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1. fejezet

Bevezetés

Jelen dokumentum a jelöltnek a doktori fokozat 2005-ös megszerzése óta végzett tudományos munkáját foglalja
össze. A tézisek alapját jelentő 10 válogatott publikációra a T kezdetű hivatkozások ([T1]-[T10]) vonatkoznak.
A jelölt egyéb publikációira történő hivatkozások E betűvel kezdődnek; a kezdőbetű nélküli, tehát csak számmal
jelölt referenciák pedig egyéb szakirodalmi hivatkozások.

1.1. Háttér és motiváció
Az informatika számos területén játszanak kulcsszerepet kombinatorikus algoritmusok, mint például

• Operációs rendszerekben az erőforrások optimális kiosztásában

• Távközlési hálózatok optimalizálásában

• Programok fordítása során végzett transzformációban és optimalizációban

• Kritikus rendszertulajdonságok formális verifikációjában

Az algoritmusok bonyolultságának klasszikus elmélete szerint e problémák szinte mindegyike az úgynevezett
NP-nehéz problémák körébe tartozik [E22]. Így nem remélhető olyan egzakt algoritmus e problémákra, melynek
lépésszáma az input méretének polinomjával becsülhető felülről. Ez azonban nem változtat azon, hogy a gyakorlat-
ban szükség van e problémák minél jobb megoldására, vagy legalább a bonyolultság okának és jellegzetességeinek
megértésére.

Ezért az utóbbi időben kialakult az algoritmikus bonyolultság elméletének egy új megközelítése, mely a problé-
mák legrosszabb esetre vonatkozó bonyolultságának vizsgálata helyett a tipikusnak tekinthető probléma példányok
bonyolultságának vizsgálatára fókuszál. Ha ugyanis egy probléma NP-nehéz, ez csupán annyit jelent, hogy való-
színűleg nincs olyan algoritmus, mely minden probléma példányon – vagy másképp fogalmazva: a legrosszabb
esetben is – hatékony lenne. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a probléma példányok jelentős hányadát – szeren-
csés esetben éppen a gyakorlatban előfordulókat – hatékonyan meg tudjuk oldani. Gondoljunk például a Sudokura:
nincs olyan módszerünk, mely minden esetben hatékonyan megoldja a rejtvényt, de vannak könnyebb és nehezebb
példányok, és bizonyos módszerekkel a könnyűeket valóban gyorsan meg tudjuk oldani.

Mivel az új megközelítés nem problémák, hanem probléma példányok bonyolultságát vizsgálja, így fontos
szerep jut az empirikus vizsgálatoknak, valamint a mérési eredményeket megmagyarázó – általában statisztikus –
modelleknek. Itt tehát hasonló szereposztás és együttműködés van kialakulóban, mint a természettudományokban
(pl. kísérleti fizika és elméleti fizika) [E18].

Az új bonyolultságelméleti vizsgálatok egyik központi kérdése, hogy min múlik az egyes probléma példányok
bonyolultsága, vagyis mitől lesz az egyik probléma példány lényegesen bonyolultabb, mint egy másik, méretében
hasonló példány. A tapasztalt bonyolultságbeli eltérés bizonyos esetekben algoritmusfüggő, azaz az adott algo-
ritmus számára az egyik példány nagyobb kihívást jelent a másiknál. Más esetekben azonban úgy tűnik, hogy
egy általánosabb jelenségről van szó, mivel nagyon különböző elven működő algoritmusok is ugyanazt a példányt
találják nehéznek illetve könnyűnek.

A bonyolultság forrásának megértése természetesen nem csupán elméleti érdekesség, hanem hosszútávon hoz-
zásegít minket ahhoz, hogy hatékonyabb algoritmusokat készítsünk.
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1.2. Néhány alapvető eredmény
A következőkben néhány példát láthatunk a bonyolultságelmélet újfajta eredményeire, a vizsgált jelenségekre és
az alkalmazott módszerekre.

1.2.1. Kiugróan nagy futási idők
Egy probléma megoldására szolgáló különböző algoritmusok futásideje között természetesen óriási eltérés lehet.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy már egyetlen algoritmus esetén is, ha azt különböző, egyébként hasonló
méretű és struktúrájú inputokra futtatjuk, sok esetben nagyon nagy szórást tapasztalhatunk a futásidőben. Sőt,
randomizált (tehát véletlen döntéseket is használó) algoritmusok esetén még egyetlen probléma példány esetén is,
az algoritmus különböző futásai nagyon eltérő futásidőket produkálhatnak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pl. egy algoritmus bizonyos méretű probléma példányokat általában 1-2
perc alatt old meg, de előfordul, hogy egy másodperc alatt elkészül, és az is, hogy a futás napokat vesz igénybe.
Az ilyen kiugró idők persze nem gyakoriak, de közel sem annyira ritkák, mint azt várnánk. A futási idő elosz-
lása jellemzően messze van a normális eloszlástól: a Gauss-féle haranggörbe helyett sokkal szélesebben elnyúló
görbékkel találkozunk [53].

Ez szemléletesen azt jelenti, hogy az algoritmusnak néha szerencséje van: véletlenül pont a megfelelő dön-
téseket hozva, nagyon hamar eljut a megoldáshoz. Máskor épp fordítva, véletlenül szerencsétlen irányokba kezd
kutatni, és csak nagyon sokára derül ki, hogy a keresési térnek egy meddő területére tévedt.

1.2.2. Gyakori újraindítás
A fenti jelenségnek egy érdekes felhasználását jelenti a gyakori újraindítás stratégiája. Az előző gondolatmenetet
folytatva, tegyük fel, hogy van egy randomizált algoritmusunk, mely adott méretű probléma példányokat általában
1-2 perc alatt old meg. Tegyük fel, hogy az algoritmus már 2 perce fut. A javaslat az, hogy állítsuk le és futtassuk
újra. Ez tulajdonképpen egy meglepő ötlet, hiszen azt gondolhatnánk, hogy az algoritmus már sok tudást össze-
gyűjtött a probléma példányról, és esetleg pár másodperc múlva el is készülne, így pedig ismét a nulláról indulunk
és kárba vész a felhasznált idő.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az intuícióval szemben, a gyakori újraindítás stratégiája általában je-
lentős megtakarítást eredményez. Ennek oka, hogy minél hosszabb ideje fut már az algoritmus, annál valószínűbb,
hogy véletlenül pont egy kiugróan hosszú ideig tartó futással van dolgunk. Az újraindítás révén ez elkerülhető;
sőt, arra is van esélyünk, hogy a következő futás esetleg egy kiugróan rövid lesz.

Természetesen nem mindegy, hogy mennyi idő után indítjuk újra az algoritmust. Ha ismert a futásidő eloszlása,
akkor pontosan kiszámítható az optimális újraindítási idő [65]. Ha a futásidő eloszlásáról nem tudunk semmit,
akkor érdemes viszonylag kis újraindítási idővel kezdeni, majd minden újraindítás után növelni az újraindítási
időt. Az algoritmus ismételt futtatásai és újraindításai arra is lehetőséget adnak, hogy menet közben gépi tanulási
módszerekkel tanuljunk meg minél többet a futásidő eloszlásáról, és a bővülő tudást felhasználva, egyre jobban
közelítsük az optimális újraindítási időt [76].

Ha az algoritmus determinisztikus, vagyis ugyanazon inputon futtatva mindig ugyanazt csinálja, az újrain-
dítás természetesen nem segít. Másképpen fogalmazva, érdemes a determinisztikus algoritmust véletlen elemek
beépítésével randomizálni, mert így már használható lesz az újraindítás eszköztára [54].

1.2.3. Fázisátmenet
Tekintsünk egy eldöntési problémát. Pl. tegyük fel, hogy egy Sudoku-tábla egyes celláiba véletlenszerűen beírunk
számokat, és a kérdés, hogy befejezhető-e a Sudoku úgy, hogy a végeredmény megfeleljen a szabályoknak. Ha
csak kevés cellába írtunk kezdetben számot, akkor nagy valószínűséggel kiegészíthető a Sudoku. Ha pedig a tábla
nagy részét kitöltjük véletlen módon, akkor nagy valószínűséggel nem oldható meg a rejtvény.

