak, hanem csupán annyi kell, hogy az el®z® pozícióhoz elég közel csak
egyféle lehessen az elhelyezkedés (vagyis a szerkezetünk merev legyen), így az
id®ben tudjuk követni a tárgyak mozgását.
Annak a meghatározása, hogy egy lemért szerkezet (kis eltérés mellett) csak
egy módon realizálódhat-e, nagyban függ a lemért távolságoktól. Így el®re nem
is lehet megmondani, hogy melyik távolságok lemérése vezethet eredményre.
Viszont ha feltesszük, hogy a tárgyak helyzete a síkon általános, akkor már
meg tudjuk mondani, hogy melyik tárgyak távolságának ismeretében lesz (kis
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eltérés mellett) csak egyetlen lehetséges realizáció.
A csuklók, mint csúcsok és rudak, mint élek egy gráfot határoznak meg.
Ahhoz, hogy megmondjuk, hogy általános helyzet¶ tárgyak esetén mikor lesz
a szerkezet merev (globálisan merev), tudni kell, hogy melyik élek lemérésével
lesz a gráfunk merev (globálisan merev). Ez mondja meg, hogy melyik tárgyak
közötti távolságot mérjük. Továbbá nem biztos, hogy bármely két tárgy közötti
mérés ugyanolyan könny¶.

Tehát a feladat adott: ha van egy súlyfüggvény

a tárgyak közötti éleken (a lemérés ára), akkor mi a lehet® legolcsóbb mód,
amivel le tudjuk mérni a megfelel® éleket, hogy a gráfunk merev legyen? És ha
biztosra akarunk menni, hogy akkor is merev legyen a gráf, ha egy mérés nem
sikerül (redundánsan merev gráf )?

És ha globálisan merev gráfot akarunk,

vagyis hogy ne csak a kis környezetében legyen egyértelm¶ a tárgyak helyzete,
hanem összesen egyetlen realizációja legyen a gráfnak?
Visszatérve a drónos példára, amennyiben egy formációt akarnak fenntartani, akkor olyan éleket kell mérni, amelyek ismeretében a gráfunk merev lesz.
Ha az esetleges hibákkal szemben is robosztus rendszert akarunk, akkor redundánsan merev gráf éleit akarjuk lemérni. Ha pedig egy kapcsolati megszakadás
után akarjuk újra formációba rendezni a drónokat, akkor a globálisan merev
gráf éleit kell lemérni.
Ezen kérdésekb®l az els®re ismert a válasz az irodalomban [7].

A másik

két kérdés viszont nyitott volt, nem volt rájuk semmiféle algoritmus ismert.
Munkámban f®ként erre a két feladatra kerestem a megoldást.
Diplomamunkámban a 2.

fejezet során felvázolom a gráfok merevségére

vonatkozó legfontosabb alapfogalmakat. A 3. fejezetben a redundánsan merev gráfok vizsgálatához szükséges eszközöket ismertetem, majd a következ®
részben bemutatom a legfontosabb algoritmusokat, amelyek kapcsolatban állnak a vizsgált feladatokkal. Ezek után az 5. fejezetben mutatok egy új, saját
2-közelít® algoritmust a

Kn

redundánsan merev részgráfjának kiválasztására

metrikus esetben, majd a 6. fejezetben egy ugyancsak saját 2-közelít® algoritmust a

Kn

globálisan merev részgráfjának kiválasztására metrikus esetben.

Végül belátom, hogy pontos algoritmusra nem is számíthatunk, ugyanis a feladatok NP-nehezek.
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2. Gráfmerevségi alapok
A következ® fejezetben a témám szempontjából legfontosabb merevségi fogalmakat és eredményeket vezetem be.

Részletesebb és átfogóbb bevezetést

például a következ® helyeken találhat az olvasó [6], [11], [15].

2.1. Szerkezetek merevsége

d dimenziós szerkezet

A (G, p)
alatt egy G = (V, E) gráfot, és egy p : V →
d
R hozzárendelést értünk. Vagyis a gráf minden csúcsáról megmondjuk, hol

p megadja a G gráf egy d dimenziós
realizációját. A G gráf egy (G, p) és egy (G, q) realizációját ekvivalensnek
mondjuk, ha |p(u) − p(v)| = |q(u) − q(v)| ∀uv ∈ E élre. A G (G, p) és (G, q)
realizációja kongruens, ha |p(u) − p(v)| = |q(u) − q(v)| ∀u, v csúcspárra,

helyezkedik el a d dimenziós térben. Ez a

vagyis nem csak azokra, amelyeket él köt össze.

1. Deníció.
ekvivalens

A

(G, p)

(G, p)-vel,

szerkezet

és

merev Rd -ben,

ha

|p(v) − q(v)| < ε ∀v ∈ V ,

∃ε > 0,
akkor

hogy ha

(G, p)

és

(G, q)
(G, q)

kongruensek.
Vagy a merevség másik deníciója szerint:

2. Deníció.

Minden olyan

(G, q)-ra,

amely

(G, p)-b®l a csúcsok egy folyto(G, p) kongruens (G, q)-val.

nos, élhosszmeg®rz® mozgatásával el®állítható,
A két deníció ekvivalens [2].

A két denícióból is látható, hogy egy szerkezet merevsége nagyban függ
a dimenziótól, illetve a

p

realizációtól is.

d − 1 dimenzióban merevek,

Könnyen találhatók olyan példák,

d dimenzióban nem azok (például 2.
ábra). Olyat is lehet mutatni, hogy a (G, p) és (G, q) szerkezetek ekvivalensek,
ám míg (G, p) merev, addig (G, q) nem az (1. ábra).
amelyek

míg

1. ábra. Nem merev és merev ekvivalens szerkezetek
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R2 -ben

Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet eldönteni egy szerkezetr®l, hogy
merev-e.
Egydimenzióban könnyen látható, hogy a merevség eldöntése nem okoz
nehézséget, hiszen egy egydimenziós
ha a

G

gráf összefügg®.

(G, p)

szerkezet pontosan akkor merev,

Ezzel szemben magasabb dimenziókban nem ilyen

egyszer¶ a helyzet.

2.1. Tétel. [1] Egy d ≥ 2 dimenziós szerkezetr®l eldönteni, hogy merev-e,
NP-nehéz.

Er®sebb tulajdonságként tudjuk deniálni egy szerkezet globális merevségét.

3. Deníció.

Egy

(G, p)

szerkezet

globálisan merev Rd -ben,

ha minden

kongruens realizációja ekvivalens.

4. Deníció.

Egy (G, p) d dimenziós szerkezet innitezimális mozgása
m : V → Rd függvényt értjük, amelyre (p(u) − p(v)) ∗ (m(u) −
m(v)) = 0 ∀uv ∈ E .
Egy m innitezimális mozgást triviálisnak nevezünk, ha a feltétel ∀u, v -re

alatt azon

teljesül, vagyis a teljes gráfra is igaz.
Egy

(G, p) szerkezetet innitezimálisan merevnek nevezünk, ha minden

innitezimális mozgása triviális és an feszíti a teret.

2.2. Tétel. [5] Ha a (G, p) innitezimálisan merev, akkor merev is.
5. Deníció.
az

Egy

|E| × |V |d-es

(G, p)

szerkezet d dimenziós

merevségi mátrixán

mátrixot értjük, melynek sorai a gráf éleinek, míg oszlopai

a csúcsok koordinátáinak felelnek meg. A merevségi mátrix egy
egyik

e, vi index¶
0, ha v nem

|p(v)i − p(u)i | legyen, ha az e = uv valamely u-ra, és
végpontja. A (G, p) szerkezet merevségi mátrixát R(G, p)-vel

mez®jében

e

Világos, hogy

azt

m

innitezimális mozgás, ha

jelöljük.

R(G, p) ∗ m = 0.

2.3. Tétel. [14] (G, p) innitezimálisan
merev akkor és csak akkor, ha 

rang(R(G, p)) = d|V | −
|V | ≤ d + 1.
Azt mondjuk, hogy a

d+1
2

, ha |V | > d + 1, és rang(R(G, p)) =

(G, p)

szerkezet

árisan függetlenek.
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n
2

, ha

független, ha az R(G, p) sorai line-

2.2. Gráfok merevsége
Egy

(G, p)

szerkezetet

generikusnak

nevezünk, ha a pontjainak koordiná-

tái algebrailag függetlenek, vagyis nincs olyan nem nulla, egész együtthatós

h

polinom, hogy

h(p1 , .., pq ) = 0,

ahol

q = d|V |,

és a

pi

számok a csúcsok

koordinátái a realizációban.
Ismert [2], a
vagyis egy

(G, p)

d

dimenziós szerkezetek merevsége generikus tulajdonság,
d
szerkezet merevsége R -ben csakis a G gráftól függ, és nem a

realizációtól, feltéve, hogy (G, p) generikus. Azt mondjuk, hogy G gráf merev Rd -ben, ha létezik olyan d dimenziós generikus realizációja, amely merev

p

(vagy ekvivalensen G minden d dimenziós generikus realizációja merev). Ez
már egy tisztán gráfelméleti tulajdonság, csak a gráf szerkezetét®l függ.
merev gráfok jellemzése

d≤2

A

esetben ismert, nagyobb d esetén egy központi

nyitott kérdése a merevségi kutatásoknak.
A merevségnél er®sebb fogalmat is bevezethetünk a G gráfon. Egy G gráf
Rd
, ha minden generikus realizációja globálisan merev

globálisan merev
d

R

-ben.

ismert

-ben

Hasonlóan a merevséghez, a globálisan merev gráfok jellemzése is

d = 1, 2

dimenzióban, míg magasabb dimenziók esetén nyitott kérdés.

