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Doboz-lefedési gráfalgoritmusok optimalizálása és 
gyorsítása centralitásfogalmak segítségével

Song és társainak algoritmusa komplex hálózatok doboz-lefedésének problémáját 
a gráfszínezési problémára vezeti vissza. Az általuk bevezetett mohó színezési 
algoritmust (greedy coloring algorithm) a Compact-Box Burning (CBB) valamint 
a Maximum-Excluded-Mass-Burning (MEMB) algoritmusokkal hasonlítja össze 
a tanulmány. Mind a mohó színezési, mind a CBB algoritmus a csúcspontok egy 
véletlen sorrendjéből indul, majd a tanulmány  10000-10000 szimuláció átlagát 
hasonlítja össze egymással és a MEMB eredményeivel.

Jelen dolgozatban a lefedéshez szükséges dobozok számát vizsgálva az Erdős-
Rényi illetve a Barabási-Albert hálózatmodellek esetén gyorsítjuk a mohó 
színezési és a CBB algoritmusokat. Szimulációkkal  vizsgájuk a csúcspontok 
fokszám-, közelség- és köztesség-centralitások (degree-, closeness- illetve 
betweenness-centrality) szerinti növekvő illetve csökkenő sorrendjeinek 
a doboz-lefedési algoritmusokra gyakorolt hatékonyságát.

Motiváció

A gráfelméletből ismert hálózatmodellek fraktálelemzésének problematikáját 
többféleképpen is megközelíthetjük. Talán legegyeszerűbben úgy, hogy a mo-
dellek által generált gráfokat különböző algoritmusokkal ábrázoljuk a síkban, és 
doboz-dimenzióval közelítjük a gráfreprezentációk Hausdorff-dimenzióját.

Az Erdős-Rényi, a Watts-Strogatz és a Barabási-Albert hálózatok csúcspont-
jainak egy körön történő determinisztikus ábrázolásának, a csúcspontok egy 
síkban egyenletes eloszlás szerinti elhelyezésének és a gráfok a Fruchterman-
Reingold iteratív algoritmussal való ábrázolásainak fraktálelemzése a Barabási-
Albert hálózatok Fruchterman-Reingold algoritmussal való ábrázolása mellett 
érveltünk a (Simon 2013a) dolgozatban.

Gráfok fraktáldimenziója értelemzett az ábázolásoktól függet-
lenül is, például Song és társai 2007-es doboz-lefedési algoritmusa 
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(Song–Gallos–Havlin–Makse 2007) által. A doboz-lefedési algoritmusok 
esetén a gráf csúcspontjait rögzített méretű dobozokkal fedjük le. Két csúcspont 
akkor kerülhet egy dobozba, ha közöttük található a rögzített dobozméret ér-
tékénél kisebb hosszúságú út. Az algoritmusok célja a lefedésekhez szükséges 
dobozok számának minimalizálása, dolgozatunk célja pedig a mohó színezési 
és a CBB algoritmusok gyorsítása és optimalizálása.

Az Erdős-Rényi, a Watts-Strogatz és a Barabási-Albert a gráfok a reprezentá-
ciókon keresztül vizsgált és a doboz-lefedési algoritmuson keresztül bevezetett 
fraktáldimenzió értékeire egyaránt teljesül, hogy a dimenzióértékek függetle-
nek az egyedi gráfpéldányoktól. A (Simon 2013a, Simon 2013b) dolgozatok 
szimulációi alapján kijelenthetjük, hogy az Erdős-Rényi, a Watts-Strogatz és 
a Barabási-Albert gráfok fraktáldimenzió-értékeit a hálózatok paraméterei 
határozzák meg.

Song, Gallos, Havlin és Makse algoritmusa a gráfszínezési problémára vezeti 
vissza a doboz-lefedési algoritmust: a lefedéshez szükséges dobozok számának 
vizsgálatára egy mohó színezési algoritmust vezet be, és ezt a CBB algorit-
mussal hasonlít össze. Song és társainak dolgozata mindkét algoritmus esetén 
a csúcspontok 10000 véletlen sorrendjére alkalmazza az algortimusokat és 
az eredmények átlagát ismerteti eredményként.

A mohó színezési algoritmusok által elért minimumokat is ismerteti Song 
és társainak dolgozata kijelentve, hogy rögzített dobozméretek esetén az átlag 
és a minimum értékei legtöbbször nem szétválaszthatóak.

Jelen dolgozatban ennek kontextusában gyorsítjuk a mohó színezési és 
a CBB algoritmusokat úgy, hogy az algoritmusokat nem a csúcspont véletlen 
sorrendjeire alkalmazzuk, hanem azok fok-, közelség- illetve köztesség-cent-
ralitásfogalmak szerinti növekvő illetve csökkenő sorrendjeire.

Ekképpen a mohó színezési illetve a CBB algoritmusok 10000-szeri lefutá-
sainak átlagát az algoritmusok hatszori lefutattásával érjük el.

Elméleti keret: centralitásfogalmak és doboz-lefedési algorit-
musok

A második fejezetben a doboz-lefedési algoritmusok gyorsításához és optima-
lizáláshoz szükséges elméleti keretet közöljük. A gráfelméleti alapfogalmakat 
a centralitásfogalmak bevezetése követi, majd a mohó színezési és a CBB 
doboz-lefedési gráfalgoritmusokat ismertetjük.
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tartalmazó gráf. 
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ahol st  a legrövidebb utak száma s -ből t -be és ( )st x  az x -n átmenő legrövidebb utak száma 
s -ből t -be. Itt megjegyzzük, hogy a dolgozat szimulációban (BRADES 2001) alapján használjuk 
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 DC (x) C (x)C C (x)B
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1. táblázat. Az 1. ábrán található gráf csúcspontjainak centralitásértékei. 

