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1. Bevezetés

Gyakorlati problémák modellezése során sokszor bizonyul hasznos eszköznek a gráf-
sźınezés valamely változata. A legalapvetőbb sźınezési feladat a csúcssźınezés: a gráf
csúcsaihoz sźıneket kell rendelni úgy, hogy szomszédos csúcsok különböző sźınt kapjanak.
Szeretnénk a feladatot minél kevesebb sźın felhasználásával megoldani. A sźınezéshez
minimálisan szükséges sźınek számát a gráf kromatikus számának nevezzük. Az élsźınezés
is egy hasonlóan alapvető probléma: a gráf éleihez kell sźıneket rendelni úgy, hogy a
közös végponttal rendelkező élek különböző sźınt kapjanak. Az élsźınezéshez minimálisan
szükséges sźınek számát élkromatikus számnak nevezzük.

A gráfsźınezések vizsgálatát főleg a h́ıres négysźınsejtés motiválta. A 19. században
észrevették, hogy minden térképet ki lehet sźınezni négy sźınnel úgy, hogy a közös
határral rendelkező országok különböző sźınt kapjanak. Sokan megpróbálták bizonýıtani
a sejtést, ezáltal a sźınezési kérdések a gráfelmélet egyik legalaposabban vizsgált terü-
letévé váltak. A sejtés több mint egy évszázadig nyitott volt: végül 1977-ben Appel és
Haken egy rendḱıvül bonyolult, számı́tógépes esetvizsgálatra is támaszkodó bizonýıtással
igazolta a sejtést.

A térképek sźınezésén ḱıvül még számos más problémát is lehet modellezni gráfok
sźınezésével. Az irodalomban sok különböző alkalmazási területről találhatunk példákat:
például gráfsźınezésre vezet a ford́ıtóprogramokban a regiszterkiosztás optimalizálása [7],
mobilhálózatokban a frekvenciakiosztás [38], WDM optikai hálózatokban a hullámhossz-
kiosztás [14, 34], egymást kizáró feladatok ütemezése [3], vagy a repülőgépek járatokhoz
történő hozzárendelése [6]. Az élsźınezési probléma például órarendkésźıtésnél [15] vagy
kétprocesszoros feladatok ütemezésénél [31] jön elő.

Valós feladatok esetén a problémák többnyire nem olyan tiszta formában jelen-
nek meg, hogy azt közvetlenül modellezni lehessen gráfok sźınezésével. Lehetnek egyéb
feltételek is, például bizonyos csúcsok nem kaphatnak bizonyos sźıneket. Ezért újabb
gráfsźınezési problémákat vezettek be, amelyek lehetővé teszik az ilyen feltételek ke-
zelését is. A sźınezésbőv́ıtés problémában a csúcsok egy része már ki van sźınezve, ezt
a sźınezést kell kiterjesztenünk a teljes gráfra, megadott számú sźın felhasználásával.
A listás sźınezés problémában minden csúcshoz meg van adva az engedélyezett sźınek
listája, a feladat az, hogy olyan sźınezést találjunk, ahol minden csúcs a listájában
szereplő egyik sźınt kapja. A sźınezésbőv́ıtésnek és listás sźınezésnek vizsgálhatjuk az
élsźınezési változatát is.

A minimális összegű sźınezés a hagyományos sźınezési feladat egy újabb változata.
Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a sźınek a pozit́ıv egészek. A szokásos csúcs-
sźınezési feladatban a célunk az, hogy minimalizáljuk a felhasznált sźınek számát, vagyis
hogy minél kisebb legyen a kiosztott legnagyobb sźın. A minimális összegű sźınezésben
viszont a kiosztott sźınek összegét szeretnénk minimalizálni. Ez a két különböző cél
két nagyon különböző problémához vezet, az egyik cél szerinti optimális sźınezés nem
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feltétlenül optimális a másik szempontból. A minimális összegű sźınezést egymástól
függetlenül Supowit [41] és Kubicka [32] vezette be, Supowit egy VLSI tervezési pro-
bléma kapcsán, Kubicka pusztán a probléma elméleti érdekessége miatt. Továbbá ki-
derült, hogy a minimális összegű sźınezés az ütemezési problémák során is szerephez
jut, ha az átlagos befejezési időt akarjuk minimalizálni [3]. Ez szép példa arra, hogy egy
elméletileg izgalmas probléma több független alkalmazásban is előjöhet.

A multisźınezés természetes általánośıtása a szokásos sźınezésnek: ebben a feladatban
a csúcsokhoz nem csak egy sźınt, hanem egy sźınhalmazt kell rendelni. A feltétel az,
hogy a szomszédos csúcsok sźınhalmazai diszjunktak legyenek. Számos alkalmazásban
természetes módon előjön a multisźınezés. A multisźınezés legáltalánosabb változatát
fogjuk vizsgálni: minden csúcshoz adott egy egész szám, a csúcs igénye, ennyi sźınt kell
a csúcshoz rendelni.

2. Kutatási célok

Az értekezés fő célja a fentiekben tárgyalt általános sźınezési problémák vizsgálata al-
goritmikus és bonyolultságelméleti szempontból. A témában intenźıv kutatás csak a
kilencvenes évektől folyik, ı́gy még számos megoldásra váró nyitott kérdés van. Algorit-
musok konstruálásával és bonyolultsági eredmények bizonýıtásával ezen kérdések közül
válaszolok meg néhányat. Vizsgálok néhány olyan új esetet is, amelyek eddig még nem
fordultak elő az irodalomban.

A gráfsźınezés legtöbb változata NP-nehéz, ezért nem várhatunk polinom idejű
algoritmust a probléma megoldására. Viszont számos gráfosztályon, például interval-
lumgráfokon, merevkörű gráfokon, k-fákon a csúcssźınezés hatékonyan megoldható. Így
természetesen merül fel a kérdés, hogy vajon az általánosabb problémák is megold-
hatók-e ezekre a gráfosztályokra. A célom az volt, hogy polinom időben megoldható
speciális eseteket találjak, illetve bizonýıtsam egyes esetekről, hogy NP-nehéz. Ha egy
optimalizálási probléma NP-nehéznek bizonyul, akkor érdemes megpróbálkozni azzal,
hogy közeĺıtő algoritmust adjunk a feladatra. Bizonyos feladatokra megvizsgálom, hogy
lehetséges-e ilyen algoritmust adni.

