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Előfeldolgozás párhuzamos 
számításokhoz 

1. 1 Bevezetés 

 

1.1. 1.1 Előszó 
 

A könyv abban a témában szeretne segítséget nyújtani, hogy milyen előkészületekre van szükség ahhoz, hogy 

egy mérnöki modell numerikus szimulációját párhuzamos rendszereken le lehessen futtatni. A mérnöki modell 

itt a legtágabban értendő és lehet hőáramlás, folyadék-áramlás, villamosmérnöki, mágneses, gépészeti vagy akár 

építőmérnöki probléma. A könyv ugyanakkor nem foglalkozik magával a szimulációval és párhuzamos 

számítógépes rendszerekkel sem, mivel azokat más aktuális tankönyvek dolgozzák fel. 

Ha egy mérnöki szimulációt nézünk, akkor általában három szakaszra bontható a folyamat: előfeldolgozás vagy 

"pre-processing", a szimuláció vagy analízis futtatása és az utófeldolgozás, "post-processing", vagyis az 

eredmények feldolgozása és megjelenítése. Ez a könyv csak az előfeldolgozással foglalkozik, annak is két 

részletével: hogyan lehet véges elemes hálót generálni egy mérnöki modell esetén, illetve ha már van egy véges 

elemes hálónk, akkor azt hogyan lehet úgy feldarabolni, hogy a későbbi lépésekben a probléma párhuzamosan 

legyen megoldható. A könyvben tárgyalt eljárások működését 2D-ben kerülnek bemutatásra a könnyebb 

érthetőség miatt. Az algoritmusok 3D-s változata sokkal komplexebbek és nehezebben leírhatóak, így ezeket 

nem tárgyaljuk ebben a tankönyvben. Ugyanakkor a könyv nem tudja tárgyalni az összes módszert még 2D-ben 

sem, így inkább csak a legelterjedtebb és leggyakrabban alkalmazott, vagy esetleg legérdekesebb algoritmusokat 

tárgyaljuk. 

A véges elemes háló generálásról szóló fejezeteket Radó János, a particionálásról szóló fejezeteket Iványi Péter 

készítette. 

A szövegben több angol nyelvű kifejezés is előfordul, melyeket nem fordítottunk le. Ennek főleg két oka van. 

Az egyik ok, hogy az irodalomban így terjedtek el, a kutatók ezen a néven ismerik ezeket a fogalmakat. A másik 

ok, hogy ezek a fogalmak annyira speciálisak, hogy csak nagyon nehézkes fordítás található rájuk. 

Iványi Péter és Radó János 

2013 

2. 2 A végeselemes modellezés alapjai 

 

Számos mérnöki munkában elengedhetetlen eszköz a végeselemes modellezés. Ez azt jelenti, hogy egy vizsgált 

objektumot, például egy csavarkulcs geometriai modelljét, ahogy ez a 1.a. ábrán látható, végeselemekre osztunk. 

Lásd a 1.b. ábrát. Ezután a sok kis elem egy-egy pontján és/vagy élén végezzük el a bonyolult számításokat. A 

bonyolult számítás általában parciális differenciálegyenletek megoldását jelenti. A parciális 

differenciálegyenletek a komplex geometrián nem oldhatóak meg, de a végeselemekre igen. Ugyanakkor 

természetesen biztosítani kell az elemek közti peremen a megoldás folytonosságát. Ezzel a közelítéssel 

egyszerűsítjük, vagy tesszük egyáltalán megoldhatóvá a vizsgált problémát. A kiszámított értékek reprezentálják 

ezután az adott egységekhez tartozó eredményt. Így egy hőterjedést, a feszültségek változását, akusztikus zajok 

terjedését, diffúziót, mágneses jelenséget, különböző terheléseket tudunk vizsgálni épületeknél, gépeknél, 

alkatrészeknél. Ha az adott értékekhez színeket rendelünk, akkor a modellről színes ábrákon keresztül tudjuk 

például a termék gyenge pontjait feltárni, ezeket a továbbiakban megerősítve a tervezés fázisában már a később 

felmerülő hibákat előre kijavíthatjuk. Például a fenti probléma megoldása a 1.c. ábrán látható, amely a 

felnagyított elmozdulásokat mutatja és a feszültségeket. A zöld szín húzást, a vörös szín nyomást jelöl. 
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A végeselemes modellezés több lépésből áll. Ennek a lépéseit lásd a 2. ábrán. Ebben a könyvben főleg a 

második lépéssel foglalkozunk. Az első lépésben a modellt valamilyen CAD eszközzel definiáljuk. Ez főleg az 

objektum geometriájának a megrajzolását jelenti. Ugyanakkor a megfelelő végeselemes modell generálásához 

már a modellezésnél több dologra figyelni kell. Ezekből sorolunk fel néhányat: 

 

• A probléma típusa: A modellezendő fizikai probléma típusa befolyásolhatja a generálandó végeselemes hálót. 

Például folyadék áramlás modellezésénél, ha a jelenség lamináris, akkor könnyebb végeselemes hálót 

generálni, mivel "megbocsátó" a probléma és szinte bármilyen végeselemek megfelelnek. Turbulens áramlás 

esetén ugyanakkor a megoldás speciális igényei miatt a fal mentén főleg strukturált négyszög elemeket 

(definíciót lásd később) szoktak generálni, míg a belső területen már négyszögek és háromszög elemek is 

megengedettek. 

• A CAD modell minősége: A CAD modellekben többféle hiba is elő szokott fordulni, például: hiányzó 

részletek, rések és átfedések. Ezen felül a CAD rendszerből a végeselemes modellező szoftverbe történő 

konverzió során is felléphet konverziós hiba. Mindezek kihathatnak a végső végeselemes hálóra. 

• A geometriai részletek: Meg kell fontolni, hogy a fizikai, valóságos objektumnak mely részei fontosak és 

mely sarkokat vagy részleteket lehet elhanyagolni. Ezen felül felmerül a modell részletezettségének kérdése 
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is. Például a 1. ábrán látható geometriai objektumot lehet rúd elemekkel (lásd a 3.a. ábrát), vagy egyszerűsített 

módon is modellezni (lásd a 3.b. ábrát) a 1.a. ábrán látható modellhez képest. 

 

• A végeselemek száma: A modellezésnél fontos, hogy a lehető legkevesebb elem felhasználásával "jó" 

eredményt kapjunk. Az elemek számát több tényező befolyásolhatja, például a rendelkezésre álló idő, illetve, 

hogy a fizikai problémát milyen egyenlet írja le. A mérnökök gyakran nagy részletezettségű végeselemes 

hálót generálnak, sok kis méretű elemmel, hogy jó eredményeket kapjanak. Ugyanakkor, ha nem akarjuk 

túlságosan megnövelni az elemek számát, akkor adaptív módon szokás a végeselemes hálókat generálni. Az 

adaptív generálás azt jelenti, hogy egy végeselemes hálón egy előzetes analízist kell végrehajtani, amit egy 

hibaszámítás követ. Azoknál az elemeknél, ahol a hiba egy bizonyos mértéket meghalad, ott a végeselemes 

háló finomítható, vagyis ezeknél a helyeknél több kisebb elemet kell generálni. A 4. ábra egy példát mutat az 

adaptív végeselemes háló generálásra. Az ábrán az látható, hogy a perem feltételeknél és a terhelés alatt 

keletkezett a legnagyobb hiba, így ezeken a helyeken van szükség pontosabb eredményekre ezért ott több 

elemet generált a módszer. 
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• A végeselem és a végeselem háló típusa: Általánosságban kijelenthető, hogy a négyszög elemek pontosabb 

eredményt adnak, mint a háromszögek, ugyanakkor nehezebb négyszög elemet generálni mint háromszöget. 

Szintén befolyásoló tényező lehet a modellezésnél, hogy három dimenzióban nehezebb végeselemes hálót 

generálni, mint kettő dimenzióban. A típust még befolyásolja az elérhető megoldó algoritmus is, mivel 

előfordulhat, hogy csak bizonyos típusú elemekkel tud számolni. 

A geometriai modellezéssel egy időben egyéb feltételeket is meg kell határoznunk a modellezés során. Például 

definiálni kell a terheléseket, meg kell adni az anyagjellemzőket és definiálni kell a kényszereket és 

peremfeltételeket. Sajnos ez a modellezési munka a teljes szimulációs idő 75-90%-a is lehet. 

A 2. ábrán a második lépés a végeselemes hálógenerálást jelenti. A végeselemes hálógenerálás formális 

definíciójához először definiálni kell a háromszögelést. Vegyünk egy véges ponthalmazt ( ), ami egy  

tartományt határoz meg. A tartomány háromszögeléséről ( ) beszélünk, ha 

1. A  háromszögelésben levő elemek csomópontjai pontosan az  ponthalmazból valók; 
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2. , ahol  egy szimplex. Egy szimplex az  dimenziós térben a létező legegyszerűbb  

csúccsal rendelkező poliéder. Két dimenzióban a szimplex egy háromszög és három dimenzióban egy 

tetraéder; 

3. Egyik  elem belseje sem üres; 

4. Két elem belsejének metszete üres. Ez a feltétel azt adja meg, hogy nincs átfedés az elemek között. A 5.a. 

ábrán kettő darab átfedéstől mentes háromszög elem látható, míg a 5.b. ábra átfedő elemeket mutat; 

 

5. Két elem metszete vagy üres halmaz, egy pont vagy egy oldal. Ez a feltétel az úgynevezett konformitást is 

meghatározza. A konformitás azt jelenti, hogy nem lehetnek rések, lyukak az elemek között. Például a 6.a. 

ábra helyesnek tűnik, de a 6.b. ábra pontosan mutatja, hogy valójában van rés az elemek között. 

 

Ezután a végeselemes háló (angolul: finite element mesh) is definiálható. Lényegében ebben az esetben 1. és 2. 

feltétel nem igaz. Az 1. feltétel ellenére új pontokat is hozzáadhatunk a végeselemes hálóhoz, a 2. feltétel 

ellenére pedig nem a végeselemes háló nem csak szimplex elemekből állhat, hanem négyszög vagy akár 

sokszög elemből is. 

A végeselemes hálógenerálás a modellezésből kapja meg a bemeneti adatokat, például: 

• határoló egyeneseket, görbéket, felületeket; 

• milyen típusú hálót akarunk használni; 

• milyen finomságú hálót akarunk használni; 

A hálógenerálás során a generált végeselem lehet 

• egy dimenzió esetében 

• vonal 
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• kettő dimenziós sík esetében 

• háromszög alapú háló; 

• négyszög alapú háló; 

• vegyes (ezt ritkábban használják, de a szakirodalomba találkozhatunk vele.) 

• három dimenziós tér modellezése esetén 

• tetraéder (háromszög alapú gúla) alapú háló; 

• pentaéder (négyszög alapú gúla) alapú háló; 

• hexahedron (6 lap felülettel határolt test: négyzet, négyzet alapú hasáb, csonka gúla, paralepipedon, 

rombohedron, trapézhedron és ezek torzult alakjai.) 

A végeselemes hálógenerálás általánosságban több lépésből áll. A legtöbb algoritmus esetén előforduló lépések 

a 7 ábrán láthatók. 
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A végeselemes hálógeneráló módszereket a 8. ábra alapján szokták csoportosítani. Az elsődleges csoportosítási 

szempont, hogy a módszer strukturált hálót generál-e. 

 

• Egy strukturált végeselemes hálót úgy definiálhatunk, ha veszünk két vonalsereget. A vonalaknak nem kell 

egyeneseknek lenniük, lehetnek görbék is. Ebben az esetben a szabály az, hogy egyik vonalsereghez tartozó 

egy vonal elmetszi a másik vonalsereghez tartozó mindegyik vonalat, de csak egyszer. Így lényegében 

négyszög (négyzet vagy téglalap) elemeket kapunk. A 8. ábrán a strukturált oldalon a háromszög elemeknél 

azért nem szerepel egyetlen módszer sem, mivel a négyszögeket könnyen feloszthatjuk háromszögekre a 

négyszögek valamelyik átlója mentén.Egy példa strukturált végeselemes hálót mutat az 10.a. ábra. A 10.b. 

ábra a strukturált végeselemes háló adaptív változatát mutatja.A módszerek előnye, hogy 

• a megoldó algoritmusok nagyon hatékonyak ezeken a végeselemes hálókon; 

• az elemek minősége viszonylag jól ellenőrizhető; és 

• a módszerek jól ismertek és nagyon sok tapasztalat van velük kapcsolatban. 

A módszerek fő hátránya, hogy bár maguknak az elemeknek a generálása rendkívül gyors, de ha a teljes 

generálási időt tekintjük, akkor elég időigényes a folyamat, mivel általában a modellt manuálisan, kézzel kell 

blokkokra osztani. A 9. ábra egy példát mutat arra, hogy a területet hogyan lehet felbontani blokkokra. Az 

ábra a végeselemes hálót is mutatja. 

 

• A nem strukturált végeselemes hálók esetében a fenti szabály nem teljesül és szerkezetük tetszőleges lehet. A 

10.c.-10.e. ábrák példákat mutatnak. A 10.c. és 10.d. ábrán látható végeselemes hálót az "advancing front" 

(lásd 3. fejezetet) módszer generálta. Ezekben a végeselemes hálókban szimplex, vagyis háromszög elemek 

találhatóak. A 10.e. ábrán látható végeselemes hálót a "paving" módszer (lásd 5. fejezetet) generálta. Végül a 
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10.a. ábrán látható háromszög elemek egyesítésével generált négyszög elemeket tartalmazó végeselemes hálót 

a 10.f. ábra mutatja.Ezen módszerek nagy előnye, hogy nincs szükség arra, hogy blokkokra osszuk a modellt, 

csak a peremet kell megadni. Így a módszerek nagyobb fokú automatizmussal rendelkeznek és kevesebb 

emberi munkára van szükség. Nagy hátrány a módszerekkel kapcsolatban, hogy nehezebb jó minőségű 

végeselemeket generálni. 

 

3. 3 Advancing front 

 

3.1. 3.1 Bevezetés 
 

Az "advancing front" hálógeneráló algoritmus egy igen széles körben elterjedt algoritmus. Először Lo 

prezentálta [1] 1985-ben. Sok helyen szerepel a szakirodalomban mint például a [2] referenciában is. A három 

dimenziós kiterjesztését először Löchner és Parikh [3] írták le. A párhuzamos generálás lehetőségét is leírták 

már [4]. A magyar jelentése talán valami előrehaladó - még fel nem dolgozott terület felé haladó - határvonal 

lehetne, de ebben a jegyzetben az eredeti angol terminológiában használt alakban hivatkozunk rá a 

továbbiakban. Ez egy megbízható, gyors, robusztus algoritmus. Olyan háromszögalapú hálót generál, aminek az 

ideális eleme a egyenlő oldalú háromszög. Három dimenziósmodellezés esetén az algoritmus tetraédereket 

generál. A módszer a következő lépésekből áll: 

1. Leírjuk a háló határait. Ez két dimenzió esetén a határoló objektumok megadásával történik. Ezek lehetnek 

egyenes határoló vonalak vagy valamilyen görbék. A görbéket végeredményben véges sok egyenes vonallal 

helyettesítjük, és így visszavezetjük a problémát az egyenesekkel történő határleírási módhoz. 
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2. Ezután generáljuk az elemeket egymás után egyesével, az eredeti határgörbéről indulva befelé. Minden új 

elem után természetesen módosul az aktuális határvonal és a következő elemet már erre a módosított 

határvonalra vonatkozóan generáljuk. Abban az esetben, ha a határvonalon belül szigetek is elhelyezkednek, 

akkor ezeket is figyelembe kell venni az algoritmus alkalmazásánál. Lépésenként nézve az egész eljárás 

olyan mintha a hálónk keletkezése egy kristályosodáson menne keresztül. Ez látható a 11. ábrán. 

 

A szigetek és határvonalak tekintetében nyilván kell azt is tartanunk, hogy melyik oldal van a modellen kívül, 

vagy melyik oldalán készült el már a modell, és azt, hogy melyik oldalt szeretnénk még lefedni. Ezt a problémát 

általában úgy szokták megoldani, hogy a határvonalon elhelyezkedő éleknek van irányultsága, így nem 

mindegy, hogy az 1 és a 2 csomópontok 1-2 vagy 2-1 sorrendben vannak összekötve. Például - megállapodás 

szerint - a külső peremen az élek sorrendje megfelel az óramutató járásával ellentétes körbejárásnak, míg a belső 

szigetek és lyukak esetében az óramutató járásával egyező körbejárást írnak le az élek. Ebben az esetben az 

éleknek mindig a bal oldalára kell generálni az elemeket. 

3.2. 3.2 Algoritmus 
 

Az algoritmus működése szempontjából megkülönböztethetjük a 2d és a 3d eseteket. 2d esetén az 12. ábrán 

látható az algoritmus főbb lépései 

1. vegyük a határoló görbéket; 

2. diszkretizáljuk a határoló görbéket; és 

3. végül diszkretizáljuk a leírt síkidomot. 
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Három dimenzió esetén, ami a 13. ábrán látható, a következőek a lépések: 

1. vegyük a léíró éleket; 

2. felépítjük belőlük a határoló felületeket; és 

3. végül diszkretizáljuk a határolt teret. 

 

A generáló algoritmus működése az 14. ábrán látható. A 14. ábra bizonyos lépései több összetett lépésből 

állnak. A következőkben leírt részlépések betartása az algoritmus működőképességét, előállított háló minőségét 

és az algoritmus gyorsaságát garantálják. 
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1. A gyakorló szakemberek szerint a soron következő elemet mindig a legrövidebb élre érdemes generálni, 

mivel így generálható a legjobb minőségű elem. 3D esetén a legkisebb magasságú határoló háromszögre 

érdemes generálni a tetraédert. 

2. Bizonyos modellezések végrehajtásánál a határoló élekre célszerű először egy "egész sornyi" elemet 

elkészíteni, és csak azután visszatérni az elsőként említett szabályhoz. Ez hasznos lehet például egy 

repülőgép szárnyának áramlástani modellezésénél a szárnyak felszínén. Ebben az esetben az algoritmus 

működésének elején a határfelületeken jobb minőségű elemeket generál a módszer és nem az algoritmus 

"végén" generálódnak esetleg gyengébb minőségű elemek. 

3. A kis szöget, hegyes szögeket közrezáró oldalakkal vagy lapokkal való kezdés is segíthet az összességében 

jobb minőségű elemek generálásában. 

A 14. ábrán a következő lépés szintén egy összetett döntés eredménye, vagyis a kiválasztott oldalhoz a 

megfelelő csomópontot kell kiválasztani. Számos megközelítés van az irodalomban, ami alapján kialakíthatjuk a 

következő csomópont helyét. Ehhez figyelembe kell venni a jelenlegi topológiát is: 

1. a jelenlegi "szomszédos" oldalakat; 

2. a "lefedendő" oldalt, hogy a határvonalon belülre kerüljön a csúcs; 

3. a többi határolóél pozícióját is figyelembe kell venni, nehogy azokon "túlra" tegyük az új csúcsot; és 

4. a közelben lévő csúcsok milyen háromszögeket fognak tudni majd alkotni a "maradék" területen. 

Ideális esetben vegyük a kiválasztott él hosszát egységnyinek. A cél az, hogy e fölött az él felett egy egyenlő 

oldalú háromszög jöjjön létre. Ha a belső oldalon nincs a közelben egy másik, már létező hálópont, akkor az 

oldalhoz elkészíthetjük az egyenlő oldalú háromszöget. Ezek az élek részei lesznek az új határvonalnak. Ez 

látható a 15. ábrán. 
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Ugyanakkor a szakirodalom azt javasolja, hogy vegyük figyelembe a hálóra előírt minőségi paraméterekből 

(lásd 6. fejezet) azt, ami megadja a kívánt élhosszt . Ennek függvényében három eset fordulhat elő és a 

generálandó háromszög elem élhossza ( ) a következőképpen határozható meg: 

1. , ha az . Ez a normál állapot, ezt az esetet tárgyaltuk az előbb. 

2. , ha . Ez a feltétel azért került bevezetésre, hogy ha a rövidebb éleket 

tartalmazó területről áttérünk a modellnek egy olyan részére, ahol nagyobb elemeket tudunk használni, akkor 

ne legyen olyan éles a váltás. Így az átmeneti zónahatáron elérhető, hogy ne sok nagyon rossz minőségű elem 

keletkezzen, hanem egy kicsit már az átmenettől távolabbi részek minőségét is rontjuk. Cserébe majd a 

találkozásnál viszonylag jobb elemek tudnak keletkezni, tekintve, hogy az oldalhosszak közti különbségeket 

maximalizáljuk ezzel az eljárással. Az elem méret átmenetre láthatunk egy példát az 16. ábrán. 

 

3. , ha . Ez is az előbb említett okokra vonatkozik és így kompenzáljuk a hosszú 

oldalakat. 

A következő kérdés, amit a szakirodalomban figyelembe szoktak venni a lehetséges csúcspont kiválasztásánál, 

az a szomszédos élek helyzete az újonnan generálandó élekhez képest. A szomszédos élek tetszőleges szöget 

zárhatnak be a leendő új élekkel, de ideális esetben a közrefogott szögek egyenlőek az új élek két oldalán. Ez 

látható a 17. ábrán. 
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Probléma akkor lehet, ha a 18. ábrán látható esethez közeli helyzettel van dolgunk, ahol a két új él és a korábbi 

élek által közrezárt szögek közti különbség túl nagy. Ekkor a jövőben majd a bal oldalon keletkező 

háromszögnek a szöge túl kicsi lesz, míg jobb oldalon esetleg túl nagy. Nem is a kettő közti eltérést, hanem a 

kettőnek az -tól való eltérését érdemes vizsgálni, ahol . Ekkor az adott oldalon nem egy, 

hanem kettő vagy több háromszög fog keletkezni. 
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A következő és minden implementáció által megvizsgált dolog az az, hogy a kiválasztott lehetséges csúcspont 

érvényes területen belül van-e. Ez látható a 19. ábrán. Nem elég azt vizsgálni, hogy a "jó" oldalra generáljuk az 

elemet, hanem azt is vizsgálni kell, hogy az új csúcspont nem kerülhet már lefedett területre. Ezek egyike sem 

megengedhető. 

 

Legvégül figyelembe kell venni, hogy habár az új csúcspont a korábbi feltételeknek mindnek eleget tesz is, van-

e a közelben egy már létező csúcspont. Ez biztosítja majd az algoritmus leállását bizonyos idő múlva, ha már az 

egész felület lefedett. Ebben az esetben nem illesztünk be egy újabb csúcsot, hanem a meglévőhöz kötjük a 

vizsgált él két végpontját. Ez látható a 20. ábrán. A szomszédos, már létező csúcs keresését ilyenkor egy kör 

területen belül végezzük el, aminek a középpontja a generált csúcspont, a sugara pedig az új élhossz. Ha van 

ezen a területen belül csúcspont, akkor ehhez kötjük az él két végpontját. Ha több lehetséges megoldás is szóba 

jöhet, azaz a körön belül már több létező csúcspont van, akkor a korábban tárgyaltak szerint választjuk ki a 

legjobb minőségű megoldást. Amikor egy már létező csúcshoz kötjük az aktuális elem két végét, akkor a 

határvonalon elhelyezkedő élek által alkotott körvonal kettőbe is széteshet. Ilyenkor ezeknek a nyilvántartásáról 

is gondoskodni kell. 
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4. 4 Delaunay-háromszögelés 

 

4.1. 4.1 Bevezetés 
 

A Delaunay-háromszögelés egy igen régi eljárás. Boris Delaunay (Borisz Nikolaevich Delone) orosz 

matematikus javasolta a használatát 1934-ben [5]. Innen ered a neve. Az alapjait Dirichlet (Johann Peter Gustav 

Lejeune Dirichlet) német matematikus [6] és Voronoii (Georgy Voronoi vagy néhol Voronoyi) ukrán 

matematikus fektették le [7]. Ezért néha Voronoi-mozaik, Voronoi-ábra, Voronoi-felbontás vagy Dirchlet-

cellának is hívják. Erre a hálóra készítette el Voronoi tanítványa Delaunay a háromszögelő algoritmust. 

Eredményként egy nem strukturált háromszög hálót ad. Abban az esetben, ha a bemeneti ponthalmaz eltérő síkú 

három dimenziós koordinátákkal rendelkezik - például magassági pontok 3D koordinátái -, akkor a felületek 

lefedésére is használhatjuk. Így domborzat megjelenítésére, lefedésére is használható. Természetesen 3D testek 

modellezésére is használható, ekkor az algoritmus tetraédereket generál, amivel lefedi a modellezendő testet. 

4.2. 4.2 Algoritmus 
 

A Voronoi-diagram a Delaunay-háromszögelés duálisa. A irodalomban néhol Voronoii, máshol Voronoy vagy 

Voronoi néven szerepel. Ez abból ered, hogy mikor hogyan írták át a cirill betűs nevet latinra. Nagyon fontos és 

jó tulajdonsága, hogy az algoritmus maximalizálja a végeredmény hálóban a minimális szöget. Ez az érték mint 

láthatjuk a 6.1.1. és a 6.1.2. bekezdésekben kifejezheti az egész háló jóságát is, ha ezt a minőségi jellemzést 

választjuk. Többféle megvalósítása létezik a háromszögháló elkészítésének. Ezekre látunk majd pár példát a 4.3. 

bekezdésben. 
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4.2.1. 4.2.1 A Delaunay-háló egyszerű, vizuális megalkotása 
 

Ezt az eljárást nem használják a lassú lefutása miatt. Ma már ennél jobb megoldások is vannak. Mégis azért 

tekintjük át, hogy lássuk mi van a hálógenerálás hátterében. 

1. Először ki kell alakítanunk a háromszögháló alapját képező csúcspontok halmazát. Ez lehet akár egy véletlen 

ponthalmaz is, ahol a pontok sűrűségét, vagyis a szomszédos pontok maximális távolságának az értékét egy 

küszöbszámmal adjuk meg. Ha a küszöbértéknél kisebb a maximális távolság, akkor nem adunk már hozzá 

újabb pontokat. Ugyanakkor, ha kell, bizonyos részeken később is sűríthetünk további pont beillesztésével. A 

működő algoritmusnál majd látni fogjuk a pontbeillesztés algoritmusát, ami a elvárt elemméret biztosításának 

a lehetőségét nyújtja. Egy kiindulási pontfelhő látható a 21. ábrán. 

 

2. Ezután az adott pontokra megalkotjuk a Voronoi-diagramot, ami az összes Voronoi-cella kialakítását jelenti. 

Egy Voronoi-cellához azon pontok összessége tartozik, ami a vizsgált ponthoz esik a legközelebb a 

rendelkezésre álló pontok közül. Ezt a síkidomot a szomszédos pontok közé húzott egyenesere állított 

szakaszfelezők által tudjuk kialakítani. Ennek a műveletnek az eredményét a 22. ábrán láthatjuk. 

 

Ezt a cellakialakítást el kell végeznünk az egész pontfelhőre. A Voronoi-háló cellái komplex sokszögek a 

síkban vagy komplex poliéderek a térben. A csúcsok számossága a pontok elhelyezkedésétől függően 

változik. Ezt a lépést alkalmazva a 21. ábrán látható bemeneti pontokra egy olyan Voronoi-diagramot 

kapunk, ami a 23. ábrán látható. 
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3. Ezek után meg kell alkotni a szomszédos cellák rácspontjainak összekötését. Szomszédos cella az, amelyik 

között oldal fekszi. Ezen átmenő görbével köthetjük össze a szomszédos rácspontokat. Ez az esetek 

többségében egyenest jelent, de a példa kedvéért a 23. ábrán látjuk, hogy a jobb alsó cellának az oldalfelezője 

csak görbével tudja összekötni a határos Voronoi-cellákat. 

 

Ezt az összeköttetési gráfot "kiegyenesítve" kapjuk a Delaunay-féle háromszögelést. Ez a 25. ábrán látható a 

Voronoi-diagrammal együtt és a 26. ábrán önállóan. 
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Ez a rácspont összekötés egy háromszögalapú rácsot biztosít. Meg kell jegyezni, hogy néhány alkalmazás 

ezen algoritmus alapján működik, de ez az eljárás nem biztosítja a háromszögek Delaunay-tulajdonságát. A 

Delaunay-tulajdonság azt jelenti, hogy a háromszögelés minden háromszöge köré irt körön belül nincs újabb 

pont. A 27. ábra egy olyan háromszöget mutat, amelyik nem teljesíti a Delaunay-feltételt, míg a 28. ábrán 

minden háromszög Delaunay-háromszög. 
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Az, hogy a mi hálónk ezt a tulajdonságot nem teljesíti abból ered, hogy a bemenet egy véletlen ponthalmaz 

volt. Ez a háló egy elfajuló Delaunay-háló. Ha nem ilyen a háló, akkor valódi Delaunay-hálóról beszélünk. A 

szakirodalom ilyen hálók alkalmazását is elfogadhatónak tartja, ha bizonyos érték alatt marad az ilyen 

háromszögek száma. Más algoritmusok, mint a 4.3. bekezdésben tárgyaltak, ezt a tulajdonságot a különböző 

pont beillesztéssel, élcserével és pont visszavonással érik el. 

4. Végül néhány algoritmusnál következhet a Delaunay-finomítás, amit a következő fejezetekben tárgyalunk. A 

finomítás két lépésből állhat: 

a. új csúcspontok felvitele azokon a háromszögeken belül, amelyek nem teljesítik a méret előírásokat; 

b. él átfordítás alkalmazása ott ahol ez jobb háromszögeket ad mint az eredeti. 

4.2.2. 4.2.2 Delaunay-féle háromszögelés tulajdonságai 
 

A valódi Delaunay-féle háromszögelés a következő fontos tulajdonságokat hordozza: 

1. minden háromszög köré írt körben nincs másik rácspont; 

2. a Delaunay-háromszögelés egyértelműen végrehajtható az adott pontokra, ha nem tartalmaz körnégyszöget; 

3. egyenletes háromszögeloszlást biztosít; 

4. maximalizálja a legkisebb szöget; 

5. minimalizálja a legnagyobb körülírható kör sugarát; és 

6. minimalizálja a beírható körök sugarainak összegét. 

4.2.3. 4.2.3 Delaunay-féle háromszögelés minőségének javítása 
 

4.2.3.1. 4.2.3.1 Élcserével 
 

Ebben az esetben egy már létező háromszögelésből indulunk ki. Az élcsere algoritmus akkor használható, ha a 

háromszögelés nem valódi Delaunay-háromszögelés. Ez lehet akár azért is, mert a generáló algoritmus nem 

biztosítja ezt a tulajdonságot. Ekkor a gyakorlatban egy elfajuló Delaunay-háromszögeléssel van dolgunk. A 

javítás során sorra vesszük az élekre elkészíthető konvex négyszögeket. A négyszögeket a vizsgált él két oldalán 

fekvő háromszögek segítségével képezzük. Hívjuk a vizsgált élet ezután 1-es átlónak. Megvizsgáljuk az adott 

négyszögnek a szemben fekvő szögeit. Ha az 1-es átló által összekötött szögek összege nagyobb mint 180 , 

akkor jó a adott helyen a háromszögelés. Ez látható a 29. ábrán. 
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Ha a vizsgált helyen az 1-es átlón fekvő szemközti szögek összege 180 , akkor maradhatunk a jelenlegi átló 

mellett, mert a húrnégyszöggel van dolgunk, és a másik átlón is ekkorák a szögek összegei. Ha az összeg kisebb 

mint 180 , akkor egy élcserét kell végrehajtani, mert csak a másik átló élként való használatával tudjuk 

biztosítani a Delaunay-tulajdonságot. Ezt az eljárást "edge flip"-nek hívja a szakirodalom. Ez látható a 30. 

ábrán. 

 

A korábban bemutatott, háromszögekre fektetett körök is megmutatnák, hogy a háromszögelésnek ezen a részén 

nem teljesül a Delaunay-feltétel, ahogy ezt a 30. ábrán is láthatjuk. Az élcsere algoritmus bizonyítottan véges 

algoritmus. Hatékonysága O(  ). Ezt az algoritmust használja például a Lawson-féle Delaunay-háromszögelő 

eljárás, amit a 4.3.2. bekezdésben még áttekintünk. 

4.2.3.2. 4.2.3.2 Pont beillesztéssel 
 

Pont beillesztés történhet sokszög eljárás segítségével. Ebben az esetben már feltételezzük, hogy létezik egy 

aktuális háromszögelés, amihez egy újabb pontot szeretnénk hozzáadni. Egy tetszőleges háromszögből indulunk 

ki, amihez egyenként hozzáadjuk a hálópontokat. A pontbeillesztés eljárást használja például a 4.3.3. vagy a 

4.3.5. bekezdésekben bemutatásra kerülő Bawyer-Watson és a Ruppert-algoritmusok is. 

4.3. 4.3 Különböző Delaunay-algoritmusok 
 

A valóságban nem a 4.2.1. bekezdésben bemutatott lépéseken haladunk végig a Delaunay-háló megalkotása 

során. Különböző algoritmusok terjedtek el. Ezek közül párat jelen bekezdésben áttekintünk. Kiinduláskor 

általában adott egy kiindulási ponthalmaz, amikre a Delaunay-háromszögelést el szeretnénk készíteni. 

4.3.1. 4.3.1 A Fortune-algoritmus 
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Söprővonal algoritmusként is ismert. Steven Fortune publikálta 1986-ban [8]. Ez az algoritmus a Voronoi-

diagramot készíti el. Az algoritmus bemenete egy ponthalmaz, amire a Voronoi-diagram elkészül. Az eljárás 

hatékonysága O(  ). Az eljárás során balról jobbra mozgatunk egy egyenest, ami fokozatosan átlépi a 

kapott pontokat. Az algoritmus szempontjából mindegy a söprés iránya. Ha a söprővonallal átlépünk egy pontot, 

akkor egy új parabolát illesztünk be 2D-s modell esetén, 3D-ben pedig egy parabola forgás kúpot. A kiindulási 

állapot a 31. ábrán látható. 

 

A parabolákból egy hullámfrontot készítünk, amit a söprővonal után mozgatunk. Ez a hullámfront folyamatosan 

változtatja az alakját, ahogy ez a 32. ábrán is látható. Az alak a vonal és a hullám vonal távolságával változik és 

pont és kör esemény hatására illesztődnek be, illetve tűnnek el a hullámrészek. 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.3.1.1. 4.3.1.1 Pont esemény 
 

Ahogy elindul a söprővonal jobbra egy idő után továbbhalad a legelső ponton. Ez a 33.a. ábrán látható. Ekkor 

egy 90 -kal elforgatott parabolát kell beilleszteni. Ennek a csúcspontja az új pont y koordinátája. A parabola 

csúcspontja "követi" a söprővonalat. Az aktuális koordináta a söprővonal és az "elhagyott" csúcs/csúcsok közti 

távolság fele. 
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Ahogy már legalább két parabolánk van, akkor ezeknek a paraboláknak lesz metsződésük is. Ahogy a 

söprővonalat mozgatjuk úgy megkapjuk a parabolák metszéspontjainak sorozatát. Ezek a metszéspontok adják a 

Voronoi-cella éleit. Ez látható a 33.b. ábrán. 

Ha a söprővonal átlép egy pontot, akkor az eddig leírtak alapján egy újabb parabolaívet kell beilleszteni a 

jelenlegi hullámvonalba. Ennek az új parabolának a tengelye, ahol metszi a korábbi hullámvonalat a Voronoi-

diagramban, egy elágazást fog okozni, azaz egy csomópont keletkezik a hálóban. Ezt hívjuk pont eseménynek, 

illetve "site event"-nek az angol szakirodalomban. Ekkor elkezdünk egy Voronoi-cella élet nyilvántartani. Ez 

látható a 34. ábrán. Ahogy távolodik a söprővonal, úgy nő ez az él az adott irányban mindaddig amíg egy kör 

esemény be nem következik. 
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4.3.1.2. 4.3.1.2 Kör esemény 
 

Ha veszünk három szomszédos parabolát, akkor egy idő után - a söprővonal előre haladásával, ami "húzza 

magával" a parabolákat - az egyik "középső" parabola egy ponttá zsugorodik össze. Ezt a parabolát kivesszük a 

hullámfrontból, ami egy kör eseményt generál. Ezt az angol szakirodalomban "circle event"-nek nevezik. Ekkor 

a Voronoi-diagramban a két él találkozik, illetve összeér. A továbbiakban csak egy élet alakítanak ki a 

megmaradt parabolák metszéspontjai az adott környezetben. Ennek az átmenetnek az előzménye látható a 35.a. 