Az 1. ábrán található gráf csúcspontainak centralitásértékeit az 1. táblázatban közöljük. 
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Továbbá, az x rögzített csúcspont esetén a közelség-centralitása a rögzített 
csúcspont összes többitől való távolságainak összegével ellentétesen arányos, 
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Az 1. ábrán található gráf csúcspontainak centralitásértékeit az 1. táblázatban közöljük. 

ahol σst legrövidebb utak száma s-ből t-be és σst (x) az x-n átmenő legrövidebb 
utak száma s-ből t-be. Itt megjegyzzük, hogy a dolgozat szimulációban (Brades 
2001) alapján használjuk az (Rubinov 2010) implementációt.

CD(x) CC(x) CB(x)

1 2 0.4545 0
2 2 0.4545 0
3 3 0.6250 12
4 2 0.6250 12
5 2 0.5000 8
6 1 0.3571 0

1. táblázat. Az 1. ábrán található gráf csúcspontjainak centralitásértékei.
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A mohó színezési algoritmus

A mohó színezési és a CBB gráflefedési algoritmusok célja dobozokba helyezni 
a csúcspontokat. Két csúcspont egy rögzített lB méretű dobozba kerülhet, ha 
létezik közöttük legfeljebb lB–1 hosszúságú út. Adott dobozba kerülő csúcspon-
tok mindegyikére kell teljesüljön, hogy bármelyik másik ugyanazon dobozban 
található csúcsponthoz kell létezzen legfeljebb lB hosszúságú út.
Továbbá, jelölje NB egy rögzített gráf lefedéséhez szükséges dobozok számát. 
A doboz-lefedési algoritmusok, és ekképpen dolgozatunk célja is a lefedéséhez 
szükséges dobozok számának minimalizálása.
Song, Gallos, Havlin és Makse tanulmánya rögzített lB dobozméretre értelmezi 
az algoritmust, ahol az ugyanazon dobozban található bármely két csúcspont 
között távolság kisebb, mint lB. A gráfkonverziót használó algoritmus a gráf-
színezési problémára vezeti vissza a doboz-lefedési problémát.

A mohó színezési algoritmus 
A mohó színezési és a CBB gráefedési algoritmusok célja dobozokba helyezni a csúcspontokat. 
Két csúcspont egy rögzített Bl  méretű dobozba kerülhet, ha létezik közöttük legfeljebb 1Bl   
hosszúságú út. Adott dobozba kerülő csúcspontok mindegyikére kell teljesüljön, hogy 
bármelyikmásik ugyanazon dobozban található csúcsponthoz kell létezzen legfeljebb Bl  
hosszúságú út. 

Továbbá, jelölje BN egy rögzített gráf lefedéséhez szükséges dobozok számát. A doboz-
lefedési algoritmusok, és ekképpen dolgozatunk célja is a lefedéséhez szükséges számának 
minimalizálása. 

Song, Gallos, Havlin és Makse tanulmánya rögzített Bl  dobozméretre értelmezi az 
algoritmust, ahol az ugyanazon dobozban található bármely két csúcspont között távolság kisebb, 
mint Bl . A gráfkonverziót használó algoritmus a gráfszínezési problémára vezeti vissza a doboz-
lefedési problémát. 

 
2. ábra. Példa: a mohó színezési algoritmus lépései az 3Bl   esetben, amikor a két 

használt szín négyzettel illetve körlappal jelölve. 
2. ábra. Példa: a mohó színezési algoritmus lépései az lB=3 esetben, amikor a két  

használt szín négyzettel illetve körlappal van jelölve.
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Adott G gráf esetén az algoritmus a gráfkonverzió által szerkeszti meg G' gráfot, 
amelyet a mohó színezési algorimus lépései szerint színez ki. Az algoritmus 
lépései a következőek: 

0. lépés. A G csúcspontjait egy ·	 véletlen sorrendbe helyezi az algoritmus.

1. lépés. A ·	 G' csúcspontjai legyenek a G csúcspontjai. Rögzített  
lB dobozméret esetén két csúcspont között akkor létezik él, ha a közöttük 
lévő minimális távolság (a dolgozat ezt a Dijkstra-algoritmussal 
határozza meg) nagyobb vagy egyenlő, mint lB.

 2. lépés. A ·	 G' gráf pontjait kiszínezni a lehető legkevesebb színnel, 
amely NP-teljes probléma, ezért az algoritmus az alábbi mohó 
gráfszínezést javasolja:

az algoritmus megszámozza a o G' csúcspontjait és a színeket.

a csúcspontokat sorra kiszínezi azon legkisebb indexű színnel, o 
amellyel még nincs a csúcsnak szomszéda kiszínezve.

3. lépés. Legyen az ekképpen használt színek száma ·	 NB , amely megadja 
a lefedéshez szükséges dobozok minimális számát.

Az 1. ábrán található gráf esetén az algoritmus lépései a 2. ábra lépései szerint 
határozzák meg a lefedéshez szükséges dobozok számát.
A gráfok lefedéséhez szükséges NB  dobozok számát lB=1 értéktől az lB=lB

m ax érté-
kig vizsgáljuk, ahol az lB

m ax a gráf átmérője plusz egy.
Ha lB=1, akkor NB egyenlő a csúcspontok számával, hiszen mindegyik csúcs-
pontnak külön-külön doboz szükséges. Ha pedig lB=lB

m ax , akkor NB=1, hiszen 
a bármely két csúcspont között kisebb a távolság, mint lB.

A Compact-Box-Burning (CBB) algoritmus

Adott G gráf és rögzített lB dobozméret esetén a CBB algoritmus a lehető leg-
több csúcspontot tartalmazó dobozokat határozza meg úgy, hogy a dobozban 
legfennebb lB–1 lehet a legnagyobb távolság.
Az algoritmus az alábbi lépések szerint határozza meg egy gráf csúcspontjainak 
azon csoportjait, amelyek egy dobozba kerülnek.
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0. lépés. Legyen ·	 C az összes még le nem fedett csúcspont halmaza.

1. lépés ·	 Véletlenül választ egy p csúcspontot a C-ből és azt törli on-
nan. Ekképpen létrehozunk a p csúcspontot és egy új dobozt.