2.4. Tétel. Egydimenzióban egy G gráf pontosan akkor merev, ha összefügg®.

R1 -ben G pontosan akkor globálisan merev, ha G 2-összefügg®.

2. ábra. Egydimenzióban merev, kétdimenzióban nem merev gráf

A kétdimenziós jellemzést kés®bb adom meg.
Dolgozatomban csak gráfok merevségével foglalkozom, szerkezeteket nem
vizsgálok.
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2.3. Merevségi matroid
Egy

E

(G, p) d

dimenziós szerkezet merevségi mátrixa egy matroidot deniál az

alaphalmazon. Ezt nevezzük a

(G, p) merevségi matroidjának. A merevF élhalmazok lesznek, amelyekre

ségi matroid függetlenjei pontosan azok az

F -nek megfelel® sorok a merevségi mátrixban lineárisan függetlenek. Mivel
p koordinátáit helyettesítjük be, így egy G gráf két generikus realizációjának ugyanaz
lesz a merevségi matroidja. Így beszélhetünk a G gráf Rd (G) merevségi matroidjáról. Rd (G) rangját jelölje rd (G). Világos, hogy G gráf n > d + 1 csúcson

d+1
d
pontosan akkor merev R -ben, ha rd (G) = dn−
, és ha n ≤ d + 1, akkor
2

n
az kell, hogy teljes rangú legyen, vagyis rd (G) =
.
2
d
Egy G = (V, E) gráfról azt mondjuk, hogy M-független R -ben, ha E
független Rd (G)-ben.
Könnyen ellen®rizhet®, hogy az R1 (G) egydimenziós merevségi matroid
2
pont a G gráf körmatroidját adja. R -ben még ismert az M-függetlenek jellemzése, d > 2-re viszont nyitott kérdés.
az

a merevségi mátrix elemei egész együtthatós polinomok, melyekbe a

2.4. Laman gráfok
A dolgozatomban ezentúl, ha nem említek mást, mindig kétdimenziós merevségr®l beszélek.
Szeretnénk ismerni a merev gráfok tulajdonságait. E célból Laman nyomán
jellemezzük a kétdimenziós merevségi matroid függetlenjeit.

2.5. Tétel. [12] Egy G = (V, E) gráf M-független akkor és csak akkor, ha

i(X) ≤ 2|X| − 3 ∀X ⊆ V , |X| ≥ 2 (ahol az i(X) az X által feszített éleket
jelöli). Egy ilyen tulajdonságú G gráfot ritkának nevezünk.
Egy merev

mini-

G

málisan merev

gráfról akármelyik dimenzióban azt mondjuk, hogy
2
, ha tetsz®leges e ∈ E -re G − e már nem merev. R -ben a

minimálisan merev gráfokat Laman gráfoknak is nevezzük. Egy minimálisan
merev gráf élhalmaza megegyezik a merevségi matroid bázisával.

Az el®z®

tételt felhasználva látható, hogy:

2.6. Tétel. [12] Egy G = (V, E) gráf Laman akkor és csak akkor, ha |E| =
2|V | − 3 és G ritka.

2.7. Tétel. [12] Egy G gráf pontosan akkor merev, ha tartalmaz Laman gráfot
részgráfként.

7

Ennek a tételnek a segítségével meg lehet állapítani egy gráfról, hogy
merev-e.

O(n2 )-es algoritmus, az úgynevezett Pebble
Game algoritmus [10], amely meg tudja állapítani, hogy egy e élt a G gráf
0
már eddig meglév® E éleihez hozzávéve, az így kapott G = G + e gráf ritka
0
marad-e, vagyis az így kapott G gráf M-független lesz-e. Így a G gráf éleit
Létezik ugyanis egy jól ismert

egyenként hozzávéve a már meglév®khöz, kideríthetjük, hogy a maximális Mfüggetlen

2|V |−3 élb®l áll-e, vagyis, hogy a maximális független Laman gráf-e.

Annak az eldöntése, hogy egy adott gráf maga Laman-e, az algoritmus ügyes
2
megvalósításával ugyancsak O(n ) id®ben megtörténhet.
Vegyük észre, hogy ez a szubrutin, ami eldönti, hogy egy

G

a hozzáadott

éllel ritka lesz-e, nem más, mint a merevségi matroid függetlenségi szubrutinja.
Így számos matroidokra fejlesztett algoritmust fel tudunk használni gráfmerevségi kérdéseknél.
Mivel minden merev gráf tartalmaz Laman gráfot részgráfként, ezért azon
el®állítós tételek, amelyek Lamanokra léteznek, hasznosak lehetnek merev gráfokra is.

2.8. Tétel. [7] Legyen L1 és L2 két Laman gráf. Ha |V (L1 ) ∩ V (L2 )| ≥ 2,
akkor L1 ∪ L2 merev. Továbbá ha L1 ∩ L2 Laman, akkor L1 ∪ L2 Laman.
Az el®állításra egy másik lehet®ség az ú.n.
Egy adott

G

m¶veletet:

gráf és

v

csúcs esetén deniáljuk a

•

Kössük össze

v -t G

•

Válasszuk ki

G

a, b, c

egy

Henneberg konstrukció.
következ® két Henneberg-

két tetsz®leges csúcsával egy-egy éllel.

ab

élét, és még egy

csúcsokkal, miközben az

ab

c

csúcsot. Kössük össze

v -t

az

élt töröljük.

2.9. Tétel. [12] G Laman akkor és csak akkor, ha el®áll egy élb®l Hennebergm¶veletekkel.
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3. Redundánsan merev gráfok jellemzése
Egy merev

G

gráf egy

6. Deníció.

e

élét

Egy merev

redundánsnak nevezzük, ha G − e is merev.

G

gráf

redundánsan merev,

ha

G

minden éle

redundáns.

3.1. Tétel. [11] Ha d ≤ 2 esetén egy G gráf Rd (G) merevségi matroidja
összefügg®, akkor G redundánsan merev.
Ha

Rd (G)

matroid értelemben kört alkot, vagyis függ®, de tetsz®leges ele-

mét elhagyva független, akkor

G-t

M-körnek nevezzük.

Természetesen ez azt is jelenti, hogy G akkor és csak akkor M-kör, ha
|E| = 2|V | − 2, és |E(G0 )| ≤ 2|V (G0 )| − 3 minden G0 valódi részére G-nek. Így
G egy tetsz®leges élét elhagyva Laman gráfot kapunk. Vagyis az M-körök Kn
minimális, vagyis 2|V | − 2 élszámú, redundánsan merev részgráfjai.
2
A következ® lemmák következnek abból (is), hogy R -ben a gráfok merevsége matroid tulajdonság:

3.1. Lemma. [6] Legyen G=(V,E) Laman gráf és e = ij él.
• A G0 = (V, E + e) gráf egy egyértelm¶ M-kört tartalmaz részgráfként, ezt
C(ij)-vel vagy C(e)-vel jelölöm. Ez az M-kör az ij élt tartalmazza. Így
G részgráfja, (V (C(e)), E(C(e)) − e) egy Laman részgráf, ezt L(ij) =
(V (ij), E(ij))-vel fogom jelölni.
• Tetsz®leges e-t®l különböz® e0 ∈ E(ij)-re (V, E + e − e0 ) is egy Laman
gráf, és ebben az e0 által meghatározott M-kör pontosan C(ij). Másrészt
ha e0 ∈
/ E(ij), akkor (V, E + e − e0 ) nem Laman gráf.
• Ha G0 G egy Laman részgráfja,
amely tartalmazza i-t és j -t is, akkor
T
0
L(ij) ⊂ G . Így L(ij) = Lh , ahol Lh olyan Laman részgráf, amely
tartalmazza i-t és j -t.
Vagyis E(e) pontosan azokból az élekb®l áll, amelyek redundánssá válnak
e hozzáadásával. Itt észrevehetjük, hogy a lemma megengedi L(e) deniálását
abban az esetben is, ha e ∈ G. Ekkor L(e) az egyetlen e élb®l áll, míg C(e) az
e él kétszer.
Azt mondjuk, hogy L(ij) generált részgráf, amelyet generál az ij él, és
az i, j csúcsok pedig a generátorcsúcsai. Egy G Laman gráf nem generált,
ha nincs olyan e él, amely redundánsan merevvé teszi G-t.
Ha az e1 , e2 , ..., ek éleket adjuk a G Laman gráfunkhoz, akkor jelölje az
általuk redundánsan merevvé tett részgráfot L(e1 , e2 , ..., ek ).
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3.2. Lemma. [4] Ha G egy Laman gráf, akkor L(e1 , e2 , ..., ek ) = L(e1 ) ∪
L(e2 ) ∪ ... ∪ L(ek ).

Mivel most redundánsan merevvé akarunk növelni, ezért szükség van néhány denícióra ezzel kapcsolatban.
Azt mondjuk, hogy generált Laman részgráfok egy
ha minden

e ∈ G-re

létezik

Lj ∈ L,

amire

e ∈ Lj .

e

élek számát, amelyek generálják az

L-beli

van egy súlyfüggvény az éleken, akkor egy fedés
összsúlyát értjük.

Természetesen

L(e)-t

Mivel minden generált

számossága alatt érthetjük

Laman részgráfot egy él generál, ezért egy fedés
azon

L rendszere lefedi G-t,

Laman részgráfokat.

súlya

Ha

alatt a generáló élek

véve minden élre, ez

G

egy fedése.

Így van értelme mindig minimális számosságú vagy minimális súlyú fedésr®l
beszélni.
Amennyiben minimális számosságra törekszünk, akkor természetesen elég
csak a tartalmazásra nézve maximális generált Laman részgráfokat gyelembe
venni, hiszen ezek minden mást tartalmaznak. Nevezzük ezeket

Generált Lamannak, vagy röviden MGL-nek.
7. Deníció.