3. Kutatási módszerek

Az értekezésben tárgyalt problémák nagy részét már korábban is alaposan vizsgálták. A
vizsgálat tárgyává tett gráfosztályok nem önkényes módon lettek kiválasztva: hasonló
sźınezési problémák esetén már előkerültek ezek az osztályok, ı́gy kézenfekvő, hogy most
is érdemes vizsgálni őket.

A fő cél, hogy polinom idejű algoritmusokat adjunk bizonyos speciális esetekre. Az
algoritmus konstruálásához használt módszert az éppen vizsgált feladat jellege határozza
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meg: eszközként előkerül például a dinamikus programozás, a párośıtáselmélet, a hálózati
folyamok elmélete és a lineáris algebra. Ha nem sikerül polinom idejű algoritmust adni
a feladatra, akkor megpróbálhatjuk megmutatni, hogy a feladat NP-nehéz. Ezt több-
nyire úgy történik, hogy egy ismert NP-nehéz feladatot visszavezetünk a vizsgált pro-
blémára. Nagyon fontos, hogy ügyesen válasszuk meg a visszavezetett problémát, mert
ez a bizonýıtást nagyon leegyszerűśıtheti. Bizonyos esetekben kihasználhatunk valami-
lyen rejtett összefüggést látszólag távoli problémák közt. Például a 3.2. fejezetben egy
diszjunkt út problémát vezetek vissza egy sźınezésbőv́ıtési problémára. A 4.1. fejezet-
ben viszont egy sźınezésbőv́ıtési problémát vezetek vissza egy minimális összegű sźınezés
problémára.

Nehéz optimalizálási problémák esetén szokásos megvizsgálni azt, hogy adhatunk-e
olyan algoritmust, amely az optimumnak csak egy közeĺıtését adja. A közeĺıtő algoritmu-
sok abban térnek el a heurisztikus algoritmusoktól, hogy a közeĺıtő algoritmusnál van va-
lamilyen garancia arra, hogy a talált megoldás legfeljebb csak kevéssel rosszabb az opti-
mumnál. Például egy minimalizálási probléma esetén olyan algoritmust keresünk, amely
garantáltan az optimumnál legfeljebb α-szor nagyobb költségű megoldást talál (vala-
milyen α konstansra). Vizsgáltam, hogy lehetséges-e különböző sźınezési problémáknál
közeĺıtő algoritmust adni, különös tekintettel arra, hogy létezik-e polinom idejű közeĺıtő
séma (PTAS) a feladatra. Bizonyos esetekben az APX-teljesség elméletét használtam
annak megmutatására, hogy (a szokásos bonyolultság elméleti feltételezések mellett)
nem létezik PTAS a feladatra.

Sikeresen megmutattam, hogy számı́tógépek seǵıtségével megválaszolhatunk egyes
kombinatorikai jellegű kérdéseket. A 3.3. tézisben szereplő visszavezetéshez szükség volt
egy bizonyos tulajdonsággal rendelkező gráfra. A ḱıvánt gráfot úgy sikerült megtalálnom,
hogy ı́rtam egy programot, amely végigvizsgálta az összes lehetséges gráfot, és ellenőrizte,
hogy rendelkezik-e valamelyik a keresett tulajdonsággal. Ez azt mutatja, hogy bizonyos
esetekben ésszerű mennyiségű számı́tógépes kereséssel igazolhatunk vagy megcáfolhatunk
sejtéseket.

4. Új eredmények

Az értekezés új tudományos eredményeit az alábbi téziscsoportokban mondom ki. Az
eredmények a különböző sźınezési problémák szerint vannak csoportośıtva.

1. téziscsoport: Listás sźınezés

A listás sźınezés problémában minden v csúcshoz adott egy L(v) sźınlista, és a feladatunk
egy olyan sźınezést találása, ahol minden csúcs a listáján szereplő egyik sźınt kapja.
Hasonló módon definiálható a listás élsźınezés probléma: minden e élhez tartozik egy
L(e) sźınlista.
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A hagyományos csúcssźınezés tekinthető a listás sźınezés egy speciális esetének: az
összes sźın használható mindegyik csúcson, vagyis mindegyik csúcsnak ugyanaz a listája.
Ezért ha egy gráfosztályt nehéz sźınezni, akkor a listás sźınezés is nehéz erre az osztályra
nézve. Vannak viszont esetek, amikor a sźınezés egyszerű, de a listás sźınezés mégis nehéz.
Például páros gráfokon az élsźınezés polinom időben megoldható, de [15] eredményeiből
következik, hogy a listás élsźınezés már NP-nehéz páros gráfokon. Ezt az eredményt a
következőképpen tettem élesebbé:

1.1. tézis. A listás élsźınezés NP-nehéz 3-reguláris páros śıkgráfokra (2.1.2. tétel).

Egy gráfot külśıkgráfnak nevezünk ha van olyan śıkbarajzolása, hogy az összes csúcs
a külső végtelen lapra esik. Egy gráfot akkor nevezünk soros-párhuzamos gráfnak, ha
előálĺıtható egyetlen élből élek duplázásával és élek felosztásával.

1.2. tézis. A listás élsźınezés NP-nehéz külśıkgráfokra (2.1.4. tétel) és soros-
párhuzamos gráfokra (2.1.5. következmény).

Az eredmény jelentőségét az adja, hogy a külśıkgráfok és a soros-párhuzamos gráfok fa-
vastagsága legfeljebb 2. A probléma polinom időben megoldható 1 favastagságú gráfokra
(vagyis erdőkre), ismeretes erre a feladatra egy dinamikus programozást és párośıtást
használó algoritmus. Általában, ha egy probléma polinom időben megoldható fákra, ak-
kor azt várjuk, hogy egy hasonló módszer működik korlátos favastagságú gráfokra is.
Az 1.2. tézis azt mutatja, hogy a listás élsźınezésnél nem ez a helyzet. Megmutatom vi-
szont, hogy korlátos fokszámú külśıkgráfokra és soros-párhuzamos gráfokra a probléma
polinom időben megoldható.