Az érdekes az, hogy a kitöltött cellák számának növelése eleinte alig csökkenti a befejezhetőség valószínű-
ségét, ami aztán egy kritikus tartományban hirtelen zuhan majdnem 1-ről majdnem 0-ra, és utána már ismét alig
csökken a kitöltött cellák számának további növelésétől. A jelenséget fizikai analógiára fázisátmenetnek hívják,
mivel az olvadás/fagyás jelenségére emlékeztet [70]. A Sudoku mellett számos más algoritmikus problémánál is
megfigyelhető ugyanilyen fázisátmenet: a korlátok számának növelésével az alul-korlátozott tartományból a kriti-
kusan korlátozott tartományon keresztül a túl-korlátozott tartományba jutunk. Az alul-korlátozott tartományban a
probléma példányok majdnem mindig megoldhatóak, a túl-korlátozott tartományban majdnem mindig megoldha-
tatlanok, a kettő között pedig egy keskeny sávban változik a megoldhatóság valószínűsége majdnem 1-ről majdnem
0-ra.
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A fázisátmenet a bonyolultság változásával is együtt jár. Az alul-korlátozott tartományban általában könnyű
megtalálni egy megoldást, a felül-korlátozott tartományban pedig általában könnyen látható a megoldhatatlan-
ság. A bonyolultság ezért általában a kritikusan korlátozott tartományban tetőzik. Ráadásul ebben a tipikusan
igen keskeny tartományban nagyságrendekkel nehezebbek a problémák, mint máshol, vagyis egy nagyon markáns
könnyű-nehéz-könnyű mintázatot mutat a bonyolultság [41].

1.2.4. Algoritmus portfólió
Egy adott NP-nehéz problémát megoldó különböző algoritmusok esetén gyakran előfordul, hogy az egyes al-
goritmusok más és más fajta probléma példányon működnek gyorsan. Például egy gráfelméleti probléma esetén
előfordulhat, hogy az egyik algoritmus sűrű (vagyis sok élet tartalmazó) gráfokon, míg egy másik algoritmus éppen
a ritka (kevés élet tartalmazó) gráfokon gyors. Ilyen esetekben egy lehetséges megközelítés az, hogy kialakítunk
egy több algoritmusból álló algoritmus portfóliót, és minden inputra azt az algoritmust használjuk, mely az adott
esetben a leghatékonyabb futással kecsegtet [52].

Általánosságban nem ennyire egyszerű meghatározni, hogy a szóba jövő algoritmusok közül melyik a leggyor-
sabb egy adott probléma példány esetén. A probléma példány több különböző tulajdonságát vizsgálva azonban
gépi tanulási módszerekkel sok esetben kialakítható egy olyan modell, mely lehetővé teszi a legjobb algoritmus
automatizált kiválasztását [82].

1.3. A tézisek összefoglalása
Kutatásaim során a következő kérdésekre kerestem a választ:

• Milyen paraméterek befolyásolják egy probléma példány bonyolultságát? Hogyan függ a bonyolultság a
paraméterektől?

• Hogyan jelezhető előre egy probléma példány bonyolultsága, illetve egy adott algoritmus futásideje a prob-
léma példányon?

• Az előzőek alapján milyen általános módszerek adhatók NP-nehéz problémák minél hatékonyabb megoldá-
sára?

A kutatás során alkalmazott módszerek sokrétűek voltak: egyrészt elméleti módszerek (pl. diszkrét mate-
matikai tételek megfogalmazása és bizonyítása), másrészt fontos szerepet kapott számos gyakorlati aspektus is
(algoritmusok implementációja, mérések tervezése, lebonyolítása és statisztikai kiértékelése).

A kutatás során leginkább két, önmagában is fontos kombinatorikus optimalizálási problémát vizsgáltam, il-
letve az ezek során szerzett tapasztalatok alapján igyekeztem további általános módszereket kidolgozni. Ennek
megfelelően az eredményeket három téziscsoportra bontva mutatom be:

• Az első téziscsoport (2. fejezet) a gráfszínezés bonyolultságával kapcsolatos eredményeket tartalmazza.

• A második téziscsoport (3. fejezet) a Boole kielégíthetőségi problémával kapcsolatos eredményeket tartal-
mazza.

• A harmadik téziscsoport (4. fejezet) olyan eredményeket tartalmaz, melyek probléma-független módon al-
kalmazhatók.

Végül az 5. fejezetben rövid áttekintést adok a doktori fokozat megszerzése óta elért további kutatási eredmé-
nyeimről, melyek eltérő témájuk folytán nem kerültek be a tézisek közé.
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2. fejezet

1. téziscsoport: gráfszínezés
bonyolultságával kapcsolatos eredmények

2.1. Történeti háttér
A gráfszínezés egy alapvető jelentőségű kombinatorikus probléma, számos gyakorlati alkalmazással, pl. az üte-
mezés, a regiszter allokáció és a frekvencia kiosztás területén [39, 67],[E26]. Ennek megfelelően a gráfszínezés
bonyolultságának vizsgálata már az 1970-es évek elején megkezdődött: egyike volt annak a 21 problémának, me-
lyekről Karp 1972-ben bizonyította, hogy NP-teljesek [61]. Logikusan adódott ezután a kérdés, hogy mennyire
jól approximálható a probléma, de sajnos ezzel kapcsolatban is negatív eredmények születtek. Garey és Johnson
1976-os eredménye szerint, ha P 6= NP , akkor a kromatikus szám meghatározására nem létezhet 2-nél jobb app-
roximációs faktorú polinomiális algoritmus [50]. Azóta arra is fény derült, hogy – szokásos bonyolultságelméleti
feltételezések mellett – még O(n1−ε) approximációs faktor sem érhető el semmilyen ε > 0-ra [48, 84].

Szintén az 1970-es évektől kezdődően, több heurisztikus és egzakt algoritmus is született a gráfszínezés prob-
lémájára [40, 66, 38]. Az egzakt algoritmusok jellemzően a visszalépéses keresés (backtrack search) valamilyen
változatát használták annak érdekében, hogy egyrészt garantáltan megtalálják az optimumot, másrészt viszont a
keresési tér egyértelműen nem megfelelő részeinek levágásával jelentősen felgyorsítsák a keresés folyamatát.

A számítógépes programok formájában megvalósított gráfszínező algoritmusok megjelenésével lehetővé vált a
gyakorlati tapasztalatok gyűjtése ezek működésével, futásidejének alakulásával kapcsolatban is [38, 41, 57, 56, 43].
Ez vezetett az 1.2 fejezetben említett jelenségek felfedezéséhez. A gráfszínezés esetében ez azt jelenti, hogy –
amennyiben a színek száma rögzített – a gráf színezhetősége nagyon erősen függ az élsűrűségtől. Ha az élsűrűség
kellően alacsony, a gráf nagy valószínűséggel megszínezhető az adott számú színnel, ha pedig magas, akkor nagy
valószínűséggel nem. Az előbbi esetet alacsony bonyolultság jellemzi, hiszen már nagyon egyszerű heurisztikákról
is belátható, hogy nagy valószínűséggel jó színezést adnak [80, 38]. Nagy élsűrűség esetén ugyancsak alacsony
a bonyolultság, mivel az egzakt algoritmusok jellemzően hamar ellentmondásra jutnak [69]. Viszont abban a
köztes, viszonylag szűk sávban, ahol a színezhetőség valószínűsége 1-ről 0-ra esik, nagyon magas futásidőket
tapasztalhatunk [41].

Ezen empirikus tapasztalatok nyomán megkezdődött a probléma átlagos értelemben vett bonyolultságának ma-
tematikai vizsgálata is. Ennek során visszalépéses keresésen alapuló egzakt algoritmusok lépésszámát vizsgálták
véletlen gráfokon. Wilf 1984-ben bizonyította azt a meglepő tételt, hogy a visszalépéses keresés várható lépés-
száma – rögzített színszám esetén – O(1), vagyis konstanssal becsülhető felülről, éles ellentétben a legrosszabb
eset exponenciális lépésszámával [81]. Kicsit később Bender és Wilf pontosabban is meghatározta a várható lé-
pésszám aszimptotikus viselkedését [36].