Ha

L(ij)

egy MGL, akkor

i-t

és

j -t

Maximális

extrém pontoknak

ne-

vezzük.

3.3. Lemma. [4] Legyen G egy nem generált Laman gráf. Ekkor deniál-

hatunk egy ekvivalencia relációt az extrém pontjain. Azt mondjuk hogy i és
i' extrém pontok ekvivalensek, ha létezik olyan j extrém pont, amelyre L(ij)
MGL, és L(ij) = L(i0 j). (Ekkor persze L(i0 j) is MGL lesz.) Az extrém pontokról továbbá állíthatjuk, hogy ha veszünk i1 , i2 extrém csúcsot, akkor
• ha i1 és i2 nem ekvivalens, akkor L(i1 i2 ) maximális
• ha i1 és i2 ekvivalens, akkor L(i1 i2 ) nem maximális
• ha L0 MGL, akkor L0 pontosan két ekvivalencia osztályból tartalmaz ext-

rém pontokat.

Az ekvivalenciaosztályokat

pontosztályoknak is fogjuk hívni.
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3. ábra. Egy gráf extrém pontjosztályaival

A 3. ábrán mutatok egy konkrét példát egy Laman gráf extrém pontosztályaira. Kiemeltem az extrém pontokat, és azonos számmal jelöltem az azonos
pontosztályba tartozókat.

Akármelyik két különböz® pontosztályba es® ext-

rém pont között behúzva egy élt, a kapott generált Laman részgráf MGL lesz.
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4. Ismert merevségi algoritmusok
Egy adott

G gráf esetén felmerül® minimális (súlyú) (redundánsan/globálisan)

merev részgráf problémakörben felmerül® kérdések egy részére ismert pontos
válasz, vagy közelít® algoritmus. Ebben a fejezetben ezeket mutatom be.

4.1. Minimális (súlyú) merev részgráf
G gráf, válasszuk
Vagyis válasszunk ki egy L Laman részgráf-

A legegyszer¶bb feladat úgy hangzik, hogy adott egy merev
ki egy minimális merev részgráfját.
ját

G-nek.

Ezt a feladatot a merevségi matroidnak köszönhet®en meg tudjuk

oldani. Egy ilyen

L-r®l

|E(L)| = 2|V | − 3, így a minimális
L kiválasztására kell szorítkoznunk.

mindig igaz, hogy

élszám mindig ugyanannyi.

Így csupán

Egy ilyen Laman részgráf kiválasztására a legismertebb mód a korábban már
említett Pebble Game algoritmus [10]. Optimális megvalósítás esetén az al2
goritmus O(n )-es futásid®ben megadja G egy Laman részgráfját.
Amennyiben súlyozzuk az éleket egy

c:E →R

súlyfüggvénnyel, akkor a

függetlenségi szubrutin segítségével meg tudjuk határozni a minimális költség¶
matroid bázist, ami pontosan a minimális költség¶ Laman részgráfot eredmé2
nyezi. Ezt ügyes megvalósítással ugyancsak O(n ) id®ben végre lehet hajtani.
Vegyük észre, hogy ebben a verzióban semmilyen megszorítás nem volt sem
a

G

gráfra, sem a

c

súlyfüggvényre.

Megjegyezzük, hogy ha az egydimenziós változatát nézzük a feladatnak, az
pontosan a minimális (súlyú) feszít®fa. Az algoritmus egyes lépései is megfeleltethet®ek a Kruskal algoritmusának a minimális feszít®fa kiválasztására.

4.2. Redundánsan merevvé növelés
Vizsgáljunk most egy érdekesebb feladatot: adott egy

G

merev gráf, ezt akar-

juk redundánsan merevvé tenni minimális darabszámú új él hozzáadásával

Kn -b®l.

Két külön esetet vizsgálunk: ha

Vegyük el®ször azt az esetet, ha

G

G

minimális merev, illetve ha nem.

Laman. Ezt a kérdést 2011-ben A. García

és J. Tejel válaszolta meg [4]. Most az ® megoldásukat követem.

4.1. Lemma. [4] Legyen G egy Laman gráf minimum 4 csúccsal, és legyen

L(ij) egy MGL részgráfja G-nek. Ekkor |E(ij) ∩ E(jk)| ≥ 1 tetsz®leges k ∈
V (G), k 6= j esetén.

|V (ij) ∩ V (jk)| ≥ 2, azaz a metszet nem csak j -b®l áll. Ebb®l
következik, hogy L(ij) ∪ L(jk) merev, de ekkor mivel az alapgráf Laman volt,
L(ij) ∪ L(jk) Laman is.
Vagyis
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Vegyük észre, hogy amennyiben
san a

jk

élb®l áll, így egy
0
szomszédjára i ∈ L1 .

L1

k j

egy szomszédja, akkor

MGL minden

i

E(jk)

ponto0
extrém pontjának minden i

A következ® lemmát már García és Tejel belátták, de nekünk is hasonló
gondolatmenetre lesz szükségünk a redundánsan merev részgráf esetben, így
érdemes leírni a bizonyítást.

4.2. Lemma. [4] Tegyük fel, hogy egy nem generált G Laman gráf h ≥ 3
extrém pontosztályt tartalmaz.
Ekkor ezekb®l tetsz®legesen kiválasztva i1 , ..., ih
Sr=h
reprezentáns elemeket G = r=2 L(i1 ir ).
Bizonyítás.

ij ∈ G élre
0 0
van olyan i , j extrém pontpár a kiválasztottak közül, amelyre ij ∈ L(i j ).
0
0
0 0
Viszont L(i1 ii ) ∪ L(i1 j ) is Laman részgráf, amely tartalmazza i , j -t. Tehát
0
L(i1 i0 ) ∪ L(i1 j 0 ) ⊃ L(i0 jS
). Vagyis ij ∈ L(i1 i0 ) ∪ L(i1 , j 0 ). Mivel ez G minden
r=h
élére elmondható, ezért
r=2 L(i1 ir ) tartalmaz minden élt, tehát fedi G-t.
G-nek

A

0

van MGL-ekkel való fedése. Ekkor minden

0

Ezek alapján, véve minden extrém pontosztályból egy elemet, ilyen módon lehet fedni

G-t.

A generált Laman részgráfok meghatározására Jacobs és

Hendrickson adott egy algoritmust [7]. Ennek segítségével - minden élet behúzva és megkeresve a maximális generált Laman részgráfokat - tudjuk megtalálni
3
az extrém pontokat O(n ) lépésb®l.
Jelen esetben viszont nincs szükség az összes extrém pontra, csupán minden
extrém pontosztályból egy reprezentáns pontra, és ezt meg lehet határozni
hatékonyabban is. Ehhez használjuk a következ® lemmát:

4.3. Lemma. [4] Legyen G egy nem generált Laman gráf. Ekkor minden
kett® fokú pontja önmagában egy extrém pontosztályt alkot.
Extrém pontok keresése:

Amennyiben van egy extrém pontunk (mint

például minden másodfokú pont), akkor természetesen már csupán n élt kell
2
megvizsgálni, hogy MGL-t generálnak-e. Így a futási id® O(n )-re csökken.
Ha viszont nincs extrém pontunk, akkor az
van egy 3-ad fokú pont.

Legyen

i1

|E| = 2|V | − 3

egy ilyen pont.

maximális olyan generált Laman gráfokat, amelyek
fogja a

j2 , ..., jh

feltétel alapján

Ekkor válasszuk ki a

L(i1 j)

alakúak. Ez adni

pontokat.

4.4. Lemma. [4] Legyenek j2 , ..., jh G nem ekvivalens extrém pontjai. Ha
i1 is extrém, akkor i1 , j2 , ..., jh az összes extrém pontosztályt megadják. Ha i1

nem extrém, akkor egy ekvivalenciaosztály híján adják meg az összeset.
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Ezek alapján

j2

biztosan extrém pont lesz, így arra, mint i1 -re futtatva az
2
algoritmust, O(n ) lépésben biztosan megkapjuk

Extrém pontok keresése
az

i1 , ..., ih extrém pontokat, amelyek minden pontosztályt lefednek.
Mivel G-t mindig lehet optimálisan fedni MGL-ekkel (a 4.2. Lemma

alap-

ján), ezért a fed® MGL-ekre, vagyis a kiválasztott élek számára alsó korlát

dh/2e.

A következ® lemma segít abban, hogy ezt a korlátot el is tudjuk érni:

4.5. Lemma. [4] Legyen L(ij1 ), L(ij2 ), L(ij3 ) a G Laman gráf három különböz® MGL részgráfja. Legyen L = L(ij1 ) ∪ L(ij2 ) ∪ L(ij3 ). Ekkor az
L1 = L(ij1 ) ∪ L(j2 j3 ), L2 = L(ij2 ) ∪ L(j1 j3 ), L3 = L(ij3 ) ∪ L(j1 j2 ) közül
legalább kett® megegyezik L-lel.
Ezen lemma abban az esetben, ha van egy közös csúcs, 3-ról 2-re csökkenti a felhasznált MGL-ek számát, miközben a lefedett részgráf nem csökken.
Vagyis kiindulván az i1 , i2 , ..., ih extrémekb®l, és az

L(i1 ir ), r = 2, .., h, h−1 db

MGL-b®l, az i1 -en átcserélve annak fokszámát maximum kett®vel csökkentjük,
miközben a felhasznált MGL-ek száma eggyel csökken. Vagyis összesen minimum

bh/2c

dh/2e

MGL-t. Vagyis így megkaphattuk azt a

csökkentést tudunk végrehajtani, amivel elérhetjük az összesen

redundánsan merevvé tehetjük
Ha viszont

G

dh/2e

új élt, amelyet behúzva,

G-t.

nem volt Laman gráf, akkor annak az eldöntése, hogy

él behúzásával redundánsan merevvé tehet®-e
García és Tejel állapította meg [4].