A listás élsźınezés multisźınezési változatában minden e él rendelkezik egy x(e)
igénymérettel. Az e él listájából, L(e)-ből, ki kell választani x(e) darab sźınt úgy, hogy az
egy csúcsra illeszkedő élek sźınhalmazai diszjunktak legyenek. Másként fogalmazva: egy
sźın egy csúcsnak csak az egyik élén szerepelhet. Marcotte és Seymour [33] egy karakte-
rizációs tételt bizonýıtott a listás él multisźınezésére fák esetén. A cikkben nem mondják
ki, de standard eszközökkel a bizonýıtásból kapunk egy polinom idejű algoritmust a fák
listás él multisźınezésére. Algoritmusokat mutattam, amelyek a problémát egy némileg
bővebb gráfosztályra oldják meg:

1.3. tézis. A listás él multisźınezés O(C
5

2 n
5

2 ) időben megoldható ha a gráf
nem tartalmaz páros hosszú kört, és legfeljebb csak egy páratlan köre van (C
a sźınek száma, n a csúcsok száma). Továbbá minden rögźıtett k-ra van egy
randomizált (korlátos hibavalósźınűségű) polinom idejű algoritmus, amely
legfeljebb k körrel rendelkező gráfokra működik.

Az 1.3. tézisben szereplő algoritmusok a következő ötleten alapulnak. Bevezetem a
listás él multisźınezés egy új változatát, ahol ahelyett, hogy pontosan megmondanánk,
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hogy hány sźınt kell rendelni az egyes élekhez, csak azt ı́rjuk elő, hogy egy adott csúcs
körül szereplő élek összesen hány sźınt kapjanak. Kiderül, hogy ez az új probléma poli-
nom időben megoldható minden gráfra: a probléma visszavezethető egy párośıtási pro-
blémára. Egyszerű lineáris algebrai összefüggéseket használva megmutatom, hogy bizo-
nyos esetekben az új változat ekvivalens az eredeti problémával, ı́gy az eredeti probléma
is megoldható párośıtásra történő visszavezetéssel.

Listás élsźınezés seǵıtségével például állományok processzorok közti átvitelét model-
lezhetjük. A csúcsok feleljenek meg a processzoroknak. Ha egy x(e) igényű e él köt össze
két processzort, ez azt jelenti, hogy a két processzor közvetlenül össze van kötve, és
egy állományt kell átvinni ezen az összeköttetésen. Az e él által reprezentált állomány
átviteléhez x(e) időegység szükséges. A sźınek a használható időréseknek felelnek meg,
ı́gy ha sźınhalmazokat adunk az éleknek, akkor ezzel az állományok átvitelének egy
lehetséges ütemezését kapjuk. A szokásos feltételünk, hogy egy csúcson egy sźın csak
egyszer szerepelhet, biztośıtani fogja, hogy egy processzor egyszerre csak egy állomány
átvitelével fog foglalkozni. (Enyh́ıthetünk a feltételeken, ha megengedjük, hogy egy pro-
cesszor egyszere legfeljebb f darab átvitelben vehet részt, a módszerek erre az esetre
is kiterjeszthetők.) Az élek listájának megadásával olyan feltételeket is ki tudunk fe-
jezni, hogy egy átvitelt csak bizonyos időpont után lehet elkezdeni, vagy egy bizonyos
határidőig mindenképpen be kell fejezni. Az 1.3. tézis hatékony módszert mutat a fel-
adatra, ha a hálózat majdnem fa szerkezetű.

Fákra a listás sźınezés csúcssźınezéses változata polinom időben megoldható [27].
Viszont (ellentétben az élsźınezéses változattal) a listás multisźınezés NP-nehéz fákra.

1.4. tézis. A listás multisźınezés NP-nehéz bináris fákra (2.2.1. tétel).

Az 1. táblázat áttekintést ad a listás sźınezéssel kapcsolatos (régi és új) eredményekről.

2. téziscsoport: Sźınezésbőv́ıtés

A sźınezésbőv́ıtés problémában adott egy olyan gráf, ahol a csúcsok egy részének már van
sźıne. Ezt a sźınezést kell kiterjeszteni a teljes gráfra legfeljebb k sźın felhasználásával.
Biró, Hujter és Tuza [5, 24, 25] szisztematikusan vizsgálta a sźınezésbőv́ıtés problémát
különböző gráfosztályokon. Többek közt megmutatták [5], hogy intervallumgráfokra a
sźınezésbőv́ıtés probléma NP-nehéz, de polinom időben megoldhatóvává válik, ha az
előzetesen adott sźınezésben minden sźın legfeljebb egyszer fordul elő (a problémának
ezt a változatát röviden 1-PrExt-nek nevezzük). Megfogalmaztak két nyitott kérdést
ezen eredmények lehetséges általánośıtásairól:

• Polinom időben megoldható marad-e az 1-PrExt probléma, ha egy általánosabb
gráfosztályt, a merevkörű gráfokat tekintjük? (Egy gráf merevkörű, ha nem tar-
talmaz háromnál hosszabb kört fesźıtett részgráfként.)
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1. táblázat. Listás (multi)sźınezés, eredmények.

Csúcssźınezés Élsźınezés
Gráfosztály

listás sźınezés listás multisźınezés listás sźınezés listás multisźınezés

Fák
Polinom idő NP-nehéz Polinom idő Polinom idő

[27] (2.2.2. tétel) (2.3.6. következmény)

k-fák
Polinom idő NP-nehéz NP-nehéz NP-nehéz

[27] (2.2.2. tétel) (2.1.4. tétel) (2.1.4. tétel)

Körök
Polinom idő (Randomizált) polinom Polinom idő (Randomizált) polinom

[27] (2.3.11. következmény) [27] (2.3.11 következmény)

Páros gráfok
NP-nehéz NP-nehéz NP-nehéz NP-nehéz

[27] [27] [15] [15]
Reguláris páros NP-nehéz NP-nehéz NP-nehéz NP-nehéz
śıkgráfok [29] [29] (2.1.2. tétel) (2.1.2. tétel)

• NP-nehéz marad-e a sźınezésbőv́ıtés probléma egységintervallum-gráfokon?