2. lépés Törli a ·	 C-ből az összes i csúcspontot, amelyre az d(x,t) távolság 
nagyobb vagy egyenlő, mint lB, ahol t tetszőlegesen választott az aktu-
ális doboz csúcspontjai közül.

3. lépés. A 2. lépés ismétlése mindaddig, amíg találunk olyan csúcs-·	
pontot, amelyet hozzáadhatunk az aktuális dobozhoz. Végül, a meg-
maradt csúcspontokból egy különálló dobozt alkotunk.

4. lépés. A 0., 1. és 2. lépések ismétlése, amíg még van le nem fedett ·	
csúcspont.

A mohó színezési algoritmushoz hasonlóan, a CBB esetén is determinisztikus 
a lefedéshez szükséges dobozok számának alakulása az lB=1 és lB=lB

m ax esetekben. 
Így, ha lB=1, akkor NB=n illetve ha lB=lB

m ax, akkor NB=1.

 4. lépés. A 0., 1. és 2. lépések ismétlése, amíg még van le nem fedett csúcspont. 

A mohó színezési algoritmushoz hasonlóan, a CBB esetén is determinisztikus a lefedéshez 
szükséges dobozok számának alakulása az 1Bl   és max

B Bl l  esetekben . Így, ha 1Bl  , akkor 

BN n  illetve ha max
B Bl l , akkor 1BN  .  

 
3. ábra. A CBB algoritmus lépései az 3Bl   esetben. 

Az 1. ábrán található gráf két dobozzal fedhetjük le, amiképpen a 3. ábra lépései is 
mutatják. 

A vizsgált gráf átmérője 4, a mohó színezési algoritmus és a CBB esetén a lefedéshez 
szükséges BN dobozok számának megegyező alakulását az Bl függvényében a 4. ábrán közöljük. 

A mohó színezési és a CBB algoritmusok egyaránt véletlen sorrendben fedik le a 
csúcspontokat. Az eredmények fejezetében a csúcspontok fokszám-, közelség- és köztesség-
centralitásértékek szerinti rendezéseire építkezve optimalizáljuk és gyorsítjuk a doboz-lefedési 
algoritmusokat. 

3. ábra. A CBB algoritmus lépései az lB=3 esetben.

jelölt
éppen kiválasztott
egy dobozhoz tartozik
nincs lefedve
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Az 1. ábrán található gráf két dobozzal fedhetjük le, amiképpen a 3. ábra lé-
pései is mutatják.
A vizsgált gráf átmérője 4, a mohó színezési algoritmus és a CBB esetén a le-
fedéshez szükséges NB dobozok számának megegyező alakulását az lB függvé-
nyében a 4. ábrán közöljük.
A mohó színezési és a CBB algoritmusok egyaránt véletlen sorrendben fedik le 
a csúcspontokat. Az eredmények fejezetében a csúcspontok fokszám-, közelség- 
és köztesség-centralitásértékek szerinti rendezéseire építkezve optimalizáljuk 
és gyorsítjuk a doboz-lefedési algoritmusokat.

 
4. ábra. Példa: Az BN  értékének alakulása az Bl  függvényében a mohó színezési és a CBB 

algoritmusok esetén. 

Eredmények 
A harmadik fejezetben a csúcspontok 3 fogalom szerinti 2-2 rendezése függvényében vizsgáljuk 
a doboz-lefedési algoritmusok eredményeit. 

Mind az Erdős-Rényi, mind a Barabási-Albert hálózatok esetén 
paraméterkombinációnként 200-200 eset átlagát hasonlítjuk a rendezések minimumával. Ha nem 
egyenletes eloszlás szerint, hanem a centralitásfogalmak szerinti növekvő és csökkenő sorrendjei 
alapján rendezzük a csúcspontokat és így 6 rendezés esetén hajtják végre a gráefedési 
algoritmusokat, akkor a véletlen sorrendek átlagánál mindig kevesebb doboz szükséges a gráfok 
lefedéséhez. 

 
5. ábra. Erdős-Rényi gráf: 10,  0.1n p   . 

4. ábra. Példa: Az NB értékének alakulása az lB 
 függvényében a mohó színezési és  

a CBB algoritmusok esetén.

Eredmények

A harmadik fejezetben a csúcspontok 3 fogalom szerinti 2-2 rendezése függ-
vényében vizsgáljuk a doboz-lefedési algoritmusok eredményeit.

Mind az Erdős-Rényi, mind a Barabási-Albert hálózatok esetén paraméter-
kombinációnként 200-200 eset átlagát hasonlítjuk a rendezések minimumá-
val. Ha nem egyenletes eloszlás szerint, hanem a centralitásfogalmak szerinti 

mohó színezési algoritmus
CBB algoritmus
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növekvő és csökkenő sorrendjei alapján rendezzük a csúcspontokat, és így 
6 rendezés esetén hajtják végre a gráflefedési algoritmusokat, akkor a véletlen 
sorrendek átlagánál mindig kevesebb doboz szükséges a gráfok lefedéséhez.

 
4. ábra. Példa: Az BN  értékének alakulása az Bl  függvényében a mohó színezési és a CBB 

algoritmusok esetén. 

Eredmények 
A harmadik fejezetben a csúcspontok 3 fogalom szerinti 2-2 rendezése függvényében vizsgáljuk 
a doboz-lefedési algoritmusok eredményeit. 

Mind az Erdős-Rényi, mind a Barabási-Albert hálózatok esetén 
paraméterkombinációnként 200-200 eset átlagát hasonlítjuk a rendezések minimumával. Ha nem 
egyenletes eloszlás szerint, hanem a centralitásfogalmak szerinti növekvő és csökkenő sorrendjei 
alapján rendezzük a csúcspontokat és így 6 rendezés esetén hajtják végre a gráefedési 
algoritmusokat, akkor a véletlen sorrendek átlagánál mindig kevesebb doboz szükséges a gráfok 
lefedéséhez. 