2.2. Elméleti háttér
A gráfszínezési probléma eldöntési változatában az input egy G = (V,E) egyszerű, véges, irányítatlan gráfból
és egy k ∈ Z+ számból áll. A feladat annak eldöntése, hogy a gráf csúcsaihoz hozzárendelhetők-e az 1, 2, . . . , k
színek úgy, hogy szomszédos csúcsok színe eltérő legyen. Ha létezik ilyen hozzárendelés (színezés), a gráfot k-
színezhetőnek nevezzük. A legkisebb olyan k, amire a gráf k-színezhető, a gráf kromatikus száma, melyet χ(G)
jelöl. A probléma optimalizálási változatában az input egy G gráf, és a feladat χ(G) meghatározása. A probléma
megszámlálási változatában pedig az input egy G gráf és egy k szám, és a kérdés az, hogy G-nek hány különböző
jó színezése van k színnel.
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Véletlen gráfok előállításának leggyakoribb módja a Gn,p modell alkalmazása, ahol n ∈ Z+ és 0 ≤ p ≤ 1.
Ebben a modellben n csúcsú gráfokat tekintünk, melyekben minden csúcspár között egymástól függetlenül, p
valószínűséggel húzunk be élt. Gn,p tehát egy valószínűség-eloszlást definiál az n csúcsú gráfokon, melyben
egy m élű gráf valószínűsége

(
N
m

)
pm(1 − p)N−m, ahol N =

(
n
2

)
az összes csúcspár száma (vagyis a maximális

lehetséges élszám). Az n esetében jellemzően a nagy értékek illetve az n → ∞ határérték érdekes. A p-re
vonatkozóan érdemes megfigyelni, hogy a Gn,p gráfok élszámának várható értéke pN , ami akármilyen kis pozitív
konstans p esetén is Θ(n2), vagyis így sűrű gráfokat kapunk. Éppen ezért a konstans p esete mellett szokás a
p = p(n), limn→∞ p(n) = 0 esetet is vizsgálni, ezen belül is leggyakrabban a p = d/n esetet konstans d-re, a
gyakorlatban igen fontos ritka gráfok modellezésére.

A visszalépéses keresés részleges színezésekkel dolgozik, vagyis olyan részmegoldásokkal, melyekben bizo-
nyos csúcsok már kaptak színt, ügyelve arra, hogy szomszédos csúcsok színe ne legyen ugyanaz. Az algoritmus
az üres színezésből indul ki, melyben még egyetlen csúcsnak sincs színe, és a lehetséges részleges színezések
halmazát (pontosabban annak egy részét) egy fa struktúrában járja be. Egy adott részleges színezés esetén, mely
még nem teljes színezés, az algoritmus választ egy még színezetlen v csúcsot, és megnézi, hogy ez a csúcs milyen
színeket kaphat, figyelembe véve, hogy a már megszínezett szomszédainak színét nem kaphatja. A szóba jövő
színek halmaza ∆(v). Az algoritmus választ egy színt ∆(v)-ből, és hozzárendeli azt v-hez, így egy 1-gyel bővebb
részleges színezést kapva, és hasonló módon ezzel folytatva a bejárást. Ha ilyen módon eljut egy teljes színezé-
sig, elkészültünk: a gráf k-színezhető. A másik lehetőség, hogy elakadunk: egy csúcshoz nem tudunk megfelelő
színt hozzárendelni. Ilyenkor az algoritmus visszalépést hajt végre: visszacsinálja a legutóbbi szín-hozzárendelést,
és ha ez a v csúcsra vonatkozott, akkor v számára a következő lehetséges színt választja ∆(v)-ből. Ha egy v
csúcsra az algoritmus már az összes ∆(v)-beli színt kipróbálta, és egyik sem vezetett jó teljes színezéshez, akkor
az algoritmus v-ből is visszalép. Végül, ha az algoritmus már a kiindulási állapot (az üres színezés) összes le-
hetséges gyerekét végignézte, és innen próbál visszalépni, az algoritmus leáll; ilyenkor kiderült, hogy a gráf nem
k-színezhető.

A visszalépéses keresés lépésszáma arányos a ténylegesen megvizsgált részleges színezések számával, vagyis
a keresési fa méretével. Ha az összes részleges szín-hozzárendelést meg kéne vizsgálni, ez egy exponenciális
méretű keresési fát jelentene, melynek kn levele van (a teljes szín-hozzárendelések). Szerencsére valójában csak
azokat kell megvizsgálni, melyek konzisztensek, vagyis amelyikben nincs azonos színű szomszédos csúcspár, és
ez nagyon nagy megtakarítást jelenthet.

Megjegyzés: a visszalépéses keresés várható lépésszámának elemzése során általában azt a változatot szokás
vizsgálni, mely nem áll le az első megoldás megtalálásakor, hanem az összes megoldást megkeresi. Ez a felté-
telezés helytálló a probléma megszámlálási változata esetén, valamint az eldöntési változatban akkor, ha nincs
megoldás. Az eldöntési változatban, megoldható probléma példány esetén így egy felső becslést kapunk a tényle-
ges lépésszámra.

2.3. Saját eredmények

2.3.1. Javított korlátok
Célunk a visszalépéses keresés várható lépésszámának előrejelzése egy Gn,p véletlen gráfon, k szín esetén. Erre a
kérdésre Bender és Wilf már adott egy alsó és egy felső becslést, melyek aszimptotikusan, vagyis n → ∞ esetén
nincsenek túl távol egymástól [36]. Ugyanakkor adott konkrét n, p, k számok esetén a Bender-Wilf féle alsó és
felső becslések között több nagyságrendnyi különbség lehet, mint az a 2.1. táblázatban látható.

2.1. táblázat. Bender és Wilf által adott korlátok néhány példán (valamennyi esetben k = 7)

n = 30 n = 50 n = 50 n = 30
p = 0, 5 p = 0, 5 p = 0, 4 p = 0, 7

alsó korlát 6, 41 · 109 6, 45 · 109 3, 26 · 1012 4, 94 · 106

felső korlát 1, 81 · 1012 1, 83 · 1012 1, 84 · 1015 5, 27 · 108

Ez motiválta a következő munkát:
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Tézis 1.1. Legyen E(Y ) a keresési fa várható mérete. Ekkor E(Y ) a következő módon becsülhető alulról és
felülről [T5]:

E(Y ) =

n∑
t=0

(A(t) +B(t)), ahol

A(t) = R0(t) · (1− p)qmin(t) +R1(t) · (1− p)qmin(t)+1 +R2(t) · (1− p)qmin(t)+2,

B(t) ≤ (kt −R0(t)−R1(t)−R2(t)) · (1− p)qmin(t)+3,

B(t) ≥ (kt −R0(t)−R1(t)−R2(t)) · (1− p)q̂3(t).

Az R0, R1, R2, qmin és q̂3 pontos definíciója és kiszámításának módja megtalálható a [T5] publikációban. E
mennyiségek viszonylag bonyolult képletekkel ugyan, de zárt alakban megadhatók.
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2.1. ábra. Az 1.1 tézis becsléseinek összehasonlítása a korábbi Bender-Wilf féle becslésekkel [36] n = 30 és k = 5
esetén

A kapott korlátok ugyanolyan aszimptotikus tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a korábbi Bender-Wilf féle
korlátok, de konkrét n, p, k értékekre lényegesen közelebb vannak egymáshoz. Ez látható például a 2.1 ábrán. (A
függőleges tengely logaritmikus skálájú.) Mint látható, az új becslések a teljes tartományban jobbak a régieknél.

2.3.2. A várható futásidő explicit meghatározása
Az előző eredmény jelentős előrelépés ugyan a korábbi becslésekhez képest, de továbbra is csak becslés, aminek
pontossága nem feltétlenül elég minden esetben. Az ideális az lenne, ha pontosan meg tudnánk adni a várható
futásidőt az n, p, k paraméterek függvényében. Erre zárt alakú kifejezést máig nem sikerült találni, de a gyakorlati
alkalmazás szempontjából a következő eredmény is éppen olyan jó:

Tézis 1.2. Megadható olyan, dinamikus programozáson alapuló, n-ben és k-ban polinomiális lépésszámú
algoritmus, mely n, p és k értékének alapján kiszámítja E(Y ) értékét, vagyis a keresési fa bejárt részének várható
méretét [T6].