Kiderül, hogy mindkét kérdésre pozit́ıv választ adhatunk:

2.1. tézis. A sźınezésbőv́ıtés probléma O(n4) időben megoldható egy n

csúcsú merevkörű gráfon, ha mindegyik sźın legfeljebb egyszer fordul elő
a kezdeti sźınezésben (3.1.5. tétel). Ez választ ad Hujter és Tuza [25] nyitott
kérdésére.

2.2. tézis. A sźınezésbőv́ıtés probléma NP-nehéz egységintervallum-gráfokon
(3.3.1. tétel). Ez választ ad Hujter és Tuza [25] nyitott kérdésére.

A 3.1.5. tétel algoritmusában egy hálózatot konstruálunk, és a sźınezésbőv́ıtés problémát
visszavezetjük a hálózatbeli maximális folyam megtalálására. Definiálok egy új matroi-
dot, amely fontos szerepet játszik az algoritmus anaĺızisében.

A 2.1. tézis egy lehetséges alkalmazása a hullámhosszosztásos multiplexelésű opti-
kai hálózatok (WDM) tervezésénél és konfigurálásánál jön elő. A WDM technológia
seǵıtségével egyetlen optikai szálban több független kommunikációs csatornát alaḱıt-
hatunk ki a különböző hullámhosszokon. Egy tisztán optikai kapcsoló egy csomópontban
a beérkező optikai szálak minden egyes hullámhosszát külön-külön tovább́ıtani tudja
egy tetszőlegesen választott kimeneti optikai szálra. Így tehát, ha a kapcsolókat meg-
felelő módon álĺıtjuk be, akkor közvetlen optikai kapcsolatot léteśıthetünk a hálózat
távoli pontjai között. A kapcsolók konfigurálásához viszont előbb minden egyes kapcso-
lathoz egy hullámhosszt kell rendelnünk azzal a feltétellel, hogy az ugyanazon optikai
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szálon átmenő kapcsolatok hullámhossza különböző legyen. Ez egy sźınezési probléma. A
hálózat konfliktusgráfjában minden összeköttetésnek egy csúcs felel meg, és két csúcsot
akkor kötünk össze éllel, ha a két összeköttetés használ közös optikai szálat. Feltéve, hogy
egy optikai szálban k hullámhossz használható, a hullámhossz hozzárendelési probléma
pontosan akkor oldható meg, ha a konfliktusgráf csúcsait ki lehet sźınezni k sźınnel.

A WDM hálózattok konfigurálásával kapcsolatos problémákat számos cikk tárgyalja
[13, 12, 14, 11, 1], különösen sokat foglalkoznak a fa alakú hálózatok vizsgálatával. Egy
némileg eltérő modellt kapunk viszont, ha egy másfajta optikai kapcsolót tételezünk fel.
A legegyszerűbb optikai kapcsoló a passźıv csillag, amely minden egyes hullámhosszhoz
választ egy bemenő optikai szálat, és az ezen a hullámhosszon érkező adatokat tovább́ıtja
az összes kimenő szálon. Ha ilyen kapcsolóink vannak, akkor az azonos hullámhosszt
használó kapcsolatok nem mehetnek át ugyanazon a kapcsolón. Vagyis az azonos hullám-
hosszt használó kapcsolatoknak csúcsdiszjunktnak kell lenniük, nem elég, ha csak él-
diszjunktak. Könnyen figyelembe tudjuk venni ezt a feltételt, ha módośıtjuk a kon-
fliktusgráf defińıcióját: azokat a csúcsokat kell összekötni, amelyek azonos kapcsolón
átmenő kapcsolatokhoz tartoznak. Ismeretes [19], hogy egy fában az utak metszetgráfja
mindig merevkörű lesz, vagyis a konfliktusgráf ebben a problémában mindig merevkörű.
A csúcssźınezés polinom időben megoldható merevkörű gráfok esetén, vagyis polinom
időben el tudjuk dönteni, hogy van-e megoldása a hullámhossz-kiosztási problémának.
A 2.1. tézisben szereplő algoritmus ennél egy némileg általánosabb problémát old meg:
egyes összeköttetésekhez már van rendelve hullámhossz, de mindegyik hullámhossz leg-
feljebb csak egy összeköttetéshez van hozzárendelve. Ezt a speciális esetet kapjuk például
akkor, ha az egyik kapcsolón átmenő összeköttetésekhez már van hullámhossz rendelve,
de a többi összeköttetéshez szabadon választhatunk hullámhosszt.

A 3.3.1. tétel bizonýıtásában (2.2. tézis) egy diszjunkt út problémát vezetek vissza a
sźınezésbőv́ıtés problémára. A diszjunkt út probléma NP-teljességét külön bizonýıtom a
3.2. fejezetben. A diszjunkt út problémáról szóló eredmény önmagában is érdeklődésre
tarthat számot, ı́gy egy külön tézisben mondom ki:

2.3. tézis. A diszjunkt út probléma NP-nehéz négyzetrácsokon, még ak-
kor is, ha az Euler-feltétel teljesül: minden v csúcsra a v-re illeszkedő élek
számának és a v-re illeszkedő igények számának az összege páros (3.2.6. követ-
kezmény). A probléma iránýıtott változata szintén NP-nehéz (3.2.4. követ-
kezmény). Ezek az eredmények választ adnak Vygen [44] által felvetett nyi-
tott kérdésekre.

Az Euler-feltétel egy önkényesen kikötött technikai feltételnek tűnhet. Ennek ellenére na-
gyon fontos szerepet játszik a diszjunkt utak elméletében. Számos szép elméleti eredmény
ismert abban az esetben, ha az Euler-feltétel és még valamilyen más kiegésźıtő feltétel
teljesül. Például Okamura és Seymour [39] karakterizációs tételt bizonýıt arra az esetre,
ha a hálózat śıkbarajzolható, az Euler-feltétel teljesül és az igények végpontjai a külső
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lapon helyezkednek el. A 3.2.6. következmény azt mutatja, hogy az Okamura–Seymour
tételből nem hagyhatjuk el azt a feltételt, hogy a végpontok a külső lapon helyezkednek
el (feltéve, hogy P �= NP). Így a 3.2.6. következmény jó kontrasztját adja az ismert
pozit́ıv eredményeknek, határt szabva a lehetséges általánośıtásoknak.