G,

NP-teljes.

k

új

Ezt ugyancsak

Ilyen esetben a minimális halmazfedési

feladat eldöntési kérdése visszavezethet® rá, így NP-teljes.
Érdemes egy pillanatra kitekinteni egydimenzióba. Egydimenzióban a merev gráfok az összefügg®ek, a minimálisan merevek a feszít®fák, a redundánsan merevek a 2-élösszefügg®ek. Egy minimálisan merev gráfot - vagyis egy
feszít®fát - akarunk redundánsan merevvé - vagyis 2-élösszefügg®vé - tenni.
Tekintsük a fa

h

darab levelét.

Világos, hogy minimum

dh/2e

él szükséges

lesz a redundánsan merevvé tételhez. Hogy ennyi elég is lesz, azt úgy is láthatjuk, hogy kiválasztva egy i1 levelet, azt összekötjük az összes többi levéllel.
Az így kapott gráf természetesen 2-élösszefügg®, majd

i1 -b®l

kiválasztott tet-

sz®leges 3 élt a 4.5. Lemmával analóg módon át lehet kötni két éllé, hogy
továbbra is ugyanazokat az éleket tegyék 2-élösszefügg®vé, mint az eredeti 3
tette. Így csökkentve az élek számát megkaphatunk egy minimális darabszámú
2-élösszefügg®vé tételt.
Nem nehéz észrevenni a hasonlóságokat a két algoritmus között, természetes módon megfeleltethet®k egymásnak a feszít®fa és a Laman részgráf, a
levelek és az extrém pontok, a MGL-ek és a két levél között behúzott éllel
kapott maximális alapkörök, még a leveleket is lehet hasonló módon keresni,
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mint az extrém pontokat. Így az el®z® egydimenziós algoritmust a García és
Tejel algoritmusának egydimenziós változatának nevezhetjük.
Ezzel szemben viszont annak az eldöntése, hogy egy összefügg® gráfot
él behúzásával 2-élösszefügg®vé lehet-e tenni, nem NP-teljes.

k

Ugyanis a 2-

élösszefügg® komponensek egy fát alkotnak, amelyet az el®z®vel analóg módon
2-élösszefügg®vé lehet tenni.
Az egydimenziós hasonlóságok és különbségek világos ismerete fontos, hiszen a kétdimenzióban használt technikák jelent®s részének alapötlete egy egydimenziós algoritmusból származik, így azok jobb megértését is szolgálják, ha
felismerjük az egydimenziós alapalgoritmust bennük.

4.3. Minimális redundánsan merev részgráf
Felmerülhet a kérdés, hogy mit tudunk arról az esetr®l, ha nem egy Laman
gráfot akarunk redundánsan merevvé növelni, hanem egy tetsz®leges

G redun-

dánsan merev gráfból akarunk kiválasztani egy minimális élszámú redundánsan
merev részgráfot. Ebben az esetben segítségünkre szolgálhat a merevség matroidos jellemzése. Ugyanis egy redundánsan merev gráf merevségi matroidja
összefügg® lesz, és az összefügg® matroidok jellemzésére fel tudjuk használni a
matroidok fülfelbontására vonatkozó tételt.

M = (E, I) egy matroid, és legyenek C1 , C2 , ..., Ct a matroid körei.
Dj = C1 ∪ C2 ∪ ... ∪ Cj . Azt mondjuk, hogy a C1 , C2 , ..., Ct az M egy

Legyen
Legyen

részleges fülfelbontása, ha
• Ci ∩ Di−1 6= ∅
• Ci − Di−1 6= ∅
•

Minden

Ci0 körre, amelyik az el®z® két tulajdonságot teljesíti Ci0 −Di−1 *

Ci − Di−1
Az

M egy fülfelbontása
Dt = E

alatt egy olyan részleges fülfelbontást értünk,

amelyre

4.1. Tétel. [9] M akkor és csak akkor összefügg®, ha van fülfelbontása.
Ezt a tételt a merevségi matroidra alkalmazva, és megvizsgálva a minimálisan redundánsan merev gráfokat kapjuk, hogy

4.2. Tétel. [9] Ha G = (V, E) egy tartalmazásra nézve minimálisan redun-

dánsan merev gráf, akkor |E| ≤ 3|V | − 6.
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Ezzel a korláttal már használhatjuk a mohó algoritmust a problémánk közelítésére. Ugyanis hagyjunk el egy

e

élt

G-b®l,

ha

G−e

továbbra is redun0
dánsan merev. Ezt folytatva, amíg lehet, kapunk egy olyan G gráfot, amely
0
minimálisan redundánsan merev, vagyis tetsz®leges e élét elhagyva már nem
3
0
0
lesz merev. Ekkor erre a G -re igaz, hogy |E | ≤ 3|V | − 6 = (2|V | − 2), ami
2
egy minimális élszámú redundánsan merev gráf élszáma lenne. Tehát a mohó
algoritmusból kapott eredmény 3/2 közelítése lesz az optimumnak. Az algo2 2
2
ritmus O(n m ) id®b®l megvalósítható, hiszen O(n ) id®b®l megmondható,
2
hogy egy gráf merev-e, tehát O(n m) lépésben meghatározható naív módon
is, hogy redundánsan merev-e.

Így tehát minden élen végigmenve, el lehet

dönteni, hogy azt elhagyva a gráf redundánsan merev lesz-e.
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5. Redundánsan merev részgráf metrikus esetben
Ebben a fejezetben azt a kérdést vizsgálom, hogy egy metrikusan élsúlyozott

Kn -b®l

akarok kiválasztani egy minimális súlyú redundánsan merev feszít®

részgráfot.

A feladatra korábban az irodalomban semmilyen közelítés nem

volt ismert, most én egy 2-approximációt mutatok.

5.1. Fogalmak
Adott egy

Kn

c : E(Kn ) → R+
választani Kn egy M

teljes gráf, és egy

amely metrikus. Ki akarom
részgráfját, hogy

M

költségfüggvény az éleken,
minimális költség¶ feszít®

redundánsan merev legyen.

Mivel tudjuk, hogy minden redundánsan merev

M

gráf tartalmaz feszít®

részgráfként Laman gráfot, így egy kézenfekv® ötlet azt vizsgálni, hogy mit
tudunk mondani, ha adott már egy
merevvé tenni hozzáadott

F

G Laman gráf, és ezt akarjuk redundánsan

élekkel.

Ha ezt a kiindulási állapotot tekintjük, akkor a súlyfüggvényt®l eltekintve
a felállás pontosan megegyezik a García és Tejel által vizsgált esettel (mikor
egy adott Laman gráfot akartunk redundánsan merevvé tenni minimális számú
él hozzáadásával

Kn -b®l).

Így az ott hasznos fogalmakat és lemmákat itt is

felhasználhatjuk.
Tegyük fel, hogy

G

nem generált Laman, vagyis nem lehet egy él behú-

zásával redundánsan merevvé tenni. Az ellenkez® esetre a fejezet végén térek
ki.
Emlékeztet®ül, extrém pontoknak neveztük azokat az
lyekre

L(ij)

i, j

csúcsokat, ame-

MGL. Az extrém pontok ekvivalenciaosztályokba sorolhatóak.

5.1. Lemma. [4] Ha i, j különböz® pontosztályokba tartozó extrém pontok,
L(ij) minden i vagy j végpontú élt tartalmaz.

5.2. Lemma. [4] Legyenek i, j, k különböz® extrém pontosztályba es® extrém
pontok. Ekkor L(ik) ⊂ L(ij) ∪ L(jk).

Bizonyítás.

Minden

L(jk)| ≥ 3,

hiszen egy Laman gráfban nem lehet 1 fokú pont. Vagyis a 2.8.

j végpontú élt L(ij) és L(jk) is tartalmazza, tehát |L(ij)∩

L(ij) ∪ L(jk) is merev, de mivel egy ritka gráf (G)
L(ij) ∪ L(jk) hát Laman, és tartalmazza i, k -t.
része alapján L(ik) ⊂ L(ij) ∪ L(jk).

Tétel alapján

részgráfja,

ezért Laman is.

Így a 3.1.

Lemma c)

5.3. Lemma. Legyenek i1 , i2 , .., iq különböz® extrém pontosztályból származó
extrém pontok. Ekkor L(i1 iq ) ⊂ L(i1 i2 ) ∪ ... ∪ L(iq−1 iq ).
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Bizonyítás.

Indukció

q -ra. q = 3

esetén ez pontosan az 5.1. Lemma. Tegyük

q − 1-re már tudjuk, hogy L(i1 iq−1 ) ⊂ L(i1 i2 ) ∪ ... ∪ L(iq−2 iq−1 ).
Ezek alapján L(i1 iq ) ⊂ L(i1 iq−1 ) ∪ L(iq−1 iq ) ⊂ L(i1 i2 ) ∪ ... ∪ L(iq−2 iq−1 ) ∪
L(iq−1 iq ).
fel, hogy

5.4. Lemma. Egy G Laman gráf minden extrém pontosztályából válasszunk ki

egy reprezentáns elemet tetsz®legesen. Jelölje ezt a halmazt T . Vegyünk T -n
egy összefügg® F gráfot. G + F redundánsan merev.
Bizonyítás.