Az 1.2 tézisbeli algoritmus segítségével pontos képet kaphatunk a visszalépéses keresés lépésszámának ala-
kulásáról a paraméterek függvényében. Példaképpen a 2.2 ábrán az n-től és k-tól való függés látható, konstans p
esetén. Jól megfigyelhető az ábrán, hogy – Wilf tételével összhangban – a lépésszám konstans k esetén n-ben kon-
vergens, ugyanakkor az is látható, hogy a határérték k függvényében óriási lehet. (Ismét logaritmikus a függőleges
tengely skálája.)
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2.2. ábra. A keresési fa bejárt részének mérete p = 0.5 esetén, n és k függvényében

2.3.3. Aszimptotikus viselkedés ritka gráfok esetén
A már többször hivatkozott Wilf-tétel, mely szerint a visszalépéses keresés várható lépésszámaO(1), csak konstans
k és p esetén igaz [81]. Mint már korábban szerepelt, konstans p esetén a Gn,p gráfoknak Θ(n2) élük van, így
nagyon sűrűnek számítanak, míg a gyakorlatban sok esetben a ritka gráfok érdekesek. Ezek esetében azonban az
alábbi eredmény megszületéséig nem volt ismert a bonyolultság várható értékének aszimptotikus viselkedése.

Tézis 1.3. Legyen k konstans, p = p(n) pedig tetszőleges 0-hoz tartó sorozat. Ekkor a következők igazak
[T8]:
(1) E(Y ) minden esetben divergens.
(2) Ha ∃ε > 0 amire minden elég nagy n esetén np(n) > k ln k + ε, akkor

E(Y ) = Θ

(√
1

p(n)
exp

(
k(ln k)2

2p(n)

))
= Θ

(√
1

p(n)
· c1/p(n)

)
,

ahol c = k
k ln k

2 .
(3) Ha ∃ε > 0 amire minden elég nagy n esetén np(n) < k ln k − ε, akkor

E(Y ) = Θ

(
exp

((
ln k +

n ln(1− p(n))

2k

)
n

))
= Θ

(
kn(1− p(n))

n2

2k

)
.

Az (1)-es pont mutatja, hogy ritka gráfok esetén mennyire másként működik a színezés, mint sűrű gráfok-
nál: míg utóbbi esetben E(Y ) Wilf tétele értelmében korlátos, addig ritka gráfoknál, akármilyen lassan is tart
p(n) 0-hoz, E(Y ) mindenképp minden határon túl növekszik. Ugyanakkor a (2)-es és (3)-as pontból leolvasható,
hogy E(Y ) növekedésének üteme szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy p(n) milyen lassan tart 0-hoz.
Könnyen belátható, hogy a (3)-as pontbeli esetben E(Y ) mindenképp exponenciális n-ben. Ugyanakkor a (2)-
es pont esetében a formula lehet polinomiális, de annál gyorsabban növekvő is. Például p(n) = 1/ lnn esetén
polinomiálisan, p(n) = 1/

√
n esetén polinomiálisnál gyorsabban növekszik n-ben. Általában, minél lassabban

tart p(n) 0-hoz, annál lassabban növekszik E(Y ). Még az is elérhető, hogy lineárisnál is lassabban növekedjen,
például p(n) = 1/ ln lnn esetén ez a helyzet.

2.3.4. A bonyolultság függése a színek számától
Az eddigi tézisek – csakúgy, mint a kapcsolódó szakirodalom – azt vizsgálták, hogy a bonyolultság hogyan alakul
a csúcsszám és az élsűrűség függvényében, rögzített k esetén. Azonban az is egy érdekes kérdés, hogy adott gráf
esetén hogyan változik a színezhetőség eldöntésének bonyolultsága a színek számának függvényében.
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Megjegyzés: az előbbiektől eltérően itt a visszalépéses keresésnek azt a változatát tekintjük, mely az első
megoldás megtalálásakor leáll. Ez tehát kimondottan a gráfszínezés eldöntési változatának megoldására való.

Tézis 1.4. Adott G gráf esetén a visszalépéses keresés bonyolultsága k függvényében a következők szerint
alakul [T10]:
(1) k < χ(G) esetén (vagyis nem színezhető probléma példányok esetén) az algoritmus lépésszáma k növelésével
minden esetben monoton nő.
(2) k ≥ χ(G) esetén (vagyis színezhető probléma példányok esetén) az algoritmus lépésszáma k növelésével
általában monoton csökken, de adható ellenpélda, amikor nem.
(3) A lépésszám maximuma vagy k = χ(G)− 1 vagy k = χ(G) esetén vétetik fel; mindkettőre van példa.
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2.3. ábra. Az átlagos lépésszám alakulása χ(G) + x színnel, x függvényében

Fontos megjegyezni, hogy az (1)-es pont állítását matematikailag igazoltuk, és tetszőleges gráfra minden eset-
ben igaz (nem csak véletlen gráfokra, statisztikai értelemben). A másik két állítást empirikus úton állapítottuk
meg, kivéve a (2)-es állításban szereplő ellenpéldát, mely egy elméleti konstrukció. Az empirikus eredményeket
tükrözi a 2.3 ábra.

Az egzakt visszalépéses keresés mellett megvizsgáltunk egy genetikus algoritmust is. Ez heurisztika lévén, egy
gráfot adott idő alatt vagy meg tud színezni k színnel, vagy nem, de nem képes bizonyítani a nem-színezhetőséget.
Éppen ezért ennek az algoritmusnak a viselkedése csak színezhető esetben érdekes. A fenti (2)-es ponttal analóg
módon itt is azt tapasztaltuk, hogy a színszám növelése csökkenti a bonyolultságot, ami itt olyan formában jelent-
kezik, hogy az algoritmus nagyobb arányban találja meg a megoldást. Például n = 45, p = 0.5 paraméterekkel
generált véletlen gráfok esetén k = χ(G) színnel az esetek 19%-ában, míg k = χ(G) + 1 színnel az esetek
100%-ában talál jó színezést az algoritmus. Hasonló eredmények tapasztalhatók más, strukturált gráfok esetén is:
például a 8-királynő probléma gráfjánál k = χ(G) színnel az esetek 2%-ában, míg k = χ(G)+1 színnel az esetek
99%-ában talál jó színezést az algoritmus.

Ezek az eredmények azért nagyon fontosak, mert azt mutatják, hogy a kromatikus számtól néhánnyal kisebb
vagy nagyobb színszám esetén nagyon gyorsan eldönthető a színezhetőség (ez is leolvasható a 2.3 ábráról, fi-
gyelembe véve a függőleges tengely logaritmikus skáláját). Így, bár a kromatikus szám pontos megállapítása
időigényes, a körülbelüli behatárolása lényegesen könnyebb feladat, és sok esetben ez is elegendő.

2.3.5. Egy műszaki alkalmazás: frekvencia kiosztás
A gyakorlati bonyolultság fentiekben részletezett jelenségeit (lépésszám jelentős ingadozásai, fázisátmenet, gyor-
sítás újraindítások révén stb.) a korábbiakban csak – a gráfszínezéshez hasonló – elméleti jellegű és erősen ide-
alizált modellekben figyelték meg. Felmerül a kérdés, hogy e jelenségek mennyire vannak jelen a valós műszaki
gyakorlatból származó, összetettebb problémákban illetve ezeket megoldó algoritmusokban.

Ennek megválaszolásához vezeték nélküli hálózatok frekvenciakiosztási problémáit (frequency assignment
problem, FAP) vizsgáltuk. Ilyen problémáknak számos különböző modelljük van [31], melyekben közös, hogy
kommunikációs csatornákhoz kell frekvenciákat rendelni úgy, hogy az interferencia csökkentése érdekében a fizi-
kailag közel lévő csatornák frekvenciája ne legyen túl közel egymáshoz. A FAP a gráfszínezés jelentős mértékű
általánosításának is tekinthető: ha a FAP-ban csak az van előírva, hogy mely csatorna-párok nem kaphatnak azo-
nos színt, akkor épp a gráfszínezéssel ekvivalens problémát kapunk (a csatornák felelnek meg a csúcsoknak, a
frekvenciák a színeknek).
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A FAP eldöntési változatában (Feasibility FAP, F-FAP) adott a csatornák és frekvenciák halmaza, minden csa-
tornához adott a kiválasztható frekvenciák halmaza és a kiválasztandó frekvenciák száma, valamint az, hogy mely
csatorna-párok esetén mely frekvencia-párok együttes alkalmazása okozna túl magas interferenciát; a feladat an-
nak eldöntése, hogy valamennyi korlát kielégíthető-e egyszerre. A problémának számos optimalizálási változata
is van. A MAX-FAP változatban az egyes csatornákra nem a kiválasztandó frekvenciák, hanem a minimálisan ki-
választandó frekvenciák száma van megadva, és a cél az összes kiválasztott frekvenciák számának maximalizálása
a szolgáltatási minőség javítása érdekében. Ennek egyfajta duálisa az MS-FAP (Minimum Span FAP) változat,
melyben a cél a megadott frekvenciaszámot úgy biztosítani, hogy az igénybe vett frekvenciasáv a lehető legkisebb
legyen, ilyen módon minimalizálva a költségeket.