Fiala [16] illetve Easton és Parker [9] egymástól függetlenül megmutatták, hogy az
élsźınezés-bőv́ıtés NP-nehéz legfeljebb harmadfokú páros gráfokra. Egy erősebb ered-
ményt bizonýıtok:

2.4. tézis. Az élsźınezés-bőv́ıtés NP-nehéz 3-reguláris páros śıkgráfokra (3.4.1. tétel).
Ez választ ad Fiala [16] nyitott kérdésére.

Azért volt érdemes a probléma NP-teljességét bebizonýıtani éppen erre a gráfosztályra,
mert ı́gy könnyen bebizonýıthatjuk a minimális összegű élsźınezésről, hogy NP-nehéz
śıkgráfokra (4.2.1. tétel). A 3.4.1. tételt de Werra et al. [8] is felhasználta, hogy egy ha-
sonló visszavezetéssel egy teljesen más élsźınezési probléma NP-teljességét is bizonýıtsa.

Némileg éleśıtve az 1.2. tézist, igazoltam, hogy nem csak a listás élsźınezés, de ennek
speciális esete, a élsźınezés-bőv́ıtés is NP-nehéz a megadott gráfosztályokra:

2.5. tézis. Az élsźınezés-bőv́ıtés NP-nehéz külśıkgráfokon (3.4.2. tétel) és
soros-párhuzamos gráfokon (3.4.3. következmény).

3. téziscsoport: Minimális összegű sźınezés

A minimális összegű sźınezésben sźıneket (pozit́ıv egészeket) kell a gráf csúcsaihoz ren-
delni, a cél az, hogy minimalizáljuk a kiosztott sźınek összegét. A feladat például a VLSI
tervezésben [42] és ütemezésben [3] merül fel.

Giaro és Kubale [18] megmutatta, hogy a minimális összegű élsźınezés NP-nehéz
páros gráfokon. A következő erősebb bonyolultsági eredményeket bizonýıtottam:

3.1. tézis. A minimális összegű élsźınezés NP-nehéz a legfeljebb harmadfokú
páros śıkgráfokra (4.2.1. tétel), 3-reguláris (nem páros) śıkgráfokra (4.2.2. tétel)
és a legfeljebb 2 favastagságú gráfokra (4.3.6. tétel). A minimum összegű
élsźınezés APX-nehéz (nem śıkbarajzolható) páros gráfokra (4.2.3. tétel).

Tekintsük át, hogy hogyan viszonyulnak ezek a negat́ıv eredmények a többi eredményhez.
A 4.2.1. tétel és a 4.2.2. tétel azt álĺıtja, hogy nem várhatunk polinom idejű algoritmust
śıkgráfok minimális összegű élsźınezésére, még akkor sem, ha feltesszük, hogy a gráf
páros, vagy hogy reguláris. Viszont könnyen megmutatható, hogy ha a gráf páros és
reguláris, akkor a minimális összegű sźınezés könnyen megoldható. Továbbá igaz az,
hogy a minimális összegű élsźınezés śıkgráfokon jól közeĺıthető: a [C8] publikációban egy
polinom idejű közeĺıtő sémát (PTAS) mutatok egy általánosabb feladatra, a śıkgráfok
minimális összegű él multisźınezésére. (A PTAS azt jelenti, hogy minden rögźıtett ε > 0
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2. táblázat. Minimális összegű él (multi)sźınezés, eredmények

Minimális összegű Minimális összegű
Gráfosztályok élsźınezés élmultisźınezés

Algoritmus Bonyolultság Algoritmus Bonyolultság

Utak
Polinom idő Pseudopolinom

[18, 40] [28]

Fák
Polinom idő PTAS NP-nehéz

[18, 40] (5.4.13. tétel) (5.2.5. tétel)

Páros gráfok
1.796-közeĺıtő APX-nehéz 2-közeĺıtő APX-nehéz

[23] (4.2.4. tétel) [4] (4.2.4. tétel)

Śıkgráfok
PTAS NP-nehéz PTAS NP-nehéz
[C8] (4.2.1. tétel) [C8] (4.2.1. tétel)

k-fák
PTAS NP-nehéz PTAS NP-nehéz
[C8] (4.3.6. tétel) [C8] (4.3.6. tétel)

értékre van egy polinom idejű algoritmus, amely mindig olyan megoldást talál, amely
az optimumnál legfeljebb (1 + ε)-szor rosszabb). Ennek az eredménynek a bizonýıtása
nem része az értekezésnek, de az 5.4. fejezetben egy gyengébb eredményt ismertetek:
létezik közeĺıtő séma a fák minimális összegű él multisźınezésére. A 4.2.3. tétel kimondja,
hogy a minimális összegű élsźınezés APX-nehéz páros gráfokra, ı́gy valósźınűtlen, hogy
a fákra adott PTAS kiterjeszthető lenne páros gráfokra. A [C8] publikációban korlátos
favastagságú gráfokra is közeĺıtő sémát adok. A 4.3.6. tétel értelmében nem várhatjuk,
hogy ez a PTAS polinom idejű optimális algoritmusra jav́ıtható. Így tehát a 3.1. tézis
negat́ıv eredményei jól illeszkednek a pozit́ıv eredményekhez (lásd a 2. táblázatot).

A sźınek számának minimalizálása és a sźınek összegének minimalizálása két teljesen
különböző probléma. Bizonyos gráfokon sok sźınt kell használnunk, ha minimalizálni
akarjuk a sźınek összegét. Például minden fa két sźınnel sźınezhető, de minden k ≥ 2
esetén létezik olyan fa, amelynek a minimális összegű sźınezéséhez k sźın szükséges.
Jelölje s(G) a G gráf minimális összegű sźınezéséhez szükséges sźınek minimális számát.
Hasonló módon jelölje s′(G) a minimális összegű élsźınezéshez szükséges sźınek számát.