ábrán, majd a fordulópont látható a 35.b. ábrán. Ebben az esetben a Voronoi-csúcspont középponttal egy kör 

rajzolható. A kör sugarát a Voronoi-csúcspont és a a megszűnő parabolát létrehozó pont közötti távolság adja 

meg. Ez az a pont a söprővonal távolítása során, amitől már csak egy élet jelölnek ki a parabolák metszéspontjai, 

a korábbi két éllel szemben. 
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Ha a söprővonal lehagyja a utolsó pontot is, kész az adott pontfelhőre a Voronoi-diagram. Ez látható a 36. 

ábrán. 

 

4.3.2. 4.3.2 A Lawson-algoritmus 
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Charles Lawson [9] javasolta az élcsere algoritmust, amit a 4.2.3.1. bekezdésben már bemutattunk. Ez volt az 

első algoritmus, ami nem a Voronoi-hálón alapult, és így nem kell a Voronoi-hálót előállítani az első lépésben. 

Ebben az esetben a modellezendő objektumnak egy kiindulási háromszögelését kell venni. A határvonal pontjait 

hozzáadjuk az aktuális háromszögeléshez a Lawson-módszer alapján, amit nemsokára bemutatunk. A 

határvonalat előtte olyan sűrűségűre állítottuk be, amilyen minőségű hálót szeretnénk. Ez az algoritmus sem 

biztosítja a határvonal finomításának a lehetőségét. Ha kész vagyunk a határvonal hozzáadásával, akkor akár 

már el is hagyhatjuk azokat a területeket, amelyek nincsenek a modellen belül. 

 

A 37. ábrán látható egy aktuális háromszögelés. Ezek után egy tetszőleges pontot adunk hozzá az aktuális 

háromszögeléshez, lásd a 37.b. ábrát. A hozzáadandó pont tetszőleges lehet. Ebből kifolyólag lehetséges, hogy 

egy bemeneti ponthalmazunk van - amire szeretnénk elkészíteni a háromszögelést - és ebből választunk egy 

tetszőleges pontot. A másik lehetőség, amire igen jól használható a Lawson-algoritmus, hogy szeretnénk egy 

újabb pontot beilleszteni a háló egy adott részére, ha esetleg ott nem elég sűrű, illetve a háromszög elemek nem 

teljesítik az elem méretére vonatkozó feltételeket. Így ezzel a módszerrel bármelyik, már előállított hálót tovább 

finomíthatjuk, annak ellenére, hogy esetleg az eredeti generáló algoritmus nem támogatja a finomítást. Ennek a 

pontnak a "bekötése" a jelenlegi háromszögelésbe igen egyszerű, mivel bekötjük az őt tartalmazó háromszög 

csúcspontjaiba. Ez a korábbi egy helyett három új háromszöget hoz létre. Ez látható a 37.c. ábrán. 

Ezek után az új háromszögekre ellenőrizzük a Delaunay-szabályt. Ahol van olyan rész, hogy az új háromszög 

csúcsa egy szomszédos elem köré írható kör területén belülre esik ott egy élcserét hajtunk végre. Ez látható a 

37.d. ábrán. 

Sajnos ez az utóbbi művelet akár egy láncreakciót is elindíthat. Ha volt olyan új háromszög, amire alkalmazni 

kellett az élcsere algoritmust, akkor az ezen élcsere során létrejött új háromszögekre is végre kell hajtani a 

Delaunay-tulajdonság meglétének ellenőrzését. Mindaddig kell ezt az ellenőrzést végrehajtani, amíg van olyan 

új háromszög amit nem ellenőriztünk le. Egy ilyen élcsere sorozat látható a 37.d.-37.f. ábrákon. 
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4.3.3. 4.3.3 A Bowyer-Watson-algoritmus 
 

A Bowyer-Watson-algoritmus egy inkrementális beillesztő algoritmus. Adrian Bowyer [10] és David Watson 

[11] publikálta azonos időben 1981-ben. Az eljárás hatékonysága O( ), átlagosan . A kiinduláshoz 

vegyünk egy tetszőleges ponthalmazt amire a háromszögelést el szeretnénk készíteni. Ez látható a 38.a. ábrán. 

Ezen eljárás során sem kell elkészíteni a Voronoi-diagramot. 

 

Az algoritmus használata során először egy nagy háromszöget alkotunk, amely tartalmazza, illetve lefedi az 

összes csúcspontot. Ez látható a 38.b. ábrán. Ezek a csúcspontok a lefedendő sokszög határvonal pontjai és 

tetszőleges belső pontok lehetnek. 

Második lépésként hozzáadunk egy tetszőleges csúcspontot a jelenlegi háromszögeléshez, amely most csak egy 

háromszöget jelent. Ezt összekötjük a jelenlegi háromszög csúcsaival. Ez látható a 38.c. ábrán. 

Harmadik lépésként hozzáadunk egy újabb csúcspontot a jelenlegi háromszögeléshez. Ehhez először 

meghatározzuk a jelenlegi élek köré írható körök közül azt, amelyiknek a területén belül van az új, jelenleg 

beillesztés alatt álló pont. Ez látható a 38.d. ábrán. 
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Végül ezeket az éleket eltávolítjuk, lásd a 38.e. ábrát, és az így kapott sokszög csúcsait összekötjük a beillesztés 

alatt lévő ponttal. Ez adja a jelenlegi hálót, ami a 38.f. ábrán látható. 

A második lépéstől ismételjük a lépéseket mindaddig amíg van hozzáadandó csúcs. A végső állapot a 38.g. 

ábrán látható . 

Az utolsó lépésben eltávolítjuk a kiindulási befoglaló háromszöget. Ezt egyszerűen az eredeti szuperháromszög 

csúcsaiba befutó élek eltávolításával tudjuk megtenni. Ez a végeredmény látható a 38.h. ábrán az aktuális 

bemeneti ponthalmazra. 

4.3.4. 4.3.4 "Oszd meg és uralkodj"-algoritmus 
 

Ez egy gyakran használt nem inkrementális megoldás. Shamos és Hoey [12] javasolta a használatát, majd 

később Guibas és Stolfi [13] módosította. A használatához a Voronoi-diagram megalkotása nem szükséges. Az 

algoritmus hatékonysága O( ). Az algoritmus egy bemeneti konvex ponthalmazon dolgozik. 

Első lépésben megszámozzuk a ponthalmazt x irányú koordináták alapján. Amennyiben nem lehet dönteni a 

sorrendről az x koordináta alapján - mert az x koordináták egybeesnek - akkor az y koordináta alapján állapítjuk 

meg a sorrendet. Ez látható a 39. ábrán. 

 

Ezt a ponthalmazt iteratív módon addig felezzük a új halmazok darabszámát figyelembe véve, amíg minden 

halmazban csak kettő vagy három pont lesz. Ezek összekötése egyértelműen történik. Ez az állapot látható a 40. 

ábrán, ahol a felosztást a vörös vonalak jelölik. 

 

Ezek után minden szomszédos részháromszögelést összevonunk lépésenként. Ugyanakkor meg kell 

különböztetnünk a két összevonandó szomszédos háromszögelést, így a bal oldali éleket BAL ÉL-nek, a jobb 

oldali éleket JOBB ÉL-nek nevezzük. A bal oldali éleket a jobb oldali élekkel összekötő éleket pedig BAL-

JOBB ÉL-nek nevezzük. Most a cél a BAL-JOBB ÉL-ek megalkotása. Egy BAL-JOBB ÉL összeköti a BAL 

ÉL-ek közül egyiknek a végpontját egy JOBB ÉL-nek az egyik végpontjával. Újabb JOBB ÉL vagy BAL ÉL 

nem vihető fel a háromszögelésbe. Egy ilyen részösszevonás látható a 41. ábrán. Itt a jobb oldalon csak egy él 

szerepel, míg a bal oldalon egy háromszög. Ez persze az induláskor így van, ahogy az algoritmus egyre több 
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szomszédos elemet von össze úgy egyre bonyolultabb és bonyolultabb háromszöghálók szerepelnek mindkét 

oldalon. 

 

Az algoritmus működését egy kicsit nagyobb részhálókat tartalmazó részre tekintjük át. A kiinduláshoz vegyük 

azt az állapotot amikor már a két kisebb részháromszögelést szeretnénk összevonni. Ez látható a 42. ábrán. 

 

A jobb és a bal oldali jelenlegi éleket nyilvántartjuk JOBB ÉL és BAL ÉL néven. Az első lépés, hogy 

összekötjük a két részhalmazt. Ekkor a két részhalmazból kivesszük a két legkisebb y koordinátával rendelkező 

elemet és ezeket összekötjük. Ez lesz az aktuális BAL-JOBB ALAP. Ez az eljárás biztosítja, hogy az új él nem 

metsz semmilyen már meglévő élet. Ez látható a 43a. ábrán. 
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A következő lépésben meghatározzuk ehhez a BAL-JOBB ALAP-nak nevezett élhez a következő BAL-JOBB 

ÉL-t. Ha sikerül, akkor ez a BAL-JOBB ÉL lesz az aktuális BAL-JOBB ALAP. Iteratív módon mindig az új 

BAL-JOBB ÉL-hez keressük a következő BAL-JOBB ÉL-t. Az új él egyik vége mindig a jobb oldalról kerül ki, 

míg a másik vége a bal oldalról. A módszer úgy indul, hogy vesszük a BAL-JOBB ALAP jobb oldali 

végpontját. Ezután a végpontba befutó JOBB ÉL-ek közül azt választjuk, amelyik a legkisebb szöget zárja be a 

alappal. Ennek a végpontja lesz a JELÖLT csúcs, ami esélyes arra, hogy a következő alap végpontja legyen. 

Meg kell még keresni a KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES JELÖLT csúcsot is, ami az alappal a második legkisebb 

szöget zárja be. Ez látható a 43.b. ábrán. 

A JELÖLT csúcsnak két kritériumot kell teljesítenie ahhoz, hogy új végponttá válhasson: 

1. A közrezárt szöge az alappal kisebb mint 180 . A jobb oldalt óramutató járásával ellentétes irányban, a bal 

oldalon pedig fordítva. 

2. A KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES JELÖLT csúcs nem esik az alap végpontjára és a JELÖLT csúcsra írt kör 

területén belülre. 

Ha valamelyik feltételt nem teljesíti a JELÖLT csúcs, akkor JOBB ÉL-ék közül el kell távolítani a JELÖLT 

csúcsot az alappal összekötő élet. Ha ez történik, akkor ismét megállapítjuk a JELÖLT csúcspontot a korábban 

leírt eljárással. Ez természetesen a korábbi KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES JELÖLT csúcs. Ehhez megkeressük 

a mostani aktuális KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES JELÖLT csúcsot a korábban leírtak szerint. Ezt mindaddig 

ismételjük, amíg mind a két feltételt ki nem elégítő csúcsot találunk. Egy ilyen "rossz" jelölt csúcs látható a 

44.a. ábrán. 
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Az az állapot, amikor nem esik a körön belülre a KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES JELÖLT a 44.b. ábrán látható. 

Ekkor megtaláltuk a jobb oldali lehetséges új él végpontot. Vagy ez a pont lesz a végpont, vagy az alapvonal 

végpontja. 

A bal oldalon is végrehajtjuk ugyanezt a keresést. Itt is lesz egy JELÖLT csúcsunk. A két jelölt csúcs közül azt 

választjuk, amelyik felhasználásával keletkező háromszög köré írható kör nem tartalmazza a másik JELÖLT 

csúcsot. Ez a JELÖLT csúcs és az aktuális alap másik halmazbeli végpontjának összekötése adja a következő 

BAL-JOBB ALAP-ot. Ennek a leellenőrzése látható a 45.a. és a 45.b. ábrákon. Kiválasztjuk a megfelelőt ez 

látható a 46. ábrán. Ezután megismételjük az eljárást. 
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Amikor kész a Delaunay-háromszögelés, akkor az algoritmus nem talál olyan lehetséges csúcsot az aktuális 

élhez, amire a közrezárt szög  kritérium teljesül. Ebben az esetben egyébként a maximális y 

koordinátájú pontokat kötöttük össze. Ez jelenti az algoritmus végét. Ez a végállapot látható a 47. ábrán. Ekkor a 

két szomszédos részhálót összekötöttük és következhet másik két szomszédos részháló összevonása. Mindezt 

addig ismételjük amíg van különálló részháló. 

 

4.3.5. 4.3.5 A Ruppert-algoritmus 
 

Az algoritmust Jim Ruppert [14] dolgozta ki és Chew [15] első algoritmusán alapul. Néhol csak hálójavító 

algoritmusként van említve, mivel a működését tekintve addig illeszt be újabb elemeket, amíg az aktuális állapot 

nem tesz eleget bizonyos szabályoknak. Használata során nem alkotja meg a Voronoi-hálót, hanem egyből a 

Delaunay-háromszögelést készíti el. Az algoritmus bemenete egy egysíkú egyenes vonalú vonal gráf. Ezt 

PSLG-nek hívják az angol "planar straight line graph" kifejezésből adódóan. Az algoritmus hatékonysága O(

). 

A kiinduló pontfelhő látható a 48.a. ábrán. Először a generáló algoritmussal előállítjuk a konvex bennfoglaló 

háromszögelést. Ez látható a 48.b. ábrán. Itt még nincsen minden, a konvex befoglaló poligonon belüli él 

összekötve. Ezután a jelenlegi háromszögeléshez hozzáadjuk a belső határvonal pontokat, amit a konvex 

háromszögelés nem vett figyelembe. Ez látható a 48.c. ábrán. Ezek lehetnek határvonal pontok és lehetnek belső 

szigetekhez tartozó pontok is. Majd a kívül eső és a szigeteket lefedő háromszögeket eltávolítjuk. Ez az állapot 

látható a 48.d.ábrán. Így rendelkezésre áll a kiindulási háromszögháló, amit tovább lehet finomítani. Ennek az 

eredménye látható a 48.e. ábrán. Ez a háromszögháló egy Delaunay-háromszögháló, aminek a javítását kétféle 

módon valósítja meg az algoritmus. Ezt fogjuk áttekinteni a következőkben: 
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1. Az egyik lehetőség, hogy azokra a háromszögekre, amelyekre ugyan teljesül a Delaunay-kritérium, de közel 

vannak a határhoz, azoknál feltételezzük, hogy nem teljesítik a feltételt és a következő eljárást alkalmazzuk: 

Vegyük a háromszögek éleit sorban és megnézzük, hogy ha ez az él egy kör átlója lenne, akkor valamelyik 

háromszög csúcsa bent lenne-e a kör területén belül. Ez látható a 49.a. ábrán. Ha egy másik háromszög 

csúcsa a körön belül van, akkor elfelezzük az élet. A vizsgált él felezőpontját felvesszük újabb csúcspontnak. 

Így a korábbi két háromszögből négy háromszöget generálunk. Ez látható a 49.b. ábrán. Iteratív módon 

ezekre az új élekre is végrehajtjuk az előző vizsgálatot, mindaddig amíg a kör területén belül van csúcspont. 

Ez látható a 49.c. ábrán. 
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2. A probléma az előző eljárással az, hogy nagyon sok, kis szöget tartalmazó háromszöget generálhat. Ez 

látható a 49.c. ábrán is. Ennek javítását végzi el az algoritmus másik eljárása. Ehhez vegyük a 

háromszögelésből a legrosszabb háromszöget és a köré írható kört. A kör középpontját felvesszük a csúcsok 

közé. Ez látható a 50.a. ábrán. Ezután a vizsgált háromszög éleit töröljük az élek közül, majd az új csúcsot 

összekötjük a tartalmazó poligon csúcsait. Ezek az élek bekerülnek az aktuális élek közé. Az új 

részháromszögelésben lévő háromszögeknek a minimum szöge jobb lesz mint az eredetileg kiválasztott 

háromszög. Ez a végeredmény látható a 50.b. ábrán. Ezzel az eljárással lehet javítani a háromszögelés 

minimum szögét és ugyanakkor maximalizálja a hálónak a minimum szögét. Ezért van az, hogy a 

szakirodalom ezt az eljárást néhol a hálójavító eljárások közé sorolja. 

 

5. 5 Paving 

 

5.1. 5.1 Bevezetés 
 

Ted D. Blacker és Michael B. Stephenson írta le az algoritmust először [16]. Maga az eljárás neve a csempékkel 

lefedni kifejezésből ered. Ez egy négyszöghálót generáló algoritmus. A négyszöggenerálások során egy 

frontvonalat "tolunk" előre, így előrehaladó frontvonalú négyszöggeneráló algoritmusnak is hívhatjuk. Innen 

kaphatta a nevét, ahogy a burkoló is halad előre csempéről csempére. Csak négyszögeket generál, ellentétben 

más hálógeneráló algoritmusokkal, amik szükség szerint esetleg háromszögeket is beillesztenek, aminek így az 

eredménye egy vegyes háló. Sajátossága továbbá, hogy egy saját hálójavító algoritmust futtat a hálógenerálás 

során. Ez menet közben visszahat a korábban generált elemekre is. Az eljárást szabadalmaztatták [17]. Az 

elosztott rendszerekkel való használatának a megvalósítását Lober [18] készítette el. A 3D-s használhatóságát 

Stephenson, Canann és Blacker [19] fektette le. Nagyon népszerű, széles körben használt négyszöggeneráló 

algoritmus, amelynek leírását több könyv is feldolgozta mint például a [2] irodalom. 
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5.2. 5.2 Algoritmus 
 

A "paving" algoritmus működése a következő lépésekből áll: 

1. BemenetAz algoritmus bemenete egy vagy több határvonal. A határvonalak különböző részekből állhatnak és 

különböző méretűek lehetnek. Ráadásul a határvonalak zárt hurkok, melyből van egy külső és akár több 

belső hurok. A hurkok nem érinthetik vagy metszhetik egymást. A külső és belső oldalak megkülönböztetése 

végett nyilvántartjuk a hurkok körüljárási irányát. A körüljárási irány például a külső hurkon az óramutató  

járásával ellentétes, míg a belső hurkokon az óramutató járásával megegyező. Így egyértelmű, hogy az él 

irányába nézünk, akkor mindig a bal oldalán kell elemeket generálni. A határvonalat alkotó pontokhoz 

újabbakat nem adhatunk, a meglévőket nem törölhetjük, a koordinátaértéküket nem változtathatjuk az eljárás 

során. Ez biztosítja, hogy biztosan tudjunk négyszöghálót generálni a pontok függvényében. A pontok száma 

osztható kell hogy legyen 2-vel. A "paving" algoritmus egy állapota látható a 51. ábrán. 

 

2. Sor kiválasztás. Ebben a fázisban az algoritmus kiválasztja a határoló vonalak közül azt, amelyikre generálni 

fogja az első elemet. 

3. Egy vagy több elemet generálunk a kiválasztott helynél. 

4. Leellenőrizzük az elemek minőségét. Például egyik elemnek sem lehet egyik szöge sem nagyobb mint 180 . 

5. Varratok készítésének ellenőrzése. 

6. Metszések ellenőrzése az összes meglévő határvonalra vonatkozóan. Ebben az esetben előfordulhat akár az 

is, hogy a jelenlegi határvonal szétesik két újabb határvonalra. Ennek megoldása bizonyos esetekben 
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egyszerű, más esetekben viszont problémát okozhat, mivel a metsző elemekkel való összevonás esetleg igen 

rossz minőségű elemeket eredményezhet. 

7. Leellenőrizzük, hogy végeztünk-e a kijelölt sorral. Ha feltöltöttük a kiválasztott sort elemekkel, akkor újabb 

sort választunk ki. 

8. Simítások, javítások, varratok és ékek, illetve redők - összenyomódások- kezelése. Ezekre a módosításokra 

akkor van szükség, ha az előző lépésben befejeztük a kiválasztott sorban az elemek generálását. A módosítás 

történhet azért is mert végére értünk a sornak vagy mert a 6. lépésben egy összevonás vagy egy szétesés 

történt az aktuális frontvonallal. Ebben a fázisban először egy simítást hajtunk végre, majd ha szükséges és 

lehetséges a kis szögeket is megszüntetjük a varratok kezelésével. Végül amennyiben szükséges ékeket 

illesztünk be vagy ránckezelést végzünk. Ha varratkezelést, ék beillesztést vagy ránckezelést végeztünk, 

akkor ez a 8. lépés - önmagának az - újbóli meghívását vonja maga után. Ezáltal a most generált, összevont, 

javított elemek minőség ellenőrzése is megtörténik. 

9. Ha hat vagy kevesebb mint hat pont van az aktuális hurkon, akkor befejezzük a elemek generálását. Erre 

lefektetett szabályok vannak, hogy ilyenkor milyen összekötést lehet alkalmazni. Ha ez volt az utolsó 

frontvonal, akkor befejezzük a hálógenerálást. Ha több mint hat pont van, akkor vissza kell ugrani a 2. pontra 

5.3. 5.3 A paving generálás során felhasznált szabályok 
 

1. Az elfogadható négyszögek esetén az élek nem metszik egymást, nincs 10 -nál kisebb vagy 180 -nál 

nagyobb szögük. Ennek a szabálynak eleget nem tevő elemek láthatók az 52. ábrán. 

 

2. A négyszög elemek minőségét az alábbi képlettel számolhatjuk ki: 

 

ahol az  az adott háromszög minőségét jelenti. Ha ez az érték 1, akkor egy tökéletes elemmel van dolgunk. 

Ekkor az éppen vizsgált elem egy négyzet. Minél kisebb ez a szám, annál rosszabb az elem minősége. Továbbá 

figyelembe vehetünk egy további mutatót amit a (2) képlet ír le, ami a szomszédos oldalak arányát vizsgálja. Ha 

ez az érték nagyobb mint 2, akkor rossz minőségű elemmel van dolgunk: 

 

ahol  és  az -edik oldal hossza. 

3. Az ideális eset, amikor egy belső csomópontba csak 4 él fut be. Természetesen ettől eltérő számú él is 

csatlakozhat egy csomóponthoz. A 53. ábrán a bal oldalon látható az ideális eset. A többi elrendezés az ábrán 

nem ideális. 
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4. A frontvonal minden csúcsában 2 olyan él találkozik, ami a frontvonalon fekszik. Ezek valamilyen szöget 

zárnak közre. A közrezárt szög alapján a csúcsokat felosztjuk négy csoportba és az átmeneteiket képező 3 

átmeneti csoportba. A négy csoport a következő: 

• sorvégi szög: 0 -tól 90  + -ig 

• sorközi szög: 180  - -tól 180  + -ig 

• sorsarok szög: 270  - -tól 270  + -ig 

• sorfordító szög 360  - -tól 360 -ig 

ahol  egy küszöbszám, ami a konkrét szögértéktől való eltérést engedélyezi. Ez a besorolás könnyebben 

beazonosítható a 54. ábrán. A különböző kivont és hozzáadott  szögek függvényében egyes szögek több 

tartományba is beletartozhatnak. Ennek a besorolásnak az elem generálásnál lesz jelentősége. 

 

5.4. 5.4 Paving elem generálása 
 

5.4.1. 5.4.1 Sorvégi csúcshoz elem generálása 
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Sorvégi csúcshoz nem generálunk új csomópontot csak egy új elemet. Egy ilyen eset látható a 55. ábrán. 

 

5.4.2. 5.4.2 Sorközi szöghöz elem generálása 
 

A sorközi szöghöz úgy generálunk új elemet, hogy egy  vektort állítunk az aktuális csúcsba, aminek a hosszát 

a két szomszédos oldal átlagából számítjuk ki. A vektorirány a két szomszédos oldal által közrezárt szög fele. 

Egy ilyen eset látható a 56. ábrán. 
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5.4.3. 5.4.3 Sor sarok szöghöz elem generálása 
 

Ebben az esetben az elfordulás miatt mind a két utolsó elemet generálja az algoritmus ebben a sorban. Ekkor 

három vektort kell előállítani segítségképpen. Ezek hossza az adott csúcs szomszédos oldalainak átlaga, és a 

középső ennek az értéknek a -szerese. Az irányszögük a közbezárt szög -a, -e és -as. Egy ilyen 

példa látható a 57. ábrán. 

 

5.4.4. 5.4.4 Sorfordító szöghöz elem generálása 
 

Ebben az esetben az elfordulás miatt három elemet generál az algoritmus ebben a sorban. Ekkor öt vektort kell 

előállítani. Ezek hossza az adott csúcs szomszédos oldalainak átlaga, és a második és a negyedik ennek az 

értéknek a -szerese. Az irányszögük a közbezárt szög -e, -a, -e, -a és -e. Egy ilyen 

példa látható a 58. ábrán. 
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5.5. 5.5 A generálás során felhasznált műveletek részletes 
bemutatása 
 

Ebben a fejezetben azokat az eljárásokat mutatjuk be, amelyek a 5.2. bekezdésben tárgyaltak és az algoritmus 

megértéséhez szükségesek. Ugyanakkor ezek az algoritmusok a "paving" eljárás sajátosságai, és ezeket eddig 

más hálógeneráló algoritmusoknál nem ismertettünk. 

5.5.1. 5.5.1 Varratkezelés 
 

A varratkezelés lépés segít abban, hogy a kicsi vagy a negatív szögeket eltüntessük. A negatív szög hálóhibát 

jelent, ami nem megengedett. Keletkezését ebben a lépésben küszöböljük ki, míg a kis szög rossz minőségű 

elem keletkezését vetíti előre. 

A generálás során az algoritmus nem veszi figyelembe a szomszédos vagy közeli csúcspontok létezését, ezért 

átfedés vagy a varratkezeléssel kezelendő kis szög keletkezik. Az algoritmus csak a szomszédos oldalakkal 

közrezárt szögek és oldalhossz alapján hoz döntést az elem generálás során. Ezt az esetleges hibát ebben a 

fázisban kezeli le az algoritmus. Blacker és Stephenson [16] eredetileg három típusú varratkezelést 

különböztetett meg: 

1. Belső csomópont varratkezeléseEz a leggyakrabban használt varratkezelési típus és átlapolásokat illetve kicsi 

szögeket lehet megszüntetni ezzel az eljárással. Az átlapolás a 59.a. ábrán látható, míg az átlapolás 

megszüntetése a 59.b. ábrán látható. A megszüntetése ennek a jelenségnek a túllógó pontok koordinátáinak 

átlagolásával és a két pont összevonásával történhet. Ez az állapot látható a 59.b. ábrán. Az összevonás után 

túl kicsi szög maradna a sarokban, ahova a következő elemet kellene generálni, így ezt a problémát is 

célszerű megszüntetni. Azt, hogy mikor túl kicsi egy szög, két kritérium alapján dönthetjük el. Ha az adott 

csúcsba négy vagy több csúcs csatlakozik már be és a belső szög kisebb mint 35  akkor végre kell hajtani a 

csomópontok összevonását. A másik lehetőség, hogy a belső szög kisebb mint 15 . Az újabb összevonás 

eredménye látható a 59.c. ábrán. 
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2. Elemek közti varratkezelésEbben az esetben a probléma a 60.a. ábrán látható, vagyis a szomszédos elemek 

közti oldalhosszak különbsége igen nagy. Ha ebben az esetben generálnánk elemet, akkor az rossz minőségű 

lenne. Ez az eset akkor fordulhat elő, amikor különböző frontvonalak találkoznak. Ekkor hiába használnánk 

az előző pontban bemutatott belső pontokra használt varratkezelést az is rossz minőségű elemeket generálna. 

Így ekkor először egy ék alakú elemet kell beilleszteni a hosszabbik oldallal rendelkező elembe, ahogy a 

60.b. ábra mutatja. Az ábrán a bal oldal a régi elem lesz, a jobb oldal pedig az ék elem. Végül mivel egy ilyen 

négyszög - amilyen a jelenlegi ék elem - nagyon rossz minőségű, így egyből javítjuk a minőségét úgy, hogy 

második szomszédjával összevonjuk. Ez az állapot látható a 60.c. ábrán. 
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3. Határvonal csomópontjával történő varratkezelésVégül a harmadik esetben az okozza a problémát, hogy a 

határvonal pontjait nem módosíthatjuk, sem a koordinátáit sem az elemek számát. Abban az esetben, ha egy 

túl kicsi szög marad vissza, amire szeretnénk majd elemet generálni akkor a jelenlegi ismereteink szerint az 

előző bekezdések szerint kellene eljárni és csomópontokat összevonni. Ez az állapot látható a 61.a. ábrán. 

Ebben az esetben azonban a hálónak a határvonalával kellene műveletet végezni, ami azonban tilos. Itt lép be 

a jelenlegi varratkezelési technika, ami egy kivétel. Nem kezeljük le ezt a kis szög problémát azonnal, hanem 

megvárjuk, amíg a szomszédos oldalra is generálunk elemeket. Ebben az esetben visszavezettük a problémát 

a már ismert belső csomópont varratkezelés eljárásra. Ennek az állapota látható a 61.b. ábrán. Ekkor a már 

leírtak szerint kezeljük a csomópont összevonásokat, mert már szabadon módosítható pontokkal van 

dolgunk. 
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5.5.2. 5.5.2 Ékek kezelése 
 

Abban az esetben ha egy olyan frontvonal alakul ki, amire igaz az, hogy a frontvonalon az egymást követő 

szomszédos szögek rendre nagyobbak mint 180 , akkor az aktuális frontvonalon az oldalhosszak igen 

radikálisan nőnének. Egy ilyen példa látható a 62.a. ábrán. Azért hogy ezt elkerüljük, ilyen esetekben egy éket 

kell beilleszteni. Ennek a helyzetnek az észlelését vagy szögek figyelésével, vagy az oldalhosszak változásával 

lehet észrevenni. Ekkor a szomszédos szögek a frontvonalon rendre nagyobbak mint, 180 , vagy az 

oldalhosszak elemről elemre nőnek. Ebben az esetben a 62.b. ábrán látható módon beillesztünk egy új elemet 

úgy, hogy a csúcsokat 1/3 oldaltávolságra elvisszük az egyik és a másik irányba is. Itt hozzuk létre az új 

csúcsokat. Mivel új elem keletkezett, ezért természetesen meghívjuk a simító eljárásokat is. Így majd a túl 

hegyes szögeken lehet javítani, aminek az eredménye látható a 62.c. ábrán. 

 

5.5.3. 5.5.3 Ráncok, gyűrődések kezelése 
 

Ezt a jelenséget a "tuck" angol kifejezéssel illeti a szakirodalom. Ebben az esetben ez előző fejezetben 

bemutatott jelenségnek az ellenkező esetével állunk szemben. Itt a frontvonalon a szomszédos szögek sorra 

kisebbek mint 180 . Ennek eredményeképpen a mindig aktuális frontvonalon az oldalhosszak egyre kisebbek 

lesznek. Egy ilyen eset látható a 63.a. ábrán. Ez azért probléma, mivel ugyanazt a területet esetleg kevesebb, 

nagyobb elemmel is le tudnánk fedi. Felesleges túl kicsi elemeket alkalmazni, mert ez csak megnöveli majd a 

számítás futási idejét. Ebben az esetben 3 négyszög helyett csak kettőt fogunk kialakítani. A gyűrődés 

kialakulását a frontvonal szögeinek egymásutáni értékeiből lehet észrevenni, mivel ekkor ezek sorra kisebbek 

mint 180 . A másik lehetőség, hogy a frontvonal oldalainak a változását figyeljük. Ennek lekezeléséhez először 
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eltávolítunk két elemet az észlelt gyűrődés helyén. Ez az állapot látható a 63.b. ábrán. Ezután a kialakuló 

sarkokat összekötve egy új négyszöget hozunk létre. Ez látható a 63.c. ábrán. Természetesen mivel ezeknek igen 

rossz a minősége majd az ekkor meghívandó simítás javít rajta. Ennek a végeredménye látható a 63.d. ábrán. 

 

5.5.4. 5.5.4 Simítás 
 

A simítás eljárását a "paving" eljárás során szinte minden művelet után használjuk. Nem csak egy elem vagy sor 

generálása után használjuk, hanem varratkezelés, ék beillesztés, ránckezelés után is. Ez egy nagy különbség a 

többi hálógeneráló algoritmushoz képest, amelyeknél a simítást tipikusan csak a kész nyers hálóra alkalmazzuk. 

Ugyanakkor ez egy nagy előnye a "paving" algoritmusnak a többi hálógeneráló algoritmussal szemben, mivel 

ebben az esetben az algoritmus nem az eljárás végén próbál javítani a már kialakult struktúrán. Az eljárás 

megpróbálja biztosítani a szögek esetén az elvárt 90 -os értéket, mindamellett, hogy figyelembe veszi az elvárt, 

megadott hálóparamétereket. Először az aktuális frontvonalnak a pontjait simítja, majd ezeket rögzítve a belső 

pontok pozícióját javítja. 

5.5.4.1. 5.5.4.1 Paving frontvonal simítása 
 

Háromfajta eljárással javítja az aktuális frontvonal pontjainak koordinátáit: 

• Izoparametrikus simítás. Az eljárás során az elmozdulásvektort kell megalkotnunk, amivel elmozdítjuk az 

aktuális hálópontot. Ehhez meg kell néznünk az adott pontba csatlakozó négyszögek számát. Ez az 64. ábrán 

három. Az adott csúcsra minden négyzet esetén meghatározunk egy vektort, amerre az adott négyzet 

elmozdítaná a csúcspontot. Ezt úgy kell kiszámolni, hogy az adott csúcsból behúzunk a vizsgált négyszög 

további három csúcsába egy-egy vektort. A két oldalon futó vektor összegéből kivonjuk az átlón futó vektor 

összegét. Ez a vektor lesz az az érték amerre ez a négyszög szeretné elmozdítani az adott csúcsot. 

Természetesen ez nullvektor, ha a vizsgált elem négyzet. Ezt az eljárás megismételjük az összes többi, ebbe a 

csúcsba csatlakozó négyszögre. Ez a 64. ábrán még két újabb vizsgálatot jelent. Végül vesszük ezen 

vektoroknak az átlagát és ez fogja kijelölni a tényleges elmozdulást. Ezeknek a részvektorok összessége és az 

átlaga látható a 65. ábrán. Ezzel a vektorral elmozdítjuk a vizsgált frontvonal pontot, majd a többi hálópontra 

is elvégezzük. Ez az eljárás nincs figyelemmel az elemek méretére, ezt módosította Kawamura [20]. A 

bemutatott eljárás aránytalanul torzítja kis elemet a nagyok javára. 
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• Oldalhossz kiegyenlítése: Itt az algoritmus a generáláskor létrehozott élhossz és a jelenlegi, az 

izoparametrikus javítás utáni hossz közti simítást végzi el. 

• Szög simítása: Ebben az esetben a két szomszédos csúcsba mutató vektorok által közrezárt szöget próbálja 

optimizálni a módszer. 

A módosított izoparametrikus simítást minden csomópontra végrehajtjuk, míg a másik két eljárást, csak azokra a 

csomópontokra ahol a csatlakozó élek száma kettő. A hálópont javított pozíciója ezek után úgy alakul, hogy 

vagy a módosított izometrikus javítás eredménye adja a helyét, ha csak ezt az eljárást használtuk, vagy ezt 

korrigáljuk a oldalhossz kiegyenlítés és a szög simítás értékeinek az átlagával, ha ezeket az eljárásokat is 

alkalmazni kellet. 

5.5.4.2. 5.5.4.2 Belső csomópont simítása 
 

A belső pontok simítására Laplace-simítást használnak. Ezt a 6.2.2. fejezetben mutatjuk be. Az ott leírtakat kell 

használni minden egyes olyan csomópontra, ami nem az aktuális frontvonalon és nem a határvonalon 

helyezkedik el. 

5.5.5. 5.5.5 A generálási algoritmus lezárása 
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Amikor az aktuális frontvonalnak hat vagy kevesebb csomópontja van, akkor befejezzük a generálást a 

következő szabályokkal: 

1. Ha két pont van az aktuális frontvonalon, akkor azt töröljük; 

2. Ha négy pont van az aktuális frontvonalon, akkor generálunk egy új elemet ezekből a csúcsokból és töröljük 

a frontvonalat; 

3. Ha hat pont van az aktuális frontvonalon, akkor újabb csomópontok és négyszög elemek beillesztésével 

befejezzük az algoritmust. Az aktuális frontvonal alakja fogja meghatározni a befejezés szabályát. Ezt egy 

táblázatban foglalták össze a szerzők [16], lásd a 66. ábrán. Az ábrán a fekete pontoknál sorvégi szög 

található és a táblázatba írt számok azt jelzik, hogy a sorvégi pontok között hány darab él található. Az 

elemek generálása ezen a táblázat alapján történik 

 

Egyéb számú, nem kettő, négy vagy hat pontot tartalmazó frontvonal nem jöhet létre, ha betartottuk a generálási 

szabályokat. A táblázatban szereplő lezárásoknak néhány eleme természetesem rossz minőségű, de ezután is 

meghívjuk a javító algoritmusokat. 