Tézis 1.5. Frekvenciakiosztási problémákat megoldó egzakt algoritmusok lépésszámára vonatkozóan a követ-
kező megfigyeléseket tettük [T7]:
(1) Hasonló méretű probléma példányokon mért futásidők között több nagyságrendnyi különbség lehet.
(2) A futásidőt elsődlegesen befolyásoló tényezők a csatornák száma, a frekvenciák száma és a kizárt frekvencia-
párok száma. E három mennyiség közül bármely kettőt rögzítve, a harmadik függvényében fázisátmenetet és
könnyű-nehéz-könnyű bonyolultsági mintázatot tapasztalunk.
(3) A probléma egészértékű programozás segítségével több módon is megoldható, eltérő futásidővel; hogy ezek kö-
zül melyik a legkedvezőbb, az a probléma változattól függ. F-FAP esetén a bináris változókat tartalmazó, nagyobb
méretű egészértékű program megoldása a gyorsabb, míg MS-FAP esetén éppen ellenkezőleg, a kisebb méretű, egész
(nem bináris) változókat használó változat a kedvezőbb.
(4) Újraindítások révén jelentősen gyorsíthatók az algoritmusok.

A tapasztalat tehát azt mutatja, hogy ennél a meglehetősen összetett, gyakorlati problémánál is hasonlóan
alakul a bonyolultság, mint a sokat vizsgált, egyszerűbb, szintetikus problémák esetében, és hasonló ötletek al-
kalmazhatók a megoldás gyorsítására is. Egy érdekes következmény, hogy ha pl. a csatornák számát növeljük, de
minden más paramétert változatlanul hagyunk, a bonyolultság egy határ után már nemcsak hogy nem növekszik,
de csökkenni kezd. Ez az elsőre meglepő tapasztalat a fázisátmenet jelenségének ismeretében válik érthetővé.
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3. fejezet

2. téziscsoport: Boole kielégíthetőségi
problémával kapcsolatos eredmények

3.1. Elméleti háttér
Egy Boole formula egy olyan kifejezés, mely igaz/hamis értékű változókból a negáció (NEM) egyargumentumú,
valamint a diszjunkció (VAGY) és konjunkció (ÉS) kétargumentumú operátorai segítségével épül fel. A változókat
x1, . . . , xn jelöli.

A ϕ Boole formula konjunktív normálformájú (conjunctive normal form, CNF), ha ϕ = c1 ∧ . . . ∧ cm, ahol
ci = `i,1∨. . .∨`i,ki

és minden `i,j vagy egy változó (xi,j) vagy egy változó negáltja (xi,j). Ekkor ci neve klóz, `i,j
neve literál. Tetszőleges Boole formula átalakítható egy vele ekvivalens (tehát a változók minden behelyettesítése
mellett ugyanolyan értéket adó) CNF formulává.

A Boole kielégíthetőségi probléma (Satisfiability, vagy röviden SAT) inputja egy CNF formula. A feladat
annak eldöntése, hogy létezik-e a változóknak olyan behelyettesítése, melynél a formula eredménye igaz. Másképp
megfogalmazva: létezik-e a változóknak olyan behelyettesítése, melynél minden klózban van legalább egy igaz
értékű literál?

Ha minden klóz hossza ugyanaz a k szám, akkor a formula k-CNF formájú. A k-SAT probléma a SAT-nak az
a speciális esete, melyben az input egy k-CNF formula.

A SAT (és k-SAT) tipikus eldöntési problémák. Kapcsolódó optimalizálási probléma a MAX-SAT, melyben
az input szintén egy CNF formula, és a cél a változók olyan behelyettesítésének keresése, mely esetén a lehető
legtöbb klóz értéke lesz igaz. További fontos kapcsolódó probléma még a #SAT; az input itt is egy CNF probléma,
a feladat viszont annak meghatározása, hogy hány olyan behelyettesítése van a változóknak, mely esetén a formula
eredménye igaz.

3.2. Történeti háttér
Boole formulák segítségével számos műszaki probléma modellezhető természetes módon; a Boole formulák kielé-
gíthetősége fontos szerepet játszik például a hardver és szoftver szintézisben, verifikációban, tesztadat generálás-
ban. Ennek megfelelően a SAT probléma intenzív algoritmikus vizsgálata már a 20. század közepén kezdetét vette.
Az 1960-as évek elején jelent meg a Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL) algoritmus, mely visszalépéses
keresést alkalmaz a lehetséges behelyettesítések keresési terének bejárására [45, 44]. Az azóta eltelt időben számos
algoritmikus újítás született (ld. alább), de a mai napig a DPLL algoritmus jelenti a legtöbb egzakt SAT megoldó
algoritmus keretét.

A SAT probléma elméleti jelentőségét az a körülmény adja, hogy ez volt az első probléma, melyről az 1970-es
évek elején sikerült bebizonyítani, hogy NP-teljes [42] (azóta emiatt szoktak rá kanonikus NP-teljes problémaként
is hivatkozni). Emiatt jelen tudásunk szerint valószínűtlen, hogy sikerül olyan egzakt SAT megoldó algoritmust
kidolgozni, mely minden inputra gyors. Hasonló mondható a k-SAT problémáról is minden k ≥ 3 esetén. Sőt,
a feltételezések szerint minden egzakt k-SAT megoldó algoritmusnak (k ≥ 3) legrosszabb esetben exponenciális
lépésszámra van szüksége – lényegében ezt mondja ki a híres „Exponential Time Hypothesis” [59].

A DPLL algoritmus és változatainak futásidejével kapcsolatban számos gyakorlati tapasztalat is született, me-
lyek a futásidő nagy szórását emelték ki [63] illetve a megoldhatóságban fellépő fázisátmenetet és a kapcsolódó
könnyű-nehéz-könnyű mintázatot mutatták ki [41, 57]. A SAT probléma gyakorlati bonyolultságának vizsgálata
a mai napig aktívan kutatott terület; sőt, ez abban a formában is igaz, hogy az NP-nehéz problémákat megoldó
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egzakt algoritmusok gyakorlati bonyolultságának vizsgálata során jellemzően a SAT probléma a kísérletek első
számú célpontja.

A SAT megoldó algoritmusok gyakorlati összehasonlíthatósága érdekében 1992 óta rendszeresen (többnyire
évente) rendeznek SAT versenyt [60]. Ezekre bárki nevezhet saját SAT megoldó programjával (solver), illetve
küldhet benchmark probléma példányokat. A verseny keretében a beérkezett solvereket a szervezők lefuttatják a
kiválasztott több száz probléma példányon, és a kapott eredmények alapján állítják fel a solverek sorrendjét. A
sorrend megállapításának elsődleges szempontja az adott idő (timeout) alatt megoldott probléma példányok száma;
holtverseny esetén a solvereknek az összes probléma példányon vett összegzett futási ideje dönt. A verseny több
kategóriában zajlik, egyrészt a használt benchmarkok jellege szerint (ipari alkalmazások, nehéz kombinatorikus
példányok, random példányok), másrészt a solverek tulajdonságai alapján (pl. egyszálú – többszálú).

Részben a SAT versenyeknek is köszönhetően, a SAT megoldó algoritmusok nagyon jelentős fejlődésen men-
tek keresztül az utóbbi két évtized során. Különösen nagy sikereket érnek el a CDCL (Conflict-Driven Clause
Learning) elven működő solverek. Ezek működésének lényege a következő. A DPLL-hez hasonlóan a CDCL
solver is részleges megoldásokat egészít ki lépésről lépésre. Egy általános lépésben választ egy még behelyette-
sítetlen változót, és beállítja egyik lehetséges értékére, majd, ha ebből további értékadások vezethetők le, akkor
ezeket is meglépi (propagation). Amennyiben ilyen módon ellentmondásra jut – azaz egy klóz minden literálja
hamissá válik –, akkor kielemzi ennek a konfliktusnak az okait, vagyis azt, hogy mely értékadások vezettek a
konfliktushoz. Ennek alapján felvesz egy új klózt (klóz tanulás), mely a jövőben meggátolja ennek a helyzetnek
az újbóli kialakulását (vagyis ezen értékadások együttesét). Ezután visszalépés következik, de nem feltétlenül
csak egyetlen értékadást vonunk vissza, hanem annyit, hogy a konfliktus kialakulásáért felelős értékadások közül a
legutolsó megszűnjön. Ezen algoritmikus újításokon túlmenően egy modern CDCL működését agyafúrt adatstruk-
túrák, gyakori újraindítás és a tanult klózok adatbázisának időnkénti megritkítása teszi még sokkal hatékonyabbá
[77, 72, 47, 51, 34].

