
VaJasz Jordan Tibor biralatara
Nagyon k6sz6n6m Jordan Tibornak tamogat6 velemenyet es dicseretet. Elismerem, hogy

a szakkifejezesek magyar forditasa nem min dig sikeriilt a legszerencsesebbre, bar ahol le-
hetett, igyekeztem k6vetni a magyar gyakorlatot. Elnezest kerek a tezisfiizetekben szerep16
elirasokert.

A feltett kerdesek k6ziil e16sz6r a masodikra valaszolnek. A CSP feladatoknak termeszetes
m6don definialhatjuk kii16nb6z6 optimalizalasi valtozatait is. Ezen optimalizalasi problemak
egzakt vagy k6zelit6 megoldasa alaposan kutatott teriilet. T6bbfele m6don lehet a celfiigg-
venyt definialni:

• maximalizalhatjuk a kielegitett feltetelek szamat,

• minimalizalhatjuk a ki nem elegitett feltetelek szamat,

• az ertekkeszlet elemeihez k61tsegeket rendelhetiink, es minimalizalhatjuk a valtoz6khoz
rendelt ertekek 6sszk61tseget,

• definialhatjuk a korlatokat ugy, hogy nemcsak egy megengedett/tiltott relaci6t fejeznek
ki, hanem a valtoz6k minden kombinaci6jahoz egy erteket rendelnek, es ezen ertekek
6sszeget kell minimalizalni.

A binaris CSP eseten a Gaifmann-graf strukturaja hason16 m6don befolyasolja az optima-
lizalasi problema bonyolultsagat, mint az eld6ntesi valtozatMt. Az alacsony favastagsagot
haszna16 dinamikus programozasi algoritmusok kezenfekv6 m6don altalanosithat6ak, es az
als6 korlatok ertelemszenlen ervenyesek az altalanosabb problemara is.

Erdekes m6don a helyzet korantsem ennyire egyertelmu a hipergrafokkal kapcsolatos
eredmenyek eseten. Az alapvet6 problema az, hogy hiperfa vastagsag nem egy monoton para-
meter: hiperelek elhagyasaval kapott reszhipergrafoknak nagyobb lehet a hiperfa vastagsaga,
mint az eredeti hipergrafnak (gondoljunk peldaul arra, hogy ha egy hiperel tartalmazza az
6sszes csucsot, akkor a hiperfa vastagsag 1, de ennek az elnek az elhagyasaval tetsz61egesen
nagyra n6het). Az ismert dinamikus programozasi algoritmusok lenyegeben azt hasznaljak
ki, hogy a kielegitett korlatok altaI alkotott hipergraf korlatos hiperfa vastagsagu. Ha egy
olyan optimalizalasi feladatot definialunk, ahol minden korlatot ki kell elegiteni, de esetleg a
megoldasoknak kiil6nb6z6 k61tsege van, akkor ezek a dinamikus programozasi algoritmusok
atmenthet6k. Tovabba, ha a feladatot leir6 hipergrafra teljesiil, hogy minden reszhipergrafnak
korlatos a (frakcionalis stb.) hiperfa vastagsaga, akkor az algoritmikus eredmenyek altala-
nosithat6ak az optimalizalasi problemakra is. Ez a kombinatorikus tulajdonsag viszont eleg
nehezen megerthet6nek tlinik; jellemzese, felismerese, k6zelitese aktiv kutatasi teriilet.

Az ~ls6 kerdes a CSP feladatok es a hagyomanyos (hiper )graf optimalizalasi feladatok kap-
csolatara kerdez ra. Bizonyos optimalizasi problemak kifejezhet6k egy CSP feladat optimali-
zalasi valtozatakent. Peldaul, ha a fiiggetlen ponthalmaz problemat tekintjiik hipergrafokon,
vagyis egy olyan maximalis meretli csucshalmazt keresiink, ami minden elb61 csak legfeljebb
egy elemet tartalmaz, akkor ez kifejezhet6 egy olyan optimalizalasi CSP feladatkent ahol
D = {a, I} es minden r meretli elnek egy olyan korlat felel meg, ami r + 1 lehetseges kombi-
naci6t enged meg. Ezen kapcsolat alapjan megmutathat6, hogy a problema polinomid6ben
megoldhat6 korlatos (frakcionalis) hiperfa vastagsag eseten. Ez tovabb altalanosithat6 arra
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az esetre, ahol a megoldas legfeljebb d elemet tartalmazhat minden hiperelb6l (valamilyen
rogzftett d konstansra). Kulonboz6 szfnezesi problemak is termeszetes m6don megfogalmaz-
hat6ak CSP feladatkent, bar ez f6kent az eldontesi problemakra igaz.
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