6. 6 A generált végeselemes hálók javítása 

 

6.1. 6.1 Hálók minősége 
 

A végeselemes hálógenerálás során az utófeldolgozás fázisában a hálók minőségét esetleg javítani kell. Az 

utólagos javítás számos algoritmussal történhet. Ezekkel a 6.2. bekezdésben találkozunk majd. Az, hogy a 

javítás szükséges-e a részelemek - háromszögek, négyszögek, térbeli testek - minőségének vizsgálatával 

történik. Ez egy mutatószám kiszámítását jelenti, ami a minőségi mutató. Ezen mutatókról a 6.1.1. és a 6.1.2. 

bekezdésekben olvashatunk. Ezen szám értékének függvényében dönthetünk az esetleges javító algoritmus 

alkalmazásáról. Nem egységes az a hozzáállás a szakirodalomban, hogy melyik minőségmutatót használjuk, 

ezért itt a gyakrabban használtak kerülnek bemutatásra. A másik probléma itt a hálókkal kapcsolatban az, hogy 

az egész hálót hogyan jellemezzük? Ez akkor érdekes, ha két végeselem háló közül kell dönteni, hogy melyiket 
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használjuk a probléma modellezésére. Ekkor a két modellt nem tudjuk ilyen egyértelmű módon 

összehasonlítani. Itt kétféle eljárás terjedt el ennek megítélésére. Az egyik az, hogy az egész hálót a legrosszabb 

elem értékével jellemezzük. Ezzel az a probléma, hogy esetleg mint az 67. ábrán is látható a legrosszabb elem 

éppen a modellezendő objektum alakjából következik. Minden algoritmus erre a problémás részre rossz elemet 

tud csak készíteni. Sajnos egyszerűsége miatt ez az elterjedtebb megoldás. A másik lehetőség az, hogy a hálót az 

összes elemének minőségével jellemezzük. Ekkor egy hisztogramba tudjuk az elemeket besorolni és ezzel 

jellemezhetjük a hálót. Itt megint az a probléma hogy két hisztogramot összehasonlítani nem olyan egyszerű. 

Melyik a jobb eloszlás, ahol kevesebb rossz elem van? Igen, ez jónak tűnik, de akkor nem vesszük figyelembe 

azt, hogy mi a jobb ha sok tökéletes elemem van vagy ha kevés rossz, de cserébe viszonylag több átlagos? A 

következő kérdés ekkor, hogy mi az, hogy több, kevesebb, átlagos? Így annak ellenére, hogy sajnos a 

hisztogram ad jobb jellemzést a hálóról az első megoldást egyszerűbb és kényelmesebb használni, és ezért 

ennek a használata terjedt el inkább. Mi több a bemutatásra kerülő minőségmutatók közül is inkább a 

legegyszerűbb - a legkisebb szög minőségmutató - terjedt el legjobban. 

 

Az ideális elem általában olyan, amelyben a numerikus számítás során használt pont - vagy pontok - nincs túl 

messze a síkidom minden pontjától. Ez a pont általában a középpont vagy oldalfelező pontok. Ebből kifolyólag 

az elemek, amiket a hálóban próbálunk használni az az egyenlő oldalú háromszög, négyzet, egyenlő oldalú 

tetraéder, egyenlő oldalú pentaéder és így tovább. Ezek az ideális elemek láthatók az 68. ábrán. 

 

Az ideális elemektől való eltérést mutatják az egyes minőségmutatók. Ezek elemtípusonként mások lehetnek. 

Általában az ideális elem esetén a minőségmutató értéke 1 - vagy tekinthetjük akár 100%-osnak is. Más 

esetekben az ideálistól való eltérés mértékétől függően ennél kevesebb lesz a minőségmutató értéke. Vannak 

mérnöki gyakorlatok, ahol itt leírtaktól való eltérést megengednek a gyakorlatban. Ebben az esetben sem 

akármilyen irányú eltérés megengedett, hanem a fizikai modellel összefüggésben ez változhat. Például a 69. 

ábrán látható csőben áramló folyadék sebességének modellezésére szolgáló modellben a haladás irányába 

megengedünk torzulást. Ugyanezen fizikai csődarabnál, ha egy másik fizikai vizsgálatot végzünk, már nem 

megengedett ilyen alakú torzulás. Például, ha a csőben álló folyadékot melegítjük kívülről a csövön keresztül 

egy láng segítségével - és a hőterjedést vizsgáljuk - máris az általános gyakorlatban használt egyenlő oldalú 

háromszög az ideális. 
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Számos minőségmutatót írtak le a szakirodalomban, például a [2] vagy a [21] vagy a [22] referenciák. 

6.1.1. 6.1.1 Háromszögek, háromszöghálók minősége 
 

1. Legkisebb szög mutató: Ez a mutató a legkisebb szög értékét adja vissza és ezzel jellemzi a háromszöget, 

vagy az egész hálót. Ideális esetben 60  lenne az értéke. 

2. Elem karcsúsága: Ezt a (3) képlet írja le: 

 

ahol 

a. a konstans rész biztosítja az 1-es értéket az ideális elem esetén; 

b.  a maximális oldalhossz; és 

c.  a háromszögbe írható kör sugara. 

3. Hossz arány mutató: Ezt a (4) képlet írja le. Van ahol a szakirodalom a minimális oldalhosszhoz viszonyítja 

ezt a mutatót: 

 

ahol 

a.  a maximális oldalhossz; és 

b.  az oldalhossz átlaga. 

4. A szögek normál eltérése mutató: Ezt a (5) képlet írja le. Ez a mutató az egész háromszögelés minőségéről ad 

számot: 

 

ahol 

a.  az adott háromszög szögei; és 

b.  a háromszögek száma a hálóban. 

5. Az oldalhosszak normál eltérése mutató: Ezt a (6) képlet írja le. Ez a mutató az egész háromszögelés 

minőségéről ad számot: 
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ahol 

a.  az adott háromszög oldalai; 

b.  az adott háromszög oldalainak az átlaga; és 

c.  a háromszögek száma a hálóban. 

6. Minimum oldalhossz per maximum oldalhossz mutató: Ezt a (7) képlet írja le. Ez a mutató egy háromszög 

minőségéről ad számot. Ennek a minőségmutatónak a maximum értéke 1, ha minden oldala ugyanakkora. Ezt 

a mutatót persze lehetne reciprok alakban is kezelni, akkor egy minimum értéke 1. A szakirodalomban van 

ahol ezt a fordított alakot használják: 

 

ahol 

a.  az adott háromszög legrövidebb oldala; és 

b.  az adott háromszög leghosszabb oldala. 

7. Oldalhossz négyzet per terület mutató: Ezt a (8) képlet írja le. Ez a mutató egy háromszög minőségéről ad 

számot. Ennek a minőségmutatónak minimum értéke , ha minden oldala ugyanakkora: 

 

ahol 

a.  az adott háromszög oldalainak a hossza; 

b.  átlaga a felsorolt értékeknek; és 

c.  az adott háromszög területe. 

8. Beírható kör per körülírható kör: Ezt a (9) képlet írja le. Ez a mutató egy háromszög minőségéről ad számot. 

Ennek a minőségmutatónak maximuma , ha minden oldala ugyanakkora: 

 

ahol 

a.  az adott háromszögbe írható kör sugara; és 

b.  az adott háromszög köré írható kör sugara. 

9. Kerület négyzet per terület: Ezt a (10) képlet írja le. Ez a mutató egy háromszög minőségéről ad számot. 

Ennek a minőségmutatónak minimuma , ha minden oldala ugyanakkora: 

 

ahol 
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a.  az adott háromszög kerületének a négyzete; és 

b.  az adott háromszög területe. 

6.1.2. 6.1.2 Négyszögek, négyszöghálók minősége. 
 

1. Legkisebb szög mutató: Ez a mutató a legkisebb szög értékét adja vissza és ezzel jellemzi a négyszöget, vagy 

az egész hálót. Ideális esetben 90  lenne az értéke. Néhol esetleg a maximumát vizsgálják, vagy mint a 

következő mutató, egy ebből leszármaztatott értéket használnak. 

2. Ferdeség mutató: Ez egy négyszögelemnek a minőségét méri. Ideális esetben ennek az értéke 0. Ezt a (11) 

képlet írja le: 

 

ahol  az adott négyszög szögei. 

3. Trapézság mutató: Ez egy négyszögelemnek a minőségét méri. Ideális esetben ennek az értéke 1. Ezt a (12) 

képlet írja le: 

 

ahol 

a.  az adott oldal és a négyszög súlypontja által alkotott terület, ahogy ez a 70 ábrán látható; 

és 

b.  a négyszög területe. 

 

Sajnos a szakirodalomban nem egységes a hálók minőségének mérése, mint az a jelen fejezetből is látható. 

Néhol ezek reciprokát, néhol ezektől eltérő mutatókat használnak. Sajnos innentől kezdve az sem egységes, 

hogy mit jelent az, hogy mondjuk 95%-os elem. Ennek példája látható a 71. ábrán. Itt számos az előzőekben 

felsorolt minőségmutató értékének változását látjuk, annak függvényében, hogy ha két oldal rögzített egységnyi 

hosszúnak, a harmadik oldal változását pedig az x tengelyen láthatjuk. Ekkor az y tengelyen ehhez a három 

oldalhoz rendelt minőségmutató értékét láthatjuk. Ezek a minőségmutatók a háromszögek minőségének 

változását mutatják jelen esetben. Itt is látható, hogy egyik minőségmutató az ideálistól való eltérést egyre 

nagyobb számokkal jelzi, míg egy másik minőségmutató egyre kisebbel. Ezen felül az ideális elemhez rendelt 

érték sem ugyanaz. Egy kicsit áttekinthetőbb, ha legalább annyit változtatunk a függvényeken, hogy 

megköveteljük, hogy maximum jellegűek legyenek, és a maximum értékük 1 (100%) legyen. Ez az állapot 

látható a 72. ábrán. 
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6.2. 6.2 Hálók minőségének javítása 
 

A javítás során olyan műveleteket végzünk, aminek eredményeképpen jobb minőségű elemekkel fedjük le a 

területet, amit már korábban a hálógeneráló algoritmus lefedett. Itt lehet, hogy ugyanazokat az elemeket 

használjuk más koordinátákkal, ilyen eljárások tárgyalunk a 6.2.2. bekezdésben. De az is lehet, hogy már 

meglévő elemeket törlünk, újrakötjük más szomszédokhoz, esetleg elemeket illesztünk de. Ilyen típusú 

műveleteket láthatunk a 6.2.1. bekezdésben. Mivel ezek a beavatkozások hatással vannak a szomszédos 
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elemekre is, - esetleg rontva azok minőségét, - ezért ezeket a simításokat és javításokat újra és újra lefuttatva 

javul a háló minősége. Egyelőre nincs szakmai ajánlás arra, hogy melyiket melyik után és hogy melyiket 

hányszor futtassuk le. 

6.2.1. 6.2.1 Topológiai műveletek 
 

Itt olyan típusú javításokat tárgyalunk, amikre jellemző hogy megváltoztatják a jelenlegi háló topológiáját. 

Éleket, csúcsokat, elemeket törlünk, összevonunk, hozzáadunk. Itt az eredeti, aktuális háromszögelés, 

négyszögelés már meglévő éleit használjuk fel újabb részháló - új egy-két elem - elkészítéséhez. Mivel az 

eredeti háromszögek, négyszögek eredeti oldalai is teljesítették az adott háromszögelésre vonatkozó méret 

kritériumokat, ekkor az ennek az oldalaiból alkotott új háromszög is fogja ezt teljesíteni. Az új háromszöget 

megvizsgálva jobb minőségmutató értéked ad vissza, és még kevesebb elemmel is fedjük le cserébe az adott 

részhálót. Így kétféle szempont szerint is jobban teljesít az új háló. 

1. Háromszöghálóban elemhármasok eltávolítása: Itt olyan részhálóval van dolgunk, ahol egy bizonyos terület 

úgy van lefedve három részháromszöggel, hogy helyette akár egy háromszög is lefedhetné az adott területet. Ez 

látható a 73. ábra bal oldalán. Ezen az elemek helyett alkalmazhatjuk a 73. ábra jobb oldalán lévő egyetlen 

elemet. Ekkor a végeselem hálóra később elvégzett számítás harmad annyi időbe kerül majd. Az elemhármasok 

eltávolításánál figyelni kell arra is, hogy valós elemhármassal van-e van dolgunk. Ha nem, akkor egy 

csúcsukban valóban összefut a három háromszögnek az oldalai, de ekkor az ebben a csúcsban lévő szögek 

összege kisebb mint 360 . Ez úgy fordulhat elő, hogy két háromszög a határvonalon fekszik, mint ahogy ez a 

74. ábrán látszik. 

 

 

2. Négyszöghálóban álátló eltávolítása: Ekkor egy olyan négyszögünk van aminek két oldalának a másik oldalán 

szintén csak egy négyszög van. Normál esetben egy-egy különböző négyzetnek kellene lenni mindegyik 

oldalon. Ekkor ez a két oldal olyan mintha a nagy négyszögnek egy átlója lenne. Ez látható a 75. ábra bal 

oldalán. Ilyen esetben ezt az elemet eltávolíthatjuk, ahogy ez a 75. ábra jobb oldalán is látható. 
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3. Négyszöghálóban négyszög beékelődés megszüntetése csúcs összevonással: Ebben az esetben egy 

négyszöget törlünk az elemek közül. Ezt akkor tehetjük meg, ha egy olyan négyszögünk van ami mintha 

beékelődött volna a hálóba. A beékelődött négyszög, ami nem a határvonalon fekszik, minden csúcsa irreguláris 

lesz (lásd az 5.3. bekezdésben a 53. ábrát). Beékelődés esetén rendre három, öt, három és öt a csúcsokba befutó 

élek száma. Ezt a helyzetet a 76. ábra bal oldalán láthatjuk. A beékelődött elem megszüntetéséhez azon 

csomópontokat vonjuk össze, amelyekbe a befutó élek száma három. Ez látható a 76. ábra jobb oldalán. 

 

4. Négyszöghálóban három csatlakozó elem összevonása: Ezt az eljárást abban az esetben alkalmazhatjuk, ha 

olyan esetünk van mint a 77. ábrán vagy a 78. ábra bal oldalán láthatóak: 

• Ha a 77. ábrán látható jelölt szög nagyobb mint 100 , akkor a jelenlegi három elem helyett célszerűbb csak 

két elemet alkalmazni. Itt a jelölt csúcs 180  körüli, tehát egy igen rossz minőségű elemmel van dolgunk. 

Ekkor egy belső csúcs megszüntetéséről tudunk dönteni. A megmaradt csúcsokat a 77. ábra bal oldalán 

látható módon tudjuk összekötni. Így kevesebb és jobb minőségű elemünk marad. Ekkor a középső 

csúcspontot eltávolítjuk, így a megmaradt csúcspontokat újrakötjük. Ez látható a 77. ábra jobb oldalán. 
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• A másik lehetőség az, hogy a jelölt csúcs túl kicsi. Ez látható a 78. ábra bal oldalán. Ha a jelölt szög kisebb 

mint 100 , akkor megmarad a három elem és a belső pontot újrapozicionáljuk úgy, hogy a pontban lévő belső 

szögek értéke 120  legyen. Ez látható a 78. ábra jobb oldalán. 

 

5. Négyszöghálóban határvonalon fekvő háromszögszerű elem javítása: Ezt az eljárást akkor alkalmazhatjuk, ha 

79. ábra bal oldalához hasonló elrendezésünk van. Itt egy határvonal mellet elhelyezkedő részhálóról van szó, 

ahol a jelölt szögre jellemző, hogy nagyobb mint 165 . Ekkor ez az elem egy háromszögszerű elemre inkább 

hasonlít, mint egy jó minőségű négyszög elemre. Ekkor a minőségét a következőképpen tudjuk javítani: 
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• Eltávolítjuk a problémás elem jobb oldalán lévő élet. Ez az állapot látható a 79. ábra középső részén; 

• Két újabb csúcsot illesztünk be az így kialakult hatszögbe, majd az új csúcsokat összekötjük a 79. ábra jobb 

oldalán látható módon. 

6. Lawson-féle élcsere: Ezt az eljárást Charles Lawson [9] javasolta, amit a generáló algoritmustól függetlenül 

lehet használni, de mint látható a 4.3.2. bekezdésben, akár szerves részét is képezheti a hálógeneráló 

algoritmusnak is. 

Háromszöghálóknál használható ez az eljárás vagy 3D-be kiterjesztve felületcsere algoritmusként tetraéder 

hálóra használhatjuk. Itt a már kész hálóra végzünk vizsgálatot a belső élekre vonatkozóan. Minden belső él a 

háromszöghálóban végül is egy négyszögnek az átlóját jelenti. Egy ilyen részháromszögháló látható a 80. ábra 

bal oldalán. Ennek a háromszögelésnek két lehetséges állapota van. 

 

•  ekkor célszerű az élcserét végrehajtani és a 80. ábra jobb oldali élkötés szerinti állapot fog 

szerepelni a hálóban ezentúl; 

•  állapot szerint marad a jelenlegi csomópontok összekötése mellet. 

Az eljárást megismételjük az összes belső élre és ha lehetséges végrehajtjuk az élcseréket. Mivel egy esetleges 

élcsere hatással van a szomszédos háromszögekre is ezért nem feltétlenül elég egyszer végigmenni a belő 

éleken, hanem az esetleges élcsere után egy élcserék láncolata is elindulhat, mint azt a 4.3.2. bekezdésbeli 

példánál is láttuk. 

6.2.2. 6.2.2 Geometriai műveletek 
 

Ebbe a csoportba olyan eljárások tartoznak, amelyek nem változtatják meg a háló csúcspontjainak, éleinek 

számát, vagy összekötési mintázatukat. Minden él ugyanahhoz a csúcsokhoz kötődik az eljárás előtt és után is. 

Itt csak a meglévő csúcspontokat pozicionáljuk újra, ezáltal változik a hálót alkotó elemek minősége. 

1. Laplace-hálójavítás: Ezt az eljárást a belső pontok újrapozicionálásánál tudjuk használni. Itt figyelembe 

vesszük az éppen újrapozicionált pont kötődését a szomszédos csúcsokhoz. A szomszédos csúcsok és a 

kiválasztott csúcs által alkotott sokszöget a szakirodalom keréknek tekinti. Egy ilyen kerék látható a 81. ábrán. 

Természetesen minden belső pont köré meg tudjuk alkotni a saját kerekét. 
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Ennél az eljárásnál minden belső pontnak a pozícióját fogjuk módosítani az öt körülvevő elemektől függően. A 

81. ábrán látható jelölt csúcsot az aktuális pozíciójából minden szomszédos csúcs maga fele szeretné 

elmozdítani. Ezek a jelenlegi esetben különbözőek. Értékük és irányuk megegyezik az aktuális csúcspontból a 

szomszédokba húzott vektorokkal. Ez látható a 82.a. ábrán. 
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Ezekből a vektorokból kiszámoljuk a (13) képlet alapján a elmozdulásvektort: 

 

ahol 

•  a csatlakozó szomszédos elemek száma; és 

•  a szomszédos csúcsba mutató vektor. 

Ez látható a 82.b. ábrán, ahol a tényleges elmozdulást a piros eredővektor mutatja. 

Ez a vektor nul vektor, ha minden szomszédos elem tökéletes. Ha ez nem igaz, akkor ezzel a vektorral 

elmozdítjuk a csomópontot. Az eredeti és az új piros részháromszögelés látható a 82.c. ábrán. 

Sajnos nem minden esetben lehet ellenőrzés nélkül végrehajtani a Laplace-simítást. Van, hogy olyan 

háromszögelésből indulunk ki, ahol az eredő vektor kimutat a jelenlegi keréknek a területéből. Egy ilyen kerék 

látható piros színben és a számított elmozdulásvektor a 83. ábrán. 
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Ekkor kétféle dolog történne amelyik közül egyik sem megengedhető: 

• Az a terület ahova a vektor mutat már kívül van a határvonalon. Ekkor olyan területre tennénk a pontot, ami 

nem része a modellezendő résznek. 

• Az a terület ahova a vektor mutat egy másik háromszög területe. Ekkor lennének olyan területek, amik duplán 

le vannak fedve. Ez sem megengedhető. 

Ezekben az esetekben háló hiba keletkezne. Ezt a típusú hibát a szakirodalom "tangled mesh"-nek, azaz 

összecsomózódott, összekuszálódott hálónak hívja. Egy ilyen duplán lefedett terület látható a 84. ábrán. 

 

Ezek a hibák olyan helyen jönnek létre ahol lehet, hogy más simító algoritmus már lehet, hogy megszüntette 

volna már a rossz minőségű elemet törléssel, összevonással, átalakítással. Ezért is lehet kombinálni a simító 

eljárásokat. 

2. Gradiens alapú hálójavítás: Ez a módszer is - mint a Laplace-eljárás is, - a már meglévő belső pontok 

újrapozicionálásával javítja a már meglévő hálót. Itt is egy belső csomópont körüli elemeket kell összefogni, és 

ezek felhasználásával kiszámolni a belső csomópont új, ideális helyét. Ennek a leírása a [23] cikkben is 

megtalálható: 

• Először itt is meg kell alkotni egy kereket az egy csomópont körül fekvő elemekből. 
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• Ezután ki kell számolni a jelenlegi hálót alkotó elemek minőségét. Ezt a bemutatott minőségmutatók 

valamelyikével tehetjük meg. A 85. ábrán látható kereket alkotó elemek minőségét kiszámoljuk. Ez a jelen 

esetben az ábrán az adott háromszögekre jellemzően látható. Itt most a  minőségmutatóval számoltunk. 

Az, hogy melyik minőségmutatót használjuk nem kötött. Jelen esetben ez 7 értéket jelent. 

 

• Ezek után ebből a - jelen esetben - 7 értékből egy újabb  értéket képezünk. Ez mint egy felületnek a 

magasságpontjaként fog viselkedni, ami értéket az adott keréken belüli belső pont fölé rendelünk. Ezt az 

értéket képezhetjük a 7 érték összeadásával, összeszorzásával, vagy éppen a legrosszabb érték 

kiválasztásával. 

• A következő lépésben két lehetőségünk van:Képezzük a jelenlegi pont körüli pontokra ugyanígy a saját  

értékeiket és a legnagyobb pozitív változás irányába mozdítjuk el a belső csomópontot egy előre 

meghatározott értékkel.Képezzük a keréken belüli összes pontra - a valóságban csak véges finomsággal - a 

saját  értékét. Ezek az értékek egy felületet adnak ki, aminek a szélsőértéke adja az adott keréken belüli 

ideális pont helyét. Egy ilyen felület látható a 86. ábrán. 

 

• A gradiens módszer talán kevésbé érzékeny a nagyon torzult elemekre, ugyanakkor tovább tart a belső pont új 

pozíciójának megtalálása. Sajnos azonban itt is elképzelhetőek olyan torzulások a hálóban, ahol már külső 

pontba javasolná a hálópont áthelyezését, így a 84. ábrán bemutatott összecsomósodott háló keletkezne. Ezért 

itt is kell arra figyelni, hogy az algoritmus belső pontot adott-e vissza. Ha igen akkor ide mozgatjuk a belső 

pontot. Ez látható a 87. ábrán. 
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Itt is mint más javító algoritmusoknál az egyik belső csomópont elmozdítása hatással van a többi belső 

csomópont által alkotott részelemek minőségére. Tehát az egész eljárás egy iteratív eljárás, amit a belső 

csomópontokra sorozatosan kell meghívni. 

7. 7 Végeselem hálógenerálás összefoglalása 

 

Ebben a fejezetben néhány példa hálót tekinthetünk meg, amelyeket a korábban tárgyalt algoritmusokkal 

generáltunk. A példa végeselem hálók minőségét a minimális oldalhossz per maximális oldalhossz minőségi 

mutató függvényében ábrázoljuk, mivel ez használható háromszögek és négyszögek esetében is. A pélfdák 

megalkotásához használt algoritmusok a következő implementációkból származnak: 

1. Advancing front algoritmus megvalósítása Biao Cheng munkája és a Heriot-Watt Egyetemen készült. [2]. 

2. A Delaunay háromszögelés Jonathan Richard Shewchuk munkája [24]. 

3. A "paving" implementáció Iványi Péter munkája, ami része volt az első pontban említett projektnek. [2] 

Mindegyik implementáció a készítője által kitűzött mélységig és módon valósítja meg a különböző 

algoritmusokat. Sajnos erre a tudományterületre is igaz, hogy egy publikált algoritmust nem kell például C 

nyelven publikálni, amit utána bárki felhasználhatna, mint referencia implementáció. Ha lenne egy ilyen 

referencia implementáció, akkor ebből nem csak az az előny származna, hogy könnyebben össze lehetne mérni a 

különböző - jelen esetben hálógeneráló algoritmusokat - hanem ez az implementáció a szerző által kitalált 

algoritmusokat testesítené meg feltételezhetően pontosan. Ezen kívül a referencia implementációk lehetővé 

tennék azt is, hogy nem lennének kisebb-nagyobb félreértések a megvalósításokban. Így, jelen esetben a 

referencia implementációk hiányában előfordulhat, hogy a más kutatók általi implementációk nem tökéletesen 

ugyanezeket az eredményeket szolgáltatnák, amelyeket ebben a fejezetben tárgyalunk. 

Az első példában egy hűtőborda jellegű szerkezet végeselem háló lefedését vizsgáljuk meg. A modell lefedésére 

az "advancing front" hálógenerálási módszert használjuk a 88. ábrán, míg a 89. ábra a Delaunay-

háromszögeléses és a 90. ábra a "paving" hálógenerálási módszerrel végzett lefedést mutatja be. Az egyes 

hálógenerálási módszerek esetén az elemek minőségének eloszlása a 91.-93. ábrákon látható. A minőség 

bizonyos értelemben vizuálisan is ellenőrizhető. Az "advancing front" hálógenerálási módszer esetén elég sok 

egyenlő oldalú háromszög keletkezik, ami a minőség mutató esetében úgy nyilvánul meg, hogy sok -es 

minőségű vagy -hez közeli minőségű elem generálódik. A Delaunay hálógenerálási módszer esetén a 

háromszögek alakja nem ennyire azonos. Bár sok jó minőségű elem is generálódik a végeselem hálóban, több 

olyan elem is van amelyek minőség mutatója a -  tartományba esik. Ez látható a 92. ábrán. 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 

A minőség mutatók alakulása jobban látható, ha nagyobb számú elemet generálunk egy végeselem hálóban. Ez 

látható a 94.-99. ábrákon. Ebben az esetben a modell íveket is tartalmaz. A 94. ábrán az látható, hogy az 

"advancing front" módszer esetén az egyenlő oldalú háromszög elemek főleg a tartomány belsejében alakulnak 

ki, míg a szabálytalanabb formájú háromszögek a perem közelében vannak. A Delaunay-háromszögeléses 

módszer esetén ugyanakkor szabálytalanabb háromszögek keletkeznek a teljes tartományban. 
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A tapasztalatok alapján megfogalmazható, hogy az "advancing front" módszerrel generált végeselem háló 

nagyon jó minőségű, de általában a sokféle ellenőrzés miatt lassabb algoritmus, míg a Delaunay-

háromszögeléses módszer esetén a minőség kevésbé jó, de a hálót sokkal gyorsabban lehet megkapni. 

8. 8 Fogalmak 

 

A párhuzamos számítási módszer egy stratégia, amelynek segítségével nagy (vagy inkább "hatalmas") és/vagy 

komplex problémákat lehet megoldani gyorsabban, mint sorosan. A hagyományos esetben a számításokat 
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szekvenciálisan végezzük el úgy, hogy az egyes megoldási lépések egymást követik. A párhuzamos számítási 

stratégia esetében a problémát feldaraboljuk kisebb darabokra, amelyeket egyidejűleg tudunk megoldani. 

Ugyanakkor a feldarabolás egyik következménye, hogy a probléma "daraboknak" kommunikálniuk kell 

egymással, hiszen általában nem függetlenek egymástól. Ezen kívül arra is figyelni kell, hogy ne hozzunk létre 

olyan kicsi darabokat, amelyek között a munka koordinálása túl sok időt venne el, illetve túl sok 

kommunikációval járna. Ez a koordináció és kommunikáció egy processzoron vagy számítógépen nem 

probléma, hiszen a függvények egymás között az argumentumokon és visszatérési értékeken keresztül 

közvetlenül tudnak értéket átadni. Ezzel szemben a párhuzamos számítások esetében a problémarészeknek vagy 

a memórián keresztül vagy számítógépes hálózaton keresztül kell kommunikálniuk. Erre azért van szükség, 

mivel az egyik probléma résznek egy processzoron el kell érnie egy másik processzoron levő probléma rész 

adatait. Más szavakkal valamifajta "távoli" memória elérést kell végrehajtani. A lokális és a távoli memória 

elérések "költsége" (idő és/vagy számítási mennyiség) közötti különbség általában óriási, akár 1000-szeres is 

lehet. Ezért a távoli kommunikációt amennyire csak lehet csökkenteni kell. 

A másik problémát a párhuzamos számítások során az jelenti, hogy a processzorok egymástól függetlenül 

dolgoznak. Ez azért jelent problémát, mivel ahogy az előzőekben említettük, bizonyos esetekben a különböző 

processzorokon levő probléma részeknek kommunikálniuk kell egymással. A kommunikáció azt jelenti, hogy az 

egyik processzor elküldi az adatokat, míg a másik processzor fogadja az adatokat. Általában ez a fajta küldés és 

fogadás együttműködést, kooperációt igényel a két processzortól. Jó esetben a két processzor szinkronban 

számol és kommunikál egymással. Ez az eset látható a 100.a ábrán. Az ábrán az idő balról jobbra telik. A 

vízszintes vonal azt az időt jelenti, amíg a processzor számolást végez, míg a fekete téglalap azt az időt jelöli, 

amíg a kommunikáció lezajlik, beleértve a küldést, fogadást és az üzenet "utazásának" idejét is. 

Abban az esetben, ha az egyik processzor gyorsabban számol, vagy az egyik processzornak több számítást kell 

elvégeznie mint a másik processzornak, akkor az az eset áll elő, hogy a gyors processzornak várakoznia kell, 

míg a lassabb processzor is befejezi a számítást és csak ezután kezdenek el kommunikálni. A 100.b ábra mutatja 

ezt a második esetet. A fekete téglalap azt az időt jelöli, amíg az üzenetek küldése és fogadása lezajlik, illetve a 

gyorsabb számítógép várakozását. Az ábra azt is mutatja, hogy extrém esetben ugyanazon idő alatt az első 

esetben 14 számítási lépést lehet végrehajtani, addig a második esetben csak 5 számítási lépést lehet 

végrehajtani. 

 

A fentiek alapján két alapvető követelményt lehet megfogalmazni minden feldaraboló algoritmussal szemben: 

• a kommunikáció a részdarabok között minimális legyen; illetve 

• az egyes részeken végzett számítási idő azonos legyen, hogy számításokat szinkronban lehessen elvégezni. 

Azonos számítógépek esetében ez azonos számítási mennyiséget, például azonos számú végeselemet 

jelenthet. 

Természetesen vannak más tulajdonságok is, például bizonyos megoldó algoritmusok esetén fontos a 

részdarabok geometriája is, de ezeket majd később tárgyaljuk. 

A továbbiakban a végeselemes hálófeldarabolást particionálásnak ("partitioning") fogjuk nevezni és a létrejött 

részeket partícióknak. Az angol nyelvű irodalom néha "subdomain" nevet használja a darabokra, de ez az 

elnevezés a "domain decomposition" módszereknél megfelelő. 

8.1. 8.1 Particionáló algoritmusok osztályozása 
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Az algoritmusok, melyekkel egy végeselemes háló felosztható, több szempont szerint csoportosíthatók. Az 

egyik legalapvetőbb osztályozás és a párhuzamos számításokkal ismerkedők talán ezzel találkoznak először, ami 

a 101. ábrán látható. A triviális felosztás igazából csak azt jelenti, hogy egy szekvenciális programot több 

számítógépen futtatunk párhuzamosan, de egymástól teljesen függetlenül. Ennek a módszernek nagy előnye, 

hogy az optimalizált, szekvenciális kódot kell futtatni és nem kell párhuzamos programot írni. Így persze a 

programban nincsenek szekvenciális és párhuzamos részek, nincs extra kommunikáció a párhuzamos részek 

között és nincs szükség arra, hogy a terheléselosztásra figyeljünk. Bár ezek alapján nagyon jó eredményeket 

lehet így is elérni, de sok esetben nem az a probléma, hogy több szimulációt szeretnénk futtatni, hanem hogy 

egy akkora szimulációt kellene lefuttatni, ami nem fér be egy számítógép memóriájába, illetve ha egy 

számítógépen futtatjuk, akkor a futási idő napokban, hetekben, hónapokban vagy akár években mérhető. 

A funkcionális felosztás esetében a megoldandó probléma algoritmusát osztjuk fel feladatokra, lásd a 102. ábrát. 

Ezt a felosztási módot úgy érdemes elképzelni, mint egy csövet, vagy futószalagot. Az adat a nyilak mentén 

kerül átadásra a feladatot elvégző számítógépek között. Egy feladatot ellátó számítógép a "futószalagról" leveszi 

az adatot, feldolgozza, majd visszateszi a szalagra. Ha nem csak egy adaton dolgozik a teljes rendszer, akkor 

viszonylag jó teljesítmény érhető el, mivel ekkor a szalagon folyamatosan áramlanak az adatok és mindegyik 

számítógép egyszerre dolgozik valamilyen adaton. Ennél a megoldásnál három problémát kell figyelembe 

venni: 

• Kezdeti költség: Amikor az első adatot a sorban első számítógép feldolgozza, azalatt a többi számítógép nem 

csinál semmit, csak várakozik. Hasonlóan, amikor az utolsó adat megy végig a soron, akkor egyre több 

számítógép nem csinál majd semmit. Mind a két esetben a várakozó számítógépek rontják a rendszer 

hatékonyságát. Ugyanakkor ha megfelelően nagy mennyiségű adatot dolgozott fel a rendszer és elég sokáig 

működött, akkor ez a fajta probléma nem lesz szignifikáns a teljes rendszer hatékonyságát figyelembe véve. 

• Terheléselosztás: A rendszer hatékonysága szempontjából fontos, hogy az egyes elvégzendő feladatok 

ugyanannyi időt vegyenek igénybe, így biztosítva az adatok folyamatos áramlását. Ellenkező esetben a lassú 

számítógép lesz a szűk keresztmetszet a rendszerben. Így a lassú számítógép előtt levő számítógépeknek 

várakozniuk kell, nem tudják továbbadni az adatokat és nem végeznek hasznos munkát. 

• Skálázhatóság: A skálázhatóság szempontjából az okozza problémát, hogy ha egyszer felosztottuk a 

feladatokat, akkor utána nem segít az sem ha további erőforrásokat, számítógépeket tudnánk hozzárendelni a 

rendszerhez, mivel csak nagyon ritkán lehet azt megoldani, hogy a feladatokat esetleg további részfeladatokká 

tudjuk szétbontani. 

 

 

A 101. ábrán látható harmadik típusú felosztásnál nem a feladatot, hanem az adatot daraboljuk fel és osztjuk szét 

a rendelkezésre álló számítógépek között. Az adat alapú felosztásnál is van egy triviális eset, amit "task 

farming"-nak nevezünk. Ez a módszer sok mindenben hasonlít a fent tárgyalt triviális megoldáshoz, de két 

fontos dologban eltér: a "task farming"-hoz az adatokat általában feldaraboljuk, illetve a "task farming"-ot 

valódi párhuzamos programozással szokták megvalósítani. 
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A "task farming" módszert akkor érdemes használni, ha az adatokat úgy tudjuk felosztani, hogy az adatokon 

végzett számítások nem igényelnek kommunikációt sok más számítógéppel. Ebben az esetben az egyik 

számítógép az irányító (master) szerepet tölti be és a többi számítógép (worker) a munkát végzi. A munkát 

végző számítógépek csak az irányítóval kommunikálnak, ahogy ez a 103. ábrán is látható. A módszer nagy 

előnye, hogy lehetővé teszi a terheléselosztást. Például ha egy adatot 100 darabba tudunk vágni és 5 számítógép 

áll rendelkezésre, amelyből 4 fogja a számításokat végezni, akkor lehetőség van arra, hogy az egyes 

számítógépek olyan ütemben küldjék el az eredményt és kérjék el az újabb feladatokat az irányítótól, ahogy 

azzal végeznek. Ebben az esetben nem kell egymásra várniuk a számítógépeknek és egy gyorsabb számítógép 

több részadatot tud feldolgozni. A módszer ugyanennek a tulajdonságnak köszönhetően nagyon jól skálázható 

is, mivel további számítógépek hozzáadása a rendszerhez nem okoz problémát és a számításokat előbb tudja 

befejezni a rendszer. A "task farming" megoldásra egy nagyon jó példa a párhuzamos POVRAY [25], egy 

sugárkövetéses (ray tracing) grafikus ábrázolást implementáló program párhuzamos változata. 