3.3. Saját eredmények

3.3.1. Boole formulák partícionálása
Számos algoritmikus probléma esetében gyümölcsözően alkalmazható az a megközelítés, hogy a probléma pél-
dányt több, kisebb, egymástól függetlenül megoldható részre bontjuk, és ezek megoldásaiból alakítjuk ki az eredeti
probléma példány megoldását.

A SAT probléma esetén ez azt jelentené, hogy a formulát valamilyen módon két, egymástól független rész-
formulára bontjuk szét. (Elvileg a DPLL algoritmust is tekinthetnénk ilyen elvűnek, hiszen a DPLL egy változó
két lehetséges behelyettesítése révén egy n változós probléma példány megoldását két n − 1 változós probléma
példány megoldására vezeti vissza. Most azonban nem ilyen módszereket tekintünk, hanem olyanokat, melyek
magát az input formulát vágják szét, ilyen módon az n méretű inputot ideális esetben két n/2 méretű inputra
vezetve vissza. Ez persze bonyolultabb, de ha sikerrel járunk, jelentős gyorsulást várhatunk tőle, mivel az n/2
méretű inputok kezelése várhatóan jóval egyszerűbb az n méretűnél – ugyanez nem mondható el akkor, ha csupán
egyetlen változót elimináltunk.)

Ezzel az ötlettel már több kutató is kísérletezett, látszólag sikerrel [37, 71, 74, 46, 58, 64, 79, 75, 78, 55]. Vala-
mennyien kidolgoztak valamilyen módszert a formula felbontására – ezek a módszerek részleteikben eltérőek, de
többnyire a formula hipergráffá alakításán és valamilyen hipergráf vágási algoritmuson alapulnak – és valamilyen
benchmarkokon végzett mérések alapján ezt a módszert egyértelműen jobbnak találták az eredeti input közvetlen
megoldásánál. Azonban a számos sikertörténet ellenére, a SAT problémák partícionáláson alapuló megoldása nem
terjedt el széles körben. Hogy miért, arra mindjárt visszatérünk, előbb azonban be kell vezetnünk néhány fogalmat.

Egy formula primál hipergráf ja alatt egy olyan hipergráfot értünk, melynek csúcsai a formulában szereplő vál-
tozóknak, hiperélei pedig a formula klózainak felelnek meg; egy x változónak megfelelő csúcs azon hiperéleknek
eleme, melyekhez tartozó klózokban x vagy x szerepel. A duál hipergráf csúcsai a formula klózainak, hiperélei
pedig a változóknak felelnek meg; egy x változóhoz tartozó hiperél azon klózoknak megfelelő csúcsokból áll,
melyek tartalmazzák x-et vagy x-et.

A (V,E) hipergráf csúcshalmazának egy V = V1 ∪ V2, V1 ∩ V2 = ∅ bipartíciójához tartozó vágás alatt azon
e ∈ E hiperélek C(V1, V2) halmazát értjük, melyekre e ∩ V1 6= ∅ és e ∩ V2 6= ∅; a vágás költsége |C(V1, V2)|.
Ha teljesül, hogy ||V1| − |V2|| ≤ α|V |, ahol 0 < α < 1 adott konstans, kiegyensúlyozott partícióról beszélünk.
A hipergráf bipartícionálási problémában az input egy hipergráf, és a cél egy minimális költségű kiegyensúlyozott
bipartíció megkeresése. Ez egy NP-nehéz feladat, amire számos egzakt és heurisztikus algoritmus ismert.

Annak érdekében, hogy egy Boole formulát partícionáljunk, elkészítjük primál vagy duál hipergráfját, majd
ebben keresünk minél kisebb költségű kiegyensúlyozott partíciót (nem feltétlenül a minimumra van szükségünk,
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viszont fontos a gyorsaság, ezért egy heurisztikát érdemes használni). Ha a kapott vágásban szereplő hiperéle-
ket elhagynánk, a formula valóban szétesne két független részformulára. Természetesen a hiperéleket nem lehet
minden további nélkül elhagyni. Duál esetben ezek változóknak felelnek meg; ezeket úgy tudjuk eltávolítani a
formulából, ha behelyettesítjük őket. Vagyis ha a DPLL vagy CDCL algoritmusban e változókat vesszük előre,
akkor a keresési fa megfelelő mélységében, ahol e változók már mind értéket kaptak, a formula már szétesett, így
a két fele egymástól függetlenül megoldható. Primál esetben is hasonló a helyzet, csak ekkor a hiperélek klózokat
reprezentálnak; ezeket úgy tudjuk eltávolítani a formulából, ha a bennük szereplő változókat előre vesszük a DPLL
/ CDCL algoritmus során.

3.1. ábra. Különböző probléma példányok esetén a legjobbnak bizonyult partícionálási módszer

Tézis 2.1. Egységes keretek között implementáltunk 8 különböző formula partícionálási eljárást (primál
illetve duál hipergráfon alkalmazva 4 hipergráf partícionálási heurisztikát) és összehasonlítottuk őket nagyszámú
különböző benchmarkon [T4]. Az eredmények azt mutatják, hogy bár több módszer is ígéretes bizonyos fajta
inputokon, a vizsgált módszerek egyike sem ad konzisztensen jó eredményeket a benchmarkok túlnyomó részén (ld.
3.1. ábra).

Ez megmagyarázza, hogy a kezdeti sikertörténetek ellenére miért nem terjedt el széles körben a partícionálásra
épülő SAT megoldás. Ettől függetlenül bizonyos fajta inputok esetén továbbra is működőképes ez az eljárás;
ráadásul a 3.1. ábra egyfajta „térkép”-et ad annak meghatározásához, hogy milyen tulajdonságú inputok esetén
melyik partícionálási eljárás(oka)t érdemes kipróbálni.

3.3.2. SAT versenyek adatainak elemzése
Az NP-nehéz problémákat megoldó algoritmusok gyakorlati bonyolultságának vizsgálata többnyire nagy mennyi-
ségű futtatást jelent, mely idő- és költségigényes. A SAT versenyek is ilyen kísérleteknek tekinthetők. Például a
2013-as SAT verseny méretéhez néhány adat [35]:

• 93 beküldött solver

• 1 000 benchmark probléma példány

• Összesen 100 000 órányi CPU idő

• Az Amazon EC2 számítási felhőben ennek a költsége kb. 50 000 EUR lenne
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• 6 000 kWh energia felhasználás

• 3 tonna szén-dioxid kibocsátás

Ez alapján felvetődik az ötlet, hogy mielőtt újabb, hasonló méretű kísérletekbe fogunk, célszerű lenne a SAT
versenyek adatait – melyek szerencsére publikusan elérhetőek – újrahasznosítani. Persze a SAT verseny elsődle-
ges célja a solverek rangsorolása, de az ennek során „melléktermék”-ként létrejövő óriási adathalmaz valóságos
aranybánya a probléma gyakorlati bonyolultságát kutatók számára is, főleg, ha abból a feltételezésből indulunk ki,
hogy a versenyen résztvevő solverek egy reprezentatív mintát alkotnak napjaink vezető SAT technológiájából, a
benchmarkok pedig egy reprezentatív mintát a különböző területeken előforduló SAT példányokról.

A verseny adatai alapján lehetőségünk van definiálni egyes probléma példányok bonyolultságát [T2]. Ebből a
szempontból a verseny adataira úgy gondolhatunk, hogy minden probléma példányra adott, hogy az egyes solverek
mennyi ideig dolgoztak rajta. Tegyük fel, hogy n solvert futtattunk az adott probléma példányon, T timeouttal. Az
eredmény a futási idők 0 ≤ t1, t2, . . . , tn ≤ T listája, ahol ti = T jelöli, ha az i. solver futása timeout miatt meg
lett szakítva. Ezen adatok alapján a következő módokon definiálhatjuk az adott probléma példány bonyolultságát:

• Futásidők átlaga (AVG)

• Futásidők mediánja (MED)

• Timeoutok száma (#TOUT)

• T alatti futásidők átlaga (AVG-NOTOUT)

A probléma példányok bonyolultságának meghatározása mellett azok különböző egyéb statisztikus tulajdonsá-
gait is vizsgálhatjuk, valamint ezek kapcsolatát a bonyolultsággal.