 
5. ábra. Erdős-Rényi gráf: 10,  0.1n p   . 

5. ábra. Erdős-Rényi gráf: n=10, p=0.1.

Erdős-Rényi gráfok doboz-lefedése

Az Erdős-Rényi gráfmodell két egyenértékű véletlen gráfok előállítására al-
kalmas hálózatelméleti model (Erdős–Rényi 1959; Gilbert 1959). Jelen 
dolgozatban azon értelmezést használjuk, mely szerint adott n darab csúcspont 
és páronként közöttül minden él ugyanakkora, egymástól független, előre 
rögzített p valószínűséggel létezik. 

A dolgozatbeli szimulációk során a gráfok csúcsszámát állandóan 100-ra 
állítjuk, a p valószínűséget pedig esetenként 0.1-gyel növeljük.

A 2. táblázatban a mohó színezési algoritmus és a CBB esetén a csúcspontok 
200-200 véletlen sorrendje alapján ismertetjük egy n=100, p=0.1 paraméte-
rekkel generált Erdős-Rényi gráf lefedéséhez szükséges dobozok számának 
átlagát és minimumát.
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lB 1 2 3 4 5

átlag(mohó színezési alg.) 100 45.66 14.77 2 1
min(mohó színezési alg.) 100 43 12 2 1
átlag(CBB) 100 45.90 14.94 2 1
min(CBB) 100 43 13 2 1

2. táblázat.  A mohó színezési és a CBB algoritmusok eredményei egy Erdős-Rényi 
(n=100 és p=0.1) gráfon.

A 6. ábrán a mohó színezési algoritmus esetén hasonlítjuk össze a csúcspontok 
200 véletlen sorrendjének átlagát és minimumát a 6 darab rendezés által meg-
határozott minimummal. Hasonlóan az előző példához, itt is egy egy n=100 
és p=0.1 paraméterekkel generált Erdős-Rényi gráf szimulációs eredményeit 
ismertetjük.

Erdős-Rényi gráfok doboz-lefedése 
Az Erdős-Rényi gráfmodell két egyenértékű véletlen gráfok előállítására alkalmas 
hálózatelméleti model (ERDŐS–RÉNYI 1959; GILBERT 1959). Jelen dolgozatban, azon értelmezést 
használjuk, mely szerint adott n darab csúcspont és páronként közöttül minden él ugyanakkora, 
egymástól független, előre rögzített p valószínűséggel létezik.  

A dolgozatrész szimuláció során a gráfok csúcsszámát állandóan 100-ra állítjuk, a p 
valószínűség pedig esetenként 0.1-gyel növeljük. 

A 2. táblázatban a mohó színezési algoritmus és a CBB esetén a csúcspontok 200-200 
véletlen sorrendjei alapján ismertetjük egy 100,  0.1n p   paraméterekkel generált Erdős-Rényi 
gráf lefedéséhez szükséges dobozok számának átlagát és minimumát. 

Bl  1 2 3 4 5 

átlag(mohó színezési alg.) 100 45.66 14.77 2 1 

min(mohó színezési alg.) 100 43 12 2 1 

átlag(CBB) 100 45.90 14.94 2 1 

min(CBB) 100 43 13 2 1 

2. táblázat.  A mohó színezési és a CBB algoritmusok eredményei egy Erdős-Rényi 
(n=100 és p=0.1) gráfon. 

A 6. ábrán a mohó színezési algoritmus esetén hasonlítjuk össze a csúcspontok 200 véletlen 
sorrendjének átlagát és minimumát a 6 darab rendezés által meghatározott minimummal. 
Hasonlóan az előző példához, itt is egy egy n=100 és p=0.1 paraméterekkel generált Erdős-
Rényi gráf szimulációs eredményeit ismertetjük. 

 
6. ábra. A mohó színezési algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett eseteinek 

összehasonlítása egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráf esetén. 

6. ábra. A mohó színezési algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett 
eseteinek összehasonlítása egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráf esetén.

átlag(mohó szín. alg.)
min(mohó szín. alg.)
min(rendezett mohó szín. alg.)
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A 6. ábra eredményeit a 3. táblázatban közöljük: 

lB 1 2 3 4 5

átlag(pontok véletlen sorrendje) 100 44.76 13.95 2 1
minimum(pontok véletlen sorrendje) 100 40 11 2 1
fokszám-centralitás szerint növekvő 100 41 12 2 1
közelség-centralitás szerint növekvő 100 44 12 2 1
köztesség-centralitás szerint növekvő 100 41 11 2 1
fokszám-centralitás szerint csökkenő 100 48 17 2 1
közelség-centralitás szerint csökkenő 100 49 16 2 1
köztesség-centralitás szerint csökkenő 100 46 16 2 1
minimum(rendezések) 100 41 11 2 1

3. táblázat. A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab 
rendezés által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlí-

tása a mohó színezési algoritmus esetén egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráfon.

A táblázatban a csúcspontok véletlen sorrendjének átlaga és minimuma után 
a rendezések által meghatározott eredményeket írtuk le. Továbbá a 6 darab 
rendezés által meghatározott lefedésekhez szükséges dobozok számának mi-
nimumát is ismertettük.

Ugyanezen összehasonlítást a CBB algoritmus esetén a 7. ábrán és a 4. táb-
lázatban közöljük.
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A 6. ábra eredményeit a 3. táblázatban közöljük:  

Bl  1 2 3 4 5 

átlag(pontok véletlen sorrendje) 100 44.76 13.95 2 1 

minimum(pontok véletlen sorrendje) 100 40 11 2 1 

fokszám-centralitás szerint növekvő 100 41 12 2 1 

közelség-centralitás szerint növekvő 100 44 12 2 1 

köztesség-centralitás szerint növekvő 100 41 11 2 1 

fokszám-centralitás szerint csökkenő 100 48 17 2 1 

közelség-centralitás szerint csökkenő 100 49 16 2 1 

köztesség-centralitás szerint csökkenő 100 46 16 2 1 

minimum(rendezések) 100 41 11 2 1 

3. táblázat. A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab rendezés 
által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlítása a mohó színezési 

algoritmus esetén egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráfon. 