 

Az továbbiakban a nem triviális adat felosztáson alapuló particionáló módszerek osztályozásának néhány 

fontosabb szempontját tekintjük át: 

• A csoportosítás első szempontja, hogy a felosztás egyszer és statikusan hajtjuk végre, vagy többször és a 

dinamikusan változó körülményeknek megfelelően: 

• Statikus particionálás (static partitioning) esetében a végeselemes hálófelosztás a számítás előtt történik és 

általában a számítás során nem is változik a felosztás. 

• Dinamikus terheléselosztást (dynamic load-balancing) akkor használunk, amikor a számítás jellege vagy 

mennyisége megváltozik. A számítás mennyisége úgy változhat meg, hogy a végeselemes hálóval végzett 

megoldáson hibaszámítást végzünk, majd a hiba mértékének megfelelően egyes részeket finomítunk, több 

kisebb elemet generálunk, máshol pedig esetleg nagyobb elemek használata is elegendő. Ebben az esetben 

egyes processzorokon a végeselemek száma megnövekedhet, más processzorokon pedig lecsökkenhet. A 

számítás jellege is megváltozhat. Erre példa, amikor a végeselemes háló egyes részein lineáris, elasztikus 

anyag modell érvényes, míg máshol például plasztikus, nem-lineáris anyag modell érvényes. A nemlineáris 

anyag modell kiszámítása mindig időigényesebb mint a lineáris anyag modell kiszámítása, ami azt 

eredményezi, hogy az egyes processzorok számítási mennyisége eltérhet. 

• A második szempont lehet az algoritmusok csoportosításánál, hogy az adott algoritmus hány darabba tudja 

felvágni a végeselemes hálót. 

• Tetszőleges számú darabba vágást végrehajtó algoritmusokat angolul "k-way partitioning" módszereknek 

szokták nevezni. 

• Rekurzív kettőbe vágást végrehajtó algoritmusok angol neve: "recursive bisection". A rekurzív kettőbe 

vágás algoritmusa úgy működik, hogy először a teljes végeselemes hálót kettőbe vágja, majd az egyes 

részeket ismét kettőbe és minden további részt is kettőbe vág. Ennek az a következménye, hogy ez az 

algoritmus  darab partíciót tud generálni. Például: 2, 4, 8, 16, 32, 64, stb. darab partíciót. A 2. algoritmus 

tábla egy példát mutat a rekurzív implementációra. Valójában az algoritmus tábla a keretet mutatja, mivel 

az aktuális kettőbe vágást a BISECTION függvény végzi. Ennek a függvénynek az eredménye két 

végeselemes háló darab:  és . A függvény 5. és 6. sorában rekurzívan hívjuk meg magát a 

függvény. A rekurziónak a megállítási feltétele a 2. sorban található, ami azt vizsgálja, hogy osztható-e 

tovább a végeselemes háló. Ha nem osztható tovább a a végeselemes háló, akkor megkapjuk a -edik 

partíciót a 9. sorban. Az algoritmus működését úgy szemléltetjük, hogy bemutatjuk, hogy a függvény 

hívások milyen sorrendben következnek, ha egy végeselemes hálót 8 darabba akarunk felvágni: 
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ITERÁCIÓ(M, 8, 1) 

    ITERÁCIÓ(M', 4, 1) 

        ITERÁCIÓ(M', 2, 1) 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 1) 

                M1 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 2) 

                M2 

        ITERÁCIÓ(M'', 2, 3) 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 3) 

                M3 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 4) 

                M4 

    ITERÁCIÓ(M'', 4, 5) 

        ITERÁCIÓ(M', 2, 5) 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 5) 

                M5 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 6) 

                M6 

        ITERÁCIÓ(M'', 2, 7) 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 7) 

                M7 

            ITERÁCIÓ(M, 1, 8) 

                M8 

 

 

• A particionáló algoritmusokat megkülönböztetjük aszerint, hogy a végeselemes háló hány elemét veszi 

figyelembe, kezeli az algoritmus. 

• A globális particionáló algoritmusok (global partitioning) a végeselemes háló minden elemét figyelembe 

veszi a felosztás során. 

• A lokális particionáló algoritmusok (local partitioning) a végeselemes háló elemeinek csak egy részével 

dolgoznak. Ezek az algoritmusok általában feltételezik, hogy már létezik egy particionálás, amit valamilyen 

globális particionáló algoritmussal végeztünk el, és így a lokális particionáló algoritmus főleg a partíciók 

határán, illetve a határ közelében levő elemeket kezelik. Más szavakkal, ezek az algoritmusok a partíciók 

közötti interface-eket javítják, a partíciók közötti kommunikációt csökkentik főleg. 

• A számítási környezet jellege is meghatározhatja a particionáló algoritmust. 

• A homogén számítási környezet azt jelenti, hogy minden processzor vagy számítógép azonos 

teljesítményre képes, így ha azonos számítási mennyiséget kell végrehajtaniuk, akkor azonos időben 

végeznek és várakozás nélkül tudnak kommunikálni. Ez általában azt jelenti, hogy a particionáló 

algoritmus úgy darabolja fel a végeselemes hálót, hogy minden partícióba azonos számú végeselem 

kerüljön. 

• Heterogén számítási környezet esetén a processzorok vagy számítógépek különbözőek. Ebben az esetben 

különböző számú végeselem kerül az egyes partíciókba, de ezek számát úgy állapítja meg az algoritmus, 

hogy lehetőség szerint a számítások során a processzorok vagy számítógépek egyszerre végezzenek és 

egyik processzor se várakozzon a másikra. 

• Végezetül egy fontos kérdés, hogy a végeselemes háló feldarabolása során a végeselemes háló csomópontjait 

vagy elemeit kell megkettőznünk két szomszédos partícióban. 

• A csomópont alapú particionálás (nodal based partitioning) esetén lényegében a csomópontokat vágjuk 

kettőbe. A csomópont egyik példánya az egyik partícióban van. A csomópont másik példánya a 
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szomszédos partícióba kerül. Egy végeselem kizárólag csak az egyik partícióban fordul elő. Ezt a helyzetet 

mutatja a 104. ábra. Az ábrán a nyilak a kommunikációt jelzik két szomszédos partíció között. A 

kommunikációval biztosítjuk, hogy a számított értékek a peremen található csomópontokban is "teljesek" 

legyenek, mivel a számított érték egy részét az egyik partíción határozzuk meg, egy másik részét egy másik 

partíción. Ez a kommunikáció szimmetrikus, hiszen ugyanazon csomópontok adatait küldjük el, mint 

amely csomópontoknál adatokat fogadunk. 

 

• Az elem alapú particionálás (element based partitioning) esetén bár az elemeket kellene kettévágni a 

csomópont alapú particionáláshoz hasonlóan, de valójában ebben az esetben az elemeket és a 

csomópontokat is megkettőzzük a szomszédos partíciókban, ahogy ez a 105. ábrán látható. A nyilak itt is a 

két szomszédos partíció közötti kommunikációt jelzik, ugyanakkor az is látható, hogy ez a a kommunikáció 

nem szimmetrikus. Az aszimmetrikus kommunikáció abból adódik, hogy egy partícióban más elemek 

adatait kell elküldeni és más elemek adatait kell fogadni. Az ábrán látható szürke elemeket "halo" vagy 

"ghost", azaz szellem elemeknek szoktuk nevezni. Ez azt jelenti, hogy egy partícióban kétféle elemtípus 

van, azok a belső elemek, amelyeknél számítást végzünk és azok a szellem elemek, amelyek a számított 

adatokat egy másik partíciótól, kommunikációval kapják meg. 
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A könyv további fejezeteiben az adat alapú végeselemes particionálásra koncentrálunk, és az ezen a területen az 

elmúlt években kidolgozott módszereket tekintjük át. 

8.2. 8.2 Particionáló algoritmusok bonyolultsága 
 

A későbbiek szempontjából fontos megjegyezni, hogy a végeselemes hálók particionálása egy NP-teljes 

probléma [26]. Ha ezt egyszerűen szeretnénk demonstrálni, például Kernighan és Lin [27] után, akkor tegyük 

fel, hogy a végeselemes háló  elemből áll, melyet  darab  méretű darabba szeretnénk feldarabolni, 

particionálni és feltételezzük, hogy . Ekkor 

 

lehetőség van az az első  elem kiválasztására. A második  elem kiválasztására már csak 

 

lehetőség van. És így tovább. Mivel a sorrend nem számít az elemek választásánál, ezért végül a particionálás 
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féleképpen hajtható végre. Ez a képlet egy óriási számot eredményez már viszonylag kis paraméterek esetében 

is. Például ,  és  esetén több mint  variációs lehetőség van az elemek kiválasztására 

és a partíciók létrehozására. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy nem tudunk tökéletes megoldást 

találni a particionálás problémára, ezért általában heurisztikákat, közelítő algoritmusokat használunk. A könyv 

további részei is ilyen heurisztikákat tárgyalnak. 

9. 9 Elem sorrenden alapuló módszerek 

 

Az elem sorrenden alapuló módszerek a végeselemek számozását, sorrendjét veszik figyelembe. Minden 

végeselemhez tartozik egy azonosító szám, amit a végeselemes hálógenerálás során rendelünk az elemhez. Ez a 

számozás természetesen megváltoztatható. Például egy átszámozásnál lehet az a cél, hogy az egymással 

szomszédos elemek azonosító számai a lehető legközelebb legyen, lásd a Cuthill-McKee algoritmust a 12.5.1. 

bekezdésben. 

Az elem sorrenden alapuló módszerek szinte már primitíven egyszerű módszernek számítanak. Általános 

esetben a generált partíciók nagyon rossz minőségűek, de bizonyos speciális esetekben, mint például strukturált 

végeselemes hálók esetén képesek jó eredményt is produkálni. Ez abból következik, hogy strukturált 

végeselemes hálók generálása során az egymás után generált elemek geometriailag közel kerülnek egymáshoz 

míg más generáló módszereknél ez általában nem igaz. 

9.1. 9.1 Optimális módszer 
 

Az optimális módszer lényegében a teljes keresést jelenti. Más szavakkal ez a módszer végigpróbálja az összes 

lehetséges változatot. Angol nevén ez a módszer az "exhaustive search". Egy nagyon nagy probléma van ezzel a 

módszerrel, hogy ha az összes kombinációt végigpróbáljuk, az nagyon nagy számítási igényt jelent, hiszen ez 

egy NP-teljes probléma. Ez azt is jelenti, hogy az algoritmus nagyjából 50 elemig működik, de több elem esetén 

a számítási idő óriási lesz. 

9.2. 9.2 Lineáris sorrend módszer 
 

Ez az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb módszer. Feltételezve, hogy  darab végeselem van a modellben és 

 darabba akarjuk felvágni, akkor az algoritmus szerint az első  elemet az első partícióhoz rendeljük, a 

második  elemet a második partícióhoz rendeljük és így tovább. A hozzárendelésnél a végeselemek 

sorszáma határozza meg a sorrendet. 

Abban az esetben, ha  nem osztható -vel és az  osztás maradéka , akkor az első  partícióban az 

elemek száma:  lesz, míg a többi partícióban az elemek száma:  lesz, ahol az "int" 

kifejezés azt jelenti, hogy az osztás eredményének csak az egész részét tartjuk meg. 

A módszer jól működik, ha a geometriailag közel eső elemek egymás utáni sorszámmal rendelkeznek. Más 

esetben a partíciók pereme, és így a kommunikációs igény a partíciók között, nagyon nagy méretű lesz. 

9.3. 9.3 "Scatter"-sorrend módszer 
 

A "scatter"-sorrend módszer nagyon hasonló a lineáris sorrend módszerhez, de ebben az esetben a partíció 

száma az elem sorszámát használó egyszerű képlettel határozható meg: 

 

ahol  az elem sorszáma, a "mod" kifejezés a modulo osztást, vagyis a maradék osztást jelenti. A maradék 

osztás esetén nem az osztás eredményét, hanem a maradékát adja meg a művelet. A fenti képletben a  adja 

meg, hogy az -edik elem melyik partícióhoz tartozik. A 1. táblázat egy példát mutat arra, hogy az első 10 elem 

melyik partícióhoz tartozik a "scatter"-módszer szerint, amikor 4 felé akarjuk feldarabolni a végeselemes hálót. 
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A táblázatból látható, hogy ennél a módszernél is, mint a lineáris módszernél, ha az elemek száma ( ) nem 

osztható a partíciók számával ( ), akkor az első  partícióban az elemek száma:  lesz, míg a 

többi partícióban az elemek száma:  lesz. 

 

Néhány nagyon speciális esetben a módszer jó eredményt produkálhat, de általában a partíció pereme hosszú 

lesz, ami nagy mennyiségű kommunikációt jelent a párhuzamos számítás során. 

9.4. 9.4 Véletlen módszer 
 

A véletlen vagy random módszer esetében minden partíció üres kezdetben. Ezután minden elemet egyesével 

figyelembe véve egy véletlen, egész számot generálunk zérus és  között, majd ennek megfelelően az 

elemet az adott partícióhoz rendeljük. Bár a módszer nem képes jó minőségű partíciókat generálni, de a módszer 

arra alkalmas, hogy egy kiindulási állapotot generáljunk esetleg más módszerek számára. 

9.5. 9.5 Példák 
 

Az ebben a fejezetben tárgyalt egyszerű algoritmusok nem-strukturált végeselemes hálók esetében általában 

olyan partíciókat generálnak, melyeknél a partíciók elemei szétszórtak, rengeteg szigetet tartalmaznak. Így a 

partíciók peremei hosszúak és rengeteg kommunikációt generálnak a számítás során a partíciók között. A 106. 

ábrán mutat egy példát erre az esetre. Az ábrán látható végeselemes hálót az "advancing front" módszer (lásd 3. 

fejezetet) generálta. Strukturált végeselemes hálók esetén ugyanakkor a lineáris módszer "viszonylag" jól 

működhet, ahogy ez a 107., 108.a és b. ábrákon látható. Azért csak "viszonylag", mivel ahogy ez az ábrákon 

látható az eredmény nagyban függ az elemek generálási sorrendjétől. Például az alagút esetén az elemek körbe-

körbe generálódtak, ezért a partíciók alakja is ennek megfelelő lesz, hosszú peremmel a partíciók között. 

A 108.c és d. ábrákon látható partíciók rendkívül rosszak, mivel a partíciók között perem nagyon hosszú. 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Összehasonlítási alapul a 2. tábla azon csomópontok számát tartalmazza, amelyek több partíció határán 

helyezkednek el. Lényegében egy szimuláció során ezeknél a csomópontoknál lesz szükség kommunikációra. 

 

10. 10 Geometrián alapuló módszerek 
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Először is érdemes megjegyezni, hogy egy végeselemes háló általában geometriából és topológiából áll. A 

geometria adja meg a csomópontok elhelyezkedését, koordinátáit és a topológia adja meg az elemek 

elrendezését, például hogy egy elem milyen csomópontokból áll. Topológiai információ lehet még az elemek 

egymáshoz képesti viszonya, szomszédsága is. 

A geometrián alapuló módszerek csoportjába tartozó módszerek azon alapulnak, hogy rendelkezésre áll a 

koordináta információ, például a csomópontok térbeli elhelyezkedése. Szerkezetek modellezése esetén ez 

természetes, de meg kell jegyezni, hogy vannak olyan problémák, melyeknél csak a topológia áll rendelkezésre. 

Az ilyen problémák particionálását a 12. fejezetben tárgyaljuk. 

Ezek a módszerek implicit módon azt is feltételezik, hogy az elemek fizikailag közel vannak egymáshoz, vagyis 

rövid útvonalon elérhetünk az egyik elemtől a másikig. Hátrányuk, hogy a particionálás által keletkező 

kommunikációt nem veszik figyelembe és ha a modellnek komplex geometriája van, akkor gyakran generálnak 

egy partícióba tartozó, de geometriailag egymástól elvágott részeket, szigeteket. 

A geometrián alapuló módszerek általában gyorsak és főleg a rekurzív kettőbe vágás módszerét használják. A 

kettőbe vágásra vagy vonalat, vagy síkot de akár gömböt is lehet használni. A vágás eredménye, hogy mindkét 

partíció az elemek felét fogja tartalmazni. 

10.1. 10.1 Rekurzív koordináta kettőbe vágás 
 

Ez az egyik legegyszerűbb geometrián alapuló módszer, melynek angol neve: recursive coordinate bisection A 

módszer lényege egy olyan vágósík megtalálása, amely merőleges egy választott koordináta tengelyre. Például 

az  tengelyt választva, a tengelyre merőleges sík a végeselemes hálót kettőbe vágja úgy, hogy a síktól balra 

található elemek tömegközéppontjainak  koordinátái kisebbek mint a vágósík  értéke és a jobbra található 

elemek tömegközéppontjainak  koordinátája nagyobb mint a vágósík  értéke. A legjobb minőségű vágáshoz 

azt a tengelyt szokták választani, amelyik irányba a legnagyobb a kiterjedése a végeselemes hálónak. Ezzel a 

választással próbálja a módszer biztosítani, hogy a leghosszabb kiterjedésre merőleges irány feltételezhetően 

rövid lesz és így a kommunikáció a párhuzamos számítás során kisebb lesz. 

A vágást többféle módon lehet végrehajtani. Az első esetben csak egyszer választjuk ki a tengelyt, majd 

ugyanezt a tengelyt használjuk rekurzívan, több lépésben is. Ez látható a 109 ábrán. Sajnos ez a módszer szinte 

mindig hosszú partíció peremeket generál és így valószínűleg nagy számú kommunikációt fog eredményezni a 

párhuzamos futtatás során. 

 

A másik vágási stratégia, amikor a tengelyeket váltogatjuk. Például először az  tengelyt használjuk, majd a 

következő lépésben az  tengelyt, majd ismét az  tengelyt. Ez látható a 110 ábrán. 
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A módszer használható három dimenzióban is. Ugyanakkor a módszernek két nagy hátránya van. Az egyik 

probléma, ahogy ezt már a bevezetésben is említettük, hogy komplex geometriájú végeselemes háló esetén a 

vágás után az egy processzorhoz tartozó darabok egymástól különállóak, szigetek lesznek, ahogy ez a 111. 

ábrán látható egy példán. A módszer másik nagy problémája, hogy a vágás minősége nagyban függ a koordináta 

tengelytől. Például ugyanannak a szerkezetnek a vágása egy másik koordináta rendszerben teljesen más 

particionálást eredményezhet. Erre egy egyszerű példa a 112 ábrán látható. Ezt a problémát oldja meg az 

inerciális kettőbe vágás módszere, mely függetleníti a vágást a koordináta rendszertől. 
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10.2. 10.2 Rekurzív inerciális kettőbe vágás 
 

A módszer angol elnevezése: "recursive inertial bisection method". A módszer a mechanika alapjaiból 

származtatható. A módszer lényege, hogy egy síkbeli geometriai objektumnak többféle geometriai tulajdonsága 

is könnyen meghatározható, például elsőrendű és másodrendű nyomatéka és inerciája. A kiszámításhoz 

szükséges matematikai tételeket és képleteket csak közöljük ebben a fejezetben, és a bizonyítástól eltekintünk. 

A részletes bizonyítások például a [28] irodalomban tekinthetők meg. 

10.2.1. 10.2.1 Elsőrendű nyomaték meghatározása 
 

Az 113. ábrán látható síkbeli geometriai objektum statikai nyomatékát egy tengelyre lehet meghatározni, például 

az x tengelyre vonatkozóan: 

 

illetve az y tengelyre: 
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Ezt a mennyiséget szokták elsőrendű nyomatéknak is nevezni. Statikai nyomatékok esetén a "részekre osztás" 

vagy "kiegészíthetőség" tétele lehetővé teszi, hogy egy geometriai objektumot részekre osszunk, a részek 

statikai nyomatékát egyenként meghatározzuk, amelyek összege kiadja a teljes geometriai objektum statikai 

nyomatékát. A 114. ábrán látható objektumra alkalmazva a tételt: 

 

illetve általános esetben  darab geometriai objektum esetén: 
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A statikai nyomaték előjeles mennyiség és a távolság, illetve a terület is értelmezhető negatívként. Ha a távolság 

negatív az csak annyi jelent, hogy egy adott terület a tengely negatív oldalon található. Egy példa látható erre a 

114. ábrán. A negatív terület pedig egy terület hiányát jelenti vagyis egy lyukat jelent a geometriai objektumban. 

Az 114.ábrán látható geometriai objektum statikai nyomatékai tehát kiszámíthatók kétféleképpen a 114. ábra 

alapján: 

 

illetve a 115. ábra alapján 

 

A 115. ábrán az látható, hogy a bal oldali nagyobb téglalapból kivonva a jobb oldali téglalapot a jobb oldalon 

látható, szaggatott vonallal jelölt L alakú területet kapjuk meg, ami egyenértékű a 114. ábrán látható 

objektummal. 

 

A statikai nyomatékok másik jellemzője, hogy 
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ahol  a súlypont távolsága az  tengelytől, illetve 

 

ahol  a súlypont távolsága az  tengelytől. Ennek következtében egy geometriai objektum súlypontja 

könnyen meghatározható: 

 

mely szintén előjeles mennyiség. Ezek a képletek nagyon egyszerűvé teszik a súlypont meghatározását, bármely 

geometriai objektum esetében. 

10.2.2. 10.2.2 Másodrendű nyomaték, az inercia meghatározása 
 

Egy geometriai objektum másodrendű nyomatéka vagy inerciája egy adott koordináta rendszerben a 

következőképpen számítható ki: 

 

Az  és  értéke csak pozitív lehet, míg az  értéke lehet pozitív és negatív is. A másodrendű 

nyomatékok esetében is igaz a "részekre osztás" és a "kiegészíthetőség" tétele. 

10.2.2.1. 10.2.2.1 Koordináta-rendszer transzformációja 
 

Ha az inercia értékek egy adott koordináta rendszerben ismertek, akkor könnyen kiszámíthatók egy másik 

koordináta-rendszerben. Ha a két koordináta-rendszer tengelyei párhuzamosak, akkor a Steiner tétel 

alkalmazható: 

 

ahol  az inercia értéke a súlyponti  tengelyre vonatkozóan,  az inercia értéke a súlyponti  

tengellyel párhuzamos  tengelyre vonatkozóan,  a teljes geometriai objektum területe és  a távolság az 

 és  tengelyek között. Ez látható a 116. ábrán. A tétel egyik következménye, hogy ha az összes tengelyt 

vizsgáljuk, amely párhuzamos a súlyponti  tengellyel, akkor az ezekre a tengelyekre meghatározott inerciák 

közül a súlyponti inercia lesz a legkisebb. A másik két inercia is kiszámítható a Steiner tétel alapján: 
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A koordináta-rendszer el is forgatható, ahogy ez a 117. ábrán látható. Ha ismerjük az inerciákat egy adott 

koordináta-rendszerben ( ), akkor az új, elforgatott koordináta-rendszerben ( ) az inercia kiszámítható a 

következő képletekkel: 
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ahol  a tengelyek elforgatási szöge. A Mohr tétel alapján a koordináta-rendszer elforgatása során van egy 

olyan állapot, amikor  és  értéke maximális illetve minimális, illetve  értéke zérus. A maximális 

( ) és minimális ( ) inercia kiszámításának módja, ha az inerciák egy adott koordináta-rendszerben 

ismertek: 

 

Ezekhez a szélső értékekhez természetesen tartozik egy koordináta-rendszer is, amely az  tengellyel  szöget 

zár be: 

 

10.2.3. 10.2.3 A módszer 
 

Az inerciák szélsőértékéhez tartozó, elforgatott koordináta-rendszer a legfontosabb a particionáló módszer 

szempontjából, mivel - leegyszerűsítve a helyzetet - a minimális inerciához tartozó, általában -essel jelölt 

tengelyhez van legközelebb a "legtöbb" pozitív értelmű terület, ahogy ez a 118. ábrán is látható. Másképpen 

fogalmazva a legtöbb pozitív értelmű terület ráfekszik erre a tengelyre. A maximális inercia ahhoz a tengelyhez 

tartozik, amelyiktől a "legtöbb" pozitív értelmű terület a lehető legtávolabb van. Ez az  tengely. A 

particionálás során a maximális inerciához tartozó koordináta-tengelyt használjuk és a végeselemes hálót a 

súlyponton keresztül, az  tengely irányába vágjuk kettőbe. A tengelytől balra eső elemek az egyik partícióba, a 

jobbra eső elemek a másik partícióba tartoznak. Ez a módszer figyelembe tudja venni, ha a végeselemes háló 

orientációja megváltozik és így az előző módszernél általában jobb particionálást tud generálni. 
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10.3. 10.3 Példák 
 

Az inerciális módszer nagyon jól tud működni egyszerű, kompakt és zárt alakzatok esetében, melyek kevés 

lyukat tartalmaznak. Ezekre mutat példát a 119. ábra. Ugyanakkor sok nyúlvánnyal, lyukakkal rendelkező 

alakzatok, illetve nem kompakt formák esetén több sziget is keletkezhet az inerciális módszer használata során, 

ahogy ez látható a 121. ábrán. Az ábrán látható végeselemes hálók esetében léteznek jobb particionálások is, 

ahogy ezt majd a következő fejezetekben is látható lesz. 

A 3. tábla mutatja be, az inerciális particionálás eredményeit, a több partíció határán elhelyezkedő csomópontok 

száma szerint. 
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11. 11 A "greedy"-módszer 

 

A heurisztikus módszert Charbel Farhat publikálta [29] a nyolcvanas években. Az eredeti algoritmus hibásan lett 

publikálva, de később a szerző közölte az algoritmus javított változatát több kutatóval, így a végül a helyes 

változat terjedt el. 

A módszer egy nagyon gyors és egyszerű algoritmuson alapul, mely lényegében egy csomóponttól és a 

hozzákapcsolódó elemektől indul, majd a szomszédos elemek felhasználásával újabb és újabb elemeket rendel 

hozzá egy partícióhoz. Az algoritmus neve is ebből a tulajdonságból származik, mivel a "greedy" kifejezés 

magyar fordítása: kapzsi illetve mohó. Az algoritmus a következő lépéseket tartalmazza: 

1. Határozzuk meg az egy partícióba tartozó elemek számát. Ha  elem van a végeselemes hálóban,  darab 

partíciót akarunk létrehozni és  osztható -vel akkor egy partícióba  darab kerül. Ha  nem osztható 

-vel és a maradék , akkor első  darab partíció egy-egy extra elemet fog tartalmazni. 
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2. Határozzuk meg, hogy egy csomóponthoz hány darab elem kapcsolódik. Ezt az értéket rendeljük a 

csomópontokhoz, mint egy súlyérték. 

3. Két esetet különböztetünk meg. Ha még nincs partíció létrehozva akkor az egész végeselemes hálóban 

keresünk egy olyan csomópontot, aminek a súlyértéke a legkisebb, de nem zérus. Lényegében ez egy perem 

pont szokott lenni.Ha már létrehoztunk legalább egy partíciót, akkor a már partíciókhoz hozzárendelt és nem 

hozzárendelt elemek vonalán található csomópontok közül választjuk a minimális, de nem zérus 

súlyértékűt.Mind a két esetben ha több minimális súlyértékű pont is van, akkor az elsőt választja az 

algoritmus. 

4. Rendeljünk minden olyan elemet a partícióhoz, ami csatlakozik a választott csomóponthoz. A hozzárendelt 

elemek csomópontjainál csökkentsük 1-el a súlyértéket. 

5. Határozzuk meg, hogy mely elemek szomszédosak az éppen a partícióhoz hozzáadott elemekkel és még nem 

tartoznak egyik partícióhoz sem. A szomszédos elemeket helyezzük egy lista végére. A szomszédosság azt 

jelenti itt, hogy a két elemnek közös éle van vagy két közös csomópontja. 

6. A listából vegyünk ki egy elemet és rendeljük az aktuális partícióhoz. A hozzárendelt elem csomópontjainál 

csökkentsük 1-el a súlyértéket. 

7. Ha még további elemeket kell rendelni a partícióhoz és a lista nem üres, akkor ugorjunk a 5. lépéshez. Ha a 

lista üres, akkor ugorjunk a 3. lépéshez. Fontos megjegyezni, hogy a fenti lépések hatására a partíción belülre 

kerülő csomópontok súlyértéke zérus lesz. 

8. Ha minden szükséges elemet hozzárendeltünk a partícióhoz és már csak egy partíció van hátra, akkor 

vizsgálat nélkül minden maradék elemet rendeljünk az utolsó partícióhoz, majd az algoritmus véget ér. Ha 

egynél több partíciót kell még létrehozni akkor ugorjunk a 3. lépéshez. 

A módszerrel tetszőleges számú partíciót lehet generálni. Az algoritmus független a geometriától, lényegében 

független az elemek és csomópontok sorszámozásától és főleg az elemek szomszédosságán alapszik. 

Ugyanakkor sajnos a módszer nem garantálja, hogy ne keletkezzenek szigetek. 

11.1. 11.1 Algoritmus működése 
 

A 122.a. ábra mutat egy egyszerű végeselemes hálót. A végeselemes hálóban 32 darab elem van melyet három 

darabba szeretnénk particionálni. Két partícióban 11 darab, egy partícióban 10 darab elem lesz. Az ábrán az is 

látható, hogy minden csomópontba beírtuk a csomóponthoz kapcsolódó elemek számát - a súlyértéket - az 

algoritmus 2. lépése alapján. Minimális súlyértékkel két csomópont rendelkezik. Ezek közül kiválasztjuk az első 

csomópontot, ami a bal alsó sarokban található. Lényegében ennél a lépésnél, a minimális súlyértékkel 

rendelkező csomópont kiválasztásánál játszik egyedül szerepet a csomópontok sorszáma, mivel a 

csomópontokat sorrendben vizsgáljuk meg. Ezt követően az algoritmus 4. lépése alapján a csomóponthoz 

kapcsolódó elemet hozzárendeljük az első partícióhoz (lásd 122.c. ábra). A következő lépés az algoritmusban a 

5. lépés, amikor a szomszédos elemeket egy listába tesszük (lásd 122.d. ábrán a nyíl jelölést). Ezután a listában 

található elemeket hozzárendeljük a partícióhoz (lásd 122.e. ábra), majd ismét szomszéd elemeket teszünk a 

listába (lásd 122.f. ábrán a nyílak) és így tovább (lásd 122.g. - 122.h. és 123.a. ábrák). Az 123.b. ábrán a 

szaggatott nyíl azt jelöli, hogy az adott elemet elvileg kétszer is hozzáadhatnánk a listához, de ezt csak egyszer 

tesszük meg. Az 123.d. ábra azt az állapotot mutatja, amikor az első partíciót létrehoztuk. A belső pontoknál a 

súlyérték zérus lett az algoritmus végrehajtása során. Az ábrán a vastag vonal jelöli az új partíció határát. Ezen a 

vonalon három darab minimális súlyértékű csomópont van, amelyek közül az első választjuk ki. Ebben az 

esetben a választott csomópont legyen a "középső". Ehhez a csomóponthoz tartózó elemeket már a második 

partícióhoz adjuk hozzá, aminek az eredménye az 123.e. ábrán látható. A további elemek hozzárendelése a 

második partícióhoz hasonló módon történik mint eddig. Ezek a lépések látható az 123.f. - 123.h. és 124.a. - 

124.e ábrákon. Ezután, mivel már csak egy darab partíciót kell létrehozni, ezért minden maradék elemet a 

harmadik partícióhoz rendelünk hozzá egy lépésben (lásd 124.f. ábrán). A 122.g. ábra mutatja a partíciók közötti 

határt, amit szaggatott vonalak jelölnek. Az ábra azt is mutatja, hogy sajnos az algoritmus partíció szigeteket is 

létrehozhat. Jelen esetben a harmadik partíció négy darabból áll. 
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Az algoritmus 5.-7. lépései lényegében "bejárási fákat" eredményeznek (lásd az 125. ábra). A fák kiindulási 

csomópontjai fekete körrel vannak jelölve az ábrán. Ezek a fajta bejárási fák elméletben azt biztosítják, hogy 

egy pont körüli, legközelebbi elemek kerülnek egy partícióba és a partíció pereme minimális hosszúságú lesz. A 

minimális hosszúságú perem általában minimális kommunikációt is jelent. 
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11.2. 11.2 Példák 
 

A "greedy" módszer esetében sajnos nem lehet olyan egyértelmű kijelentéseket tenni a generált partíciók 

minőségéről, mint az előző fejezetben bemutatott módszereknél. A "greedy" módszer bár szomszédos elemeket 

rendel ugyanahhoz a partícióhoz, de könnyen generálhat szigeteket még zárt, kompakt geometriájú végeselemes 

háló esetében is. A 126., 127. és 128. ábrák mintapéldákat mutatnak. Szigetek láthatók a 126.b., 127.b., 128.a. és 

128.b. ábrákon. 
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Ugyanakkor nagyon fontos megjegyezni, hogy a módszer szempontjából nagyon fontos a "lokalitás", vagyis 

hogy a szomszédos végeselemek valóban közel vannak egymáshoz. Erre a problémára még később visszatérünk 

a 17. fejezetben. Abban az esetben, ha a lokalitás nem igaz a végeselemes hálóra, akkor a partíciók nagyon rossz 

formájúak lehetnek. Például kábel-membrán szerkezeteknél a kábel (1D) elem távolabbi elemeket is 

összekapcsolnak, lásd például a 129. ábrát. 
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Végezetül a több partíció határán elhelyezkedő csomópontok száma a 4. táblán látható. 

 

12. 12 Gráf módszerek 

 

A geometriai alapon particionáló módszerek általában rossz minőségű partíciókat eredményeznek. A rossz 

minőség azt jelenti, hogy a partíciók közötti határ hosszú és ez sok partíciók közötti kommunikációt 

eredményez, illetve ez lassabb párhuzamos futást fog eredményezni a szimuláció során. A rossz minőség fő oka, 

hogy az eddigi módszerek nem veszik figyelembe a végeselemek közötti kapcsolati viszonyt, például 

szomszédságot. A gráf particionáló módszerek pont ezt teszik, az elemek közötti kapcsolatot figyelembe véve 

végeznek particionálást. A gráf particionálást több helyen is használják, például áramkör tervezésnél és az 

adatbányászatban is, de ebben a fejezetben főleg a mérnöki területen alkalmazható gráf módszerekre 

koncentrálunk. 

12.1. 12.1 A gráf definíciója 
 

A gráfok ( ) valamilyen objektumok, tárgyak, elemek közötti kapcsolatot írnak le. Egy irányított gráf egy 

párból áll matematikailag: , ahol  jelöli a gráf csomópontjait és  jelöli az éleket a gráf 

csomópontjai között. Egy él szintén egy párt reprezentál: , ahol  az él kezdő csomópontjának ( ) 

száma, míg  az él vég csomópontjának ( ) a száma. Ebben az esetben az él irányított, hiszen a kezdő 

csomóponttól a vég csomópontig mutat. Ugyanakkor vannak az úgynevezett irányítatlan élek is, amikor nem 

fontos, hogy melyik gráf csomópont a kezdő és melyik a vége. A 130. ábra egy példát mutat az irányított és az 

irányítatlan éleket tartalmazó irányított és irányítatlan gráfokra. A 130.a. ábra a következő gráfot ábrázolja: 
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A 130.b. ábrán látható irányítatlan gráf leírása is nagyjából ugyanez lenne, azzal a különbséggel, hogy nincs 

jelentősége az éleket definiáló csomópontok sorrendjének. 

 

A gráfok alkalmazása nagyon széles körű. Például gráfokkal reprezentálhatunk egy elektronikus hálózatot, egy 

számítógépes hálózatot, egy úthálózatot, de lényegében bármilyen kapcsolatot, szomszédságot 

reprezentálhatnak. 

A továbbiakban olyan gráfokkal foglalkozunk, melyekben az élek irányítottság nélküliek. 