Tézis 2.2. A 2013-as SAT verseny adatait részletes statisztikai elemzésnek alávetve, a következő tapasztalatok
szűrhetők le [T2]:

• A random példányok nagyon másképp viselkednek, mint az alkalmazási területekről származóak. Emiatt
a random SAT probléma példányok jellemző viselkedéséről szerzett tudás (pl. [32, 62, 68, 73]) gyakorlati
alkalmazhatósága elég korlátozott.

• Klózhosszúság eloszlása: a valódi alkalmazásokból származó formulák esetén a klózok 94%-a 2 vagy 3
hosszú. Nehéz kombinatorikus példányok esetén ez az arány 99% (91% a 2 hosszú klózok aránya). Random
példányokra az eloszlás sokkal kiegyensúlyozottabb.

• A gyakorlati alkalmazásokból származó és a nehéz kombinatorikus benchmarkok esetén a legtöbb változó 1-
3 klózban szerepel. Szignifikánsan több a negált literál, mint a negáció nélküli. Jelentős számú olyan változó
van, mely vagy csak negáltan, vagy csak negáció nélkül szerepel. Mindez nem igaz a random benchmarkokra.

• A probléma példányokra definiált különböző komplexitási metrikák között erős pozitív korreláció tapasztal-
ható, így lényegében mindegy, melyiket tekintjük a bonyolultság mértékének.

• Mindhárom benchmark kategóriában erőteljes dichotómia tapasztalható a probléma példányok bonyolult-
ságában: a legtöbb példány vagy viszonylag könnyű, vagy nagyon nehéz.

• A korábban random k-SAT problémákon megfigyelt fázisátmenet és ehhez kapcsolódó könnyű-nehéz-könnyű
mintázat a versenyben alkalmazott benchmarkok esetében nem lép fel.

• A probléma példányok mérete és bonyolultsága között nem figyelhető meg érdemi korreláció.

• A legnagyobb megoldott probléma példány több mint 50 millió klózt tartalmazott. Ugyanakkor volt olyan
benchmark, mely 700-nál kevesebb klózból állt, de egyetlen solver sem tudta megoldani.

Érdekes ellentét, hogy míg a legrosszabb eset bonyolultsága az input méretében exponenciálisan növekszik,
addig a tipikus eset bonyolultsága nincs kimutatható összefüggésben az input méretével; az adatok még azt sem
támasztják alá, hogy az input méretének növelése jellemzően a bonyolultság növekedésével járna együtt. (Mint
korábban a gráfszínezésnél láttuk, ez nem is feltétlenül van így. Ugyanakkor, míg ott a gráf méretének és sűrűsé-
gének függvényében a bonyolultság elég pontosan előrejelezhető volt, addig a SAT verseny rendkívül heterogén
benchmark halmazán a vizsgált egyszerű statisztikai adatok közül egyik sem mutatott érdemi korrelációt a bonyo-
lultsággal.)
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4. fejezet

3. téziscsoport: általános algoritmikus
eredmények

Ebben a fejezetben két további tézis kerül bemutatásra, melyek témájukban és módszereikben szervesen kapcso-
lódnak ugyan az eddigiekhez, de nem egy adott problémához kötődnek, hanem általánosabbak.

4.1. Futásidő előrejelzése
Mint a korábbiakban már szóba került, NP-nehéz problémákat megoldó egzakt algoritmusok futásideje rendszerint
óriási szórást mutat. Ez nagyon megnehezíti a gyakorlati alkalmazásukat. Nagyon hasznos lenne tehát, ha gyorsan
és pontosan előre tudnánk jelezni egy algoritmus futásidejét egy adott probléma példányon.

Ez viszont egy nehéz feladat. Hagyományosan a probléma példány mérete a bonyolultság becslés alapja. Ez
a legrosszabb eset bonyolultságának előrejelzésére sokszor jó is, de a gyakorlati bonyolultság előrejelzésére sok-
kal kevésbé, hiszen azonos méretű probléma példányok vezethetnek nagyon eltérő futásidőkhöz. Ennek ellenére
gyakran használjuk a probléma példány méretét, akár implicit módon: pl. a CDCL elven működő solverek sike-
rességét azzal szokták alátámasztani, hogy milyen óriási probléma példányokat tudnak megoldani [83, 33, 51, 49].
Vagy két algoritmus hatékonyságának összehasonlításakor azt vesszük figyelembe, hogy melyik milyen méretű
inputokat tud még hatékonyan kezelni.

Minden pontatlansága ellenére leszögezhetjük, hogy az input mérete egy nagyon szemléletes, könnyen mérhető
és teljesen algoritmus- sőt probléma-független metrika az algoritmikus bonyolultság előrejelzéséhez. Kérdés, hogy
e pozitív tulajdonságok megtartása mellett van-e lehetőség az előrejelzési pontosság javítására.

Ehhez az a megfigyelés szolgáltathat ötletet, hogy azonos méretű probléma példányok közül jellemzően a
random példányok nehezebbek szoktak lenni a gyakorlati alkalmazásból származó példányoknál. Ez szemlélete-
sen nem meglepő, hiszen a gyakorlati alkalmazásokból származó példányok jellemzően rendelkeznek valamilyen
struktúrával, amit egy jó algoritmus fel tud ismerni és ki tud használni. Minél strukturáltabb probléma példánnyal
van dolgunk, az várhatóan annál könnyebb lesz. Másrészről a strukturáltság szorosan kapcsolódik a tömöríthető-
séghez, hiszen minél strukturáltabb egy adathalmaz, annál jobban tömöríthető. Ezen megfigyelések alapján adódik
az ötlet, hogy használjuk a probléma példány tömörített méretét bonyolultságának előrejelzéséhez, hiszen ez két
fontos információt ötvöz egyetlen szemléletes metrikában: a példány méretét és strukturáltságát.

Tézis 3.1. Számos kísérlet segítségével mutattuk meg, hogy a probléma példányok tömörített mérete alapján
jobban előrejelezhető a bonyolultságuk, mint a tömörítetlen méretük alapján, még akkor is, ha a tömörítéshez egy
általános célú tömörítő eljárást használunk [T3]. Ezen kívül kifejlesztettünk egy saját tömörítő eljárást (Graph
Structure Analyzer, GSA), mely gráf formájában adott problémákra használható, és az algoritmikus szempontból
érdekes részgráfok (pl. klikkek) meghatározásával dolgozik. A GSA segítségével kapott tömörített méret alapján
még jobb predikció adható a bonyolultságra, mint az általános célú tömörítő eljárásokkal végzett tömörítés alap-
ján.

A 4.1. táblázatban például az látható, hogy különböző tömörítési eljárások segítségével milyen hibával tudjuk
előrejelezni, hogy egy adott gráf színezése könnyű (néhány percen belül elvégezhető) vagy nehéz (órák alatt sem
készül el). Mint látható, az általános célú tömörítő eljárások (ZIP, PAQ) révén kapott tömörített méret alapján az
előrejelzés lényegesen pontosabb, mint a tömörítetlen méret alapján. A GSA segítségével a predikció pontossága
tovább javítható. (A Subdue egy korábbi, szintén gráfok tömörítésére szolgáló eljárás, a Subdue-recursive pedig
ennek egy változata.)
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4.1. táblázat. A tömörítetlen illetve különböző eljárásokkal tömörített méret alapján történő komplexitás kategori-
zálás hibája

Tömörítési eljárás Osztályozás hibája

Tömörítés nélkül 20,7%
ZIP 12,2%
PAQ 12,6%

Subdue 13,1%
Subdue-recursive 18,0%

GSA 9,7%

4.2. táblázat. A (tömörített) méret korrelációja a futásidővel

Tömörítési eljárás Gráfszínezés
esetén

#SAT problé-
mánál

Tömörítés nélkül 0,39 0,62
ZIP 0,85 0,86
PAQ 0,92 0,84
Subdue 0,57
Subdue-recursive 0,46
GSA 0,93 0,92

Hasonló tapasztalatok szűrhetők le a 4.2. táblázatból is. Itt az látható, hogy egy egzakt algoritmus futásideje
milyen korrelációt mutat a tömörítetlen illetve különböző eljárásokkal tömörített mérettel. Ezt a vizsgálatot el-
végeztük a gráfszínezés mellett egy teljesen más problémára (#SAT) is. (Utóbbi esetben a GSA-t úgy tudtuk
alkalmazni, hogy a formulát gráffá konvertáltuk. A Subdue és Subdue-recursive eljárásokat itt már nem alkalmaz-
tuk, mert a korábbi vizsgálatok alapján nem tűntek versenyképesnek.) Mindkét esetben látható, hogy a tömörített
méret lényegesen jobb alapot ad a futásidő előrejelzéséhez, ráadásul a legjobb eredmények GSA-val érhetők el.