Salavatipour [40] megmutatta, hogy minden k ≥ 3 esetén NP-nehéz annak eldöntése,
hogy s(G) ≤ k teljesül-e az adott G gráfra. A k = 2 esetben viszont nyitott kérdés
maradt a probléma bonyolultsága. Megválaszoltam ezt a nyitott kérdést, és pontosan
meghatároztam a probléma bonyolultságát a k ≥ 3 esetekben:

3.2. tézis. coNP-teljes annak eldöntése, hogy s(G) ≤ 2 teljesül-e egy G

gráfra (4.4.3. tétel). Ez választ ad egy Salavatipour [40] által felvetett nyitott
kérdésre. Továbbá minden k ≥ 3-ra Θp

2
-teljes (nem csak NP-nehéz) annak

eldöntése, hogy s(G) ≥ k teljesül-e (4.4.13. következmény).
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Mitchem et al. [36] és tőlük függetlenül Hajiabolhassan et al. [20] egy Vizing-tétellel
analóg eredményt bizonýıtottak: megmutatták, hogy Δ(G) ≤ χ′(G) ≤ s′(G) ≤ Δ(G) +
1 teljesül minden egyszerű G gráfra (ahol Δ(G) jelöli a maximális fokszámot, χ′(G)
az élkromatikus számot). Harary és Plantholt azt sejtette (lásd [45]), hogy a második
egyenlőtlenség valójában mindig egyenlőséggel teljesül, vagyis s′(G) = χ′(G) igaz minden
egyszerű gráfra. Ezt a sejtést megcáfolták [36, 20]: minden k = 5, 7, 9, 11, 13, . . . -ra és
k = 4-re mutattak olyan Gk gráfot, melyre χ′(Gk) = k és s′(Gk) = k + 1. Ellenpéldát
mutattam az összes lehetséges k értékre, és pontosan meghatároztam az s′(G) értékével
kapcsolatos kérdések bonyolultságát:

3.3. tézis. Minden k ≥ 3-ra van olyan Gk gráf melyre χ′(Gk) = k és s′(Gk) =
k+1 (4.4.6. álĺıtás). Minden k ≥ 3-ra Θp

2
-teljes annak eldöntése, hogy s′(G) ≤

k teljesül-e (4.4.12. következmény). Továbbá annak eldöntése is Θp
2
-teljes,

hogy s′(G) = Δ(G) teljesül-e (4.4.14. következmény) vagy hogy s′(G) =
χ′(G) teljesül-e (4.4.15. következmény).

A k > 3 esetekben a Gk gráf Izbicki [26] konstrukcióján alapul. A G3 gráf megtalálásához
egy programot ı́rtam, amely végigpróbálta az összes lehetséges gráfot egy adott méretig,
és ellenőrizte, hogy rendelkezik-e a ḱıvánt tulajdonsággal. Az egymással nem izomorf
gráfok hatékony generálásához McKay [35] nauty nevű programját használtam.

Hajiabolhassan et al. [20] azt a nyitott kérdést fogalmazza meg, hogy karakterizáljuk
azokat a gráfokat melyre s′(G) = χ′(G) teljesül. Annak fényében, hogy ennek a tulaj-
donságnak a felismerése Θp

2
-teljes, nem várhatunk hatékony karakterizációt. Ez megma-

gyarázza, hogy miért volt érdemes ezt a pontosabb bonyolultsági eredményt bizonýıtani.
Ha csak annyit tudnánk, hogy a probléma NP-nehéz, ez nem zárná ki annak lehetőségét,
hogy NP-karakterizációt adhatunk a problémára. Azzal, hogy beláttam a probléma Θp

2
-

teljességét, megmutattam, hogy a s′(G) = Δ(G) feltételt teljeśıtő gráfoknak nincs nem-
triviális karakterizációja (a szokásos bonyolultságelméleti feltételezések mellett).

4. téziscsoport: Minimális összegű multisźınezés

A minimális összegű multisźınezés a minimális összegű sźınezés általánośıtása: a csúcsok-
hoz nem egyetlent sźınt kell rendelni, hanem egy sźınhalmazt. Minden v csúcs rendelkezik
egy x(v) igénymérettel, ennyi sźınt kell a csúcshoz rendelni. A sźınhalmazokat úgy kell
a csúcsokhoz rendelni, hogy a szomszédos csúcsok diszjunkt halmazokat kapjanak. A
minimális összegű sźınezés természetes általánośıtása az lenne, ha az összes kiosztott
sźın összegét akarnánk minimalizálni. Az irodalomban viszont minimális összegű mul-
tisźınezés név alatt egy némileg eltérő, ütemezési alkalmazások által motivált feladatot
vizsgálnak. Adott sźınezés esetén egy csúcs befejezési idején a csúcshoz rendelt legna-
gyobb sźınt értjük. A sźınezés összege a befejezési idők összege. A minimális összegű
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multisźınezés problémában a cél a sźınezés összegének minimalizálása. A probléma szo-
rosan kapcsolódik az egymást kizáró feladatok átlagos befejezési időt minimalizáló üte-
mezéséhez [4, 3].

A minimális összegű multisźınezést az utóbbi időben számos cikk vizsgálta [4, 3, 22,
21, 17, 28]. Fák esetén létezik polinom idejű közeĺıtő séma a problémára [22], vagyis
minden rögźıtett ε > 0 értékre létezik olyan polinom idejű algoritmus, amely mindig
az optimumnál legfeljebb (1 + ε)-szor rosszabb eredményt talál. Két nyitott kérdést
fogalmaztak meg a [22] cikkben:

• NP-nehéz-e a minimális összegű multisźınezés fákra?

• Ha a probléma NP-nehéz fákra, akkor vajon polinom időben megoldható-e utakra?

Megválaszoltam az első kérdést:

4.1. tézis. A minimális összegű multisźınezés NP-nehéz bináris fákra, még
akkor is, ha minden igény polinomiálisan korlátos (5.2.5. tétel). Ez választ
ad [22] egy nyitott kérdésére.