12.2. 12.2 Gráf generálása 
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Ahhoz, hogy a gráf particionáló algoritmust használni tudjuk, először egy gráfot kell generálni a vizsgálandó 

problémához. A mérnöki gyakorlatban a szerkezetek viselkedésének vizsgálatát, szimulációját jelentős részben 

végeselemes módszerrel végezzük. A végeselemes módszer alapja a végeselemes háló, mely a modellezni 

kívánt szerkezetet, annak szükséges részleteit reprezentálja. A továbbiakban e végeselemes háló feldarabolását 

szeretnénk átalakítani a gráfok feldarabolásának megfelelő problémává és ehhez a végeselemes háló és a gráf 

között egy az egyes megfeleltetést kell létrehozni. A következőkben két nagyon egyszerű és gyors megfeleltetést 

mutatunk be. Az első esetben a tudományos számítást a végeselemes háló csomópontjaiban végezzük. Ebben az 

esetben a gráf egy csomópontja megegyezik a végeselemes háló egy csomópontjával és egy gráf él megfelel egy 

végeselem élének két végeselemes csomópont között. Ezt a fajta gráfot, csomóponti gráfnak (node graph) 

nevezzük. Erre mutat példát a 131. ábra. 

 

Egy másik módszer a gráf generálására, amikor magát a végeselemet reprezentálja egy gráf csomópont és két 

gráf csomópont között létezik egy él, ha a gráf csomópontok által reprezentált elemeknek van egy közös oldala. 

Lényegében ha a két elem szomszédos. Ha ezt a definíciót használjuk, akkor három dimenziós végeselemes háló 

esetén két elem szomszédos, és a két elemet reprezentáló gráf csomópont között létezik egy él ha a két elemnek 

van közös oldala. A 80-as és 90-es években ez a gráf volt a legelterjedtebb és leggyakrabban használt. Ennek a 

gráfnak a neve duális gráf (dual graph). A 132.a. ábra példát mutat háromszög és négyszög végeselemekből 
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generált végeselemes háló részletre, illetve 132.b. ábra mutatja a kapcsolódó duál gráfot. A 132.b. ábrán 

szaggatott vonal jelöli az elemek kontúrját. Az érdekessége a duál gráfnak, hogy lényegében az elemek közötti 

szomszédsági viszonyt, az elemek topológiáját írja le és valójában nem használjuk az elemek csomópontjainak 

koordinátáit, ahogy ezt a következő bekezdés tárgyalja. 

 

12.2.1. 12.2.1 Gráfok reprezentálása számítógépen 
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A gráfok igen gyakran használt adatszerkezetek a számítástechnikában, így tárolásuk a számítógépeken fontos. 

Jelen fejezetben is gráfok kezelését tárgyaljuk. A gráfok egyik számítógépes reprezentálása, tárolása 

szomszédsági mátrixokkal lehetséges. A 130.b. ábrán egy egyszerű gráf látható. Ezt a gráfot reprezentálja a 

következő mátrix: 

 

A mátrixban annyi sor és oszlop van, ahány csomópontból áll a gráf. A mátrix felett és bal oldalán látható 

számozás a csomópontok számára hivatkozik. A mátrix  és -edik elemei egy értékűek ha a gráf  és  

csomópontjai között van egy él, egyébként a mátrix eleme zérus. Ezek után a mátrix általános alakja: 

 

A formula egyik következménye, hogy a szomszédsági mátrix szimmetrikus. Ha a gráf éleinek van 

irányítottsága, akkor viszont a mátrix már nem szimmetrikus. 

Mivel a végeselemes hálók óriásiak lehetnek, több millió elemet is tartalmazhatnak, ezért a végeselemes 

hálónak megfelelő gráfok is óriásiak lehetnek. Ugyanakkor például egy háromszög elemnek csak három 

szomszédja lehet, egy négyszög elemnek pedig négy szomszédja, vagyis a szomszédos elemek száma korlátos 

és igen alacsony, ha összevetjük a több millió gráf csomóponttal. Ez persze azt eredményezi, hogy a gráfot 

tároló szomszédsági mátrix egy-egy sorában csak kevés nem zérus elem lesz. Az ilyen mátrixok a ritka vagy 

"sparse" mátrixok. A 133.a. ábra egy példa végeselemes hálót mutat be, melynek 686 csomópontja és 627 eleme 

van, illetve a 133.b. ábra a végeselemes háló szomszédsági mátrixát ábrázolja. A 133.b. ábrán a fekete pontok a  

nem zérus elemeket jelölik a szomszédsági mátrixban. 
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A ritka mátrixok tárolása egy teljes mátrixban nem túl hatékony, hiszen rengeteg zérus számot tárolnánk el. A 

sok zérus elem tárolására azért sincs szükség, hiszen a zérus számokkal végzett leggyakoribb műveletek 

eredménye is ismert: például mátrix-vektor vagy mátrix-mátrix szorzatban a zérus elemekkel való szorzás 

eredménye mindig zérus, illetve zérus hozzáadása egy számhoz nem módosítja az eredményt. Több megoldást is 

kifejlesztettek a hatékonyabb mátrix tárolásra az évek során, melyekből talán a két legfontosabbat ismertetjük. 

Az első megoldás, hogy szomszédsági listát használunk. A 130.b. ábrán látható gráf tárolása szomszédsági lista 

formájában a 134. ábrán látható. A szomszédsági lista kapcsolt listaként tárolja a . mátrix nem zérus elemeit. 

Matematikailag leírva a list egy elemét egy  csomópontra vonatkozóan: 

 

Összehasonlítva a két adatszerkezet méretét egy tízezer csomópontot tartalmazó gráfra vonatkozóan a tárolt 

adatok mérete: 

•  

lenne a teljes mátrix, ha feltételezzük, hogy a mátrix adatait bitekben tároljuk. Ha a mátrix adatait byte-okban 

tároljuk, akkor az adatok mérete 100 MB lenne. 

•  

lenne. A számításban figyelembe vettük, hogy el kell tárolni magát a gráf csomópont számát, átlagosan 3 

szomszéd csomópont számát és négy mutatót (pointer), melyek mindig a listában következő elemre 

hivatkoznak. Továbbá feltételeztük, hogy egy egész szám tárolására és egy mutató tárolására is 4 byte-ra van 

szükség. 

 

A második megoldás, hogy a szomszédsági mátrixot "tömörített" formában tároljuk, például a "Compressed 

sparse row" (CSR) vagy "Compressed sparse column" (CSC) formátumban. A két formátum közül talán a 

"Compressed sparse row" formátum a gyakrabban használt formátum. Például a 

 

mátrix CSR formátumú tárolásához három vektorra van szükség: 
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ahol az  vektor tárolja a mátrix nem zérus elemeit balról-jobbra és fentről-lefelé, a  vektor minden nem 

zérus elemre megadja, hogy a mátrix hányadik oszlopában található meg és az  vektor adja meg az -edik 

sor első nem zérus elemének oszlop indexét. Az  vektor hossza a mátrix sorainak számánál eggyel nagyobb. 

A soroknál és oszlopoknál is az indexelés zérustól indul. Ezen elrendezés alapján az eredeti mátrix -edik 

sorának elemei az  és  közötti tartományból olvashatók ki és a hozzájuk tartozó 

oszlop index a  vektorban található. 

12.3. 12.3 Gráf particionálása általában 
 

Gráfok esetében kétféle feldarabolásról, vágásról vagy particionálásról is beszélhetünk[30]: 

• élvágás (edge separator); és 

• csomópont-vágás (vertex separator). 

Élvágás esetén a gráf csomópontjait két különálló "halmazba" akarjuk elhelyezni úgy, hogy két egyenlő részt 

kapjunk és a részek közötti, átvágott élek száma minimális legyen. A 135.a. ábrán az elvágott éleket a C-vel 

jelöljük. Csomópont-vágás esetén a gráf csomópontjait három különálló "halmazba" helyezzük el úgy, hogy az 

A és B részek között nincs él. Ez látható a 135.b. ábrán. Ugyanakkor ebben az esetben a C részbe eső 

csomópontok számát akarjuk minimalizálni, illetve az A és B részekbe eső csomópontok száma egyenlő legyen. 
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A kétféle gráf vágás között a következő kapcsolat fogalmazható meg: Egy jó él vágás automatikusan jó 

csomópont vágást is biztosít. Ugyanakkor a fordítottja nem igaz. Ez utóbbi bizonyítására alkalmas a 136. ábrán 

látható gráf. Az ábrán látható gráf esetében könnyű egy jó csomópont vágást találni, míg jó él vágást nem lehet 

találni. (Ne felejtsük el, hogy mindkét vágás esetén fontos, hogy az eredményül kapott rész gráfokban található 

csomópontok száma azonos legyen.) 

 

Tapasztalatok és matematikai bizonyítások alapján - melyeket itt nem részletezünk - bizonyos gráf típusok 

esetében könnyű gráf vágást találni. Például a sík gráfok (planar graph), fa gráfok vagy él nélküli gráfok 

esetében lehet jó minőségű gráf vágást találni. A "majdnem" síkgráfok is ebbe a csoportba tartoznak, mivel 

ezekre a gráfokra az jellemző, hogy egy-két csomópont törlésével síkgráf hozható létre. Síkgráfnak nevezzük 

azokat a gráfokat, amelyek lerajzolhatók egy sík lapra úgy, hogy az élek nem metszik egymást. Példák a sík- 

vagy majdnem síkgráfra: úthálózat, csatornahálózat, áramkör, bibliográfiai referenciák és idézések. Ezekkel 

szemben a hiperkocka olyan gráf, amelynek nincs jó gráf vágása (lásd 137. ábra). 
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A továbbiakban akármilyen gráffal is reprezentáljuk a mérnöki szerkezetet, mivel a gráf élek általában azt 

reprezentálják, hogy valamiféle "kommunikációra"1 van szükség a két gráf csomópont között, ezért a következő 

bekezdésekben csak él vágással fogunk foglalkozni. Azt is fontos megjegyezni, hogy az "optimális" gráf vágás 

megtalálása NP-teljes probléma [26]. 

12.4. 12.4 Gráf particionálása élvágással 
 

A gráf particionálási probléma a következőképpen fogalmazható meg például Chris Walshaw után.2 Vegyünk 

egy irányítatlan gráfot , amelyben  reprezentálja a gráf csomópontjait és  jelöli a gráf éleit, 

amelyek a gráf csomópontjait kötik össze. A csomópontokhoz ( ) és az élekhez ( ) tetszőleges súlyokat is 

rendelhetünk, melyek a csomópont vagy az él valamilyen tulajdonságát reprezentálhatja. Jelöljük a csomóponti 

                                                           
1A kommunikáció két végeselem között többféleképpen is értelmezhető, például: egy változón keresztüli érték átadás vagy a hálózaton 

keresztüli adatok elküldése. 
2http://staffweb.cms.gre.ac.uk/ wc06/partition/ 
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súlyt  és az élen értelmezett súlyt  módon. A gráfparticionáló algoritmusok a gráf csomópontjait  

különböző darabba vágják úgy, hogy a különálló részek uniója az eredeti gráfot adja ki: 

 

Egy partíció ( ) súlyát a benne található csomópontok súlyainak összege adja: . A darabolás 

során elvágott élek számát jelöljük -vel. A gráf particionálás esetén a cél, hogy olyan módon vágjuk fel a 

gráfot, hogy a rész gráfokba eső csomópontok súlyainak összege egyenlő legyen és ugyanakkor minimális 

mennyiségű gráf élet vágjunk el. Ideális esetben az egy partícióba eső súlyok száma 

 

ahol a  függvény az argumentumánál nagyobb legkisebb egész számot határozza meg. Például: 

 

Így a gráf particionálási problémát a következőképpen is meg szokták megfogalmazni: A  gráfnak egy olyan 

partícióját keressük, amely esetén igaz, hogy az elvágott élek száma  legyen minimális úgy, hogy a 

következő feltétel igaz: 

 

Lényegében több gráf particionáló algoritmus is jobban működik, ha nem követeljük meg a (50) feltétel 

tökéletes teljesülését, hanem bizonyos mértékű eltérést engedünk [31]. 

12.5. 12.5 Rekurzív gráf kettőbe vágás 
 

Ez a módszer [32] lényegében a 10.1. bekezdésben ismertetett rekurzív koordináta kettőbe vágás módszer 

gráfokra alkalmazott változata. Míg a rekurzív koordináta kettőbe vágás esetében a pontok térbeli távolságát 

használtuk, ebben az esetben a csomópontok "gráf távolságát" használjuk, ahol a gráf távolság definíciója: 

 

ahol a legrövidebb azt jelenti, hogy legkevesebb él vagy élsúly van a két csomópont közötti útvonalon. Ezt az új 

metrikát alkalmazva a következő nagyon egyszerű algoritmus fogalmazható meg: 

1. Határozzunk meg 2 olyan gráf csomópontot, aminek maximális a gráf távolsága. Az egyik csomópontot 

jelöljük -vel; 

2. Ezután minden további gráf csomópontot sorba rendezünk olyan módon, hogy a  csomóponttól való gráf 

távolságot használjuk a rendezésnél; 

3. Végül, a gráf csomópontok sorát félbe vágjuk. A csomópontok felét az egyik partícióhoz, a másik felét a 

másik csomóponthoz rendeljük. 

Ezt az algoritmust rekurzív módon ismét alkalmazhatjuk a vágás után létrejövő partíciókra. (Lásd az 2. 

algoritmus táblát a 8. fejezetben.) 

Ennek az algoritmusnak a fő problémája az első lépésben rejlik, hogy hogyan határozzuk meg a maximális gráf 

távolságot, lényegében a "gráf átmérőjét". Ennek megoldására több heurisztika is létezik mivel a probléma NP-

teljes, de a mérnöki területen talán a leghíresebb a Cuthill-McKee algoritmus [33]. 
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12.5.1. 12.5.1 Cuthill-McKee-algoritmus 
 

A Cuthill-McKee-algoritmust [33] 1969-ben publikálták ritka ("sparse") mátrixok sávszélességének 

csökkentésére. Egy mátrixot akkor nevezünk ritkának, ha kevés nem zérus elemet tartalmaz. Gisbert és Galina 

[34] megfogalmazásában: "Ez a jelenség (hogy rengeteg zérust tartalmazó mátrix jön létre) akkor adódik, ha 

olyan lineáris modellel írunk le valamilyen rendszert, amelyben a globális hatás lokális kölcsönhatások 

összegeként jön létre, és mindegyik lokális kölcsönhatásban a rendszer csak kevés egysége vesz részt." Egy 

ritka mátrix ( ) sávszélesség (bandwidth): 

 

mely a következőképpen is meghatározható. Először határozzuk meg az első nemzérus elemet tartalmazó oszlop 

indexét: 

 

Ezután a mátrix -edik sorának sávszélessége: 

 

és így az  mátrix sávszélesség: 

 

Példaként vegyük a gráfot a 138.a. ábrán melyhez az alábbi szomszédsági mátrix tartozik: 
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ahol a csillag ( ) az átló elemeit jelöli, a pont ( ) a zérus értékű elemeket. Ennek a szomszédsági mátrixnak a 

sávszélessége . Ha a gráfot a Cuthill-McKee algoritmus segítségével átcímkézzük (lásd 138.b. ábra), akkor a 

gráf szomszédsági mátrixa is megváltozik: 

 

melynek a sávszélessége csak  lesz. A példa jól mutatja, hogy a mátrix sávszélessége jelentős mértékben 

lecsökkent. 

Ezt a fajta, mátrix sávszélesség minimalizálás problémát általánosságban is megfogalmazhatjuk gráfok esetén: 

Azt a gráfcímkézést keressük, amelyik minimalizálja a  gráf szomszédsági mátrixának sávszélességét . A 

Cuthill-McKee algoritmus egy módosítását Alan George [35] publikálta, ami a Reverse Cuthill-McKee 

algoritmus. Az algoritmus leírásához definiálni kell még egy gráf csomópont ( ) fokszámát ( ), mely 

egyenlő a szomszédos csomópontok számával. A szomszédság itt azt jelenti, hogy a szomszédos csomópontok 

között van él. Ezek után a Cuthill-McKee és Reverse Cuthill-McKee algoritmus leírása a következő: 

1. Hozzunk létre egy üres sort ( ) és egy üres vektort ( ). 

2. Válasszuk ki a  gráf egy csomópontját. Adjuk hozzá ezt csomópontot a  sorhoz. 

3. Vegyük az első csomópontot a  sorból. Ez lesz a  csomópont. Ha a csomópont nem szerepel az  

vektorban, akkor írjuk be a  csomópontot az  vektor első üres helyére. 
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4. A  csomópont minden szomszédos csomópontját, amely nem szerepel az  vektorban, adjuk hozzá a  

sorhoz, a csomópontok fokszámának növekvő sorrendjében. 

5. Ha a  sor nem üres akkor ugorjunk a 3. lépésre. 

6. Ha maradt még olyan csomópont, ami nem szerepel az  vektorban, akkor a gráf több nem kapcsolódó 

részből áll és kezdjük újra 2. lépésnél. 

7. Végül a "Reverse Cuthill-McKee" algoritmus esetén fordítsuk meg az  vektor elemeinek sorrendjét. 

Az algoritmus leírása jól mutatja, hogy ez egy klasszikus szélességi bejárás (breadth-first traversal), azzal a 

módosítással, hogy a csomópontok fokszámát is figyelembe vesszük. Ez azt is jelenti, hogy az algoritmus 

lényegében egy szint szerkezetet hoz létre a gráfban. Ezt mutatja a 139. ábra. 

 

Visszatérve az eredeti problémához, ez a "szint szerkezet" egy kényelmes megoldás arra, hogy megállapítsuk a 

gráfok csomópontjainak gráftávolságát egy kiindulási csomóponthoz képest. Így az egyetlen kérdés az maradt, 

hogy hogyan válasszuk ki a Cuthill-McKee algoritmus kezdő csomópontját. 

A Cuthill-McKee algoritmushoz és a particionáláshoz is két olyan csomópontot kell meghatározni, melyek 

maximális gráf távolságban vannak. Az egyik ilyen szélső csomópont közül az egyik lehet a legkedvezőbb 

kezdő csomópont, mint a Cuthill-McKee algoritmus kezdő csomópontja. 

12.5.2. 12.5.2 Cuthill-McKee-algoritmus kezdőpontjának megtalálása 
 

Ez az algoritmus is egy heurisztikán alapul és nem garantált, hogy valódi szélső csomópontot fog találni. Az 

algoritmust úgy ismerik mint a Gibbs-Poole-Stockmeyer algoritmust[36]. Az algoritmus egy szint szerkezetet 

hoz létre: 

 

úgy, hogy az  szinthez tartozó minden csomópont szomszédjai csak az ,  vagy  szintekhez 

tartozhatnak. A pontos algoritmushoz feltételezzük, hogy az  és az  szintek üresek. Ha különböző 
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csomópontokból kezdjük a szintek kialakítását, akkor különböző szint szerkezeteket fogunk kapni, így 

lehetőségünk van megkeresni azt a szint szerkezetet amiben a szintek száma a legnagyobb: 

1. Válasszunk egy tetszőleges  csomópontot. 

2. Generáljuk le a szint szerkezetet: 

 

A szintek számát  jelöli. 

3. Válasszunk ki egy másik  csomópontot az  szintről, amelynek minimális a fokszáma. 

4. Generáljuk le az  csomóponthoz tartozó szint szerkezetet: 

 

Ebben az esetben a szintek számát  lesz. 

5. Ha , akkor most az  csomópont új értéke az  csomópont lesz és ugorjunk a 3. lépésre. 

6. Végül az  csomópont lesz a megtalált pszeudo-szélső csomópont. 

Az így megtalált pszeudo-szélső csomópont jól használható a Cuthill-McKee algoritmusban és a gráfok 

particionálásában is. 

12.5.3. 12.5.3 Rekurzív gráf kettőbe vágás még egyszer 
 

Az előző bekezdésekben leírtak alapján a Cuthill-McKee algoritmus tulajdonképpen az alapja lehet a rekurzív 

gráf kettőbe vágás particionáló módszernek. A particionálás során a gráf csomópontjainak fele a megtalált 

peszudo-szélső csomóponthoz lesz közel és ez a partíció garantáltan "kapcsolt" lesz és nem fog szigeteket 

tartalmazni. Így a módszer lényegében nagyobb fokú kapcsolódást biztosít a partíción belül mint a Rekurzív 

koordináta kettőbe vágás módszere (lásd 10.1. bekezdés), mely gyakran generál szigeteket. 

12.6. 12.6 Mohó gráfnövesztés 
 

Az algoritmus neve: "Greedy graph growing". Az algoritmus egy elég egyszerű koncepcióra épül. Induljunk ki 

egy csomópontból, majd valamilyen tulajdonság alapján adjunk a partícióhoz további csomópontokat amíg a 

partícióban elegendő csomópont nincs. Az algoritmus lépései: 

1. Minden gráf csomópont legyen jelöletlen. 

2. Válasszunk egy szélső csomópontot, például az előző fejezet alapján. Ez lesz az aktuális csomópont. Jelöljük 

meg ezt a csomópontot és adjuk hozzá az első partícióhoz. 

3. Az aktuális csomópont szomszédai közül válasszuk ki azt a csomópontot, aminek a legkevesebb jelöletlen 

szomszédja van. A szomszédság itt azt jelenti, hogy a csomópontokat él köti össze. A kiválasztott 

csomópontot jelöljük meg és adjuk az aktuális partícióhoz. Ez a kiválasztott csomópont lesz az aktuális 

csomópont a továbbiakban. 

4. Ha kell még további csomópont a partícióba, akkor ugorjunk a 3. lépéshez. 

5. Ha már csak egy partíciót kell létrehozni, akkor az összes maradék csomópontot rendeljük az utolsó 

partícióhoz és az algoritmus véget ér. Ha nem az utolsó partíciót hozzuk létre, akkor a következő partícióhoz 

a kiindulási csomópont az aktuális partíció csomópontjai közül az lesz, amelyiknek a legkevesebb jelöletlen 

csomópontja van. Ugorjunk 3. lépéshez. 
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Az első dolog amit érdemes észrevenni, hogy azáltal, hogy mindig szomszédos csomópontot választunk, az 

algoritmus megpróbál olyan partíciókat létrehozni, amelyek kapcsoltak, azaz nincsenek szigetek. A szigetek 

általában az utolsó partíciónál tudnak kialakulni. Másik fontos észrevétel, hogy az algoritmus lényegében 

megfelel a 11. bekezdésben tárgyalt algoritmusnak. 

Az algoritmus előnye a gyorsasága, illetve hogy tetszőleges számú partíciót tud generálni, nem úgy mint a 

rekurzív kettőbe vágás. Hátránya, hogy a partíciók minősége nem túl jó és nagyban függ a kezdő csomóponttól 

is. Ez utóbbi függőség könnyen orvosolható, mivel gyorsan több próba particionálás is generálható. 

12.7. 12.7 Tér-kitöltő görbét használó módszer 
 

Bár ez a módszer [37] szorosan kötődik a geometriához is, de valójában topológiai információt használ, és ezért 

tárgyaljuk ebben a fejezetben. A módszer, úgynevezett tér-kitöltő görbét, vagy angolul "space-filling curve"-t 

használ. Az egyik leghíresebb tér-kitöltő görbe a Hilbert görbe, lásd a 140. ábrát. Ezek a görbék lényegében egy 

alacsonyabb dimenziójú tér pontjait rendelik egy magasabb dimenziójú tér pontjaihoz. Például a 140. ábrán a 

vonal, mint egy egy-dimenziós elem, pontjait rendeljük a sík, mint két-dimenziós elem, pontjaihoz a görbe 

segítségével. 
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A tér-kitöltő görbék fontos tulajdonsága, hogy egy adott régión belül "minden pontot" érintenek és így azok a 

pontok, amelyek a síkban közelebb vannak egymáshoz, azok a görbe mentén is közel lesznek egymáshoz. Az 

ebben a fejezetben tárgyalt particionáló módszer pont ezt a tulajdonságot használja ki. Ha tér-kitöltő görbét 

tetszőleges végeselemes háló esetén le tudjuk generálni, akkor a görbét egyszerűen annyi darabra kell felosztani, 

ahány darabba szeretnénk vágni a hálót. Mivel a pontok a görbén közel vannak egymáshoz, az egymáshoz 

közeli elemek is egy partícióba kerülnek. Ezt az elvet szemlélteti a 141. ábra. A 141.a. ábrán egy végeselemes 

háló látható, a 141.b. ábra mutatja generált Hilbert görbét és annak feldarabolását. A különböző partícióhoz 

tartozó görbe darabokat különböző módon jelöltük. Végül a 141.c. ábra a négy darabba particionált végeselemes 

hálót mutatja. Természetesen a bemutatott eset nagyon speciális, így a következő bekezdésekben általános 

esetben mutatjuk be a tér-kitöltő görbék generálását. 
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12.7.1. 12.7.1 Gráfok Hamilton ciklusa 
 

Először is definiáljuk egy gráf Hamilton ciklusát. A Hamilton ciklus egy  gráfban lényegében egy olyan 

útvonal, amely a gráf egy pontjából indul és ugyanoda ér vissza úgy, hogy a gráf minden pontján csak egyszer 

megy át. A Hamilton ciklus, tulajdonképpen az utazó ügynök probléma (angolul a "travelling salesman 

problem", vagy rövidítve a TSP) egy speciális esete. Az utazó ügynök probléma lényege, hogy ha adva vannak 

városok és a köztük való utazás költsége, akkor mely útvonalon tudja az ügynök bejárni az összes várost a 

legolcsóbban úgy, hogy a körút végén a kezdőpontba jut vissza. 

Jelen esetben a feladat az, hogy egy végeselemes hálóból generált duális gráfban a Hamilton ciklust megtaláljuk. 

Például a 132.b. ábrán látható duális gráf (és így a mögöttes végeselemes háló) Hamilton ciklusa a 142. ábrán 

látható vastag vonallal jelölve. 

 

12.7.2. 12.7.2 Tér-kitöltő görbe generálása 
 

Az előző bekezdésekben bemutatott elveket összekapcsolva, ebben a fejezetben egy módszert ismertetünk, mely 

tetszőleges végeselemes háló esetén egy Hamilton cilust generál, ami egyben egy tér-kitöltő görbe is lesz. 

Elvben a végeselemes háló duális gráfját kellene használni ebben az esetben is. Itt újra megemlítenénk, hogy a 

duális gráfban két elemet akkor köt össze egy él, ha szomszédosak. Két dimenzióban a szomszédosság pedig azt 

jelenti, hogy a két szomszédos elem között van közös él. Ezt szokták él-szomszédosságnak is nevezni. 

Ugyanakkor itt két probléma is van. Az első, hogy egy ponthalmaz háromszögelésében a Hamilton ciklus 

megtalálása NP-teljes probléma [38]. A másik probléma, hogy annak megállapítása, hogy egy 

háromszögelésben lehet-e Hamilton ciklust találni, az szintén NP-teljes probléma [39]. Ezen problémák miatt itt 

a megoldás egy olyan heurisztika lesz, mely a csomópont-szomszédosságot is megengedi. Két elem akkor 

csomópont-szomszédos, ha pontosan egy közös pontja van. Ez a feltétel megkönnyíti a tér-kitöltő görbe 

generálását tetszőleges végeselemes hálóban. 

Az egyik leggyakrabban használt algoritmust Bartholdi és Goldsman [40] publikálta. Az itt leírt algoritmus, 

eltérve az eredeti megoldástól kis mértékben, három szomszédos elemmel indul, melyeknek van egy olyan 

közös pontjuk, ami nincs a peremen. Az 143. ábra mutat egy példát a kezdő állapotra. A következőkben néhány 

jelölést kell bevezetni: az ábrákon a tér-kitöltő görbét pont-vonallal jelöljük és -vel jelöljük a görbe aktuális 

állapotát. A  görbe mentén, az éppen vizsgált háromszöget -vel jelöljük, míg a  háromszöggel él-
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szomszédos, de még nem a görbén elhelyezkedő háromszöget -el jelöljük. A  tér-kitöltő görbe mentén a  

háromszöget megelőző elemet -vel, a követő elemet -vel kifejezések jelölik. További jelölés 

lesz az ábrákon, hogy a háromszögeket reprezentáló gráf csomópontok a tér-kitöltő görbén tele körrel és a 

geometriai csomópontok üres körrel lesznek jelölve. 

 

A módszer több lépésben, iteratív módon, készíti el a tér-kitöltő görbét. Az algoritmus akkor fejeződik be, ha a 

görbe minden háromszög középpontján átmegy. A tér-kitöltő görbe új elemmel való kiegészítése során az egyes 

lépésekben 3 különböző eset lehetséges: 

• Ebben az esetben a  háromszög csomópont-szomszédos vagy a  vagy a  háromszöggel és a 

csomópont a  és  háromszög közös élén fekszik. Ezt mutatja a 144.a. ábra. Az új görbét úgy alakítjuk ki, 

hogy az  háromszöget a  háromszög elé illesztjük a görbén. Például ha a  háromszög csomópont-

szomszédos a  háromszöggel, akkor az új görbén az elemek sorrendje a következő lesz: , , 

, . Erre mutat példát a 144.b. ábra 
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• Ebben az esetben a  háromszög él-szomszédos a  és a  háromszöggel is. Ekkor két további 

esetet lehet megkülönböztetni itt: 

• Ha  és  olyan csomópontok, amelyek a  és  háromszög közös élén 

fekszenek, akkor az  háromszög beillesztése után a tér-kitöltő görbén az elemek sorrendje a következő 

lesz: , , , , , . A 145. ábra egy példát mutat erre az 

esetre. 
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• Minden egyéb esetben az  háromszöget a  háromszög elé illesztjük be a görbén, ahogy a 146. ábra 

mutatja. 
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• Ebben az esetben a  háromszög él-szomszédos az a  vagy a  háromszöggel és csomópont-

szomszédos egy másik háromszöggel a tér-kitöltő görbe mentén, de a csomópont nem azon az élen fekszik, 

amelyik a  és az  háromszög közös éle. Itt is két további esetet kell megvizsgálni a tér-kitöltő görbe 

generálásához. Először is feltételezzük, hogy a  háromszög él-szomszédos a  háromszöggel és 

csomópont-szomszédos a  háromszöggel. Ekkor 

• Ha a  háromszög csomópont-szomszédos a  háromszöggel és a csomópont a  és 

az  háromszögek közös élén fekszik, akkor az  háromszöget a  háromszög elé kell befűzni a görbén, 

illetve a  háromszög a  háromszög elé kerül. Ezt mutatja a 147. ábra. Ezeket a műveletek 

elvégezve a tér-kitöltő görbe mentén a a háromszögek sorrendje a következő lesz: , , , 

, , . 
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• Minden egyéb esetben az  háromszöget a  háromszög elé illesztjük be, így a görbe mentén az elemek 

sorrendje: , , , . Ez látható a 148. ábrán. 
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Természetesen a 3.a. és 3.b. esetek akkor is könnyen értelmezhetők ha a  háromszög a  

háromszöggel él-szomszédos és a  háromszöggel csomópont-szomszédos. 

12.7.3. 12.7.3 Példa a tér-kitöltő görbét generáló algoritmus működésére 
 

A módszer működését a 149. és 150. ábrák mutatják be. Ezen felül a 151. ábra egy komplexebb végeselemes 

háló esetén mutatja a fenti algoritmus által generált tér-kitöltő görbét. 
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12.7.4. 12.7.4 Particionálás tér-kitöltő görbékkel 
 

A tér-kitöltő görbe generálása után a végeselemes háló particionálásának algoritmusa: 

1. A görbe mentén válasszunk ki egy kezdőcsomópontot. 

2. A tér-kitöltő görbe meghatározza az elemek sorrendjét, mely eltér az elemek címkézési sorrendjétől. 

Ugyanakkor a görbe által megadott elem sorrendet a 9.2. bekezdésben leírt lineáris módon feldarabolhatjuk. 

3. Határozzuk meg, hogy a görbe mentén a partíciók találkozásánál található elemek között van-e olyan, 

amelyiknek minden él-szomszédja vagy másik partícióba esik, mint maga az elem vagy perem. Egy példát 

mutat erre az esetre a 150.e. ábra. Ha van ilyen elem, akkor ezt megpróbálhatjuk kijavítani kétféle módon: 

• Először is, ha az elemek számán nem akarunk módosítani, akkor a partícióba eső tér-kitöltő görbe egyik 

végén 1-el kevesebb elemet rendelünk a partícióhoz a másik végén 1-el több elemet rendelünk a 

partícióhoz. Az előző partíció ilyen módon módosított változata a 150.f. ábrán látható. 
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• A másik esetben a egyes partíciókba kerülő elemek számában lehet eltérés és így a problémás elemeket 

ahhoz a partícióhoz rendeljük, amelyikhez a szomszédai tartoznak. 

12.8. 12.8 Rekurzív spektrális kettőbe vágás 
 

A módszer angol neve: recursive spectral bisection. Először Donath és Hoffmann [41 és 42] használt spektrális 

módszert egy gráf csomópont-vágására. Később Pothen és munkatársai [43 és 44] majd Simon [32] publikált 

egy másik megoldást. Ennek az új megoldásnak az a nagy előnye az előző módszerekhez képest, hogy a 

particionálásra nem lokális, hanem globális információt használ, mivel a teljes gráfot reprezentáló mátrix 

sajátvektorát használja. Ugyanakkor ez adja a módszer hátrányát is, mivel egy nagy gráfot nagy mátrix 

reprezentál, aminek nehéz meghatározni a sajátvektorát. 

A spektrális módszer a Laplace mátrixot használja, melyet a következőképpen lehet előállítani. Tekintsük a 

 gráfot melyben a csomópontok ( ) száma . Ezt a gráfot egy  szomszédsági mátrix ( ) 

reprezentálja (lásd 12.2.1. bekezdést), amelyben az  zérus minden csomópont esetében. Ezután jelöljük egy 

csomópont fokszámát -vel, majd ezekből alakítsunk ki egy -es mátrixot ( ), ahol  a 

gráfcsomópontok száma. A mátrixban minden elem zérus, kivéve a főátlóban szereplő elemek: . 

Ezután a Laplace mátrix előállítható a következő formában: 

 

vagy másképpen felírva a Laplace mátrix egy eleme: 

 

Példaként a 138.a. ábrán látható gráf Laplace mátrixának alakja a következő lesz: 

 

Sokan tanulmányozták a Laplace mátrix spektrális tulajdonságait és több érdekes megállapítást [45, 46, 47 és 

48] tettek. Például: 

• Az  mátrix egy valós, szimmetrikus és pozitív szemidefinit mátrix és így a sajátértékei 

 is valósak, illetve a sajátvektorok is valósak. 

• Ennél fontosabb tulajdonság jelen probléma szempontjából, hogy a Laplace mátrix legkisebb sajátértéke ( ) 

zérus és a második legkisebb sajátértéke ( ) pozitív lesz. 

• A második legkisebb sajátértéket és a hozzá tartozó sajátvektort ( ) Fiedler [46, 47 és 48] tanulmányozta és 

megállapította, hogy bizonyos értelemben leírja a gráf kapcsoltságát. Ezt a tulajdonságot lehet felhasználni a 

gráfok particionálásánál. 
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A fenti tulajdonságokat és a módszer működését egyszerűen demonstrálta Seale és Topping [49] az alábbiak 

szerint. Vegyünk egy páros csomópontú gráfot, melyben a csomópontok száma . A továbbiakban azt is 

feltételezzük, hogy a gráf "kapcsolt", vagyis minden csomópontból minden másik csomópontba el lehet jutni az 

élek mentén. Ha a gráf mégsem lenne kapcsolt, akkor az  mátrix sorainak felcserélésével blokk-diagonális 

mátrixot hozhatunk létre, ahol egy blokk egy elkülönült, de kapcsolt gráfot jelöl. Ebben az esetben csak egy 

részgráfot vizsgálunk. Ezután vegyünk egy  vektort, mely a gráf particionálását 

reprezentálja úgy, hogy 

 

Ha a csomópontok száma egyenlő lesz a partíciókban, akkor az  vektor a gráfot két darabba particionálja úgy, 

hogy igaz lesz: 

 

Ha vesszük az  vektort, akkor ez az egyenlet újraírható: 

 

Ugyanakkor  a Laplace mátrix ( ) első sajátvektora is, mely a zérus sajátértékhez tartozik. Ezek után a fenti 

egyenlet azt is jelenti, hogy az  particionáló vektor akkor vágja kettőbe a gráfot, ha az  vektor merőleges a 

 vektorra. 