A táblázatban a csúcspontok véletlen sorrendjének átlaga és minimuma után a rendezések 
által meghatározott eredményeket írtuk. Továbbá, a 6 darab rendezés által meghatározott 
lefedésekhez szükséges dobozok számának minimumát is ismertettük. 

Ugyanezen összehasonlítást a CBB algoritmus esetén a 7. ábrán és a 4. táblázatban 
közöljük. 

 
7. ábra. A CBB algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett eseteinek 

összehasonlítása egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráf esetén. 

7. ábra. A CBB algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett eseteinek 
összehasonlítása egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráf esetén.

Szimulációink alapján a centralitások szerinti rendezéseket használó CBB  
lB szerinti eredményei, akárcsak a mohó színezési algoritmus esetén, mindig 
optimálisabbak a véletlen sorrendek átlagánál, de nem jobbak a véletlen sor-
rendek minimumánál.

lB 1 2 3 4 5
átlag(pontok véletlen sorrendje) 100 47.13 15.57 2.62 1
minimum(pontok véletlen sorrendje) 100 43 12 2 1
fokszám-centralitás szerint növekvő 100 42 14 3 1
közelség-centralitás szerint növekvő 100 44 14 3 1
köztesség-centralitás szerint növekvő 100 46 14 3 1
fokszám-centralitás szerint csökkenő 100 52 17 3 1
közelség-centralitás szerint csökkenő 100 50 20 4 1
köztesség-centralitás szerint csökkenő 100 52 17 4 1
minimum(rendezések) 100 42 14 3 1

4. táblázat. A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab 
rendezés által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlí-

tása a CBB algoritmus esetén egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráfon.

átlag(mohó szín. alg.)
min(mohó szín. alg.)
min(rendezett mohó szín. alg.)
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A 2. és a 4. táblázatok alapján a rendezések minimuma mindig jobb a véletlen 
sorrendek átlagánál. Mi több, mindig a centralitásértékek szerinti növekvő sor-
rendek adják a rendezések minimumát. Talán az intuícióval ellentétes ezen ered-
ményünk, de a megállapítás következetessége a példagráfon is végigvezethető. 

Szimulációink alapján a centralitások szerinti rendezéseket használó CBB Bl szerinti eredményei, 
akárcsak a mohó színezési algoritmus esetén, mindig optimálisabbak a véletlen sorrendek 
átlagánál, de nem jobbak a véletlen sorrendek minimumánál. 

Bl  1 2 3 4 5 

átlag(pontok véletlen sorrendje) 100 47.13 15.57 2.62 1 

minimum(pontok véletlen sorrendje) 100 43 12 2 1 

fokszám-centralitás szerint növekvő 100 42 14 3 1 

közelség-centralitás szerint növekvő 100 44 14 3 1 

köztesség-centralitás szerint növekvő 100 46 14 3 1 

fokszám-centralitás szerint csökkenő 100 52 17 3 1 

közelség-centralitás szerint csökkenő 100 50 20 4 1 

köztesség-centralitás szerint csökkenő 100 52 17 4 1 

minimum(rendezések) 100 42 14 3 1 

4. táblázat. A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab rendezés 
által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlítása a CBB 

algoritmus esetén egy Erdős-Rényi (n=100, p=0.1) gráfon. 

A 2. és a 4. táblázatok alapján a rendezések minimuma mindig jobb a véletlen sorrendek 
átlagánál. Mi több, mindig a centralitásértékek szerinti növekvő sorrendek adják a rendezések 
minimumát. Talán az intuícióval ellentétes ezen eredményünk, de a megállapítás 
következetessége a példa gráfon is végigvezethető.  

 
8. ábra. A példa gráf lefedése CBB algoritmussal az 2Bl  esetben, a csúcspontok fokszám 

szerinti csokkenő rendezése (a) és növekvő rendezés alesetei (az első aleset (b) valószínűsége 1
6

, 

a másodiké (c) pedig  5
6

) esetén. 

 

8. ábra. A példagráf lefedése CBB algoritmussal az lB=2 esetben, a csúcspontok 
fokszám szerinti csökkenő rendezése (a) és növekvő rendezés alesetei (az első 
aleset (b) valószínűsége 1 6 , a másodiké (c) pedig 5 6 ) esetén.

Ha a példagráfot a CBB algoritmussal fedjük le a csúcspontok fokszám szerinti 
növekvő sorrendje alapján az lB=2 esetben, akkor determinisztikusan 4 doboz-
ra lesz szükség. Továbbá, ha a fokszámok szerinti csökkkenő sorrend alapján 
fedjük le a gráfot, akkor 1 6  valószínűséggel 4 dobozra és 5 6 valószínűséggel 
csak 3-ra lesz szükség. A 9. ábra alapján is kijelenthetjük, hogy a rendezésekkel 
nem garantáljuk a determinisztikusságot, amennyiben több csúcspont cent-
ralitásértékei megegyezőek.
Ahogyan a p gráfsűrűséget növeljük, egyre kevésbé éredekes a doboz-lefedési 
feladat, hiszen csökken a gráfok átmérője. Szimulációink alapján a p para-
méter bármely értéke esetén mindig teljesülnek az alfejezet megállapításai. 
Továbbá, a módosított algoritmusokunk által meghatározott szükséges dobo-
zok száma nem mindig kisebb vagy egyenlő, mint a legjobb véletlen eredmény. 
Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy a rendezéseket használó módosított algorit-
musok eredményesek, hiszen rendezések általi eredmény mindig optimálisabb 
vagy egyenlő, mint az átlag és még gyorsabb is.