Tudjuk a súlyozatlan verzió alapján, hogy minden két extrém

pontosztály között egy élt behúzva minden MGL-t kiválasztunk, így redundánsan merevvé tesszük

G-t.

két pontja között futnak.
pontja, így

J

megfelel egy
összes

Jelöljük

Mivel

J -vel

T -ben

út. Az 5.3. Lemma

T

minden extrém pontosztálynak van

G-t.
alapján P

redundánsan merevvé teszi

P

azon élek halmazát, amelyek
Tetsz®leges
lefogja

e∈J

L(e)-t,

így

élnek

F

F -ben

lefogja az

J -beli él által generált Lamant, vagyis redundánsan merevvé teszi egész

G-t.
Így tehát a következ® algoritmus adja magát:

5.2. Algoritmus redundánsan merev részgráfra
Válasszunk ki egy

G

minimális költség¶ Laman gráfot

Kn -b®l.

Ez amiatt

könnyen elvégezhet®, mert a Lamanok a merevségi matroid bázisait alkotják,
így a merevségi matroidban kell egy minimális súlyú bázist keresni. Ezt követ®en visszakaptuk az el®z® felállást,

G-t kell minimális költséggel redundánsan

merevvé tenni. Válasszunk ki minden extrém pontosztályból egy reprezentáns
elemet, legyen ezek halmaza
Világos, hogy

F

T.

Vegyünk

élei diszjunktak

G

T -n egy minimális súlyú F feszít®fát.
G + F az 5.4. Lemma miatt

éleit®l. Így

redundánsan merev gráfot alkotnak.

5.1. Állítás. Az algoritmus O(n2 ) id®ben lefut.
Bizonyítás.

2
A minimális súlyú Laman megtalálása a 4.1 rész alapján O(n )
2
id®ben lefut. Tudjuk, hogy T -t O(n ) id®ben meg tudjuk találni. Egy mini2
mális feszít®fát pedig O(n + m) ≤ O(n ) id®ben tudunk keresni, így az egész
2
algoritmus futási ideje O(n ).

5.3. Az algoritmus elemzése
Vegyünk

Kn -en

egy metrikus

c

feszít®fát a pontokon. Válasszuk ki
pontjain veszek egy minimális

F1

F0
Ha T

súlyozást, és jelöljünk ki egy tetsz®leges

V (F0 )

tetsz®leges

T

részhalmazát.

feszít®fát, arra érvényes a következ® lemma:
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5.5. Lemma. c(F1 ) ≤ 2c(F0 ).
Bizonyítás.

Vegyük

F0 -t,

és azon kijelölve egy gyökérpontot és kezdjük el a

mélységi bejárás sorrendjében bejárni a pontokat. Így kapunk egy olyan körsétát, amely minden pontot érint, és minden élen pontosan kétszer haladt át,

2c(F0 ). Vegyük ennek egy levágását, amely ebb®l egy HamiltonF0 pontjain, úgy, hogy elhagyjuk azon pontokat, amit már bejár-

vagyis súlya
kört csinál
tunk.

A metrikusság miatt ez nem lehet hosszabb, mint a körséta.

Az így

T -beli pontokat. A metrikusság alapján
ezen lépés közben sem n®tt a hossza. Vagyis van T -n egy Hamilton-kör, ami
nem hosszabb, mint 2c(F0 ). Tehát c(F1 ) sem lehet hosszabb.

kapott körb®l pedig hagyjuk el a nem

Mivel egy tetsz®leges
részgráfként, ezért ha
súlyát

OP T -tal

G0

Kn

redundánsan merev gráf tartalmaz Laman gráfot

minimális súlyú redundánsan merev részgráfjának

jelöljük, akkor

OP T > c(G).

Továbbá minden redundánsan

merev gráf tartalmaz 2 éldiszjunkt feszít®fát [13]. Vagyis egy minimális súlyú

2c(F0 ) ≤ OP T . Az
Azaz a redundánsan merev G+F1
F0

feszít®fára

c(F1 ) ≤ 2c(F0 ) ≤ OP T .
gráfra igaz, hogy c(G+F1 ) < 2OP T . Tehát
5.5. Lemma miatt

ez egy 2-közelít® algoritmus lesz.
Az algoritmust tovább lehet nomítani, annak a reményében, hogy jobb
eredményt kapunk. García és Tejel tételéb®l tudjuk [4], hogy van

dh/2e

olyan

h az extrém pontosztályok száma), amelyek redundánsá teszik G-t.
J -be nem az összes T -beli pontok között futó élt belerakva, hanem csak
a García és Tejel algoritmusából kapott dh/2e darabot, nincs szükség még F
összefügg®ségére sem, csak annyi kell, hogy minden J -beli él két végpontja
legyen összekötve F -ben. Látható, hogy valójában itt nincs szükségünk egy
teljes feszít®fára a kiválasztott extrém csúcsok között. Ha kiválasztjuk G-t,
0
utána azt minimális számú F éllel redundánsan merevvé tudjuk tenni - ponél, (ahol
Így a

tosan, ahogy a 3. részben láttuk. Elég csak egy olyan minimális feszít®erd®t
0
találni, amely összefügg®vé teszi az i1 i2 pontokat, ahol i1 i2 ∈ F . Ezen kívül
még 3 további nom javítást lehet meggyelni, de ezekr®l együttesen sem sikerült látnom, hogy a 2-es faktoron javítanának. Ennek ellenére a gyakorlati
felhasználás szempontjából hasznosak lehetnek:

•

Nem kell el®re kiválasztani a

T

reprezentáló extrém pontokat, hanem

lehetséges a feszít®fát az extrém pontosztályokon deniálni, úgy, hogy
bármely két pontosztály között a közöttük futó legrövidebb élt veszem
gyelembe. Egy így felírt

F

élhalmaz természetesen továbbra sem tar-

talmazhat kört, így erd® lesz.
és

i2 ,

illetve

j1

és

j2

Továbbá a 3.3.

Lemma alapján, ha

i1

azonos extrém pontosztályok nem feltétlenül kü-

lönböz® extrém pontjai, amire

i1
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és

j1

nem esik azonos pontosztályba,

L(i1 j1 ) = L(i2 j2 ).

Vagyis az eredetileg felírt

i1 j1

kenteni, ha annak

élét kicseréljük az

i1

F1

és a

erd® súlyát lehet csök-

j1

pontosztályok között

futó minimális élre. Eközben pedig a lefedett élek halmaza nem változik,
így

•

F

G-t.

is redundánsan merevvé teszi

Amennyiben egy tetsz®leges,
ben (lehet ez

F1 ,

G-t

redundánsan merevvé tev®

vagy az el®bb látott

F

F

erd®-

is) van olyan csúcs, amely-

nek fokszáma minimum 3, akkor az 5.1. Lemmát segítségül hívva biztos át lehet cserélni az

ij1 , ij2 , ij3

éleket például

ij1 , j1 j2

élekre, hogy

a lefedett élek halmaza ne változzon. A c metrikussága miatt pedig
c(ij1 ) + c(ij2 ) + c(ij3 ) ≥ c(ij1 ) + c(j2 j3 ), így a cserével a kiválasztott élek
súlya sem n®. Tehát tudunk választani olyan minimális U erd®t fedni
G-t, hogy U csak utakból áll.

•

U utakkal fedése G-nek. Legyen 3 egymást köU -ban ij , jk és kl. Ekkor |L(ij)∩L(jk)| ≥ 2 és |L(jk)∩L(kl)| ≥ 2.
Legyen L = L(ij) ∪ L(jk) ∪ L(kl). Ha |L(ij) ∩ L(kl)| ≥ 2, akkor
L(ij) ∪ L(jk) is Laman, méghozzá olyan, amely tartalmazza i, j, k, l ext-

Tegyük fel, hogy van egy
vet® él

rém pontokat, tehát a páronként általuk generált Lamanokat is. Vagyis

L ⊂ L(ij) ∪ L(jk)

jk él kihagyásával is fedhetem G-t.
3 MGL-t veszünk, hanem k darabot, akkor
sem lehet, hogy az út két végén lév® L1 és Lk MGL-ok minimum 2 pontEbben az esetben

Hasonlóképpen, ha nem csak

ban messék egymást, mert ekkor teljesen analóg meggondolás alapján
kihagyhatunk egy közbüls® élt. Így tehát, ha felépítjük azt a
ahol

H

csúcsai az

húzunk élt

U

U -ban,

élei által generált MGL-ek, és

ha

|L1 ∩ L2 | ≥ 2,

L1 , L2 ∈ U

H

gráfot,

közé akkor

akkor az el®bbiekben ismertetett lé-

pések sorozatával, a fedés súlyát nem növelve elérhet®, hogy

H

egy erd®

legyen.
Kimaradt még az az eset, amikor

G generált Laman, vagyis egy e él behúzáe élt. c(e) ≤ c(P ),

sával redundánsan merevvé lehet tenni. Ekkor húzzuk be az
ahol

P

egy út, amely összeköti

e

két végpontját. Mivel minden redundánsan

merev gráf tartalmaz két feszít®fát, és így két élidegen utat,
vagyis ebben az esetben 1,5-közelítést kapunk.

c(P ) ≤ OP T /2,

Tehát a teljes algoritmusra

továbbra is áll a 2-közelítés.
Az algoritmus egydimenziós megfelel®je a következ®: Vegyünk egy minimá0
lis súlyú G feszít®fát. Ez felel meg a G minimális Laman gráf kiválasztásának.
0
0
A G -beli levelek megfelelnek a G extrém pontosztályainak. A G levelei közé
0
0
0
tegyünk be egy minimális F feszít®fát. c(F ) ≥ 2c(G ), pont az 5.5. Lemma
0
0
0
miatt, és c(G ) < OP T , így c(G + F ) < 3OP T .
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5.4. Euklideszi eset
Külön gyelmet érdemel az euklideszi eset, amikor a távolságok nem csak metrikusok, hanem az euklideszi távolságot is követik, vagyis a pontokat elképzelhetjük, mint az euklideszi sík pontjait, távolságokkal. Ez az eset különösen is
érdekes lehet az algoritmus felhasználását illet®en, hiszen valós esetben gyakran euklideszi síkban vagyunk. Ekkor az extrémekre húzott feszít®fa nem csak
2-közelítés lesz. Ehhez érdemes deniálni a

Steiner-fa fogalmát.

szi Steiner-fa feladatban adott az euklideszi síkban egy

S

Az euklide-

ponthalmaz, és ezt

akarjuk minimális összhosszú szakaszokkal összefügg®vé tenni, hogy

S

bármely

két pontja össze legyen kötve szakaszok és pontok egymásutáni sorozatával. A
minimális feszít®fa az összes csúcson ugyan lehet rövidebb, mint a minimális
feszít®fa az extrémeken, de biztos nem rövidebb, mint a minimális Steiner-fa
az extrémeken.