4.2. Visszalépéses keresés gyorsítása
A visszalépéses keresés (backtrack search) és különböző változatai (pl. branch-and-bound, branch-and-cut, branch-
and-price) jelentik az egyik legtipikusabb módszert NP-nehéz problémák egzakt megoldására. Ebbe a családba
tartoznak például a SAT probléma kapcsán említett DPLL és CDCL algoritmusok csakúgy, mint a gráfszínezésre
vagy egészértékű programok megoldására használt tipikus algoritmusok.

A visszalépéses keresés során a lépésszám nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy a keresés milyen irányban
indul el. Szerencsés esetben a keresés „tévutak” nélkül, hamar eljut egy megoldáshoz. Ugyanakkor egy szerencsét-
lenebb futás esetén könnyen előfordulhat, hogy a keresés a keresési térnek egy olyan részére jut, ahol egyáltalán
nincs megoldás. Az algoritmus jellegéből fakadóan ilyenkor végigjárja az egész részfát, míg meg tudja állapítani,
hogy ebben nincs megoldás, és csak ezután tér át a keresési tér más részeire, melyekben esetleg majd előbb-utóbb
megoldást fog találni. Részben ez, a kezdeti döntésektől való nagyfokú függés okozza a futásidő óriási szórását.

Mint arról az 1.2. fejezetben már említést tettünk, az ilyen, kiugróan magas futási idők kezelésének széles
körben elterjedt módja a gyakori újraindítások alkalmazása. Egyszerűsége mellett ez a módszer igen hatékony,
hiszen a szerencsétlen választásokból adódó hosszú futásokat egyszerűen levágja. Nem véletlen, hogy például a
sikeres CDCL solverek egytől-egyig alkalmaznak valamilyen újraindítási stratégiát.

Ugyanakkor a gyakori újraindítás nem feltétlenül a legjobb megoldás a visszalépéses keresés gyorsítására.
Az újraindítás során az odáig elvégzett munka kárbavész, ami ahhoz vezethet, hogy az algoritmus a keresési tér
bizonyos részeit többször is átnézi. Ezen kívül nincs garancia arra, hogy az újraindítás után valóban kedvezőbb
irányba fog indulni a keresés. A gyakori újraindítás ezen problémái miatt merül fel a kérdés, hogy más módszerrel
esetleg jobb eredményt lehet-e elérni.

A megoldáshoz az ötletet az a megfigyelés adta, hogy a visszalépéses keresés problémái abból adódnak, hogy
mélységi kereséssel (depth-first search, DFS) járja be a keresési teret. Persze a DFS alkalmazásának előnyei
is vannak, mert ilyen módon nagyon egyszerűen és viszonylag alacsony memória igénnyel biztosítható a keresés
teljessége. Ugyanakkor éppen a DFS logika miatt van az, hogy az algoritmus kitart a kedvezőtlen döntések mellett,
és nem hagyja félbe egy megkezdett részfa átnézését. Ebből a szempontból kedvezőbb lenne a best-first search
(BFS), mely a keresést mindig a keresési fa legígéretesebbnek tűnő csúcsával folytatja. Ugyanakkor a BFS, mivel
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BFS(SolverList L)
{

Solver currentSolver;
int limit=startLimit;
boolean satisfied=false;
while(NOT(satisfied) AND L.existsActiveSolver())
{

currentSolver=L.findMaxHeuristic();
limit=increaseLimit(limit);
retCurr=currentSolver.solve(limit);
if(retCurr == UNRESOLVED)

recalculateHeuristic(currentSolver);
else if(retCurr == SOLVABLE)

satisfied=true;
else if(retCurr == UNSOLVABLE)

L.remove(currentSolver);
}
return satisfied;

}

Pszeudokód 4.1. BFS vezérlő algoritmus

nagyszámú csúcs között ugrál folyamatosan, óriási memória igényhez és jelentős overheadhez vezetne, éppen ezért
önmagában nem érdemes alkalmazni.

Tézis 3.2. Kidolgoztunk egy módszert, mely a DFS és BFS kombinálásával gyorsítja a visszalépéses keresést
[T9, T1]. A módszer fő elemei a következők (ld. 4.1. pszeudokód):

• A keresési fát felosztjuk néhány diszjunkt részfára.

• Mindegyik részfában elindítunk egy-egy DFS elvű visszalépéses keresést (solver példányt).

• Egyszerre egy solver példány fut, megadott időkorlátig.

• Az időkorlát elérése után a solver példányt megszakítjuk, helyette egy másik solver példányt választunk, azt
futtatjuk az adott időkorlátig, és így tovább.

• Egy megszakított solver példány, ha később újra kiválasztásra kerül, onnan folytatja munkáját, ahol koráb-
ban megszakították.

• A következőnek futtatandó solver példányt – a BFS logikának megfelelően – egy heurisztika alapján választ-
juk ki, mely a solver példányok eddigi eredményei alapján becsli meg azok esélyét a megoldás megtalálására.

Módszerünket megvalósítottuk mind korlát-kielégítési problémákat, mind SAT problémákat megoldó visszalépéses
kereső algoritmusra vonatkozóan. Mindkét esetben jelentős gyorsulás érhető el a BFS segítségével.
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4.1. ábra. A futásidő alakulása random SAT probléma példányokon

A 4.1. ábra egy CDCL SAT solver (MiniSat) és BFS-sel kiegészített változatának futásidejét hasonlítja össze
random probléma példányokon. Az ábrán jól látható, hogy a BFS alkalmazása révén jelentősen lecsökken a kiug-
róan magas futásidők gyakorisága.
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5. fejezet

További eredmények

Végezetül említés szintjén kitérünk a jelöltnek a doktori fokozat megszerzése óta végzett egyéb, a fenti téziseken
túlmutató kutatómunkájára.

5.1. Hardver-szoftver együttes tervezés
A doktori disszertációm témájában végeztem további kutatásokat a fokozat megszerzése után is. Ide tartozik a
Kernighan-Lin-féle hipergráf partícionálási algoritmus hardver-szoftver együttes tervezésben történő alkalmazá-
sának vizsgálata [E28] és a hardver-szoftver partícionálás egzakt megoldása visszalépéses kereséssel [E27]. Egy
későbbi munkában a GPGPU (grafikus processzorok általános célú felhasználása) és a hardver-szoftver együttes
tervezés kapcsolatára mutattam rá [E20].

5.2. Szoftvertechnológia
Szoftvertechnológiai témájú munkáim közül jó néhány autóipari alkalmazásokkal foglalkozik; ezek elsősorban a
BMW müncheni kutató-fejlesztőközpontjában (Forschungs- und Innovationszentrum, FIZ) szerzett tapasztalata-
imból építkeznek [E11, E15, E13, E12, E29].

Az autóipari munkákon túlmenően néhány általános szoftvertechnológiai eredmény is született, így domain-
specifikus nyelvek implementációjára vonatkozóan [E17], a copy-paste funkcionalitás megvalósításával kapcsolat-
ban [E16] és a modell-vezérelt szoftverfejlesztés témájában [E14].

5.3. Átfogó művek
Megjelent egy áttekintő könyvem az optimalizálási algoritmusok informatikai és villamosmérnöki alkalmazásairól
[E22], a hardver-szoftver partícionálásról [E21], és szerkesztője voltam egy lineáris programozásról szóló tanul-
mánykötetnek [E23].

5.4. Algoritmikus munkák
Kidolgoztam egy algoritmust folyamatmodelleket leíró gráfok csúcsainak automatikus számozására [E19]. Algo-
ritmusok gyakorlati teszteléséhez készítettünk egy keretrendszert [E30].

5.5. Optimalizálási problémák a felhő-alapú számítástechnikában
Jelenlegi kutatásaim középpontjában a felhő-alapú számítástechnika (cloud computing) optimalizálási problémái
állnak. A témában az első cikkeim 2015. márciusában jelentek meg ill. kerültek elfogadásra [E25, E24], és számos
további áll elbírálás alatt.
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