A következő lépésben azt kell megnézni, hogy az  particionáló vektor mennyire jól minimalizálja az elvágott 

élek számát. Ehhez tegyük fel, hogy az  és  csomópontok között van egy él, amit a  egész számpár 

jellemez. A továbbiakban feltételezzük, hogy  mindig kisebb mint , így minden élet csak egyszer veszünk 

figyelembe. A gráfban előforduló összes élet -vel jelöljük, míg az  által leírt a particionálásban az elvágott 

éleket -el jelöljük. Így az elvágott élek száma : 

 

A fenti egyenlet a (58) egyenletben megadott értékek miatt működik, hiszen ha két csomópont azonos partícióba 

tartozik, akkor a különbség zérus. Ha két csomópont különböző partícióba tartozik, akkor a különbség  vagy 

 lesz és ezért kell a hatványra emelés, hogy az előjelet eltüntessük. Ezután a problémát úgy lehet 

megfogalmazni, hogy a particionálás célja a  érték minimalizálása úgy, hogy  merőleges a  

vektorra. A (61) egyenletet alakítsuk át úgy, hogy eltávolítjuk az összegzésre vonatkozó feltételt ( ) 

és minden lehetséges élre írjuk fel: 

 

Ugyanakkor ha feltételezzük a fentiek alapján, hogy , akkor 
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Végül újra alkalmazva a  feltételt a (61) egyenlet a következőképpen alakul: 

 

Így a (61) egyenlet újraírható: 

 

ami így azt mutatja, hogy az  mátrix képes valamilyen értelemben reprezentálni a partíciók kapcsoltságát. 

Mivel  és a fenti egyenletek igazak minden  vektorra, így  egy pozitív, szemi-definit 

mátrix. Ebből az is következik, hogy az  mátrix sajátértékeinek viszonya: 

 

Mivel  mátrix valós és szimmetrikus is, így a sajátértékei  merőlegesek és egy bázist alkotnak. Ennek 

következtében, ha megfelelően választjuk ki az  konstansokat, akkor az  particionáló vektor 

leírható, mint: 

 

Mivel az  vektor a gráfot particionálja, így az előzőek alapján: 

 

amiből az következik, hogy . Így a (72) egyenlet alakja: 

 

Normalizáljuk a  és  vektorokat úgy, hogy 

 

Ebből az következik, hogy 
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mivel 

 

és 

 

Ezek után: 

 

A fentieket összegezve azt kapjuk, hogy: 

 

ami szavakban megfogalmazva a következőt írja le. Az összes  particionáló vektor közül, az  Laplace 

mátrixnak az a sajátvektora fogja minimalizálni az átvágott élek számát, amelyik a második legkisebb 

sajátértékhez ( ) tartozik. Ezt a sajátvektort Fiedler vektornak ( ) is szokták nevezni. 

Ez az a pont, ahol egy közelítést kell alkalmazni, mivel az  vektor komponensei nem egész számok és így a 

gráfot nem lehet  módon particionálni. Ezért azt az elvet szokták követni, hogy az  darab csomópont, 

amelyikhez a sajátvektorban a legkisebb érték tartozik, azok kerülnek az egyik partícióba. A többi 

gráfcsomópont a másik partícióba kerül. 

Összefoglalva a spektrális módszernél a cél, hogy minimalizáljuk a következő függvényt 

 

ahol az  vektor nem egész számokat, hanem valós értékeket tartalmaz. 

Például a 138.a. ábrán látható gráf és a hozzátartozó () egyenletben bemutatott Laplace mátrix második 

legkisebb sajátértéke:  és a hozzá tartozó sajátvektor: 
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A vektor értékeinek átlaga: . 

12.8.1. 12.8.1 Particionálás spektrális alapon 
 

A fenti tulajdonságok alapján a spektrális particionálás algoritmusát a következőképpen lehet megfogalmazni: 

1. Hozzuk létre a  gráf Laplace mátrixát a (56) képlet alapján. 

2. Határozzuk meg a Laplace mátrix második legkisebb sajátértékét ( ) és a hozzá tartozó sajátvektort ( ). A 

sajátvektor hossza megegyezik a gráfban található csomópontok számával és az -edik elem a vektorban a 

gráf -edik csomópontjához tartozik. 

3. Határozzuk meg a  sajátvektorban szereplő értékek átlagát:  

4. Ezután az  partícióhoz rendeljük azokat a gráf csomópontokat, amelyekhez az  sajátvektorban található 

 érték kisebb vagy egyenlő mint az  átlag: 

 

A többi gráf csomópontot a  partícióhoz rendeljük: 

 

Ha több csomóponthoz is az  átlag érték tartozik, akkor ezeket egyenlően el lehet osztani az  és  

partíciók között, így biztosítva, hogy a csomópontok száma a két partícióban csak eggyel fog 

eltérni.Alternatív megoldás a particionálásra, hogy a gráf csomópontjait az  sajátvektor értékei alapján 

sorba rendezzük, majd egyszerűen kettőbe vágjuk a sorba rendezett vektort. 

5. A fenti kettőbe vágást a megkapott részgráfokra ismét lehet alkalmazni. 

A módszer alkalmazása a 138.a. ábrán látható gráfra a 152. ábrán látható partíciót eredményezi a () egyenletben 

megadott sajátvektor alapján. Azok a csomópontok, amelyekhez pozitív érték tartozik a sajátvektorban az egyik 

partícióba kerülnek. A negatív értékű csomópontok a másik partícióba kerülnek. 
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A módszer fő hátránya, hogy egy nagy mátrix sajátvektorát kell meghatározni. Általában a Lanczos módszert 

[50] szokták használni, mely egy iteratív eljárás, ami csak bizonyos pontossággal tudja meghatározni a 

sajátvektor értékeit. Jelen esetben ez nem probléma, mivel a sajátvektorban található értékek csak arra kellenek, 

hogy a csomópontokat sorba rendezzük. Másképpen kifejezve, jelen problémánál csak az számít, hogy egy adott 

csomópont értéke milyen távol van az átlagtól. A másik előnye a Lanczos módszernek, hogy nincs szükség extra 

tároló helyre a memóriában, csak a Laplace mátrixot kell tárolni és manipulálni. 

Ugyanakkor az is ismert [43], hogy mérnöki problémák esetében, amikor a problémát egy elliptikus operátorral 

közelíthetjük és a leíró mátrix pozitív, definit, ekkor a Lanczos módszer csak hosszú futás után tudja 

meghatározni a második sajátvektort. Így a gyakorlatban a Lanczos módszer különböző módosított változatát 

[51 és 52] szokták használni. 

Fontos megjegyezni, hogy ezt módszert később továbbfejlesztették [53]. Ebben az esetben nem csak a második 

legkisebb sajátvektort, hanem a harmadik és negyedik legkisebb sajátvektort is meg kell határozni. Ez nem 

jelent nagy gondot, mivel a Lanczos módszerrel ez kevés extra számítással megoldható. A további 

sajátvektorokkal a gráf négybe illetve nyolcba vágható. Ezt a módosítást még tárgyaljuk a 16. fejezetben. 

12.9. 12.9 Példák 
 

A 153., 154. és 155. ábrákon a végeselemes hálók spektrális alapú particionálása látható. A 5. tábla mutatja a 

partíciók közötti közös csomópontok számát. 

Érdekes megnézni a 155.a. ábrán látható particionálást, ahol az egyik partíció két darabból áll. Ha megnézzük az 

előző fejezetekben az ehhez az esethez tartozó partíciók peremén fekvő csomópontok számát, akkor az látható, 

hogy ebben az esetben a legkevesebb mindezek ellenére. 
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13. 13 Geometrián alapuló módszerek gráfokkal 

 

Ebben a fejezetben ismét olyan módszereket tárgyalunk, melyek geometriai információt is használnak. 

Ugyanakkor az itt ismertetett módszerek a geometriai információt az előző fejezetben tárgyalt gráfokkal 
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kombinálják. Ez lényegében azt jelenti, hogy egy  gráf adatszerkezet mellé a  csomópontok 

koordinátáit is használjuk az algoritmusokban. 

13.1. 13.1 Rekurzív inerciális kettőbe vágás még egyszer 
 

A 10.2. bekezdésben geometriai elemek, például háromszögek és/vagy négyszögek inerciáját kellett 

meghatározni az inerciális kettőbe vágás módszeréhez. Ugyanakkor ez a módszer gráfok esetében is 

használható, ha nem csak a gráf csomópontjai, hanem a csomópontok koordinátái is rendelkezésre állnak. Ez 

könnyen biztosítható, ha a gráf egy duális gráf, ahol a csomópont egy végeselemet reprezentál és ekkor a 

csomópont koordinátái a végeselem tömegközéppontjának koordinátáival egyenlő. 

Ebben az esetben is egy síkot szeretnénk meghatározni, mely merőleges egy választott tengelyre. Gráfok esetén 

a tengelyt úgy kell megválasztani, hogy az adott tengely esetén a pontok és tengely távolságának négyzete 

minimális legyen. Lásd 156. ábra. Az algoritmus lépései két dimenzió esetén a következőképpen adhatók meg: 

 

1. Legyen  egy csomópont pozíciója. 

2. A keresett tengely megadható egy ponttal  és egy normalizált irányvektorral : 

 

3. A  pontot, mint a gráf csomópontjainak tömegközéppontját határozhatjuk meg: 

 

ahol a gráf csomópontok súlyát egységnyinek tekintjük. 
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4. Az irányvektor  minimalizálja a következő távolságot, ahogy ez a 156. ábrán is látható: 

 

ahol az  hossz egy skaláris szorzattal határozható meg a  és  vektorok között: 

 

és így 

 

Az  mátrix szimmetrikus és ennek a mátrixnak a legkisebb sajátértékéhez tartozó sajátvektor minimalizálja 

a (105) kifejezést [54 és 55]. 

5. Minden csomópont esetén meghatározzuk a  és a  pontok távolságának az  tengelyre vetített hosszát (

). 

6. A csomópontokat sorba rendezzük az  távolság alapján, majd kettőbe vágjuk ezt a vektort. 

7. Ha további darabolásra van szükség, akkor a rész gráfokra külön-külön alkalmazzuk ezt az algoritmust az 1. 

lépéstől. 

Bár a módszert gráfokra alkalmazzuk, de csak geometriai információt használ és nem veszi figyelembe a 

csomópontok közötti éleket, így a módszer által létrehozott partíciók minősége nagyon hasonló a partíciókhoz 

amit a 10.2. bekezdésben tárgyalt módszer generál. 

13.2. 13.2 Geometriai vágás gömbbel 
 

A módszer angol elnevezése "Sphere cutting" [56] és Miller és munkatársai [57, 58 és 59] munkásságára épít. 

Az algoritmus azzal a feltételezéssel él, hogy a végeselemes hálók elemeinek alakja általában jó, például a belső 

szögek nem túl kicsik és nem túl nagyok. Bár a módszer  dimenzióban is működik, de ebben a fejezetben csak 

a két dimenziós változatot ismertetjük, gyakorlati szempontból. 

Először is vegyünk  pontokat egy  dimenziós térben. Ezután az  darab kör 

 definiál egy -szintű szomszédságot (k-ply neighborhood), ha 

1.  körnek a középpontja a  pont és 
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2. a tér bármelyik pontjára igaz, hogy maximum  darab kör tartalmazhatja. 

A 157. ábra egy példát mutat három-szintű szomszédságra. 

 

Ezután egy szomszédsági rendszer és egy  paraméter segítségével egy átfedő gráf definiálható. Ehhez tegyük 

fel, hogy a szomszédsági rendszerben minden körhöz tartozik egy csomópont. (Általános esetben a csomópont 

nem a kör középpontja.) Ezután ha , akkor egy él köt össze két csomópontot ha a csomópontokhoz 

tartozó körök metszik egymást. Ezzel szemben  esetén, akkor köt össze egy él két csomópontot, ha az 

egyik csomóponthoz tartozó kisebbik kör sugarát megnövelve  faktorral a két kör metszővé válik. Így az 

 átfedő gráfot  és  szintű szomszédság esetén a következőképpen definiálhatjuk formálisan: 

• a gráf csomópontjai:  és 

• a gráf élei: 

 

Azt is bebizonyították, hogy az átfedő gráfok jól modellezik a végeselemes hálókat. A speciális  átfedő 

gráf esetét a 158. ábra mutatja be. 
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Miller és munkatársai azt is bebizonyították, hogy egy átfedő gráfnak van olyan csomópont vágása, amely 

nagyjából kettőbe vágja az átfedő gráfot és az elválasztó halmazba eső csomópontok száma alacsony lesz. 

Pontosabban fogalmazva ha a  egy  átfedő gráf  dimenzióban, ahol a csomópontok száma 

, akkor létezik egy olyan csomópont-vágás (vertex-separator), hogy: 

 

ahol  a csomópont vágás során keletkezett elválasztó halmaz csomópontjait tartalmazza,  és  a 

csomópont vágás utáni két partícióhoz tartozó csomópontokat jelöli. Ezt fejezi ki a (109) egyenlet. A (110) 

egyenlet az egyes partíciókba eső csomópontok számának felső korlátját adja meg, míg a (111) egyenlet a 

csomópont vágás által generált, az elválasztó halmazba kerülő csomópontok számát adja meg. Ez azért nagyon 

fontos, mivel ez elméleti értéket ad meg arra, hogy milyen jó lehet egy vágás. 

Miller és munkatársai egy példán mutatták meg ennek az elméletnek a lényegét. Feltételezte, hogy van egy  

dimenziós, összességében  csomópontot tartalmazó "kocka" elrendezésű végeselemes háló. Ebben az esetben 

egy oldal mentén a csomópontok száma  és ezt a végeselemes hálót kettőbe lehet vágni, ha eltávolítunk  

csomópontot egy  dimenziós metszetben a "kocka" középen. A 159.a. ábra a két dimenziós példát 

mutatja, ahol az oldal mentén a csomópontok száma  lesz, és az ellipszis jelöli csomópont vágással kapott 

elválasztó halmazt, melybe szintén  csomópont van. A 159.b. ábra a  dimenziós példát mutatja. A kocka 

oldalai mentén a csomópontok száma  és a kockát egy sík vágja ketté mely  darab csomópontot 

tartalmaz. Az elmélet azt bizonyítja, hogy egy  átfedő gráfnak kettő és három dimenzióban ugyanolyan jó 

minőségű vágása létezik mint a két dimenziós négyzetnek és mint a három dimenziós kockának. 
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A Miller és munkatársai [57, 58 és 59] által ismertetett algoritmus lépéseit a 160.a. ábrán bemutatott két 

dimenziós végeselem háló segítségével demonstráljuk. A 160.b. ábra a végeselemes háló duális gráfját mutatja 

meg. 
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• Gömbre vetítés: A gráf csomópontokat sztereografikusan rávetítjük egy egységsugarú gömbre, melynek a 

középpontja az origóban van. A 161. ábra mutat egy példát, ahol a  pontot a  pontba vetítjük. A  pontot 

összekötjük a gömb északi sarkával, majd ahol az egyenes metszi a gömböt az lesz a vetített  pont. A 

vetítés képlete: 

 

A 160. ábrán látható végeselemes háló pontjainak sztereografikus vetítése a 162. ábrán látható két különböző 

nézetben. Az ábrán jól láthatók a kivágások a végeselemes hálóban. 
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• Középpont megkeresése: Meghatározzuk a gömbre vetített pontok középpontját. A középpontot úgy 

definiáljuk, hogy a rajta átfektetett bármilyen hiper-sík nagyjából egyenlően osztja fel a pontokat. 

Bebizonyítható, hogy minden ponthalmaznak van egy ilyen középpontja és ez egy lineáris programozási 

feladatra vezet, de ennél jobb heurisztikát is publikáltak [60]. Ez a heurisztika a végeselemes háló pontjainak 

véletlenszerűen választott részhalmazát használja. A módszer implementálásánál [56] lényegében 1000 pontot 

elegendő használni, ha a problémák kettő vagy három dimenziósak. A 162. ábra a sztereografikusan vetített 

pontok középpontját is mutatja egy vastag fekete körrel. 

• Illesztés forgatással és skálázással: A vetített pontokat transzformálni kell az egység sugarú gömbön két 

lépésben. Először a tér origója körül kell elforgatni a vetített pontokat, amíg el nem érjük, hogy a középpont a 

 tengelyre esik és a koordinátái  lesznek. Második lépésben a vetített pontokat addig skálázzuk, 

amíg el nem érjük, hogy a középpont az origóba kerül. Erre mutat példát a 163. ábra. 
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• Véletlenszerű átmérő kör generálás: Valójában a módszer nem csak egy kört generál, hanem véletlenszerűen 

több kört is generál és ezek közül a legjobb minőségűt választja ki. A köröket a középponton átmenő síkokkal 

generálja, a sík és a gömb metszeteként. A minőség értékelésénél azt vizsgálja az algoritmus, hogy a generált 

sík hány darab élet metsz el az egység sugarú gömbre vetített gráfban. 

• Pontok visszavetítése: Az átmérő kört visszavetítjük a végeselemes háló síkjába. Az eredmény egy kör lesz  

dimenzióba. 

• A kör konvertálása egy particionálássá: Az algoritmus a gráfnak egy csomópont-vágását definiálja a 

következők szerint. A csomópont-vágás elválasztó halmaza ( ) azokat a csomópontokat tartalmazza, 

amelyeknek a köre a k-szintű szomszédsági rendszerbenmetszi a vágó kört vagykisebb mint a vágó kör és 

metszené, ha egy  faktorralmegnövelnénk a sugarát. Az  és  partíciót a maradék csomópontok 

alkotják, amelyek a vágó körön belül vagy kívül helyezkednek el.Ugyanakkor az implementált módszer [56] 

egy egyszerűbb megközelítést alkalmaz, mely nem igényli a szomszédsági rendszer megállapítását. 

Lényegében csak annyit vizsgál a módszer, hogy a gráf csomópontjai a vágó körön belül vagy kívül vannak. 

Így a gráfnak egy él vágását kapjuk meg. A particionálás eredményét a 164. ábra mutatja. A 164.a. ábrán 

látható a teljes particionáló kör, míg a164.b. ábra a felnagyított állapotot mutatja be. Ebben a példában a 

particionáló módszer 15 darab gráf élet vág el, amelyek vastagon ki vannak emelve az ábrán. 
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A módszer érdekessége, hogy nem csak  dimenzióban, hanem tetszőleges  dimenzióban is működik. A 

módszer MATLAB implementációja letölthető az Internetről [61]. 
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14. 14 Többszintű módszerek 

 

14.1. 14.1 Alapok 
 

A többszintű módszerek, azaz "multi-level" algoritmusok lényege, hogy egy gráf "reprezentálható" egy olyan 

másik gráffal, amiben kevesebb csomópont van. Ezt az eljárást több lépésben alkalmazva olyan gráfokat 

kapunk, amelyekben a csomópontok száma egyre kevesebb lesz. Ez egy nagyon kedvező eljárás, hiszen egy 

kisebb problémát könnyebb megoldani. Ezt a folyamatot addig végezzük, amíg a gráf csomópontjainak száma el 

nem ér egy bizonyos korlátot. Ennek a folyamatnak az angol neve: "coarsening". A módszert a 165. ábra 

mutatja be. Ezután a legkisebb gráfot vágjuk fel egy megfelelő módszerrel és a vágás eredményeképpen a 

csomópontokat bejelöljük, hogy mely részhez tartoznak. A felvágás után visszafelé lépkedve az egyre nagyobb 

számú csomópontot tartalmazó gráfok listájában a felvágásból adódó jelölést mindig alkalmazzuk az eggyel 

magasabb szinten elhelyezkedő gráf megfelelő csomópontjaira. Ezt a visszafelé lépkedést ki szokták egészíteni 

azzal, hogy a jelölés alkalmazásával együtt a vágások határát javítják valamilyen algoritmussal. A 165. ábrán az 

előző szinten meghatározott partíciók közötti határt a vastag vonal, míg a javított/módosított határt a szaggatott 

vonal jelöli. Ezt a javítást és módosítást szintén kedvező környezetben lehet megtenni, hiszen a globális vágást a 

legkisebb gráfon kellett csak elvégezni, és a javításokat csak a határon, lokálisan kell elvégezni. A módszer 

formális megfogalmazását a 14.1. algoritmus [62] mutatja be. 

 

Ezt a módszert valószínűleg Bui és Jones [63] vagy Barnard és Simon [64] javasolta először, amit Hendrickson 

és Leland [65], munkája követett hamarosan. Ezeken az alapokon számos további kutatás és publikáció 

született, például [66, 67 és 68] referenciák. 

 

14.2. 14.2 Gráf "coarsening" 
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Az egyik leggyakoribb módszer, hogy egy gráfból egy kevesebb csomópontot tartalmazó gráfot generálunk a 

csomópontok és az élek összevonásával ("graph contraction"). A módszert Hendrickson és Leland [65] 

javasolta. 

Egy független részgráfot szeretnénk azonosítani a  gráfban. A részgráf általában nem tartalmaz gráf kört. 

Egy gráfban akkor beszélünk körről, ha az egy csomóponttól indulva eljuthatunk ugyanazon csomóponthoz a 

gráf éleit követve. A részgráf meghatározása után, az ebbe a részgráfba tartozó minden csomópontot (

) összevonunk és egy új csomópontot ( ) alakítunk ki a  gráfban, amelynek a súlya 

megegyezik az összevont csomópontok súlyainak összegével: 

 

Ez azt is jelenti, hogy a gráfok csomóponti súlyainak összege nem változik a "coarsening" során: . 

Az élek esetében, minden a részgráfon belüli csomópontok közötti él összevonódik és nem jelenik meg az új 

gráfban. A részgráf csomópontjaihoz tartozó, össze nem vont éleket viszont örökli a  csomópont. Ezen felül 

azok az élek, amelyek duplán vagy többszörösen jelennének meg két új csomópont között a  gráfban, 

azoknál az élsúlyokat összeadva csak egy élet alakítunk ki. Egy általános példát mutat a 166. ábra. A 166.a. ábra 

az eredeti gráfot mutatja. Tegyük fel, hogy az ábrán minden csomópont és él súlya egységnyi. Az ábrán a vastag 

vonallal jelölt élek azok, amelyek a kevesebb csomópontot tartalmazó gráfban nem jelennek meg. A 166.b. 

ábrán az újonnan generált gráf látható. Ezen az ábrán a csomópontok és élek melletti számok a súlyokat adják 

meg. 
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Amennyiben csak két csomópontot vonunk össze, akkor párosításról ("matching"), ha több csomópontot vonunk 

össze, akkor klaszter létrehozásról ("clustering") beszélünk. A továbbiakban párosítási algoritmusokat 

tárgyalunk, ezeken belül is úgynevezett maximális párosításokat. A maximális párosítás itt azt jelenti, hogy egy 

- a párosításban nem szereplő - gráf él legalább egyik csomópontja mindig szerepel egy párosításban. Más 

szavakkal minden gráfél vagy egy párosítást ad meg, vagy az egyik csomópontja szerepel egy párosításban. 

14.2.1. 14.2.1 Gráfcsomópont párosítás Hendrickson-Leland-algoritmus 
alapján 
 

Ezt a módszert Hendrickson és Leland [65] használta Chaco (lásd 16.1. bekezdés) szoftverében. A módszer 

véletlenszerűen választ ki egy élet, vagyis két csomópontot, majd ezt a két csomópontot egy csomóponttal 

helyettesíti. Az algoritmus részleteit a [62] referencia alapján a 14.2.1. algoritmus mutatja be. Az algoritmusban 

az  élek halmaza egy időleges tárolóként szolgál. Talán az egyedüli részlet ami magyarázatra szorul ebben az 

algoritmusban, az a 10-15. sorok közötti programrészlet, mely azt vizsgálja meg, hogy van-e olyan él, amelyik 

az  csomóponttól a  és  összevont csomópontokhoz is kapcsolódik. Ha van ilyen, akkor a  élet 

tartja meg az algoritmus. Ennek az élnek a súlyát megnöveli, majd a  gráfélet törli a  gráfból. 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 147  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A 167. ábra az algoritmus működését mutatja. A 167.a. ábra egy  gráfot mutat, melyben azok a gráfélek, 

amelyek mentén a gráf csomópontok összevonása történik vastag vonallal vannak kiemelve. A 167.b. ábra a 

 gráfot mutatja a csomópontok és élek összevonása után. Ebben az új gráfban az élsúlyok összege 21 lesz. 
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14.2.2. 14.2.2 Gráfcsomópont párosítás nagy súlyú élek mentén 
 

Ezt a "coarsening" módszert a METIS [66 és 69] szoftverben fejlesztették ki. A módszer angol neve: "Heavy 

Edge Matching" (HEM) algoritmus. A módszer lényegében arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb súlyú 
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éleket távolítsuk el a párosítás során, amikor a  gráfból a  gráfot generáljuk. Így a  gráfban csak 

"kisebb" súlyú élek maradnak és a  gráfban az élek súlyai a következőképpen változnak: 

 

ahol  a párosításokon belüli (al-gráfokban megtalálható) élek súlyainak összege. Ennek az is a 

következménye, hogy majd a particionálás során csak minimális számú élet kell átvágni. A módszer formális 

leírását a [62] referencia alapján a 115. algoritmus adja meg. 

 

Ebben az esetben a 168.a. ábra mutatja az eredeti gráfot ( ) és a vastag vonalak a választott éleket, nagy 

súllyal. A 168.b. ábrán az eredmény gráf ( ) látható. Az ábrán látható párosítás esetén az élek súlyainak 

összege 15. Ezt érdemes összehasonlítani a 167.b. ábrán látható eredmény gráffal, melyben az élek súlyainak 

összege 21. 
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Ezt a módszert használja a legtöbb particionáló szoftver, például a SCOTCH és a JOSTLE szoftverek is ezt 

használják. 

14.2.3. 14.2.3 Gráfcsomópont párosítás kis súlyú élek mentén 
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A módszer angol neve: "Light Edge Matching" (LEM) és pontosan az ellentéte a "Heavy Edge Matching" 

algoritmusnak, vagyis a legkisebb súllyal rendelkező éleket választja ki a módszer a párosítás során. Ez azt is 

jelenti, hogy amikor a  gráfból a  gráfot generáljuk, akkor az élsúlyokat a legkisebb mértékben 

csökkentjük. Bár ez nem tűnik túl célszerűnek, de például a Kernighan-Lin (lásd 15.1. fejezetet) heurisztika 

szempontjából kedvező, ha a gráfban a nagy súlyokkal rendelkező élek maradnak. 

14.2.4. 14.2.4 Gráfcsomópont párosítás klikkek segítségével 
 

A módszer angol neve: "Heavy Clique Matching" (HCM). Egy súlyozatlan  gráfban egy klikk 

("clique") egy olyan részgráf, ami teljes gráf, vagyis minden csomópont minden csomóponttal össze van kötve. 

Tegyük fel, hogy  csomópont van egy részgráfban, ahol , illetve  jelöli a részgráfon belüli éleket, 

vagyis , ahol  és  csomópontok is -hoz tartoznak. Ebben az esetben a részgráf definíciója: 

. Ezen felül a gráf élsűrűség a következőképpen definiálható: 

 

ami egyenlő eggyel, ha  egy klikk. A módszer lényege, hogy olyan részgráfot válasszunk ki a gráfból, amely 

klikk, vagy majdnem klikk és így az élsűrűsége maximális. Az ilyen fajta részgráf kiválasztásának az a 

jelentősége, hogy a particionálás során a nagy élsűrűségű részgráfot úgy sem vágná át egyik módszer sem, és 

így ha ezeket a részgráfokat összevonjuk egy csomópontba, akkor tulajdonképpen azt segítjük, hogy a vágás 

nem ezeken nagy élsűrűségű részeken keresztül történik, hanem körülöttük vagy közöttük. 

A "Heavy Clique Matching" és a "Heavy Edge Matching" algoritmusok nagyon hasonlóak. A fő különbség, 

hogy a HEM módszer egy olyan gráf csomópontot választ ki, amelyikhez egy nagy élsúlyú él kapcsolódik, míg 

a HCM módszer olyan csomópontokat választ ki, amelyeknek nagy az élsűrűsége. 

14.2.5. 14.2.5 További "coarsening" algoritmusok 
 

Bár a fenti algoritmusok talán a legelterjedtebbek és legismertebbek, de más érdekes algoritmusok is léteznek. 

Monien et al. [70] egy olyan "coarsening" módszert dolgozott ki ami, saját állításuk szerint nem mindig jobb 

mint más algoritmusok, inkább az a specialitása, hogy elméletileg bizonyítható eredményeket tud produkálni, 

illetve a komplexitása lineáris a gráf éleire vonatkozóan: . 

14.3. 14.3 Kezdeti particionálás 
 

Az előző fejezetben azokat a módszereket tárgyaltuk, amelyek segítségével a  gráfot több lépésen keresztül 

egy olyan gráffá ( ) redukáljuk, amelyik kevesebb csomópontot tartalmaz és reprezentálja az eredeti gráfot. A 

"coarsening" algoritmusokkal szemben fontos követelmény, hogy lehetőleg őrizzek meg az eredeti gráf 

szerkezetét, így a particionáló algoritmus az eredeti gráfhoz "hasonló" gráfon tudja elvégezni a gráf felvágást. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy az algoritmusok gyorsabban működnek a kevesebb csomópontot tartalmazó 

gráfokon. 

A kevés csomópontot tartalmazó gráfok kezdeti felvágására többféle módszer is használható. A legtöbb 

módszert a 12. fejezetben már tárgyaltuk. Egy speciális eset [71], amikor a "coarsening" fázisban addig 

csökkentjük a gráf csomópontjainak számát, amíg a gráf csomópontjainak száma meg nem egyezik a partíciók 

számával. Ebben az esetben az -edik csomópont a  partícióhoz fog tartozni. Ugyanakkor ebben az esetben 

figyelni kell arra, hogy a gráf csomópontjainak súlya azonos vagy közel azonos legyen. Ezt Gupta [71] úgy 

biztosította, hogy az eredeti gráfra többször alkalmazta a coarsening-uncoarsening ciklust, amíg a szükséges 

egyensúlyt meg nem találta a csomópont súlyok között. Ugyanakkor talán Simon [31] javasolta először, hogy 

bizonyos esetekben az egyensúly hiánya még segítheti is a particionálást. Walshaw [72] ezt még az általa 

kidolgozott módszer előnyére is fordította. Walshaw azt a gondolatot követte, hogy ha a kezdeti particionálás 

esetén nincs is tökéletes egyensúly a csomóponti súlyok között, akkor a következő fázisban a javítások során az 

egyensúlyt fokozatosan lehet helyreállítani. Ezzel szemben problémás lehet szigorúan betartani az egyensúlyt a 

kezdeti particionálás során. 
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14.4. 14.4 "Uncoarsening" és partíció javítás 
 

Ebben a fázisban a legkevesebb csomópontot tartalmazó gráfon elvégzett particionálást kell visszavezetni abba 

gráfba, amiből ezt a gráfot generáltuk a "coarsening" fázisban. Ezt mindaddig kell végrehajtani, amíg a partíciók 

jelölését vissza nem vezettük a , eredeti gráfba. Például vegyük a  gráf felosztását, partícióját ( ), 

amit alkalmazni kellene a  gráfra. Ez igen egyszerű, mivel a  partíció azt jelenti, hogy a  gráf 

minden csomópontjához hozzárendeltünk egy partíció számát. Mivel a  gráfban egy  csomópont több 

csomópontot is reprezentál, melyek a  gráfhoz tartoznak, ezért csak annyit kell tenni, hogy a  csomópont 

által reprezentált  gráfbeli csomópontokhoz hozzárendeljük ugyanazt a partíció számot, mint ami a  

gráfbeli  csomóponthoz tartozik. 

Az egyedüli problémát itt az jelenti, hogy ami optimális vágás volt a  gráfban, nem biztos hogy optimális 

vágás a  gráfban is. Ezért ebben a fázisban a partíciót módosító, javító algoritmust szoktak alkalmazni. 

Ezekre a javító algoritmusokra két fontos dolog jellemző: 

• a javító algoritmusokhoz mindig szüksége van valamilyen kezdeti vágásra, particionálásra és 

• mindig lokálisan működnek. Ez azt jelenti, hogy csak a partíciók közötti határt módosítják, nem a teljes 

partíció szerkezetét. 

A legismertebb javító algoritmus a Kernighan-Lin-algoritmus, amit a 15.1. fejezetben tárgyalunk. Ezen kívül 

alkalmazzák a Helpful-set [73 és 74] és a Simulated annealing [75] módszereket is a lokális javításra. 

15. 15 Javító módszerek 

 

Az ebben a fejezetben tárgyalt javító algoritmusokra általában az jellemző, hogy a partíciót lokálisan javítják. A 

lokális tulajdonság itt azt jelenti, hogy az algoritmusok csak a partíciók peremén fekvő elemekkel foglalkoznak. 

15.1. 15.1 Kernighan-Lin-módszer 
 

A módszert először 1970-ben publikálták [27]. A módszer használatához a végeselem-hálót reprezentáló gráfot 

valamilyen módszerrel - például a korábban tárgyalt módszerek egyikével (például lásd 10. és 12. fejezetek) - 

kettőbe kell vágni  és  partícióra. A módszer olyan  és  csomópontokat keres, amelyeket ha 

a másik partícióba helyezünk, -t -be és -t -ba, akkor a particionálással átvágott élek száma csökken. 

Az optimális  és  csomópontok megtalálása NP nehéz probléma. 

Azokat az éleket, amelyek az  és  halmazba tartozó gráf csomópontok között teremtenek kapcsolatot 

"külső éleknek" szoktuk nevezni. Minden más gráf él "belső él". Egy  csomópont esetén definiáljuk a 

külső költséget, ami nem más mint azon élek súlyainak összege, amely élek az  csomópontot összekötik egy, a 

másik partícióba ( ) tartozó, csomóponttal, pl.  csomóponttal. Ebben az esetben a külső költség: 

 

Ugyanígy definiálható a belső költség. Ebben az esetben azon élek súlyainak összegét kell meghatározni, mely 

összeköti az  csomópontot és az ugyanabba a partícióba ( ) tartozó csomópontokat: 

 

A külső és belső költséget minden csomópontra össze lehet kombinálni egy értékké: 
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Ha a  érték nagy, akkor ez azt mutatja, hogy az  csomópontnak több külső - más partícióba eső 

csomóponthoz kapcsolódó - éle van, mint belső éle, mely az ugyanabba a partícióba tartozó csomópontokhoz 

kapcsolódik. A  érték azt is kifejezi, hogy ha az  csomópontot átmozgatjuk egy másik partícióba, akkor a 

külső élek száma -val fog növekedni és -val fog csökkenni, Hasonlóan lehet definiálni a külső és belső 

költséget, illetve  értékét egy  csomópont esetén. A Kernighan-Lin-algoritmus azt vizsgálja meg, 

hogy ha egy csomópontot átmozgatunk a másik partícióba, akkor ezzel csökkenteni tudjuk-e a külső kapcsolatok 

számát. Másképpen fogalmazva, jelöljük az összes csomóponthoz tartozó összes külső él súlyainak összegét 

 módon. Az algoritmus  értékét szeretné minimalizálni azáltal, hogy két csomópontot kicserél az 

 és a  partíciók között. Azért csomópont cserét vesz figyelembe az algoritmus, hogy a csomópontok 

száma, illetve az általuk képviselt súlyok összege mindkét partícióban változatlan maradjon lehetőség szerint. 

Az 169. ábra a csomópontok cseréje előtti állapotot mutatja. Az ábrán  jelöli az  csomópontot és a  

partíciót összekötő külső élek súlyainak összegét. Hasonlóan  jelöli az  csomópontot és az  partíciót 

összekötő külső élek súlyainak összegét. Végül  az összes többi csomóponthoz tartozó külső élek 

súlyainak összegét jelöli és nem tartalmazza  és  értékeit, így: 

 

ami a két partíció közötti összes élnek felel meg, vagyis ennyi gráfélet vág el a particionáló algoritmus. 

 

Ha felcseréljük az  és  csomópontokat, akkor a cserének köszönhető javulás (gain) a külső élek 

számában: 

 

ahol  az  és  csomópontok közötti élek súlya. A képlet bizonyítására írjuk fel újra a külső költséget egy 

kicsit másképpen: 

 

ahol külön vesszük az  és  csomópontot összekötő él súlyát. Így 

 

Hasonlóan a  csomópontra: 
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Ezután ha átmozgatjuk először csak az  csomópontot az  partícióból a  partícióba, akkor a javulás a 

következésképpen fog alakulni: 

 

A  értékével azért kell csökkenteni az értéket, mivel majd ha az  és a  csomópontokat a két partíció 

között felcseréltük, akkor a csere után is más-más partícióban lesznek, így közöttük a külső élek megmaradnak. 