S -en
zett

Márpedig a tetsz®leges

S -en

vett minimális Steiner-fa és az

vett minimális feszít®fa arányára ismertek becslések. (Ez az úgy neve-

Steiner-arány.)

A legjobb becslés, amelyet találtam ([3]), azt mondja

1, 22-szöröse a minimális
1 + 1, 22/2 = 1, 61 közelít® lesz.

ki, hogy a minimális feszít®fa a pontokon maximum
Steiner-fának. Ekkor az algoritmusom

Érdemes még megjegyezni, hogy ismert, és általánosan igaznak hitt a
Gilbert-Pollack sejtés ([8]), amely azt mondja ki, hogy a euklideszi esetben
√
3
1
. Ha ez a sejtés igaz, úgy az algoritmusom 1 + √ ≈ 1, 58
a Steiner-arány
2
3
közelít®.

5.5. Élességi eredmények
Az algoritmus élességére egyel®re nincs bizonyítékunk, de er®sebb korlátot
sem tudtunk állítani. Jelenlegi legjobb példám csupán azt mutatja, hogy az
algoritmus nem lehet jobb 1,5 becslésnél.
Az ábrán látható gráf a következ®képpen néz ki: a bels® körben található

s+1 pont (nagybet¶kkel jelölve, halványabb), és további s pont, E -kkel jelölve.
Az E -k között 2 súlyúak az élek, míg minden egyéb él 1 súlyú. Így a súlyozásom
metrikus lesz. Az ábra az s = 5 esetet mutatja, ám könnyen végiggondolható,
hogy nagyobb s-ek esetén is áll a becslésem.
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4. ábra. Az 1,5-ös példa
Ilyen súlyozás mellett kiválaszthatom minimális Laman gráfnak az ábrán
folytonos élekkel jelzett gráfot.
neberg 1-es m¶velettel.

Ez valóban Laman gráf, el®áll csupa Hen-

Az így kiválasztott

jelzés¶ (2 fokszámú) csúcsok.

Ezek a 4.3.

L

Laman extrém pontjai az

E

Lemma alapján tényleg extrém

pontok lesznek, méghozzá ekvivalenciaosztályuk egyetlen tagjai. Így könnyen
ellen®rizhet® (például kés®bb 6.3. Lemma alapján is), hogy ez az összes extrém

2s − 2 súlyú. Így a teljes kiválasztott
4s − 1 + 2s − 2 = 6s − 3. Ezzel szemben a
minimálisan redundánsan merev gráf súlya 4s, amint ez az 5. ábrán is látszik.
Ellen®rizhet®, hogy az itt bemutatott gráf egy M -kör.

pont. A rajtuk vett minimális feszít®fa
redundánsan merev gráf költsége

5. ábra. A minimális (4s) súlyú redundánsan merev gráf
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6. Algoritmusok globálisan merev gráfokra
Ebben a fejezetben két összetartozó kérdést vizsgálok, hasonló eszközökkel.
Az els® esetben egy Laman gráfot akarok globálisan merevvé tenni, minimális
számú él behúzásával. A második esetben egy metrikus súlyozású teljes gráfból
akarok minimális költség¶ globálisan merev részgráfot kiválasztani.

6.1. Globálisan merevvé növelés
Adott egy

G

Laman gráf.

Szeretnénk

G-t

minimális számú él behúzásával

globálisan merevvé tenni.
Ha a globális merevség helyett a redundáns merevséget kérdeznénk meg,
pontosan a García-Tejel cikkben vizsgált kérdését kapnánk.

6.1. Tétel. [7] M globálisan merev akkor és csak akkor, ha M redundánsan
merev és 3-összefügg®.

G

Feltehetjük, hogy

nem 3-összefügg®, mert akkor a feladat csupán

G

redundánsan merevvé tétele, amelyet tudunk, hogyan lehet optimálisan megoldani.
Egy 2-összefügg®

G

{x1 , x2 } és az {y1 , y2 } elvágó pontpárokat
x2 a G − {y1 , y2 } két külön komponensében
y1 és y2 a G − {x1 , x2 } két külön komponensé-

gráfban az

keresztez®nek mondjuk, ha

x1

és

vannak. Ezzel ekvivalens, hogy

ben vannak. Jackson és Jordán megmutatta, hogy

6.1. Lemma. [9] Egy G merev gráfban nincsenek keresztez® elvágó pontpárok.
Vagyis létrehozhatunk egy

P

páros gráfot, amely egyik pontosztálya az

elvágó pontpárok, míg másik pontosztálya

G

tartalmazásra nézve maximális,

nem üres, 3-összefügg® részei. Nevezzük ezeket
pontpárnak megfelel®
a

T

tartalmazza a

v

csúcsot kössünk egy

v -nek

T

tégláknak. P -ben egy elvágó

téglának megfelel® ponthoz, ha

megfelel® elvágó pontpárt.

Ugyancsak Jackson és Jordán mutatta meg, hogy

6.2. Lemma. [9] Egy merev G gráfból létrehozott P páros gráf fát alkot,
amelynek levelei mind téglák.
Az így kapott

P (G)

fát a

G

gráf

3-összefügg®ségi fájának nevezzük.

Ezen információk birtokában vizsgáljuk meg
Tegyük fel, hogy

G

szerkezetét.

G nem generált Laman, tehát nem lehet egy él behúzásával

redundánsan merevvé tenni. Ha mégis, azt a speciális esetet az alfejezet végén
vizsgálom.
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Deniálhatom az extrém pontokat

G-n

belül, úgy mint azt a 3. fejezetben

láttuk.

G,

mivel Laman, 2-összefügg®.

elvágó pontokat nem.

Így tartalmazhat elvágó pontpárokat, de

Azokat a téglákat, amelyek az elvágó pontpárjaikon

kívül nem tartalmaznak extrém pontot, és
nevezzük

üres-levélnek.

P (G)-ben

levélnek felelnek meg,

Vizsgáljuk meg az extrém pontok szerkezetét:

6.3. Lemma. Minden extrém pontosztálynak van olyan pontja, amely nem
tartozik elvágó pontpárhoz.
Bizonyítás.

u extrém pontot, amely elvágó pontpárt alkot v -vel. Az
redundánsan merevvé teszi az L(uv) Laman részgráfot. Mivel

Vegyük az

uv él behúzása
{u, v} elvágó pontpár, ennek elhagyásával legalább két komponens keletkezik.
Válasszuk ki A-t, és egy tetsz®leges másik komponenst, B -t. Válasszunk egy
tetsz®leges x ∈ A és y ∈ B pontot. L(xy) egy olyan Laman gráf, amely
tartalmazza x-et és y -t is. Ekkor L(xy)-nak tartalmaznia kell u, v -t, mivel egy
Laman gráf mindig 2-összefügg®. Vagyis u, v ∈ L(xy), tehát ebb®l L(uv) ⊆
L(xy). Hasonlóan beláthatjuk az L(ux) ⊆ L(yx) állítást is. Ebb®l következik,
hogy ha u extrém pont, vagyis egy i ∈ A ponttal L(ui) maximális, akkor egy,
(a tetsz®legesen kiválasztott) B -b®l vett y -nal L(yi) is maximális, vagyis y és
u ugyanazon extrém pontosztályban van benne.
Így tehát, ha van egy u extrém pont, amely elvágó pontpár része, és amely
egy L(ui) MGL-t alkot egy i ∈ A ponttal, akkor van egy olyan y ∈ B pont
(ahol B tetsz®legesen választott), amelyre y az u ekvivalenciaosztályába tartozó extrém, és L(yi) = L(ui). A G 3-összefügg®ségi fáján ilyen módon tudunk
haladni egy levél irányába. Vagyis nem lehet ezt a lépést akárhányszor ismé0
telni, lesz olyan y , amely már nem lesz elvágó pontpárban.
Tehát minden extrém pontosztálynak van olyan tagja, amely nincs benne
egyetlen elvágó pontpárban sem.

Habár felmerülhet az a kérdés, hogy esetleg minden extrém pontosztálynak
csak egy levélben lesz eleme, sajnos ez nem igaz, legalábbis generált Laman
esetben semmiképpen. Ezt mutatja a 6. ábra.
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6. ábra. Az

A, B, C, D, E, F

pontok egy extrém pontosztályba esnek

Legyen az extrém pontosztályok száma

h,

míg a

P (G)

fa leveleinek száma

r.
Akárhogy húzunk be plusz élt
ból tartalmazhat pontot, a 3.3.

G-hez,

az maximum 2 extrém pontosztály-

Lemma következményeképpen.

Hasonlóan,

minden behúzott él a 3-összefügg®ségi fa legfeljebb 2 levelét érintheti. Márpedig ha

G-t

globálisan merevvé tesszük, akkor minden extrém pontot fed-

nünk kell, és hasonlóan minden levelet is. Tehát az optimális fedés számossá-

OP T -tal jelölve, látható, hogy OP T ≥ dh/2e és OP T ≥ dr/2e. Vagyis
2OP T ≥ dh/2e + dr/2e. Tehát ha találunk egy dh/2e + dr/2e méret¶ fedést,

gát

az 2-közelítés lesz.
Ilyen fedés viszont adja magát.