Barabási-Albert gráfok doboz-lefedése

Az Erdős-Rényi gráfok élei egymástól függetlenül ugyanakkora valószínűség-
gel léteznek, ami valós adatok esetén ritkán teljesül. Albert Réka és Barabási 
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Albert-László preferenciális kapcsolódás modelljében mindig újabb és újabb 
csúcspontok csatlakoznak a már meglévő gráfhoz. Az új csúcspont mindig egy 
rögzített élszámmal rendelkezik, és az új és egy régi csúcspont összekötésének 
valószínűsége arányos a régebbi csúcspont aktuális fokszámával.
Így a Barabási-Albert hálózatok létrehozása során egy irányítatlan gráfot ge-
nerálunk. Kezdetben egy pontosan nem definiált, legalább két csúcspontból 
álló gráfból indulunk ki, amelyben minden csúcsponthoz legalább egy él vezet. 
Majd minden egyes lépésben egy újabb csúcspontot csatlakoztatunk a gráfhoz, 
amely a régi gráfhoz legfeljebb rögzített számú éllel kapcsolódik hozzá úgy, 
hogy a kapcsolódás valószínűsége arányos azok pillanatnyi fokszámával.

Ha a példa gráfot a CBB algoritmussal fedjük le a csúcspontok fokszám szerinti növekvő 
sorrendje alapján az 2Bl   esetben , akkor determinisztikusan 4 dobozra lesz szükség. Továbbá, 

ha a fokszámok szerinti csökkkenő sorrend alapján fedjük le a gráfot, akkor 1
6

 valószínűséggel 4 

dobozra és 5
6

valószínűséggel csak 3-ra lesz szükség. A 109 ábra alapján is kijelenthetjük, hogy a 

rendezésekkel nem garantáljuk a determinisztikusságot, amennyiben több csúcspont 
centralitásértékei megegyezőek. 

Ahogyan a p gráfsűrűséget növeljük, úgy egyre kevésbé éredekes a doboz-lefedési feadat, 
hiszen csökken a gráfok átmérője. Szimulációink alapján a p paraméter bármely értéke esetén 
mindig teljesülnek az alfejezet megállapításai. Továbbá, a módosított algoritmusokunk által 
meghatározott szükséges dobozok száma nem mindig kisebb vagy egyenlő, mint a legjobb 
véletlen eredmény. Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy a rendezéseket használó módosított 
algoritmusok eredményesek, hiszen rendezések általi eredmény mindig optimálisabb vagy 
egyenlő, mint az átlag úgy, hogy gyorsabb. 

Barabási-Albert gráfok doboz-lefedése 
Az Erdős-Rényi gráfok élei egymástól függetlenül ugyanakkora valószínűséggel léteznek, ami 
valós adatok esetén ritkán teljesül. Albert Réka és a Barabási Albert-László preferenciális 
kapcsolódás modelljében mindig újabb és újabb csúcspontok csatlakoznak a már meglévő 
gráfhoz. Az új csúcspont mindig egy rögzített élszámmal rendelkezik és az új és egy régi 
csúcspont összekötésének valószínűsége arányos a régebbi csúcspont aktuális fokszámával. 

Így a Barabási-Albert hálózatok létrehozása során egy irányítatlan gráfot generálunk. 
Kezdetben egy pontosan nem definiált, legalább két csúcspontból és álló gráfból indulunk ki, 
amelyben minden csúcsponthoz legalább egy él vezet. Majd minden egyes lépésben egy újabb 
csúcspontot csatlakoztatunk a gráfhoz, amely a régi gráfhoz legfeljebb rögzített számú éllel 
kapcsolódik hozzá úgy, hogy a kapcsolódás valószínűsége arányos azok pillanatnyi fokszámával. 

 
9. ábra. Barabási-Albert gráf: k=3, m=1, n=100. 

9. ábra. Barabási-Albert gráf: k=3, m=1, n=100.

Tehát a preferenciális kapcsolódás modellben három paramétere van a gráfnak: 
k a kezdeti gráf csúcspontjainak száma, m az új csúcspontok élszáma és n a csúcs-
pontok száma a generálás végén. Az egyszerűség kedvéért a 9. ábrán található pél-
dában a kezdeti m darab csúcspont egy 3 csúcspontból álló teljes gráf, amelynek 
nagyobb pontokkal jelölt csúcspontjai több szomszéddal is össze vannak kötve, 
míg a később hozzáadott csúcsok általában csak egy éllel rendelkeznek.

A Barabási-Albert hálózatok generálása egyszerű. Első lépésben egy vek-
torba írjuk a kezdeti gráf éleit úgy, hogy a vektor páratlan indexű helyeire 
az élek egyik csomópontja, a páratlan indexűekre pedig az élek második 
csomópontja kerül.
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Ha egy 3 csúcspontból álló teljes gráfból indulunk ki, akkor a következőképpen 
néz ki a vektor: 1, 2, 1, 3, 2, 3.

Majd egy új csúcspontot úgy csatlakoztatunk a gráfhoz, hogy az legfeljebb 
m darab éllel rendelkezzen. Az algoritmus generál m darab számot az 1 és 
a vektor aktuális hossza közötti természetes számok közül. Ha a példában 
m=1, akkor a 4. csúcs generált száma lehet például a következő: 3. Így él kerül 
a 4. csúcspont és a vektor 3. indexén található csúcspontja közé, majd az új él 
bekerül a vektor végére. Például: 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4.
Ezt a lépéssorozatot addig ismételjük, ameddig az utolsó csúcspont is csat-
lakozik. A dolgozatban mindig 100 csúcsponttal rendelkező gráfokat gere-
rálunk. 

A Barabási-Albert-gráfok sűrűségét leginkább azon m paraméter hatá-
rozza meg, amely mindig a legújabb csúcspont leendő éleinek számát jelöli. 
Egyértelmű, hogy ha a kezdeti teljes gráf pontjainak száma nagyon kicsi a végső 
gráf csúcsainak számához képest, akkor annak mérete nem befolyásolja a le-
fedéshez szükséges dobozok számát.