Kovács [28] pszeudopolinomiális algoritmust adott utakra, részlegesen megválaszolva a
második kérdést. A pszeudopolinomiális azt jelenti, hogy a futási idő az út hosszának
és a maximális igényméretnek a polinomjával becsülhető. Vagyis az algoritmus csak
polinomiálisan korlátos igények esetén lesz polinomiális futási idejű. Az utak optimális
sźınezésével kapcsolatosan egy strukturális eredményt bizonýıtottam:

4.2. tézis. Jelölje p a maximális igényméretet. Ha a gráf egy út, akkor
a minimális összegű multisźınezésnek van olyan optimális megoldása, mely-
ben mindegyik sźınhalmaz O(log p) darab folytonos intervallumként előáll
(5.1.14. tétel). Ha a gráf páros illetve perfekt, akkor van olyan optimális meg-
oldás, ahol minden sźınhalmaz n illetve n2 intervallumból áll (5.1.18. követ-
kezmény).

Ez az eredmény hasznos lehet algoritmusok tervezésénél, és elvezethet egy utakon működő
teljesen polinomiális algoritmushoz. A közeĺıtő algoritmusok gyakran alapulnak azon
az ötleten, hogy lecsökkenthetjük a keresési tért, ha csak olyan megoldásokban gon-
dolkozunk, ahol a sźınhalmazoknak egyszerű a szerkezete. Jav́ıthatja az algoritmusok
hatékonyságát, ha tudjuk, hogy bizonyos esetekben az egyszerű szerkezetű sźınhalmazokkal
az optimumot is elérhetjük.

A minimális összegű multisźınezés élsźınezési változatát a csúcssźınezéssel analóg
módon definiálhatjuk: minden e élnek van egy x(e) igénye, a cél egy olyan sźınezés meg-
találása, amely minimalizálja az élek befejezési idejének az összegét. Ha mindegyik igény
1, akkor a minimális összegű élsźınezést kapjuk speciális esetként, vagyis a 3.1. tézisben
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megfogalmazott bonyolultsági eredmények a minimális összegű él multisźınezésre is vo-
natkoznak. Fákra a minimum összegű élsźınezés polinom időben megoldható [18, 40], de
ezeket az algoritmusokat nem lehet a multisźınezéses változatra általánośıtani:

4.3. tézis. A minimális összegű él multisźınezés NP-nehéz fákra, még akkor
is ha mindegyik igény 1 vagy 2 (5.3.1. tétel).

Polinom idejű közeĺıtő sémát adtam fák minimális összegű él multisźınezésére. A közeĺıtő
séma felhasznál néhány ötletet a hasonló közeĺıtő sémákból [22, 21], de számos új ötletre
is szükség van, mivel jelentős különbségek mutatkoznak a probléma csúcssźınezési és
élsźınezési változata között.

4.4. tézis. Minden rögźıtett ε > 0 értékre létezik olyan lineáris idejű algo-
ritmus, amely a minimális összegű él multisźınezésre fák esetén mindig az
optimumnál legfeljebb (1 + ε)-szor rosszabb megoldást ad.

Térjünk vissza újra az 1.3. tézis után felvázolt állomány átviteli problémához. A mi-
nimális összegű él multisźınezés seǵıtségével egy hasonló feladatot modellezhetünk. Mivel
most minden sźın használható minden élen, ezért ebben az esetben nem tudunk kifejezni
a rögźıtett határidőhöz hasonló feltételeket. Egy másik különbség, hogy most nem az a
kérdés, hogy az átviteleket lehet-e ütemezni a megadott időrésekben, hanem az a cél,
hogy minimalizáljuk a feladatok átlagos befejezési idejét. Fa alakú hálózatok esetén a
mutatott közeĺıtő séma az optimumhoz tetszőlegesen közeli eredményt tud produkálni.
A [C8] publikációban kiterjesztem az eredményt k-fákra, ı́gy nem csak fákra, hanem ,,fa
szerkezetű” gráfokra is van közeĺıtő algoritmusunk.

5. téziscsoport: Klikksźınezés

A klikksźınezés problémában enyhébb feltételeket kell teljeśıtenünk mint a hagyományos
csúcssźınezésnél. Nem azt követeljük meg, hogy minden él két végpontja különböző sźınű
legyen, hanem csak azt ı́rjuk elő, hogy minden tartalmazásra nézve maximális (tovább
nem bőv́ıthető) klikk tartalmazzon legalább két különböző sźınt. Lehetséges, hogy egy
gráf k sźınnel klikksźınezhető, de a kromatikus száma k-nál nagyobb. Például egy n

csúcsú teljes gráf két sźınnel klikksźınezhető, de a kromatikus száma n.
A 6. fejezetben a klikksźınezés és a kapcsolódó problémák bonyolultságát határozom

meg. A klikksźınezés nehezebb a hagyományos csúcssźınezésnél: már annak ellenőrzése
is coNP-teljes, hogy egy klikksźınezés helyes-e [2]. A klikksźınezés bonyolultságát Kra-
tochv́ıl és Tuza [30] vizsgálta, megmutatták, hogy NP-nehéz annak eldöntése, hogy egy
perfekt gráf két sźınnel klikksźınezhető-e. Viszont egyáltalán nem világos, hogy a pro-
bléma NP-ben van. Egy érvényes klikksźınezés nem jó tanú, hiszen mint ahogyan azt
fent emĺıtettük, a klikksźınezés helyességének ellenőrzése coNP-teljes. Meghatároztam a
probléma pontos bonyolultságát:
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5.1. tézis. Minden k ≥ 2-re Σp
2
-teljes annak eldöntése, hogy egy gráf k

sźınnel klikksźınezhető-e (6.2.2. következmény).

A gráfot k méretű listákkal klikksźınezhetőnek nevezzük abban az esetben, ha akárhogyan
is rendelünk k méretű listákat a csúcsokhoz (a különböző csúcsok kaphatnak különböző
listát), mindig van olyan klikksźınezés, amelyben minden csúcs a listáján szereplő egyik
sźınt kapja. Ez a fogalom az Erdős, Rubin és Taylor [10] illetve Vizing [43] által be-
vezetett listasźınezési szám adaptációja a klikksźınezésre. Minden (projekt́ıv) śıkgráf 4
méretű listákkal klikksźınezhető [37]. Meghatároztam a klikksźınezés listás változatának
pontos bonyolultságát:

5.2. tézis. Minden k ≥ 2 esetén Πp
3
-teljes annak eldöntése, hogy egy gráf k

méretű listákkal klikksźınezhető-e (6.3.3. következmény).