G

optimális redundánsan merevvé téte-

dh/2e élb®l. A
P (G)-t redundánsan

le García és Tejel tétele alapján megvalósítható optimálisan

P (G)

levelei közé pedig behúzhatunk

merevvé, és ezzel

G-t

dr/2e

élt, amelyek

3-összefügg®vé teszik. Ezt például García és Tejel tétele

egydimenziós verziójában felvillantott módon is megtehetjük. Mivel mindkett®
2
2
algoritmus O(n ) idej¶, ezért a teljes algoritmusunk is O(n ) id®vel bír.
A kimaradt esetben - vagyis ha egy éllel redundánsan merevvé tehet®
húzzuk be a redundánsan merevvé tev®
kössük össze a leveleket.

e

G

-

élt, majd ezt követ®en optimálisan

Ez maximum eggyel használhat több élt, mint az

optimális, tehát ha van legalább egy levél, akkor 2-közelít® az algoritmus - ha
nincs, akkor optimális.
Így tehát kaptunk egy

O(n2 )-es,

2-közelít® algoritmust a feladatunkra.

Vegyük észre, hogy a generált Laman esetben a 6.3. Lemmát átfogalmazhatjuk:
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6.4. Lemma. Ha G generált Laman, akkor létezik olyan u, v pontpár, hogy
u, v egyike sem része elvágó pontpárnak, és uv behúzása redundánsan merevvé
teszi G-t.
A lemma bizonyítása analóg a 6.3. Lemma bizonyításával.

6.2. Algoritmus globálisan merev részgráfra
Adott

Kn -en

egy

c : E(Kn ) → R+

költségfüggvény. Ki akarom választani egy

minimális költség¶ globálisan merev részgráfját
A terv a következ®: kiválasztok egy

G

Kn -nek.

minimális költség¶ Laman gráfot,

és kijelölök hozzá pontokat olyan módon, hogy a kijelölt pontok halmaza (S )

S -en egy tetsz®leges F feszít®fát véve G + F globálisan
merev, továbbá G élei és F élei diszjunktak legyenek. Ennek érdekében olyan S

olyan legyen, hogy

ponthalmazt keresek, amely minden elvágó pontpár mindkét oldalán tartalmaz
pontot, így

F

3-összefügg®vé teszi

G-t, és az F

által generált globálisan merev

részgráf nem kisebb mint az extrém pontokon vett feszít®fa által generált, így
redundánsan merevvé teszi
Tegyük fel, hogy

G

G-t.

nem generált Laman, a generált Laman esetet külön

vizsgáljuk a fejezet végén.
Habár az el®z® fejezetben megvizsgáltuk már a 3-összefügg®ségi fa szerkezetét, ehhez a jellemzéshez nincsen szükség rá. Itt ennél gyengébb denícióval
is célt érhetünk.

8. Deníció.

Egy 2-összefügg® gráfban

3-összefügg® levélnek

nevezzük

azokat a tartalmazásra nézve maximális 3-összefügg® részgráfokat, amelyekhez van két olyan pont, amelyek elhagyásával 3-összefügg® levelet kapunk az
egyik komponensként. A két pont nem része a 3-összefügg® levélnek.
A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy ezen deníció nyomán kapott 3összefügg® levél egybeesik a
A 6.3.

P (G)

fa leveleivel.

Lemma alapján minden extrém pontosztálynak van olyan tagja,

amely nem tagja elvágó pontpárnak. Válasszunk ki minden extrém pontosztályból egy ilyen

i

pontot. Tegyük ezeket az

S

halmazba. Válasszuk ki azon

3-összefügg® leveleket, amelyeknek nincs metszete
levelet

K,

az elvágó pontpárt, amivel

P (G)-ben

S -sel.

Jelöljön egy ilyen

szomszédos,

{u, v}.

6.5. Lemma. |L(uv) ∩ K| =
6 0, vagyis L(uv)-nek van pontja a 3-összefügg®
levélben.

Bizonyítás. L(uv)

az

u, v -t

tartalmazó Laman gráfok metszete. Mivel

K -ból

S -beli extrémek fedésével redundánsan merevvé tehetjük a gráfot, ezért i(K) éleit biztos, hogy olyan e él teszi

nem választottunk ki extrém pontot, és az
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most redundánsan merevvé, amely nem érinti
Ekkor viszont ha

G − K -t

K -t, vagyis {u, v}-n nem jön át.

teljessé tesszük, így behúzzuk az összes extrémek

K -ba úgy sem teszünk több redundánsságot, mintha uv -t húzzuk
|L(uv) ∩ K| = 0, akkor uv behúzásával i(K ∪ {u, v}) − uv
egy éle sem lett redundáns, ami ellentmond annak, hogy K -beli extrém nélkül
is redundánsan merevvé tehet® G.
közötti élt is,

be. Márpedig ha

Így minden olyan levélhez, amely nem metszi
(tengely) pontot, amelyre

t ∈ L(uv).

Tegyük ezen

S -t, választhatunk
t-ket S -be.

olyan

t

6.1. Állítás. Az S -re húzott tetsz®leges feszít®fa megszüntet minden elvágó

pontpárt. (Az S -beli pontok nem szomszédosak, és minden elvágó pontpár
mindkét oldalán vannak.)
Bizonyítás.

Mivel minden extrémet úgy választottunk ki, hogy ne legyen része

elvágó pontpárnak, ezért extrém és tengelypont között nem mehet él.

Ha-

sonlóan semelyik két tengelypont között sem megy él, hiszen elvágó pontpár
elválasztja ®ket.

Azt pedig, hogy különböz® ekvivalenciaosztályú extrémek

közt nem megy él, az 5.1. Lemma alapján tudjuk.
Minden elvágó pontpár mindkét oldalán lesz 3-összefügg® levél.
elvágó pontpár egyik oldalán nincs

S -beli

Ha egy

extrém pont, akkor ott a levelekb®l

hozzáadtuk a tengelypontokat, vagyis minden elvágó pontpár mindkét oldalán
tényleg van

S -nek

pontja.

6.2. Állítás. Véve egy tetsz®leges y ∈ L(uv) − {u, v}-t, és egy olyan x-et,
amelyre y és x az {u, v} különböz® felén van, L(uv) ⊆ L(xy)
Bizonyítás. L(xy)
kell

u, v -t

olyan Laman, amely tartalmazza

x, y -t.

Így tartalmaznia

is, mert különben elvágó pont lenne benne, ami Laman gráf esetén

nem lehet.

6.3. Állítás. L(e1 t)∪L(te2 ) ⊃ L(e1 e2 ), ahol e1 , e2 extrémek, míg t tengelypont.
Bizonyítás.

|L(e1 t) ∩ L(te2 )| ≥ 2, így
tartalmazza e1 -et és e2 -t, vagyis tar-

Az el®z® állítás alapján világos, hogy

L(e1 t) ∪ L(te2 ) Laman
talmazza L(e1 e2 )-t is.

gráfot feszít. De

6.4. Állítás. L(e1 t1 ) ∪ L(t1 t2 ) ∪ ... ∪ L(tn−1 tn ) ∪ L(tn e2 ) ⊃ L(e1 e2 )
Bizonyítás.

L(e1 t1 )∪L(t1 t2 )∪...∪L(tn−1 tn )∪
tartalamzza e1 -et és e2 -t, tartal-

A 6.2. Állítást használhatjuk, így

L(tn e2 ) is Laman gráfot
mazza L(e1 e2 )-t is.

feszít, tehát mivel
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6.6. Lemma. Az S -re húzott F feszít®fa redundánsan merevvé teszi L-et.
Bizonyítás.

Kiválasztva tetsz®leges

van út közöttük.

i és j

Tegyük fel, hogy az

n kívül csak tengelypontokat érint.

és

L(ij)

extrém pontok közötti éleket helyettesítheti

F

redundánsan merevvé teszi

j

között vezet®

Ekkor az el®z®

biztosan redundánsan merevvé teszik

S -b®l, csupán F élein
P út i-n és j állításból az ezen P élei
Így az F -en szomszédos

extrém pontot

i

éleit is.

F.

Ekkor az 5.4. Lemma alapján

L-et.

Az így kapott algoritmus 2-közelítés lesz.

Indoklása nem tér el a redun-

dánsan merev esetre adott algoritmus indoklásától:

behúzok egy minimális

feszít®fát nem szomszédos csúcsokon, az maximum 2-szer akkora súlyú, mint
egy minimális feszít®fa az eredeti pontokon, ami pedig fele, mint egy minimális,
redundánsan merev részgráfnak a súlya.
A kimaradt esetben (G egy generált Laman gráf ) a 6.4. Lemmát hívjuk
segítségül.

Ennek értelmében ki lehet választani két olyan csúcsot,

e1 e2 él
e1 -et, e2 -t S -be. A 6.5.
már magában az e1 e2 éllel

amelyek egyike sem része elvágó pontpárnak, és az
revvé teszi

G-t.

Ekkor tegyük bele

is érvényben marad, hiszen itt

e1 , e2 -t,

redundánsan meLemma továbbra
redundánsan me-

G-t. Így minden olyan levélhez, amely nem tartalmazza e1 -et
e2 -t, választhatunk olyan t (tengely ) pontot, amelyre t ∈ L(uv). Tegyük
ezen t-ket is S -be. Továbbra is áll, hogy az S -re húzott tetsz®leges feszít®fa
3-összefügg®vé teszi G-t. A 6.2. Állítás is változtatás nélkül igaz.
revvé tehettük
és

6.7. Lemma. L(e1 t) ∪ L(te2 ) = G, ahol e1 , e2 a két kiválasztott pontunk, míg
t tetsz®leges tengelypont.

Bizonyítás.