Az előzőekhez hasonlóan, ha most átmozgatjuk az  csomópontot a  partícióból az  partícióba, akkor a 

javulás a következésképpen fog csökkenni: 

 

így összességében a javulás a két csomópont cseréje után (lásd 170. ábrán): 

 

 

Ugyanakkor az  és  csomópontok cseréje megváltoztatja más, hozzájuk éllel kapcsolódó csomópontok 

(például  és  csomópontok)  értékét is, így ezeknél a csomópontoknál a javulás: 

 

Ha az  csomópont nincs összekötve sem az  sem a  csomóponttal akkor  és . A 

képlet bizonyításához vegyük a 171. ábrát, amely  csomópont viszonyát mutatja az  és  csomópontokkal, a 

csomópontok cseréje előtt és után. Az  csomópont belső költsége az  és  csomópontok cseréje után: 

 

illetve az új külső költség: 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 155  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

így 

 

 

15.1.1. 15.1.1 A Kernighan-Lin-algoritmus leírása 
 

Az algoritmus ismertetéséhez a gráfban található minden csomópontot ki kell egészíteni egy mezővel, mely azt 

jelöli, hogy a csomóponttal már foglalkoztunk-e és így zárolt, vagy még szabad-e a csomópont. A 

csomóponthoz egy másik mezőt is rendelünk, amiben eltárolható a  értéke. Ezután a Kernighan-Lin-

algoritmus a következőképpen fogalmazható meg: 

1. A gráf minden csomópontját jelöljük szabadnak. 

2. A gráf minden csomópontjára határozzuk meg a  értéket a (119) képlet alapján. 

3. Válasszuk ki azt a két szabad (nem zárolt)  és  csomópontot, amelyek cseréje után a (121) 

képlet alapján számított javulás ( ) a legnagyobb lenne. 

4. Tároljuk el a két csomópont számát és a  értékét, majd jelöljük meg a két csomópontot, hogy zároltak. 

Fontos, hogy ne hajtsuk végre magát a cserét egyelőre. 

5. Ugyanakkor feltételezzük, hogy a csere bekövetkezett, így frissítsünk minden  értéket az  és  

csomóponthoz kapcsolódó minden szabad csomópontnál a (129) képlet alapján. 

6. Ismételjük meg a lépéseket a 3. lépéstől, amíg van még szabad csomópont. Ha nincs további szabad, vagyis 

jelöletlen csomópont, akkor egy listában lényegében csomópont párokat  és a cseréjükhöz 

tartozó  értékek sorozatát kapjuk. 

7. Ezután azt a legkevesebb csomópont párt szeretnénk kiválasztani, amelyik maximalizálja a következő 

egyenletet: 

 

Fontos megjegyezni, hogy a  sorozatban előfordulhat, hogy egy-egy  negatív lesz. Bár a negatív  

értéket produkáló csere rontja a két partíció közötti külső élek számát, de előfordulhat, hogy miután az összes 
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 cserét végrehajtottuk, végeredményben a külső élek száma csökkenni fog. Ezt a tulajdonságot az 

algoritmus "hill-climbing" tulajdonságának is szokták nevezni, mivel lehetővé teszi, hogy a Kernighan-Lin-

algoritmus esetlegesen ne ragadjon le egy lokális optimumnál és az algoritmus "ki tudja mászni a lokális 

gödörből" (lásd 172. ábrát). 

 

8. Ha , akkor cseréljük fel az  csomópontokat a  

csomópontokkal. Majd kezdjük elölről a folyamatot az 1. lépéstől. 

9. Ha , akkor az algoritmus leáll. Ha , akkor lényegében egy lokális optimum pontot értünk el. 

Az algoritmusban a csomópontok zárolására vagy jelölésére azért van szükség, hogy ne következzen be az 

algoritmus vergődése, a "trashing" jelenség. Jelen esetben a vergődés azt jelenti, hogy a felcserélésre 

kiválasztott csomópont párokat, újra és újra kiválasztja az algoritmus, így az algoritmus ugyanannak a 

csomópontnak a cseréjével foglalkozik és nem képes továbblépni. 

15.1.2. 15.1.2 Példa az algoritmus működésére 
 

A 173. ábra mutatja a Kernighan-Lin-algoritmus működését egy példa végeselem-hálón. A végeselem-háló a 

173.a. ábrán látható, egy kezdeti, feltételezett particionálás pedig a 173.b. ábrán látható. A kezdeti 

particionálásban a két partíció között tíz darab közös csomópont van. A 173.c. ábra mutatja a példa végeselem-

háló duális gráfját. A kezdeti particionálás leképzése a gráf felvágás problémára a 173.d. ábrán látható A 

gráfban kilenc gráfélet vág el a particionálás. Az ábrán a partíciók határán a  értékek ((119) egyenlet) vannak 

feltüntetve. Az is látható az ábrán, hogy több -es értékű gráfcsomópont is van, így ezek közül 

bármelyiket választhatja az algoritmus. Az ábrán a választott gráfcsomópontokat dupla kör jelöli. Ha a két 

választott gráfcsomópontot felcserélné az algoritmus, akkor a javulás értéke a (121) képlet alapján: 

 

A cserével a gráf vágás is megváltozna, mely a 173.e. ábrán látható. Ez az ábra azt is mutatja, hogy a  

értékeket is újra kellett számolni. Ezután két újabb csomópontot kell kiválasztani cserére. A 173.f. ábrán látható, 

hogy két darab  értékű gráfcsomópont van. Úgy tűnik, hogy ezeket a gráfcsomópontokat érdemes 

kiválasztani. Az ábrán ezt jelöli az egyik dupla kör és szaggatott vonallal jelölt kört. Ugyanakkor ebben az 

esetben a , mivel a két gráfcsomópont szomszédos és így . Ezért választjuk a két folytonos 

vonalas dupla körrel jelölt gráfcsomópontot, mivel ekkor . Ezen gráfcsomópontok feltételezett cseréjéből 

adódó gráf vágás a 173.g. ábrán látható. Ezen az ábrán is a  értékeket újra kell számolni. Végül újabb két 

csomópontot kell választani, melyek a 173.h. ábrán szintén dupla körrel vannak jelölve. A végső gráf vágást a 

173.i. ábra és a hozzá tartozó végeselemek particionálását a 173.j. ábra mutatja. A végső particionálásban az 

elvágott gráfélek száma négy. 
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Itt is fontos megjegyezni még egyszer, hogy a gráfcsomópontok cseréje nem azonnal következik be, hanem csak 

egy iteráció végén. 

 

15.1.3. 15.1.3 A Kernighan-Lin-algoritmus módosításai 
 

A Kernighan és Lin által publikált algoritmus bonyolultsági foka O( ), ahol  a gráfok csomópontjainak 

számát ( ) jelöli. Fiduccia és Mattheyses [76] az algoritmus egy gyorsabb és módosított változatát publikálta 

később. Elsődlegesen a módosított algoritmus abban különbözik az eredeti algoritmustól, hogy nem csomópont-

párokat cserél fel, hanem csak egy csomópontot választ ki és mozgat át egy másik partícióba. Természetesen 

ennek hatására megváltozik a csomóponti súlyok megoszlása a két partíció között, de valójában az algoritmus a 
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csomópont kiválasztásánál nem csak a javulást, hanem a partíciókhoz tartozó összes csomóponti súlyok 

egyensúlyát is figyelembe veszi. Az új algoritmust két technika teszi gyorsabbá: 

• Az algoritmus felgyorsítása érdekében egy speciális adatszerkezetet vezettek be, mely nyilvántartja a  

értékeket. Az adatszerkezet a 174. ábrán látható. Az adatszerkezet alapja egy vödör-rendezett (bucket-sorted) 

tömb, amit lényegében a  érték alapján rendezünk. A  lehetséges értékeinek alsó és felső korlátjait jelöli 

 és . A tömbben a -adik elem egy duplán kapcsolt (double-linked) listára mutat. Ez a lista 

reprezentálja a vödröt (bucket). A duplán kapcsolt lista olyan a Kernighan-Lin-algoritmus szempontjából 

szabad gráf csomópontokat tartalmaz, amelyeknek a  értéke egyenlő -val. Ebből a tömbből kettőre van 

szükség, az egyik tömb az , a másik tömb a  partícióhoz tartozik. Az adatszerkezet lényege, hogy mind 

a két adatszerkezet lineáris időben frissíthető, amikor egy gráf csomópont  értéke megváltozik, mivel egy 

csomópont könnyen kivehető a duplán kapcsolt listából. Ezt segíti egy másik tömb is, mely a 174. ábrán alul 

látható, és lényegében közvetlenül a csomópontra mutat. Ha egy gráf csomópont  értéke megváltozik, 

akkor az aktuális listából kivesszük, majd az új  értékhez tartozó lista elejére helyezzük. 

 

Amikor az algoritmus zárol egy csomópontot, akkor ezt a csomópontot eltávolítjuk a 174. ábrán látható 

adatszerkezetből és egy különálló listába helyezzük. Ebből a különálló listából lehet újrainicializálni a 174. 

ábrán látható adatszerkezetet amikor a Kernighan-Lin-algoritmus újra kezdődik az 1. lépéstől.A 174. ábrán az 

is látható, hogy a maximális  érték ( ) is könnyen karbantartható ebben az adatszerkezetben. 

Például ha a -hez tartozó lista üres lesz, akkor egyszerűen addig csökkentjük az értéket, amíg nem 

találunk egy nem üres listát. Fordított esetben, amikor a -hez tartozó lista feletti listához adunk 

hozzá egy elemet, akkor a  értékét is erre nagyobb értékre állítjuk be.Összefoglalva, ez az 

adatszerkezet a fent leírt algoritmus 3. és 5. lépéseit képes felgyorsítani, mivel a legnagyobb  érték nagyon 

könnyen kiválasztható, illetve az újraszámított  értékeket konstans időben (O( )) lehet visszailleszteni az 

adatszerkezetbe. 

• A másik megoldás az eredeti Kernighan-Lin-algoritmus felgyorsítására, hogy az 5. lépésben a  értékeket 

nem kell teljesen újraszámolni az elem cserék után, hanem csak frissíteni kell ezeket az értékeket. 

A fenti megoldások az eredeti Kernighan-Lin-algoritmust olyan mértékben gyorsítják fel, hogy az algoritmus 

bonyolultsága O( ) lesz, ahol  a gráf éleinek számát ( ) jelöli. Ez nagy mértékű gyorsításnak számít! 
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Fontos megjegyezni, hogy mivel a Fiduccia és Mattheyses algoritmus csak egy csomópontot mozgat át egy 

másik partícióba, ezért kialakulhat a csomóponti súlyok egyenlőtlensége a partíciók között. Ugyanakkor az 

algoritmus meggátolja, hogy az összes csomópont az egyik partícióba vándoroljon az által, hogy egy csomópont 

kiválasztásánál nem csak a javulást (gain) veszi figyelembe, hanem egy egyensúlyi feltételt: 

 

ahol  és  az egyes partíciókban található csomóponti súlyok összegét adja meg. Az  értékét a 

felhasználó szabhatja meg. 

Mivel a későbbiekben még sokszor fogunk a Fiduccia és Mattheyses algoritmusra hivatkozni, ezért a 135. 

algoritmus tábla összefoglalja az algoritmus működését. 

 

15.1.3.1. 15.1.3.1 Az eredeti Kernighan és Lin és a Fiduccia és Mattheyses algoritmus 
összehasonlítása 
 

Összefoglalásképpen a 6. táblázatban hasonlítsuk össze a Kernighan-Lin-algoritmust a Fiduccia-Mattheyses-

algoritmussal. 

 

15.1.3.2. 15.1.3.2 Nem egyenlő méretű partíciók generálása 
 

A Kernighan-Lin-algoritmus egy másik módosítása lehetővé teszi nem egyenlő méretű partíciók generálását is. 

Ebben az esetben úgynevezett látszólagos ("dummy") csomópontot kell használni, melynek semmilyen 
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kapcsolata nincs más csomóponttal. Ezt a látszólagos csomópontot abba a partícióba kell helyezni, amelyikben 

növelni akarjuk a csomópontok számát. Ezután ki kell választani egy másik csomópontot, mely egy másik 

partícióhoz tartozik és amelynél a  értéke pozitív. Ha a kiválasztott és a látszólagos csomópontot 

felcserélnénk, akkor a javulás egyszerűen meghatározható: , mivel a látszólagos csomópontnak nincs 

kapcsolata semmilyen más csomóponttal. A csere után a látszólagos csomópontot eldobjuk és többet nem 

használjuk. Így gátoljuk meg, hogy a látszólagos csomópont esetleg később egy másik partícióba kerüljön. 

Van egy másik lehetőség is arra, hogy nem egyenlő méretű partíciókat generáljunk. Ebben az esetben tegyük fel, 

hogy az egyik partícióban  a másik partícióban  darab gráfcsomópontot szeretnénk. Ekkor az algoritmus 

lépései: 

1. Osszuk fel a gráfot két partícióba, ahol a csomópontok száma az egyik partícióban a következőképpen 

határozhtató meg: , míg a másik partícióban: . Ez a felosztás tetszőleges lehet, 

akár véletlenszerű is. 

2. Alkalmazzuk a Kernighan-Lin-algoritmust a fent leírtak alapján, de a (133) képletben a  értéke maximum 

 lehet. 

15.2. 15.2 "Helpful-set" módszer 
 

A "helpful-set" módszert [77] az 1990-es évek elején fejlesztették ki és a PARTY [78 és 79] szoftverben 

implementálták. A módszer a Kernighan és Lin javító algoritmusra nagyon hasonlít: javító heurisztika, a 

csomópontoknál ugyanazt a  javulás (gain) értéket használja, egy kettőbe vágott gráfon dolgozik és a két 

partíció között cserél fel elemeket, hogy javítsa a részgráfok közötti elvágott gráfélek számát. A legfontosabb 

újítás ebben a módszerben, hogy nem csak egy-egy gráf csomópontot mozgat a partíciók között, hanem egész 

gráf csomópont halmazokat. A módszer megvalósítása a 15.2. algoritmus táblán látható. 

Az algoritmust a  változó értéke kontrollálja és elsőként olyan cserét próbál meg végrehajtani, ami az 

elvágott gráfélek számát több mint a felére csökkentené. Ha nem sikerül egy csere, akkor a  értékét 

csökkenti (lásd 21. sor), illetve ha sikerül a csere, akkor pedig növeli a  értékét (lásd 18. sor). 

Az algoritmus úgy indul, hogy először egy olyan gráf csomópont halmazt ( , "helpful" halmazt) próbál találni, 

amelyik  mértékben csökkenti az elvágott gráfélek számát, ahol  (4. sor). Ha nem sikerül ilyen 

halmazt találni, akkor az algoritmus megpróbál egy olyan halmazt találni, amelyik valamilyen pozitív 

értelemben ( ) javítja az elvágott gráfélek számát (5. sor). Ha nem sikerül, akkor az  halmaz üres lesz és 

a  értékét is zérusra állítja (9. és 10. sor). Ha sikerül megfelelő gráfcsomópont halmazt találni, akkor a 

halmazban levő csomópontokat kiválasztjuk (6. sor), illetve meghatározzuk, hogy ha a halmazba tartozó 

gráfcsomópontokat átmozgatnánk a másik halmazba, akkor mennyivel ( ), csökkentené az elvágott gráfélek 

számát (7. sor). A  érték az  halmaz "helpfulness" értéke lesz és  módon is szokták jelölni. 

A 13. sorban azt ellenőrzi az algoritmus, hogy sikerült-e egy nem üres  halmazt kiválasztani. Ha igen, akkor a 

kiválasztott csomópontokat átmozgatjuk a másik partícióba (14. sor), majd egy olyan gráfcsomópont halmazt (

, egyensúlyozó halmazt) keresünk a másik (nagyobb) partícióban, amelyiket ha az első partícióba mozgatunk, 

akkor kiegyensúlyozza a partíciók közötti csomópontszám különbséget és az elvágott gráfélek számát maximum 

 mértékben növeli meg. Ez utóbbi feltétel nagyon fontos, mert ez biztosítja a javulást! Ha sikerül ilyen 

halmazt találni, akkor az  halmazban található gráfcsomópontokat átmozgatjuk az első partícióba (17. sor) és 

megnöveljük a  értékét. Ha nem sikerül  halmazt találni, akkor az  halmaz csomópontjait 

visszamozgatjuk az eredeti partíciójukba és csökkentjük a  értékét. Ez a  csökkentés is vezethet 

zérushoz, így ez egy második megállítási feltételként is szolgál. 
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Természetesen az algoritmus legfontosabb lépései a "helpful" és az egyensúlyozó halmaz csomópontjainak 

kiválasztása. 

15.2.1. 15.2.1 "Helpful" halmaz kiválasztása 
 

Az algoritmus a két részgráfon függetlenül tud dolgozni és egy-egy üres halmazból indul ki, és egy szélességi 

kereséssel (breadth-first traversal) egy minimális feszítőfát (minimal spanning tree) határoz meg. Az algoritmus 

olyan szomszédos csomópontokat ad a halmazhoz, amelyek javítják vagy legalább is nem rontják az elvágott 

élek számát. Amikor egy gráfcsomópontot hozzáad a halmazhoz, akkor a szomszédos csomópontoknál frissíti a 

javulás (gain) értékeket. A halmaz bővítése három esetben áll le: 

• A "helpfull" halmaz "helpfulness" értéke ( ) elérte a  értéket. 

• A pozitív javulással (gain) rendelkező csomópontok elfogytak. 

• A halmaz mérete, a kiválasztott gráfcsomópontok száma, elér egy előre megadott értéket. 

15.2.2. 15.2.2 Egyensúlyozó halmaz kiválasztása 
 

Az egyensúlyozó halmaz kiválasztása egy kicsit nehezebb, mivel itt mindenképpen biztosítani kell, hogy az 

átvágott élek számát ne növeljük meg  mértéknél jobban. Az algoritmus csak a több csomópontot 

tartalmazó partícióban dolgozik három fázisban: 

• 1. fázis: Ebben a fázisban olyan csomópontokat gyűjtünk az  halmazba, amelyek nem rontják az átvágott 

gráfélek számát ( ). Ez a fázis akkor ér véget, ha az  halmaz elérte a szükséges méretet ( ) 

vagy nincs több ilyen csomópont. 

• 2. fázis: A következő lépés arra koncentrál, hogy olyan kisebb halmazokat ( ) találjon, amelyek 

"helpfulness" ( ) értéke zérus és így bármikor hozzáadható a  halmazhoz. A 175.a. ábra egy példát 

mutat arra, hogy ha csak egy gráfcsomópontot mozgatunk át egyik partícióból a másikba, akkor az átvágott 

gráfélek számát kettővel növeljük, de ha mind a három csomópontot átmozgatjuk egy másik partícióba, akkor 

az átvágott gráfélek száma nem változik. Az ilyen részgráfok által alkotott halmazokat "0-helpfulness" 

halmazoknak nevezik. Természetesen az ábrán mutatott elrendezésen kívül több további, hasonló részgráf 

létezik, melyek átmozgatása nem változtatja meg az átvágott gráfélek számát. Ez a fázis ilyen részgráfokat 

igyekszik találni.A 175. algoritmus tábla mutatja a 2. fázis lépéseit. Az algoritmus addig próbálkozik, amíg a 

 halmaz csomópontjainak száma el nem éri az  halmaz csomópontjainak számát, illetve amíg vannak 

még -nél nagyobb javulás (gain) értékű csomópontok (1. sor). Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a 

maximális javulás (gain) értékű csomóponttal létrehozza a  halmazt (2. sor). Ezután viszont már 

csak olyan csomópontot ad a  halmazhoz, amelyek javulás értéke nagyobb vagy egyenlő, mint zérus 
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(3-5. sorok). Ezzel biztosítjuk, hogy a  részhalmaz "helpfulness" értéke legrosszabb esetben is csak 

 lesz. Ez a keresés addig tart, amíg a  halmaz "helpfulness" értéke zérus vagy pozitív nem lesz, 

vagy a  és  halmaz csomópontjainak összege el nem éri a  halmaz csomópontjainak összegét 

illetve amíg van még zérusnál nagyobb javulás (gain) értékkel rendelkező csomópont.Ha a kialakított 

 halmaz "helpfulness" értéke nagyobb vagy egyenlő mint zérus (6. sor), akkor a  halmazt 

minden probléma nélkül hozzáadjuk az  halmazhoz (7. sor). Ennek hatására, más szomszédos csomópontok 

javulás (gain) értéke is megváltozik és frissíteni kell őket mindenhol, például a  listában levő 

halmazokban is. A  lista olyan  halmazokat tartalmaz, amelyeket korábban nem lehetett 

hozzáadni az  halmazhoz (22. sor), mivel a "helpfulness" értékük  vagy  volt. Általában egy ilyen 

frissítés hatására több korábbi  halmaz "helpfulness" értéke is zérus vagy pozitívvá válik.A 9. 

sorban azt vizsgáljuk, hogy a  halmaznak az  halmazhoz való hozzáadása után kell-e még 

csomópont az  halmazba. Ha igen, akkor a  listából próbálunk választani egy újabb  halmazt, 

azzal a feltétellel, hogy az  halmaz "helpfulness" értéke nagyobb vagy egyenlő mint zérus (9. sor). Ha a 

feltételek teljesülnek, akkor vagy teljesen (12-13. sorok) vagy az  halmaz néhány csomópontját adjuk 

hozzá az  halmazhoz (15-16. sorok). A 15. sorban az  halmaz csomópontjait úgy csökkentjük, hogy a 

halmaz teljes "helpfulness" értéke ne változzon!Ha a  halmaz "helpfulness" értéke nem pozitív vagy 

zérus, de ennek a halmaznak a csomópontjaival pontosan megvan az  halmazba szükséges csomópontok 

száma (19. sor), akkor a  halmazt szintén hozzáadjuk a  halmazhoz (20. sor). Ne feledjük, hogy a 

 halmaz "helpfulness" értéke legrosszabb esetben is csak  lehet.Végezetül ha a  

halmazt nem tudtuk hozzáadni az  halmazhoz, akkor eltároljuk későbbi próbálkozáshoz a  

listában. A jobb érthetőség kedvéért a 176. ábrán az algoritmus egy grafikus ábrázolása látható. 
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• 3. fázis: A legjobb esetben az 1. vagy a 2. fázisban sikerül annyi gráfcsomópontot az  halmazba gyűjteni, 

amennyi ellensúlyozza az  halmaz által átmozgatott csomópontok számát. Ha ez nem lehetséges, akkor 

végül egy mohó ("greedy") jellegű algoritmus próbálja befejezni a munkát. 

Természetesen előfordulhat, hogy az  halmazba olyan csomópontokat is kiválasztunk, amelyek az  

halmazzal érkeztek az aktuális partícióba, de fontos észrevenni, hogy az semmiképpen nem fordulhat elő, hogy 

az  halmaz összes csomópontját kiválasztjuk, mivel az  halmaz átmozgatása semmiképpen nem ronthatja az 

átvágott gráfélek számát -nél jobban. 

15.3. 15.3 A partíció formája 
 

A particionálás minőségére vonatkozóan két általános feltételt fogalmaztunk meg: 

• partíciók között egyenlő legyen a terheléselosztás és 
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• minimális legyen a kommunikáció a partíciók között. 

Ha ezeket a feltételeket adnánk meg egy optimalizációs algoritmus célfüggvényének sajnos az optimalizáció 

nagyon lassan konvergálna, nagyon lassan találna megoldást, mivel ezek a feltételek túl általánosak. Ez a 

probléma arra sarkalta a kutatókat, hogy találjanak olyan feltételt, amivel ha kiegészítjük a fenti két feltételt, 

akkor könnyebben lehet megoldást találni. 

Mielőtt a kiegészítő feltételről beszélnénk, tegyünk egy rövid kitérőt a matematikai megoldó algoritmusok felé. 

A mérnöki szimulációs problémákból kapott egyenletrendszereket párhuzamos környezetben általában iteratív 

módszerekkel szokták megoldani. Ide kapcsolódnak a domén dekompozíciós módszerek (domain 

decomposition) is, melyek kihasználják azt a lehetőséget, hogy párhuzamos környezetben való futtatás esetén a 

partíciók rendelkezésre állnak és így az eredeti problémát a partíciókon oldják meg speciális módon. A domén 

dekompozíciós módszer lényegében mesterséges peremfeltételek mellett, egymástól függetlenül végzi el a 

megoldást a partíciókon. Ez látható a 177.a. ábrán sematikusan. Fontos, hogy mindezt kommunikáció nélkül 

tudja megtenni. Természetesen így nem kapnánk meg az eredeti probléma megoldását, ezért ezután egy 

úgynevezett interfész problémát kell megoldani. Az interfész probléma csak a partíciók közötti peremeket veszi 

figyelembe. Az így kapott megoldása a következő iterációban a partíciók számára új peremfeltételeket ad meg. 

Majd újra meg kell oldani a partíciókon az eredeti problémát az új peremfeltételekkel. Ezt az iterációt addig kell 

folytatni, amíg a megoldás nem konvertál. Az iteráció további lépései a 177. ábrán láthatók. A 177.d. ábra a 

végső, konvergált megoldást mutatja. 

 

Ugyanakkor Vanderstraeten és munkatársai [80 és 81] megmutatták, hogy a domén dekompozíciós [82] 

megoldó algoritmusok konvergenciáját nagyban befolyásolja a partíció alakja. Hasonlóan, a különböző iteratív 

megoldó algoritmusoknál nagyon fontos, hogy a végeselem-háló elemeinek alakja milyen, mivel az elemek 

alakja befolyásolja a konvergencia sebességét. A "domain dekompozíciós" algoritmus esetén a partíciók az 

"interface probléma" elemei, és mivel az "interface problémát" is iteratív módon oldjuk meg, ezért a partíciók 

alakja itt is fontos. 

A előzőek alapján az alapvető két feltételhez egy extra feltételt csatolhatunk, mely segíti a partíciók alakjának és 

elrendezésének meghatározását. Általában az "aspect ratio" paramétert szokták használni kiegészítésképpen. Az 
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"aspect ratio" lefordítható mint oldalarány, de mint látni fogjuk többféleképpen is definiálható. Az egyik gyakori 

definíció [83] szerint egy poligon "aspect ratio"-ja a legnagyobb beleírható kör és a legkisebb köré írható kör 

arányával fejezhető ki. Sajnos ezt a fajta számítást elég nehézkes végrehajtani tetszőleges poligon esetén, így 

más módon szokták meghatározni. Követve Schlimbach[84] és Walshaw[85 és 86] gondolatmenetét, először is 

választani kell egy cél formát. Például 2D-ben egy négyzet. A négyzet kerülete  és területe 

. Így egy négyzet esetén az ideális kerület kifejezhető, mint 

 

Ezután válasszunk egy partíciót, mely egy tetszőleges poligon  és amelynek a kerülete  és területe . 

Ezek után az ideális "aspect ratio" a poligon esetén:  módon fejezhető ki. Ha az elérendő alak egy 

kör akkor az ideális "aspect ratio" értéke: 

 

Ezekből az látszik, hogy valójában csak a konstansban térnek el az "aspect ratio" értékek:  és 

. A módszernek nagy előnye, hogy könnyen kiterjeszthető 3D-be, például kockára vagy gömbre. 

15.3.1. 15.3.1 A módszer implementációja a JOSTLE-ban 
 

Ebben a bekezdésben azt tárgyaljuk, hogy az "aspect ratio" figyelembe vételét hogyan implementálták a 

JOSTLE szoftverben. A JOSTLE szoftvert még a 16.3. bekezdésben részletesen tárgyaljuk, itt csak az "aspect 

ratio"-ra vonatkozó részeket mutatjuk be. Érdekes megemlíteni, hogy ebben az implementációban a többszintű 

gráf particionálás minden szintjén figyelembe van véve az "aspect ratio". Elsőként érdemes megnézni, hogy 

Walshaw és munkatársai [85 és 86] hogyan fogalmazták meg egy általános alakra is az "aspect ratio"-t kifejező 

formulát: 

 

ahol  a partíciók száma,  a dimenziók száma (2 vagy 3) és 

 

Egy optimalizáló algoritmus számára ez a képlet lényegében leírja a célfüggvényt. Ugyanakkor ennek a 

formulának túlságosan nagy számítási igénye van, mivel a partíciók kerületét és területét is meg kellene 

határozni. Walshaw javasolt egy egyszerűsítést, amikor is feltételezzük, hogy a partíciók térfogata közel azonos 

lehet: 

 

ahol  a teljes végeselem-háló területe vagy térfogata. Ebben az esetben a (138) képlet átírható: 

 

alakra, ahol 

 

 indexében azért a "sablon" kifejezés szerepel, mivel egy adott alakhoz, sablonhoz való hasonlatosságot 

határoz meg a képlet. 
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A képlet tovább egyszerűsíthető, mivel egy partíció felülete két csoportba sorolható: a külső felület, amelyik 

lényegében megegyezik a végeselem-háló külső felületével és a belső felület, amelyik a partíciók közötti 

felületnek felel meg. Így: 

 

Mivel a (141) képletben a felületek összege szerepel ezért a (143) képlet segítségével felírható, hogy: 

 

ahol  a teljes végeselem-háló felületét jelöli. Így egy egyszerűbb formulát kapunk: 

 

ahol 

 

Mivel ebben a formulában csak a teljes végeselem-háló térfogata szerepel, így ha ezt a formulát használjuk mint 

egy célfüggvényt, akkor ez csak a partíciók felületét fogja optimalizálni. Ez egy kényelmes megoldás az 

implementálásnál, ahogy ezt a következő bekezdés is mutatja. 

15.3.1.1. 15.3.1.1 A gráfok kiegészítése az "aspect ratio" figyelembevételére 
 

Ha a gráfparticionálás során figyelembe akarjuk venni a partíciók "aspect ratio"-ját a (145) képlet alapján, a 

gráfokat is egy kicsit módosítani kell. A 12.4. bekezdésben már leírtuk, hogy a gráf csomópontjaihoz ( ) és 

éleihez ( ) tetszőleges súlyokat is rendelhetünk, melyek a csomópont vagy az él valamilyen tulajdonságát 

reprezentálhatja. Ebben az esetben a gráfcsomópontok tárolni fogják az adott végeselem térfogatát és a gráf élei 

pedig tárolják az általuk reprezentált "felületnek" a méretét. 

A 178.a. ábra egy végeselem-hálót mutat, míg a 178.b. ábra a végeselem-hálóhoz tartozó duális gráfot. A 

gráfban a  háromszöget a  gráfcsomópont reprezentálja, a  háromszöget a  gráfcsomópont és így 

tovább. Példaként meghatározzuk a  gráfcsomópont súlyát, ami a  háromszög felülete, lényegében a 

kerülete lesz: 

 

ahol a  az  és  végeselemes csomópontok közötti távolságot jelöli. Szintén példaként a  és  

gráfcsomópontok közötti él súlya egyszerűen az élhossz lesz: . A 178.c. ábra azt az esetet mutatja, amikor 

a  és  végeselemeket összekombináljuk a  elemmé, illetve a  és  végeselemeket a  végeselemmé 

kombináljuk össze. A  végeselemet a  gráfcsomópont reprezentálja az új duális gráfban, ahogy ez a 178.d. 

ábrán látható. A  és  gráfcsomópontok közötti gráfél súlya könnyen meghatározható: . Érdekes 

lehet még például az új  gráfcsomópont súlyának meghatározása: 

 

Ez az egyenlet lényegében azt írja le, hogy az új végeselem felülete úgy határozható meg, hogy a rész 

végeselemek felületét összeadjuk majd kivonjuk a rész végeselemek közötti közös felületet kétszer. 
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15.3.1.2. 15.3.1.2 Gráfél párosítás "aspect ratio" figyelembevételével 
 

Mivel a JOSTLE szoftver egy többszintű gráf particionáló módszert alkalmaz (lásd a 14. fejezetet), ezért 

érdemes azt is tárgyalni, hogy a gráf "coarsening", illetve az él párosítása ("edge matching") esetén hogyan lehet 

figyelembe venni az "aspect ratio"-t. Walshaw et al. [85 és 86] három algoritmust is javasoltak: 

• (angolul "Surface Matching" - SM) Ez az algoritmus lényegében megegyezik a "Heavy Edge Matching" 

algoritmussal (lásd 14.2.2. bekezdés), mivel azon él mentén elhelyezkedő gráf csomópontokat párosítja össze, 

amely él a legnagyobb él súllyal rendelkezik, jelen esetben a legnagyobb felülettel. A 179.a. ábra egy példát 

mutat arra, hogy a  háromszöget reprezentáló gráfcsomópont mellé azt a szomszédot választja ki az 

algoritmus, amelyik szomszédos háromszöggel a közös él hosszabb. 

• (angolul "Template Cost Matching" - TCM) Ez az algoritmus azon él végén elhelyezkedő csomópontokat 

párosítja össze, amelyek a legjobban minimalizálják a (138) képletet. Más szavakkal az algoritmus azt a két 

csomópontot választja ki egy gráfél mentén, amely csomópontokhoz tartozó végeselemek által alkotott 

geometriai forma "aspect ratio"-ja a legjobb. A 179.b. ábra jól mutatja, hogy ez eltérhet a felület párosítási 

algoritmus által választott éltől. 

• (angolul "Surface Cost Matching" - SCM) Végül a harmadik algoritmus a másodiktól csak abban tér el, hogy 

nem a (138) képlet, hanem a (145) képlet alapján végzi el a kiválasztást. 
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Walshaw és munkatársai végül a "Felület párosítás" algoritmust javasolták egy vizsgálat után. Bár azt is 

megjegyezték, hogy a három algoritmus közül egyik sem emelkedett ki. Úgy vélték, hogy elegendő az, ha az 

algoritmus valamilyen módon figyelembe veszi az "aspect ratio"-t és utána már nincs túl nagy különbség az 

eredményekben. 

15.3.1.3. 15.3.1.3 Kernighan-Lin-algoritmus "aspect ratio" figyelembevételével 
 

Ahogy azt a 14.4. bekezdésben is tárgyaltuk, a többszintű algoritmusok esetében a kezdeti particionálás után, 

amikor a kisebb gráfokból visszafelé haladunk az eredeti gráf felé és a kapott particionálást átvezetjük a gráfok 

között, akkor a partíciók határát módosítani/javítani is szoktuk. Erre az egyik legelterjedtebb algoritmus a 

Kernighan-Lin-algoritmus (lásd 15.1. bekezdést). Ebben a bekezdésben tárgyaljuk a Kernighan-Lin-algoritmus 

azon módosítását, amelyik figyelembe veszi az "aspect ratio"-t is. A JOSTLE szoftver szintén Fiduccia és 

Mattheyses [76] algoritmust használja és nem az eredeti Kernighan-Lin-algoritmust. Így csak egy  

gráfcsomópont átmozgatását vizsgálja a módszer, nem pedig egy gráf csomópont pár cseréjét. Legyen  a 

javulás (gain), ha a  csomópontot az aktuális  partícióból átmozgatjuk az  partícióba: 

 

ahol  az "aspect ratio" kiszámítását jelenti. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a javulás értéke 

nem egész szám lesz, mint az eredeti algoritmusban. A javulás kiszámítása a (138) képlet alapján lehetséges: 

 

Ez így egy nagyon komplex képlet aminek kiszámítása időigényes. Ezzel szemben ha a (145) képletet 

használjuk, akkor: 
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ahol  jelöli az  partíció és a  gráfcsomópont közötti gráfélek súlyainak összegét. Így a javulás (gain) 

megfogalmazása: 

 

Ennek a képletnek több jó tulajdonsága is van. Először is a képlet nem más mint az elvágott élek súlyainak 

összege, ahogy az az eredeti gráf particionálási problémában is szerepelt. Itt persze az élsúlyok az adott felületet 

reprezentálják. Ugyanakkor a függvény értéke csak a  gráfcsomóponthoz kapcsolódó élektől függ, így teljesen 

lokálisan számolható ki és nincs szükség a partíció többi részére. Ezáltal megőrződik a Kernighan-Lin-

algoritmus azon tulajdonsága, hogy lokálisan végzi a módosításokat és nincs szükség a teljes partíció ismeretére. 

Probléma még, hogy egy  csomópont egyik partícióból egy másik partícióba történő átmozgatása során 

többször is frissíteni kell, újra kell számolni a különböző  és javulás (gain) értékeket. A  csomópont 

átmozgatásának hatására a partíciók térfogata is megváltozik, ami elvileg azt eredményezheti, hogy az összes 

gráf csomópont értékeit frissíteni kell. Ennek a nagy mennyiségű számításnak az elkerülésére is több módszert 

javasoltak: 

• Surface Gain/Surface Cost (SGSC): Az első esetben elfogadjuk azt a feltételezést, amit a (145) képletnél 

tettünk, hogy a partíciók térfogata nagyjából mindig egyenlő. Ebben az esetben csak a  csomóponttal 

szomszédos gráfcsomópontok értékeit kell frissíteni. 