Éppen ezért a doboz-lefedési algoritmusok során az n=100 és k=3 értékek 
mellett az m vizsgálati értékét mindig 5-tel növeljük. A Barabási-Albert-gráfok 
vizsgálata során, akárcsak az Erdős-Rényi-félék esetén, amiképpen növeljük 
a gráfsűrűséget, úgy egyre jobban egyszerűsödik a feladat.

Az 5. táblazatban a mohó színezési és a CBB algoritmusokat hasonlítjuk össze 
a csúcspontok 200-200 egyenletes eloszlás szerinti véletlen sorrendjei alapján 
egy k=2, m=1 és n=100 paraméterekkel generált Barabási-Albert-gráf esetén.

lB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
átlag(mohó szín. alg.) 100 73.08 29.27 19.61 12.16 9.74 4.22 3.67 2.43 2 1
min(mohó szín. alg.) 100 71 29 19 11 9 4 3 2 2 1

átlag(CBB) 100 73.08 29.24 19.60 12.12 9.75 4.18 3.68 2.45 2 1
min(CBB) 100 71 29 19 11 9 4 3 2 2 1

5. táblázat. A mohó színezési és a CBB algoritmusok eredményei egy Barabási-Albert 
(k=2, m=1, n=100) gráfon.

Ugyanakkor a 6 darab rendezéssel által meghatározott szükséges dobozok 
számának minimumát gyorsabban meghatároztuk a Barabási-Albert-gráfok 
esetén is, ekképpen egy optimálisabb vagy megegyező eredményt kaptunk 
a véletlen sorrendek átlagához viszonyítva.

A 10. ábrán egy k=2, m=1 és n=100 paraméterekkel generált Barabási-Albert-
gráf lefedéséhez szükséges dobok számának alakulását közöljük a csúcspontok 
véletlen sorrendjei és a 6 darab rendezés alapján.
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A 10. ábrán egy k=2, m=1 és n=100 paraméterekkel generált Barabási-Albert gráf lefedéséhez 
szükséges dobok számának alakulását közöljük a csúcspontok véletlen sorrenjei és a 6 darab 
rendezés alapján. 

 
10. ábra. A mohó színezési algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett eseteinek 

összehasonlítása egy Barabási-Albert (k=2, m=1 és n=100) gráf esetén. 

Az eredményeket az Bl  értékének függvényében a 6. táblázatban ismertetjük, amelyek alapján a 
centralitásfogalmak szerinti rendezések minimuma megegyezik a csúcspontok 200 véletlen 
sorrendjeinek minimumával. 

Bl  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

átlag(pontok véletlen sorr.) 100 67.15 35.5 26.4 16.6 13.9 6.1 4.8 3 2 1 

min(pontok véletlen sorr.) 100 65 35 25 16 13 6 4 3 2 1 

fokszám-centralitás/növ 100 65 35 26 17 14 6 5 3 2 1 

közelség-centralitás/növ 100 65 35 25 16 13 6 4 3 2 1 

köztesség-centralitás/növ 100 65 35 25 17 13 6 4 3 2 1 

fokszám-centralitás/csökk 100 73 36 28 18 14 6 5 3 2 1 

közelség-centralitás/csökk 100 73 36 27 17 14 6 5 3 2 1 

köztesség-centralitás/csökk 100 73 36 28 17 14 6 5 3 2 1 

min (rendezések) 100 65 35 25 16 13 6 4 3 2 1 

6. táblázat.  A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab rendezés 
által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlítása a mohó színezési 

algoritmus esetén egy Barabási-Albert k=2, m=1, n=100) gráf esetén. 

10. ábra. A mohó színezési algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett 
eseteinek összehasonlítása egy Barabási-Albert (k=2, m=1 és n=100) gráf esetén.

Az eredményeket az lB értékének függvényében a 6. táblázatban ismertetjük, 
amelyek alapján a centralitásfogalmak szerinti rendezések minimuma meg-
egyezik a csúcspontok 200 véletlen sorrendjének minimumával.

lB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

átlag(pontok véletlen sorr.) 100 67.15 35.5 26.4 16.6 13.9 6.1 4.8 3 2 1
min(pontok véletlen sorr.) 100 65 35 25 16 13 6 4 3 2 1
fokszám-centralitás/növ 100 65 35 26 17 14 6 5 3 2 1
közelség-centralitás/növ 100 65 35 25 16 13 6 4 3 2 1
köztesség-centralitás/növ 100 65 35 25 17 13 6 4 3 2 1
fokszám-centralitás/csökk 100 73 36 28 18 14 6 5 3 2 1
közelség-centralitás/csökk 100 73 36 27 17 14 6 5 3 2 1
köztesség-centralitás/csökk 100 73 36 28 17 14 6 5 3 2 1
min (rendezések) 100 65 35 25 16 13 6 4 3 2 1

6. táblázat.  A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab 
rendezés által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlítása 
a mohó színezési algoritmus esetén egy Barabási-Albert (k=2, m=1, n=100) -gráf esetén.

átlag(mohó szín. alg.)
min(mohó szín. alg.)
min(rendezett mohó szín. alg.)
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Egy k=2, m=1, n=100 paraméterekkel generált Barabási-Albert gráf esetén 
a CBB algoritmus eredményeit a 11. ábrán mutatjuk be. E vizsgált esetben is 
a 6 rendezés minumuma megegyezik a csúcspontok 200 véletlen sorrendjének 
minumumával.

Egy k=2, m=1, n=100 paraméterekkel generált Barabási-Albert gráf esetén a CBB algoritmus 
eredményeit a 11. ábrán mutatjuk be. E vizsgált esetben is a 6 rendezés minumuma megegyezik 
a csúcspontok 200 véletlen sorrendjének minumumával. 

 
11. ábra. A mohó színezési algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett eseteinek 

összehasonlítása egy Barabási-Albert k=2, m=1, n=100) gráf esetén. 