A klikksźınezés nem öröklődik részgráfokra: egy k sźınnel klikksźınezhető gráfnak lehet
olyan fesźıtett részgráfja, amelyik nem klikksźınezhető k sźınnel. Természetes módon
adódik, hogy vizsgáljuk azokat a gráfokat, amelyek k sźınnel klikksźınezhetők, és ez
minden fesźıtett részgráfjukra is igaz.

5.3. tézis. Minden k ≥ 3 esetén Πp
3
-teljes annak eldöntése, hogy egy gráf

minden fesźıtett részgráfja k sźınnel klikksźınezhető-e (6.4.6. következmény).

5. Eredmények alkalmazása

Az értekezésben számos irodalmi példát mutatok arra, hogy a gráfsźınezés valamilyen
változatával egy gyakorlati feladatot lehet modellezni. Alkalmazásokat a legkülönbözőbb
területeken találhatunk: az ütemezéselméletben, VLSI tervezésnél, ford́ıtóprogramok op-
timalizálásánál. Az értekezésben kidolgozott algoritmusokat lehet alkalmazni ezeken a
területeken, vagy közvetlenül, vagy egy komplexebb heurisztikus algoritmus részeként.
Az eredmények mint absztrakt sźınezési algoritmusok vannak megfogalmazva. Mivel egy
sźınezési probléma több különböző alkalmazásnál is előjöhet, ezért a sźınezési algoritmu-
sokat több modellben is alkalmazhatjuk, esetleg eddig még nem vizsgált alkalmazásokban
is hasznosak lehetnek.

Bonyolultságelméleti eredmények bizonýıtásával megmutatom, hogy bizonyos ese-
tekben nem várhatunk polinom idejű algoritmust a problémákra. Ha egy feladat NP-
nehéznek bizonyul, akkor érdemes inkább a közeĺıtő algoritmusok keresésére koncentrálni,
vagy valamilyen más megközeĺıtést keresni. Így tehát a bonyolultságelméleti eredmények
seǵıtenek a gyümölcsöző kutatási irányok megtalálásában.

Alkalmazási példaként mutattam egy WDM hálózatok konfigurálásánál felmerülő
problémát, amelyet sźınezéssel lehet modellezni. Kiderült, hogy a probléma vizsgált
változata polinom időben megoldható fa alakú hálózatokon. A 2.1. tézisben mutatott
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algoritmussal egy némileg általánosabb problémát is megoldhatunk: tudjuk kezelni azt
az esetet is, amikor az egyik kapcsolón áthaladó kapcsolatokhoz már van hullámhossz
rendelve.

Az élsźınezés lehetséges alkalmazási területe az állományok átvitele, vagy valamilyen
más olyan feladat, melyhez két előre meghatározott processzor részvétele szükséges.
Az 1.3. tézisben a problémának egy olyan változatát vizsgálom, ahol előre meg van
határozva, hogy az egyes feladatok mely időrésekben végezhetők. Hatékony algoritmust
adtam arra az esetre, ha a hálózat majdnem fa, a korábbi algoritmusok csak körmentes
gráfokra működtek. A 4.4. tézisben egy hasonló problémát vizsgálok, de itt a feladatok
átlagos befejezési idejének a minimalizálása a cél. Kiderül, hogy a probléma NP-nehéz
fákon, de polinom idejű közeĺıtő sémát lehet adni rá. Korábban csak konstans faktorú
közeĺıtő algoritmusok voltak ismertek a minimális összegű él multisźınezésre, ez az első
eset, hogy valamilyen gráfosztályra közeĺıtő sémát sikerül adni.
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[4] A. Bar-Noy, M. M. Halldórsson, G. Kortsarz, R. Salman, and H. Shachnai. Sum
multicoloring of graphs. J. Algorithms, 37(2):422–450, 2000.
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közlésre elfogadva. LE 1 × 6 = 6

[J6] Parameterized graph separation problems. Theoretical Computer Science, közlésre
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[M5] Complexity of clique coloring and related problems, közlésre benyújtva.
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D. M. Thilikos, S. Whitesides. Faster fixed-parameter tractable algorithms for
matching and packing problems. European Symposium on Algorithms (ESA)
2004, Lecture Notes in Computer Sci., 3221, 311–322, 2004.

Although both color-coding and dynamic programming across subsets
appear in other work [Mar04,Woe03,CFJ04], our technique breaks new
ground by refining these ideas in their joint use.

[M2] Precoloring extension on unit interval graphs, közlésre benyújtva.

• Zs. Tuza. Further topics in graph coloring. In Handbook of graph theory.
Edited by Jonathan L. Gross and Jay Yellen. Discrete Mathematics and its
Applications (Boca Raton). CRC Press, Boca Raton, FL, 2004. 365–388
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On unit interval graphs, the unrestricted PrExt problem is known to be
NP-complete [Mar02a].

[M5] Precoloring extension on chordal graphs, kézirat.

• Zs. Tuza. Further topics in graph coloring. In Handbook of graph theory.
Edited by Jonathan L. Gross and Jay Yellen. Discrete Mathematics and its
Applications (Boca Raton). CRC Press, Boca Raton, FL, 2004. 365–388

1-PrExt is polynomial-time solvable on chordal graphs ([Ma03]) but NP-
complete on permutation graphs ([Ja97]).

[M6] Complexity of clique coloring and related problems, kézirat.

• Zs. Tuza. Further topics in graph coloring. In Handbook of graph theory.
Edited by Jonathan L. Gross and Jay Yellen. Discrete Mathematics and its
Applications (Boca Raton). CRC Press, Boca Raton, FL, 2004. 365–388

[Ma02b] For every k ≥ 2, on the clique hypergraphs of graphs it is Σp
2
-

complete to test k-colorability.
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