Legyen

{u, v}

a

t

3-összefügg® levelét levágó elvágó pár, vagyis az

t 3-összefügg® levele magában komponens lesz.
S , a 6.2.
Állítás alapján L(uv) ⊂ L(e1 t) és L(uv) ⊂ L(te2 ). Tehát |L(e1 t) ∩ L(te2 )| ≥ 2,
így L(e1 t) ∪ L(te2 ) olyan Laman gráf, amely tartalmazza e1 -et és e2 -t, vagyis
G.

a két pont, amelyet elhagyva a

Mivel minden 3-összefügg® levélb®l pontosan egy pontot tartalmaz

6.8. Lemma. L(e1 t1 ) ∪ L(t1 t2 ) ∪ ... ∪ L(tn−1 tn ) ∪ L(tn e2 ) = G
Bizonyítás.

Az el®z® lemma, és a 6.2. Állítás alapján együttesen tetsz®leges

két egymást követ® generált Laman uniója ebben a sorban Lamant fog adni,
vagyis az összes uniója is Laman lesz, amely tartalmazza
csakis a teljes

G

lehet.
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e1 -et

és

e2 -t,

tehát

Így tehát jelen esetben is az
merevvé teszi

G-t.

S -re

húzott tetsz®leges feszít®fa redundánsan

Azt, hogy ez az algoritmus is 2-közelítés, pontosan a nem-

generált Laman esetében látott indoklással lehet látni.
Így adtunk egy 2-közelít® algoritmust mindkét esetben, vagyis tudjuk a
minimális globálisan merev részgráfot 2-közelíteni.

6.3. Az algoritmus elemzése
O(n3 ) id®ben. Az elvágó pont3
megkaphatjuk O(n ) id®ben, így S -be tudjuk

Az összes extrém pontot meghatározhatjuk
párokat naív megközelítéssel is

rakni a kiválasztott extrémeket ilyen lépésszámmal. Mivel egy generált Laman
2
számolása megoldható O(n )-b®l, így S feltöltése köbös id®ben megoldható.
2
Ezek után a minimális feszít®fa kiválasztásához O(n ) lépés szükséges, így az
3
egész algoritmus igénye O(n ).
A 2-közelítés élességére ismét nincs példám, ám az 5.5. alfejezet példái 3összefügg®ek, így láthatjuk, hogy 1,5-nél jobb közelítést az algoritmusom nem
szolgáltathat.

6.4. Euklideszi eset
A redundánsan merev esethez hasonlóan itt is érdekes lehet, hogy mivel tudunk
többet mondani az euklideszi súlyozás esetén. És itt is hasonlóan hivatkozhatunk a Steiner-arányra [3], hiszen itt az
t®fát, amely a

G-ben

S

pontjaira illesztünk minimális feszí-

vett minimális feszít®fánál legfeljebb a Steiner-aránnyal

1, 61-közelít® lesz,
√1 közelítés.
3

térhet el. Tehát euklideszi esetben ez az algoritmusunk is
illetve ha a Gilbert-Pollack sejtés igaz, algoritmusunk
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1+

7. Bonyolultsági eredmények
Ha egy problémára csak közelít® megoldást ismerünk, jó tudni, hogy optimális megoldást nem is várhatunk. Ezért ebben a fejezetben bemutatom, hogy
az ismertetett problémák közül melyikr®l tudjuk, hogy NP-nehéz, így nem
számíthatunk pontos megoldásra.

7.1. Súlyozott redundánsan merev részgráf
Vissza akarom vezetni a Hamilton-kör problémát a metrikus súlyozású, minimális redundánsan merev részgráf problémára, vagyis ha egy metrikus súlyozás
esetén el tudom dönteni azt, hogy mi a

Kn

minimális súlyú redundánsan me-

rev részgráfja, akkor egy tetsz®leges gráfban el tudom dönteni, hogy van-e
Hamilton kör.
Legyen az eredeti gráfom, amiben dönteni akarok,
kez® gráfot: vegyünk

G-hez

egy

v

G ∗ v.
G élei 1, 1

Legyenek

1 súlyúak. Ezeket, a
hogy

G∗v

Hozzuk létre a követ-

csúcsot, és kössük össze

tagjával (vagyis vegyük az úgynevezett
kapott gráfot

G.

v -t V (G)

kúpgráfját G-nek).

minden

Jelölje az így

Súlyozzuk meg a csúcsokon lév® teljes gráf összes élét:
súlyúak,

V (G)

és

G élei 1, 9 súlyúak, míg a V (G) és v közti élek
v közti éleket nevezzük kúpéleknek. Világos,

ezzel a súlyozással metrikus.

7.1. Állítás. G-ben pontosan akkor van Hamilton-kör, ha G ∗ v minimális
súlyú redundánsan merev részgráfjának a súlya 2, 1|V (G)|.
Bizonyítás.

Tegyük fel, hogy van egy Hamilton-kör

G-ben.

Ekkor ez

|V (G)|

1, 1 súlyú élt jelent. Ha ehhez hozzáveszem a kúpéleket, az további
1∗|V (G)| súlyt jelent. Nevezzük a kiválasztott éleket E 0 -nek. (V (G)∪{v}, E 0 )
redundánsan merev lesz, hiszen ha elhagyjuk egy G-beli élét, akkor az elhagyott él egyik végpontjából és v -b®l kiindulva els® típusú Henneberg m¶veletekkel felépíthet® a gráf. Ha pedig kúpélt hagyunk el, például va-t, akkor
a egyik szomszédjából és v -b®l kiindulva, ugyancsak els® típusú Henneberg
m¶veletekkel, a-t utolsónak hagyva felépíthet® a gráf.
0
Tegyük most fel, hogy a minimális súlyú G redundánsan merev részgráf
súlya 2, 1|V (G)|. Mivel egy redundánsan merev részgráf minimum 2|V (G)| élt
0
tartalmaz, ez csak úgy lehet, hogy G pontosan |V (G)| darab kúpélt tartalmaz,
és a maradék |V (G)| él mind 1, 1 súlyú, vagyis G-beli. Márpedig ha G-ben nem
0
2-élösszefügg® lesz a feszített részgráf, akkor G nem lehet redundánsan merev,
hiszen az elvágó élt elhagyva a kapott két rész elforoghat v körül. Másrészt ha
G 2-élösszefügg®, és |V (G)| élb®l áll, akkor G Hamilton-kör. (Hiszen minden
darab

pontja 2 fokú, és összefügg®.)
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Tehát a minimális súlyú redundánsan merev részgráf meghatározása NPnehéz metrikus esetben is.

7.2. Globálisan merev részgráf
Hasonlóan az el®z® alfejezethez, a globálisan merev esetet is a Hamilton-kör
problémára fogjuk visszavezetni. Egy adott

G

gráfhoz generáljuk meg a

G∗v

kúpgráfot azonos súlyokkal, mint redundánsan merev esetben. A 6.1. Tétel
alapján ha egy redundánsan merev részgráf 3-összefügg® is, akkor globálisan
merev is. Márpedig ebben az esetben a minimális súlyú redundánsan merev

v pontba vezet® összes élb®l áll. Az így kav nélkül nem lehet elvágó pontpár, hiszen v -n
keresztül bármely két pont között van 2 hosszú út. v -t elhagyva pedig a mara0
dék gráf (egy Hamilton-kör) 2-összefügg® lesz, tehát G -ben nem lehet elvágó
0
pontpár. Vagyis G 3-összefügg®. Ekkor viszont a minimális globálisan merev

gráf egy Hamilton-körb®l, és a
0
pott G gráf 3-összefügg®, mert

részgráf meghatározásával ebben a gráfban, szintén megkapnánk az eredeti
gráfban egy Hamilton kört.
Tehát a minimális súlyú globálisan merev részgráf meghatározása is NP
nehéz metrikus esetben.
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8. További kérdések
A munkámban láttunk három új, 2-közelít® algoritmust. Egyik esetben a metrikus súlyozású
részgráfot.

Kn -b®l

választottam ki minimális súlyú redundánsan merev

Globálisan merevekre pedig egyszer egy súlyozatlan Laman grá-

fot növeltünk globálisan merevvé, egyszer pedig ugyancsak metrikus súlyozású

Kn -b®l választottam ki globálisan merev részgráfot.

Sajnos egyik esetben sem

sikerült belátnom, hogy az általam adott algoritmus tényleg élesen 2-közelít®
lenne.

Valóban, legalább a redundánsan merev verzióban úgy sejtem, hogy

algoritmusom - f®leg a további javításokkal - jobban teljesít a 2-közelítésnél.
Sajnos egyel®re nincsenek futtatási eredményeim, amik ezt alátámasztanák,
de a közeljöv®ben ez az egyik célom, hogy pontosítsam a közelít® faktort, és
leteszteljem kísérleti adatokon is.
Továbbá adja magát a feladat, hogy nem

Kn ,

metrikus súlyozása esetén is mondjunk valamit.

hanem tetsz®leges

G

gráf

Ehhez szükségét érzem a

mélységi bejárás merevségi általánosításának (ahol a mélységi feszít®fa szerepét a mélységi Laman gráf  venné át), aminek segítségével viszont számos
másik probléma megoldásához is út nyílna.
A dolgozat folyamán mindig metrikus (esetleg euklideszi) súlyozást vettünk alapul. Felmerülhet a kérdés, hogy nem metrikus esetben mit tudunk.
Egyel®re sajnos nincsen konstans faktorú közelítés erre az esetre.
Érdekes a kérdések három- vagy többdimenziós feltevése is, de megválaszolásuk a háromdimenziós merevség jellemzésének hiányában jóval nehezebb
feladatnak t¶nik, és ennyire jó közelít® faktorokat sem várhatunk.
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