Az eredményeket az Bl  értékének függvényében a 6. táblázatban ismertetjük, amelyek alapján a 
centralitásfogalmak szerinti rendezések minimuma megegyezik a csúcspontok 200 véletlen 
sorrendjeinek minimumával. 

Bl  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

átlag(pontok véletlen sorr.) 100 70.97 31.12 22.53 14.12 9.8 7.8 5.7 3 2 1 

min(pontok véletlen sorr.) 100 69 31 20 14 9 7 5 3 2 1 

fokszám-centralitás/növ 100 69 31 20 14 9 8 6 3 2 1 

közelség-centralitás/növ 100 69 31 20 14 9 7 5 3 2 1 

köztesség-centralitás/növ 100 69 31 21 14 10 8 5 3 2 1 

fokszám-centralitás/csökk 100 76 31 24 14 10 8 6 3 2 1 

közelség-centralitás/csökk 100 76 31 24 14 10 8 6 3 2 1 

köztesség-centralitás/csökk 100 76 31 24 14 10 8 6 3 2 1 

min (rendezések) 100 69 31 20 14 9 7 5 3 2 1 

7. táblázat.  A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab rendezés 
által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlítása a CBB 

algoritmus esetén egy Barabási-Albert k=2, m=1, n=100) gráf esetén. 

11. ábra. A mohó színezési algoritmus véletlen és centralitásfogalmak szerint rendezett 
eseteinek összehasonlítása egy Barabási-Albert (k=2, m=1, n=100) -gráf esetén.

Az eredményeket az lB értékének függvényében a 7. táblázatban ismertetjük, 
amelyek alapján a centralitásfogalmak szerinti rendezések minimuma meg-
egyezik a csúcspontok 200 véletlen sorrendjeinek minimumával.

átlag(mohó szín. alg.)
min(mohó szín. alg.)
min(rendezett mohó szín. alg.)
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lB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

átlag(pontok véletlen sorr.) 100 70.97 31.12 22.53 14.12 9.8 7.8 5.7 3 2 1
min(pontok véletlen sorr.) 100 69 31 20 14 9 7 5 3 2 1
fokszám-centralitás/növ 100 69 31 20 14 9 8 6 3 2 1
közelség-centralitás/növ 100 69 31 20 14 9 7 5 3 2 1
köztesség-centralitás/növ 100 69 31 21 14 10 8 5 3 2 1
fokszám-centralitás/csökk 100 76 31 24 14 10 8 6 3 2 1
közelség-centralitás/csökk 100 76 31 24 14 10 8 6 3 2 1
köztesség-centralitás/csökk 100 76 31 24 14 10 8 6 3 2 1
min (rendezések) 100 69 31 20 14 9 7 5 3 2 1

7. táblázat.  A csúcspontok 200 véletlen sorrendjének átlaga és minimuma, a 6 darab 
rendezés által meghatározott dobozok számának és ezek minimumának összehasonlí-

tása a CBB algoritmus esetén egy Barabási-Albert (k=2, m=1, n=100) -gráf esetén.

Az Erdős-Rényi-gráfokhoz hasonlóan a Barabási-Albert-gráfok esetén is 
a csúcspontok centralitásfogalmak szerint növekvő sorrendbe helyezésével 
jobb ereményt érünk el a csökkenő sorrendbe helyezéshez viszonyítva. Tehát, 
ha a módosított algoritmusunk egy tetszőleges centralitásfogalom szerint 
növekvő sorrend alapján fed le egy gráfot, akkor kevesebb doboz szükséges, 
mintha a csökkenő sorrendet használná ugyanazon rögzített példa esetén.

Paraméterkombinációnként 1000-1000 egyedi gráfpéldányt vizsgálva, 
a Barabási-Albert-gráfok esetén is  a csúcspontok szerint rendezése esetén 
jobb eredményt értünk el a véletlen sorrendek átlagnál. 

Mi több, itt is teljesül, hogy amennyiben növeljük a gráfsűrűséget, annál 
inkább egyszerűsödik a feladat, hiszen csökken a vizsgát gráfok átmérője. 
Megjegyezzük, hogy habár a rendezések eredményeinek minimuma összes-
ségében jobb eredményt ad az átlagnál, ennek ellenére a doboz-lefedési al-
goritmusokkal nem garantáljuk determinisztikusságát, hiszen a csúcspontok 
centralitásértékei megegyezhetnek.

A dolgozatrész alapján kijelenthetjük, hogy a 6 darab rendezések általi va-
lószínűségi eredmény jobb, mint az átlag, viszont nem mindig jobb, mint 
a legjobb véletlen eredmény.

Összegzés és következtetés

Jelen dolgozat alapján három centralitásfogalom segítségével az Erdős-Rényi  
illetve Barabási-Albert gráfok esetén vizsgáltuk a mohó színezési algoritmus 
illetve CBB-vel optimalizálási és gyorsítási lehetőségeit.



53Doboz-lefedési gráfalgoritmusok optimalizálása és gyorsítása…

A 6 darab rendezéssel sem a mohó színezési, sem a CBB algoritmus esetén 
nem kapunk feltétlenül jobb eredményt a csúcspontok 200 véletlen sorrend-
jéhez viszonyítva.

Továbbá, mivel a rendezésekkel nem garantáljuk, hogy determinisztiku-
sak legyenek a dobozlefedési algoritmusok, így érdemes a tapasztali szórást 
számolni mind a véletlen sorrendek, mind a rendezések által meghatározott 
eredmények esetén.

A dolgozat alapján kijelenthetjük, hogy az Erdős-Rényi illetve Barabási-
Albert gráfok mohó színezési algoritmussal illetve CBB-vel való lefedése esetén 
az algoritmusok alkalmazása előtt érdemes a csúcspontokat fokszám-, közel-
ség- és köztesség-centralitások szerint rendezni. Gyorsabb és optimalitásban 
megegyező eredményt kapunk, ha az ekképpen módosított doboz-lefedési 
algotitmusokat alkalmazzuk.
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