• Surface Gain/Template Cost (SGTC): A második esetben a csomópont kiválasztás során (a Kernighan-Lin-

algoritmusban az 5. lépésben) csak a (145) képletet használjuk, de miután a  csomópontot valóban 

áthelyezzük az egyik partícióból a másik partícióba, abban az esetben az összes gráf csomópont értékeit 

frissítjük a (138) képlet alapján. Így pontos értékeket kapunk a következő elem mozgatás során. 

• Local Template Gain/Template Cost (LTGTC): A harmadik esetben mindig a (138) képletet használjuk az 

értékek kiszámításánál, de csak az átmozgatott gráfcsomóponttal szomszédos gráfcsomópontok esetében. Ez 

azért lehetséges, mivel egy csomópont átmozgatásának hatása leginkább a szomszédos csomópontokban 

jelentkezik és egyre távolabb kisebb a hatás. Egy nagy hátránya van ennek a módszernek, hogy a további 

gráfcsomópont mozgatások során a kiszámított értékek egyre inkább pontatlanok lesznek. 

Walshaw és munkatársai arra jutottak, hogy ha az elemek felületei között nincs túl nagy eltérés, akkor nagyon 

hasonló eredményeket produkál a három algoritmus. Ugyanakkor, ha a legnagyobb és a legkisebb felületű 

elemek aránya nagy, akkor az LTGTC algoritmus a javasolt, ami 30-70%-ban jobb eredményt tud produkálni, 

mint a másik két algoritmus. 

A Fiduccia és Mattheyses [76] algoritmust tekintve még érdekes lehet, hogy a vödör-rendezést (bucket sorting) 

nem egész számokon kell végrehajtani, hanem valós számokon. Ebben az esetben egy "vödör" nem csak egy 

egész számhoz tartozó elemeket, hanem olyan elemeket tartalmazhat, melyek értéke egy intervallumba esik. Itt a 

nagyobb probléma az, hogy a felületek nagysága nagyban eltérhet egymástól és például egy adaptív végeselem-

háló esetén sok kis elem kerülhet egy vagy két vödörbe. Ebben az esetben ha a maximum és a minimum érték 

meghatározható, akkor az értékeket skálázni lehet, és könnyen meghatározható, hogy hány vödörre van szükség. 

15.3.1.4. 15.3.1.4 Particionálás JOSTLE-al "aspect ratio" figyelembevételével 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a particionálás során az "aspect ratio"-t is figyelembe veszi a JOSTLE által 

implementált gráf particionáló algoritmus, akkor a generált partíciók "aspect ratio"-ja 20-60%-al is jobb lehet, 

mint ha nem vesszük figyelembe. Ugyanakkor az algoritmus által átvágott élek száma nem mindig kevesebb, ha 

az "aspect ratio"-t figyelembe veszi az algoritmus. 

15.3.2. 15.3.2 Farhat módszer 
 

Farhat et al. [87 és 88] szintén foglalkozott azzal, hogy a partíciók alakja hatással van a "domain 

dekompozíciós" módszerek konvergenciájára. Ők azt javasolták, hogy a partíciókat valóban optimalizációs 

eljárás eredményeképpen kell létrehozni. Az optimalizációs eljárás által minimalizálandó célfüggvény három 

komponensből áll: 

 

ahol  az aktuális partíciók közötti kommunikáció mennyisége az  végeselem-hálóban,  a 

partíciók száma,  a végeselemek száma az -edik partícióban,  a végeselemek száma az  végeselem-

hálóban és  az "aspect ratio" értéke az aktuális partíciók esetén. Ha a függvényt a végeselem-hálót 

reprezentáló gráfra alkalmazzuk, akkor  az átvágott gráfélek száma,  az -edik partícióba eső 

csomópontok száma ( ) és az  meghatározásához a gráfcsomópontok koordinátáira is szükség van. Az 

,  és  faktorok a komponenseket tudják skálázni, hogy azonos nagyságrendűek legyenek, illetve 

fontosságukat lehet hangsúlyozni a választott faktorokon keresztül. Az "aspect ratio" meghatározására az alábbi 

képletet javasolták: 

 

ahol  a partíciók száma,  a dimenziók száma,  az elemek száma az adott partícióban,  egy elem 

középpontjának koordinátája és  a partíció középpontjának egy koordinátája. Ez a feltétel lényegében azt 

próbálja biztosítani, hogy a partíciók formája a kör vagy gömb alakjához hasonlítson a legjobban. A körnek és a 

gömbnek ideális a felület-terület aránya ("aspect ratio"), mivel a legkisebb felülethez a legnagyobb terület 

tartozik. Így a kör alakú partícióban az elemek a középpont körül csoportosulnak, a partíció középpontjától mért 

távolságuk a legkisebb. 

A (156) képletben megadott függvény minimalizálása több módszerrel is lehetséges, például a szimulált hűtés 

("simulated annealing") [89] módszerrel, melynek az előnye az egyszerűsége. A szimulált hűtés módszer egy 

kristályosodási vagy termodinamikai folyamathoz hasonlít [90]. Lényegében magas hőmérsékleten szabadabban 

mozoghatnak az atomok egy folyadékban. Ahogy hűtjük a folyadékot, az atomok egyre kevésbé tudnak 

mozogni, majd alacsony hőmérsékleten pedig kristályokba rendeződnek, melyek a folyadék rendszer energia 

minimumának felelnek meg. 

Az analógiának megfelelően az optimalizálandó rendszer is egy hasonló folyamaton megy keresztül és egyik 

energia állapotból ( ) egy másik energia állapotba kerülhet ( ) 

 

valószínűséggel, ahol  a Boltzmann állandó és  a hőmérséklet. Ha , akkor ez a valószínűség 

mindig nagyobb mint 1, ezért ezt az állapotváltozás a rendszerben mindig végbe megy. Ugyanakkor ez a 

függvény azt a lehetőséget is megteremti, hogy bizonyos valószínűséggel olyan állapotváltozások is végbe 

menjenek, amelyek nem csökkentik, hanem növelik a rendszer energiáját. Ezt szokták Metropolis algoritmusnak 

[91] is nevezni és ez lényegében megfelel a Kernighan-Lin-algoritmus lokális optimum elkerülő ("hill-

climbing") képességének. 

A szimulált hűtés módszer algoritmusát pseudo-kódban leírva a 158. algoritmus tábla mutatja be. Az 

algoritmusban az  energia állapot jelzi az aktuális, míg az  energia állapot az új állapotot. Itt kell 
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megjegyezni, hogy az algoritmusban a 8. sorban szereplő  függvény a (158) képlet szerint számol. 

Ezen kívül az algoritmus 13. sorában azt vizsgáljuk, hogy egy bizonyos hőmérsékleti szinten csak 

 mennyiségű sikeres változást fogadunk el. Lehet kevesebb sikeres állapotváltozás is, de ha 

elértük a  mennyiségű sikeres állapotváltozást, akkor a próbálkozásokat az adott hőmérsékleti 

szinten abbahagyjuk és a belső ciklusból kilépünk a 14. sorban. Ezután a hőmérsékletet csökkentjük a 17. 

sorában. Az algoritmusban a  értéke mindig kisebb mint egy, például: . A  

megválasztásánál figyelni kell arra, hogy ha túl kicsi értéket választunk, akkor túl gyorsan csökken a 

hőmérséklet. Ezzel szemben ha egyhez túl közeli értéket választunk, akkor pedig nagyon lassan konvergál a 

módszer. Ha egy adott hőmérsékleti szinten nem volt sikeres állapotváltozás (18. sor), akkor az algoritmus véget 

ér a 19. sorban. Az algoritmus akkor is véget ér, ha a maximális számú hőmérséklet változás is megtörtént (21. 

sor). 

 

A (156) és (157) képleteket nagyon sokszor ki kell számítani a szimulált hűtés algoritmusban, lényegében 

minden egyes próbálkozás során (lásd a 7. lépés a 158. algoritmusban). Az algoritmusban egy állapotváltozás 

azt jelenti, hogy egy végeselemet átmozgatunk az egyik partícióból egy másikba. Ugyanakkor fontos 

észrevenni, hogy a (157) képlet kiszámítása függ a végeselem-hálóban szereplő elemek számától. Egy részletes 

mérnöki szimuláció során az elemek száma nagyon nagy lehet, így a szimulált hűtés algoritmus lassú lesz. Ezt 

kiküszöbölendő a következő módosításokat lehet alkalmazni [92]: 

• A célfüggvényt nem kell teljes mértékben kiszámolni minden egyes lépésben. Ráadásul csak akkor kell 

módosítani, ha sikeres állapotváltozás volt, és akkor is csak az állapotváltozásnak megfelelően kell változtatni 

a célfüggvény értékét. 

• Csak a partíciók peremén elhelyezkedő elemek közül választ az algoritmus, amikor egy új állapotot próbál 

generálni. 

• A harmadik módosítás, hogy a partíció középpontját ( ) csak kezdetben és egy hőmérséklet változás után 

számoljuk ki újra pontosan. Mivel csak a peremen található elemeket mozgatunk, így feltehető, hogy a 

változás a (157) képletben kicsi lesz. Ha változás a célfüggvényben még is nagyobb lenne, akkor is ez egy 

rosszabb esetre vonatkozik, hiszen a partíció középpontját nem frissítjük, és így a biztonság javára tévedünk. 

Ezeket a módosításokat alkalmazva, egy olyan algoritmust kapunk, aminek a bonyolultsága majdnem a partíció 

peremén található elemek számával arányos és nem a végeselem-háló összes elemének számával. Azért csak 

majdnem, mivel egy hőmérséklet változás után a partíciók középpontjának kiszámítására az összes elem 

tényleges állapotát figyelembe kell venni. 

15.4. 15.4 Példák 
 

A 180.-182. ábrák azt mutatják, hogy a Kernighan-Lin-algoritmus főleg lokálisan képes javítani a partíciók 

minőségét. Ezzel szemben az "aspect-ratio" feltétel használata lehetővé teszi a teljes particionálás átrendezését, 

ahogy ez a 181.-184. ábrákon látható. Még a teljesen véletlenszerű és "scatter" módszerrel végzett 
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particionálásokból képes nagyon jó minőségű partíciókat generálni. A 183. ábrán az is látható, hogy azért az 

"aspect-ratio" módszer sem mindenható, mivel a bordák háló esetében amikor 4 felé vágtuk, a zöld színű 

partíció 4 szigetből áll. 
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Végül a 7. tábla mutatja, hogy a javító algoritmus használata után a partíciók peremén található csomópontok 

száma hogyan alakul. A táblázatban a KL a Kernighan-Lin és az AS az "aspect-ratio" javító algoritmusokat 

jelöli. 
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16. 16 Programok és implementációk 

 

Ebben a fejezetben néhány ismert implementációt tárgyalunk, mivel ezeken keresztül lehet bemutatni, hogy az 

előző fejezetekben tárgyalt módszerek javítása, kombinációja konkrétan hogyan és milyen módon valósultak 

meg. Így ezek az implementációk esettanulmányként is szolgálnak. A fejezetben főleg a többszintű módszereket 

tárgyaljuk. 

Az itt tárgyalt témához kapcsolódó cikkek alapján, az alábbiakban egy rövid történeti áttekintést adunk ezen 

módszerek fejlődéséről. A többszintű módszerek egyik első változatát Barnard és Simon [64] publikálta. 

Hendrickson és Leland [65] szerint ez alapozta meg az ő kutatásukat és ez inspirálta, hogy kifejlesszék a 

CHACO szoftvert. A CHACO szoftvert a 16.1. bekezdésben tárgyaljuk. A cikkekből arra lehet következtetni, 

hogy erre a munkára épít Karypis és Kumar cikke [66], melyben egy többszintű módszert mutatnak be. Ez 

módszer még csak kettőbe vágást használ, de ezt követi egy újabb cikk [67], melyben már több-irányú vágást 

(k-way partitioning) használnak a többszintű módszer mellett. Ezek a módszerek a METIS szoftverben lettek 

implementálva és a 16.2. bekezdésben mutatjuk be a részleteket. Vélhetően ezzel párhuzamosan fejleszti ki 

Walshaw és Cross a JOSTLE szoftvert[68]. A JOSTLE szoftver részleteit a 16.3. bekezdés mutatja be. 

Ez a fejezet két további érdekes implementációt is tárgyal. A PARTY szoftvert [78, 79 és 93] a 16.4. 

bekezdésben tárgyaljuk, míg a SCOTCH implementációt [94] a 16.5. bekezdésben. 

16.1. 16.1 CHACO módszer 
 

A CHACO szoftverben implementált többszintű módszer nagyon hasonló az alap algoritmushoz, amit a 14. 

fejezetben tárgyaltunk. A program először egy gráf "coarsening" lépést hajt végre a 14.2.1. bekezdésben 

publikált módon. Hendrickson és Leland [65] szerint is a kezdeti particionálás sokféle lehet, de ők a spektrális-

biszekciót javasolták, illetve a spektrális módszer egy módosított változatát [53]. Ezt követi az "uncoarsening" 

lépés, kombinálva egy javító algoritmussal. A CHACO szoftvernek az adja meg a jelentőségét, hogy a spektrális 

módszert kiterjesztették, illetve a javító algoritmus a Kernighan-Lin-módszernek egy általánosított változatát 

dolgozták ki. 

16.1.1. 16.1.1 Gráf vágása négy részre spektrális alapon 
 

A CHACO szoftverben implementálták azt a lehetőséget, hogy nem csak kettőbe, hanem négy részre is fel lehet 

vágni a gráfot [95]. Ebben az esetben nem csak a második legkisebb, hanem harmadik legkisebb sajátértéket is 

fel kell használni. A spektrális gráf kettőbe vágás problémának az eredeti megfogalmazását a (90) képlet adja 

meg. Ha egyszerre négybe szeretnénk felvágni a gráfot, akkor az optimalizációs probléma a következő alakot 

ölti: 

 

aminek megoldása viszonylag egyszerű, ha  és  az  mátrix sajátvektorai, nem egyenlőek a legkisebb 

sajátvektorral ( -el) és ezen kívül a vektorokat skálázzuk -nel. Például bebizonyítható, hogy ha 

 

ahol  és  a második és harmadik legkisebb sajátvektora az  mátrixnak, akkor  minimális értéke 

 és ebben az esetben a feltételek is automatikusan teljesülnek. 
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Hendrickson és Leland azt is megmutatta, hogy ha 

 

vektorokat választjuk, akkor is automatikusan teljesülnek a feltételek, és ugyanazt a minimumot adják. 

Valójában így egy megoldás csoportot kapunk, mivel a  paramétertől függően több megoldás is létezik. 

Természetesen ekkor az a kérdés, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni, hiszen csak egy megoldásra van 

szükségünk. Hendrickson és Leland azt javasolta, hogy a  szög segítségével megoldható, hogy bár az eredeti 

képletben (90 képlet)  és  folytonos értékek, de ezeket a következő feltétellel a diszkrét megoldás értékeihez 

lehet közelíteni: 

 

Így a minimalizálási problémát kiegészítjük ezzel a feltétellel: 

 

Végül egyetlen probléma maradt, hogy ennek a feladatnak az eredménye továbbra sem diszkrét, de valahogy 

mégis 4 különböző részre kell felvágni a gráfot. A kettőbe vágásnál használt módszer sajnos itt nem 

használható. Ebben az esetben a módszer alapja az, hogy a fenti extra feltétel miatt az  és  értékek 

valószínűleg -hez és -hez vannak közel és ezekből a számpárokból lényegében pontokat lehet létrehozni 

a síkban, ahogy ez a 185 .ábrán is látható. Ezután az  és a  pontok közötti távolságokat 

határozzuk meg és az alapján rendeljük az egyes pontokat a 4 különböző partícióhoz, hogy minimalizáljuk 

 pontok távolságát az  pontoktól [96]. Más szavakkal a gráf csomópont abba a partícióba 

kerül, amelyik  ponthoz közelebb van. 
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16.1.2. 16.1.2 Gráf vágása nyolc részre spektrális alapon 
 

A nyolc részre vágás spektrális alapon nagyon hasonlóan fogalmazható meg: 

 

ahol már a negyedik legkisebb sajátvektort ( ) is használjuk a megoldásban. Természetesen itt is szükség van 

a (166) képletben megadott feltételre, hogy lehetőleg diszkrét megoldást kapjunk. 

A fentiek alapján látható, hogy az algoritmus működik  és  partíciók esetén. Ugyanez igaz  esetén, de 

sajnos a módszer nem általánosítható nagyobb partíciószámra! 

16.1.3. 16.1.3 Kernighan-Lin-módszer általánosítása több partícióra 
 

A Kernighan-Lin-módszert (lásd 15.1. bekezdés) és annak Fiduccia és Mattheyses [76] módosítását már 

tárgyaltuk. A Chaco szoftver a Fiduccia és Mattheyses algoritmust általánosította a következők szerint: 

• Az algoritmus tetszőleges számú partíciót tud kezelni. Ha az algoritmust  partíció esetén tárgyaljuk, akkor 

 különböző gráf csomópont mozgatás lehetséges, így ugyanennyi adatszerkezetre van szükség. 

Egy adatszerkezet megegyezik a Fiduccia és Mattheyses által javasolt vödör-rendezett (bucket-sorted) 

adatszerkezettel. Egy csomópont átmozgatásának kiválasztásánál ezekből az adatszerkezetekből választja ki a 

legnagyobb javulás (gain) értékkel rendelkezőt. A javulás (gain) értéke több partíció esetén, amikor az -edik 

gráf csomópontot mozgatnánk az  partícióból a  partícióba: 
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ahol  a  gráfcsomópont partíciója,  az  és  csomópontok közötti gráfél súlya és  az  és 

 partíciók közötti élekre vonatkozó költség faktor.Ugyanakkor az algoritmus arra is figyel, hogy ne 

alakuljon ki túl nagy különbség a különböző partíciókhoz tartozó összsúlyok viszonylatában. Az algoritmus 

akkor tekinti kiegyensúlyozottnak a partíciókat, amikor a legnagyobb és legkisebb összsúllyal rendelkező 

partíció közötti különbség kisebb, mint a maximális csomópont súly. 

• Módosított feltétel, hogy mikor ne legyen további csomópont mozgatás a partíciók között. Az algoritmus 

elsődlegesen akkor fejezi be a csomópontok mozgatását a partíciók között, amikor már nincs több lehetőség, 

hogy egy nagyobb összsúllyal rendelkező partícióból egy kisebb összsúlyú partícióba történjen a mozgatás. 

Az algoritmus akkor is engedi a csomópont mozgatást ha a partíciók kiegyensúlyozottak, a fenti feltétel 

alapján.Ugyanakkor egy második feltételt is vizsgál az algoritmus. Az algoritmus meghatározza az összes 

partícióra, hogy az aktuális összsúly érték mennyire tér el a szükséges összsúlytól negatív és pozitív 

értelemben. Az algoritmus meghatározza a negatív eltérések minimumát és a pozitív eltérések maximumát. 

Ha a minimum és maximum közötti érték túl nagyra növekszik, akkor is befejeződik a csomópontok 

mozgatása az aktuális ciklusban. 

• Az algoritmus bevezetett egy véletlenszerűséget, amivel robusztusabbá tették az algoritmust. Mivel az 

általánosított algoritmusnál egy gráf csomópont több partícióba is kerülhet, ezért általában több olyan 

mozgatás is lehetséges, amelynél a javulás (gain) azonos. Így nehéz eldönteni, hogy melyik csomópontot 

válassza az algoritmus. A probléma feloldására azt vezették be, hogy a csomópontok  értékeinek 

kiszámítását véletlen sorrendben végzi az algoritmus, és így az is véletlen, hogy a 174. ábrán látható lista 

szerkezet elejére melyik csomópont kerül. A választásnál az algoritmus a listából majd az első elemet 

választja. 

• Amikor csak kis számú csomópontot mozgat az algoritmus, a számítások jelentős részét újra lehet használni, 

ezzel csökkentve az algoritmus számítási idejét. Az algoritmus azt a megfigyelést használja ki, hogy elegendő 

a  értékét újraszámítani annál a csomópontnál, amelyiket átmozgatott az algoritmus, és az ezzel a 

csomóponttal szomszédos csomópontoknál. Ez azzal az eredménnyel is jár, hogy a vödör-rendezést csak 

egyszer kell végrehajtani teljesen, egy csomópont választási ciklus legelején. Később már csak módosítani 

kell ezt a rendezést. Ezzel a módszerrel az algoritmus teljes futási idejét több mint 30%-al le lehet 

csökkenteni [65]. 

• Végül "késleltetett" számítást használ az algoritmus, ami szintén csökkenti az algoritmus számítási idejét. 

További általános észrevétel, hogy a legtöbb gráfcsomópontot, amelyek egy partíció belsejében vannak, az 

algoritmus soha nem használja, így tulajdonképpen nem kellene kiszámolni hozzájuk a  értéket. 

Lényegében szinte csak a perem menti gráfcsomópontok esetén érdekesek a  értékek meghatározása és 

módosítása. A 186. ábrán látható gráf esetében a a  és  csomópontok "vannak a peremen", míg a másik 

partícióban a ,  és  csomópontok számítanak perem csomópontnak. Ezt a fontos észrevételt már mások is 

megtették, de az a probléma, hogy nagyon nagy mennyiségű számítást igényel a partíciók peremén 

elhelyezkedő gráfcsomópontok megállapítása. 
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Ugyanakkor lehetőség van kihasználni, hogy többszintű gráf szerkezet áll rendelkezésre. Először is a 

legkevesebb csomópontot tartalmazó gráf esetén minden csomópontot perem csomópontnak jelöl az 

algoritmus. Amikor egy "uncoarsening" lépést végrehajt az algoritmus, akkor a kisebb gráfban található 

perem csomópontokból a nagyobb gráfban is perem csomópontokat generál. Ezután, minden alkalommal 

amikor az itt tárgyalt javító algoritmus lefut, akkor a perem csomópontokat újra megvizsgálja, hogy még 

mindig perem csomópontok-e. Ez a vizsgálat már csak kevés számítást igényel. Szintén fontos, hogy a  

értéket csak a perem csomópontok esetében számolja ki az algoritmus. Mivel a perem csomópontok száma 

sokkal kevesebb mint a partíción belüli csomópontok száma, így nagy mennyiségű számítást lehet 

megspórolni a  értékek kezdeti kiszámításánál. Ha egy perem csomópontot átmozgatunk egyik partícióból 

egy másik partícióba, akkor a  értékeket az algoritmus, a korábban tárgyaltak szerint egyszerűen 

módosítja. Persze az is előfordulhat, hogy egy perem csomópont átmozgatása után egy nem perem 

csomópontnál is frissíteni kellene a  értéket. Az előzőek alapján viszont tudjuk, hogy ezek nem állnak 

rendelkezésre. Így az algoritmus ezeknél a csomópontoknál csak "késleltetve" számolja ki a  értékeket, 

akkor amikor szükséges. 

16.1.4. 16.1.4 További módszerek 
 

A CHACO szoftver által implementált további módszerek: 

• Lineáris sorrend módszer, lásd 9.2. bekezdést; 

• "Scatter" sorrend módszer, lásd 9.3. bekezdést; 

• Véletlen módszer, lásd 9.4. bekezdést; 

• Rekurzív inerciális kettőbe vágás, lásd 13.1. bekezdést; 

• Rekurzív spektrális kettőbe vágás, lásd 12.8. bekezdést; 

• Kernighan-Lin-módszer, lásd 15.1. bekezdést. 

A rekurzív inerciális felvágás és a rekurzív spektrális felvágás módszerek speciális tulajdonsága ebben az 

implementációban, hogy ahogy a 16.1.1. és 16.1.2. bekezdésekben már tárgyaltuk nem csak kettőbe, hanem 

négybe, illetve nyolcba is fel tudják vágni a gráfokat. 

16.2. 16.2 METIS módszer 
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Amit ebben a fejezetben METIS módszernek nevezünk az valójában többféle algoritmus implementációja, így 

egy program családról beszélhetünk valójában. Ebben a bekezdésben két módszert tárgyalunk. Az első esetben a 

[66] referenciát vesszük alapul, mely egy módosított többszintű módszer és a gráf kettőbe vágását alkalmazza. 

Ez a módszer a pmetis szoftverben lett implementálva. A második módszert a [67] referencia tárgyalja és a 

kmetis szoftverben lett implementálva. A két módszer időben is nagyjából egymást követte a kifejlesztésük 

során. A METIS program család többi komponensét máshol tárgyaljuk (lásd 17.5. bekezdést és 19. fejezetet). 

16.2.1. 16.2.1 A pmetis implementáció 
 

A pmetis implementáció egy többszintű módszer, melynél három alapvető problémát kell megoldani: a gráf 

"coarsening" fázist, a kezdeti particionálást és a gráf "uncoarsening" és javítás fázist. A következő 

bekezdésekben ezeket vesszük sorra. 

16.2.1.1. 16.2.1.1 A "coarsening" fázis pmetis-ben 
 

A METIS program család egyik legfontosabb újítása volt, hogy újfajta gráf "coarsening" módszereket 

javasoltak. Karypis és Kumar [66] javasolta a "Heavy Edge Matching" módszert , amit a 14.2.2. bekezdésben 

már tárgyaltunk, a "Light Edge Matching" (lásd 14.2.3. bekezdést) és a "Heavy Clique Matching" (lásd 14.2.4. 

bekezdést) módszereket is. Ezen módszerek alapján az egyre kevesebb gráf éleket tartalmazó gráfok generálása 

addig folyik, amíg a gráfcsomópontok száma kb. 100-nál kisebb nem lesz. 

16.2.1.2. 16.2.1.2 Kezdeti particionálás pmetis-ben 
 

Az ezután következő kezdeti particionálásra is több módszert javasolt Karypis és Kumar. Az általuk javasol és 

implementált módszerek mindegyike csak kettőbe vágja a gráfot, de természetesen ezt rekurzívan tudják 

megtenni: 

• spektrális kettőbe vágás: A módszert már tárgyaltuk a 12.8. bekezdésben. 

• gráf növesztő algoritmus: Angol nevén "Graph Growing Partitioning" (GGP). Az algoritmus alapvetően egy 

tetszőleges gráf csomópontból indul, amit az egyik partícióhoz rendelünk. Ezután mindig a már kiválasztott 

gráf csomóponttal szomszédos csomópontokat rendeljük ugyanahhoz a partícióhoz. Ez lényegében megfelel a 

gráf szélességi bejárásának ("breadth-first traversal"). A kiválasztást és hozzárendelést addig folytatjuk, amíg 

a gráf csomópontok fele, vagy a gráfcsomópontok összsúlyának felét hozzá nem rendeltük az egyik 

partícióhoz. Mivel a módszer érzékeny arra, hogy mely gráf csomópontból indul, ezért tíz darab 

véletlenszerűen választott gráf csomópontból generált partíció közül a legjobbat választja az algoritmus. Az 

így kapott partíciót a program még egy módosított Kernighan-Lin-algoritmussal javítja (lásd lentebb). Mivel a 

kezdeti particionálást a legkevesebb gráf csomópontot tartalmazó gráfon végezzük el, ezért ezek a 

próbálgatások és a javítás is nagyon gyors lesz. 

• mohó gráf növesztő algoritmus: Angol nevén "Greedy Graph Growing Partitioning" (GGGP). A módszert 

már tárgyaltuk a 12.6. bekezdésben, de itt ismét elővesszük, és a "pmetis" általi implementációt ismertetjük. 

Ez az algoritmus a Kernighan-Lin-algoritmusnál definiált javulás (gain) értéket használja. Az algoritmus egy 

tetszőleges csomópontból indul, majd kiszámolja minden szomszédos csomópontra a javulás (gain) értékét, 

vagyis, hogy ha az adott csomópontot hozzáadjuk a partícióhoz, akkor az elvágott gráf élek számában milyen 

változás következne be. A már a partícióhoz rendelt csomópontokkal szomszédos gráf csomópontok javulás 

értékeit ezután sorba rendezzük. Ezután a legnagyobb javulást eredményező gráf csomópontot rendeljük a 

partícióhoz. Végül a javulás (gain) értékét frissítjük a kiválasztott csomóponttal szomszédos minden más gráf 

csomópontnál. Az érdekesség ennél a módszernél, hogy ugyanazokra az adatszerkezetekre van szükség mint a 

Kernighan-Lin-algoritmusnál. Ez a módszer is érzékeny a kezdő csomópont kiválasztására, így itt négy 

különböző csomópontból indulva generál partíciókat az algoritmus, majd azt választja amelyik a legkevesebb 

gráfél átvágást adja. 

16.2.1.3. 16.2.1.3 Javító algoritmusok pmetis-ben 
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A másik fontos újítás a "pmetis" implementációban a Kernighan-Lin-algoritmus további módosítása, amit az 

"uncoarsening" lépésben használ a program. Természetesen alapvetően a METIS programcsalád is a Fiduccia és 

Mattheyses [76] módosítást implementálja, kiegészítve néhány további gyorsító megoldással: 

• Az eredeti Kernighan-Lin-algoritmusban a gráfcsomópontok cseréje és jelölés addig folyik, amíg jelöletlen, 

vagyis szabad csomópontot talál (lásd a 15.1.1. bekezdésben a 6. lépése az algoritmusnak). Ugyanakkor a 

"pmetis" implementációban a csomópontok cseréje leáll, ha az utolsó 50 lépésben az elvágott gráfélek száma 

nem csökkent. Ezt a számot kísérletekkel határozták meg. Ennek a korai leállításnak az előnye, hogy így 

jelentősen csökkenteni lehet a Kengihan-Lin-algoritmus számítási idejét. 

• A kísérleteik során Karypis és Kumar [66] azt tapasztalta, hogy a legnagyobb csökkenés az átvágott gráfélek 

számában az első iterációban történik meg, így egy úgynevezett egy-lépéses Kernighan-Lin-módszert (KL(1)) 

is javasoltak. 

• Következő módosításban azt javasolták, hogy elegendő csak a partíciók peremén található gráfcsomópontokat 

figyelembe venni a különböző számításoknál és cseréknél. Hasonlóan a CHACO módszerhez ebben az 

esetben is csak a perem csomópontoknál számoljuk ki és frissítjük a  értékeket. Ezt a módszert perem 

Kernighan-Lin-módszernek (Boundary Kernighan and Lin, BLK) nevezték el. Természetesen ebben az 

esetben is lehetősgé van arra, hogy csak egy iterációt hajtsunk végre, amit a BLK(1) módon jelöltek. 

• Végül az előzőek egyesítéseként egy hibrid megoldást BLK(*,1) is javasolták. Ebben az esetben, amíg a gráf 

kis méretű, addig a BLK módszert kell használni, majd később át kell váltatni a BLK(1) módszerre. A 

kísérletek alapján a Karypis és Kumar arra jutott, hogy a két módszer között akkor kell váltani, amikor a 

peremen elhelyezkedő gráfcsomópontok száma meghaladja az eredeti gráf összes gráf csomópontjának 2%-

át. 

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy ez az implementáció csak kettőbe tudja vágni a gráfokat. Természetesen ez 

nincs így, hanem az ismertetett módszert rekurzívan használja az implementáció. Így például, ha négybe 

szeretnénk vágni a gráfot, akkor az implementáció a gráfot először kettőbe vágja a többszintű módszer teljes 

végrehajtásával ("coarsening" - kezdeti partícionálás - "uncoarsening" javítással). Ezután a kapott rész gráfokra, 

külön-külön újra lefuttatja a teljes többszintű módszert ("coarsening" - kezdeti partícionálás - "uncoarsening" 

javítással). A módszert szokták többszintű rekurzív kettőbe vágásnak is nevezni, angol nevén "Multi Level 

Recursive Bisection" (MLRB). Ezt a megoldást mutatja sematikusan a 187. ábra is. 

 

16.2.2. 16.2.2 kmetis implementáció 
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A "kmetis" implementáció arról kapta nevét, hogy a partíciókat nem kettőbe vágással, hanem -darabba 

vágással hozza létre. Ebben az esetben nem csak az okozza a problémát, hogy a "coarsening" után a kezdeti 

particionálásnál, hogyan generáljuk a partíciókat, hanem a javítás során egyszerre  partíció között kell a gráf 

csomópontokat csereberélni. A javításra a CHACO módszernél tárgyaltunk egy megoldást, de nyolcnál több 

partíció esetén már nagyon bonyolult és költséges az algoritmus, így egy másik megoldást ismertetünk. 

16.2.2.1. 16.2.2.1 A "coarsening" fázis kmetis-ben 
 

A kmetis implementációban a "coarsening" fázis két esetben ér véget: 

• a gráf csomópontjainak száma kisebb lesz, mint , ahol  a partíciók száma; vagy 

• a gráf csomópontjainak számában a csökkenés kisebb mint 0.8-szoros. 

Egy másik fontos változtatás ebben az implementációban, hogy a "Heavy Edge Matching" algoritmusnak egy 

fejlettebb változatát is tartalmazza. Ezt szokták "Modified Heavy Edge Matching, illetve "Sorted Heavy Edge 

Matching" módszernek is nevezni [69]. Ez a módszer csak annyiban különbözik az eredeti módszertől, hogy 

először a csomópontokat sorba rendezzük a fokszámuk alapján és ebben a sorrendben alkalmazzuk a HEM 

módszert. Egy csomópont fokszámát a hozzá kapcsolódó élek száma adja meg. Ez a módszer csökkenti a 

generált gráfban az átlagos fokszámot a csomópontoknál. 

16.2.2.2. 16.2.2.2 Kezdeti particionálás kmetis-ben 
 

Elméletileg egy lehetséges megoldás lenne az, hogy a gráfot addig alakítjuk kisebb és kisebb gráfokká, amíg 

már csak  darab csomópontot tartalmaz. Ennek a módszernek nagy előnye lenne, hogy a -darabba 

particionálás nagyon könnyű, hiszen egy-egy csomópont egy-egy partícióhoz tartozik. Amiért nem ezt szokták 

alkalmazni, hogy általában egy bizonyos szint után nagyon lelassul a kisebb gráfok generálása, mivel egyre 

nehezebb jó párosításokat találni. A másik probléma, hogy ha el is jutunk egy olyan gráfig, amiben csak  

darab csomópont van, sajnos egyáltalán nem biztos, hogy a csomópontok súlya egyenlő, vagy egyáltalán közel 

egyenlő lenne. Ezért is alkalmazzák az előző bekezdésben ismertetett megállítási feltételt. 

Ezzel szemben valahogy mégis particionálni kell  darabba egy kis gráfot. Karypis és Kumar [67] azt javasolta, 

hogy egyszerűen alkalmazzuk kettőbe vágó particionáló algoritmusokat olyan módon, hogy a partíciók közötti 

súlyok megoszlása nem egyenlő. Az ehhez szükséges keret algoritmus a 16.2.2.2. algoritmus táblán látható, 

mely csak kis módosításokat tartalmaz a 2. algoritmus táblán látható algoritmsuhoz képest. A jelen algoritmus 

táblán a 3. sorban a  függvény az osztás eredményénél kisebb legnagyobb egész számot határozza meg. 

A 4. sorban található BISECTION függvény hívja meg a 16.2.1. bekezdésben tárgyalt kezdeti particionáló 

algoritmusok valamelyikét. A keretalgoritmusnak a működését egy példán szemléltetjük. Az identáció jelöli, 

hogy a rekurzív függvényhívások során melyik hívási szinten vagyunk. 

 

ITERRÁCIÓ(M, 3, 1) 

    k1 = 1 

    (M', M'') = BISECTION(M, 1/3) 

    ITERRÁCIÓ(M', 1, 1) 

        M1 

    ITERÁCIÓ(M'', 2, 2) 

        k1 = 1 

        (M', M'') = BISECTION(M, 1/2) 

        ITERRÁCIÓ(M', 1, 2) 

            M2 

        ITERRÁCIÓ(M'', 1, 3) 

            M3 

 

A kezdeti particionáló algoritmusoknál remélhető, hogy megfelelő minőségű particionálást tudnak biztosítani, 

de ugyanakkor Simon és Teng [31] megmutatta, hogy akár hogyan is adaptáljuk a kettőbe vágó algoritmusokat, 

hogy -darabba vágják fel a gráfot vannak olyan esetek, amikor az így kapott eredmény nagyon távol van az 

optimális esettől. A mérnökök szerencséjére viszont az is bebizonyítható, hogy végeselem-hálókból generált 

gráfok esetében a módosított kettőbe vágó algoritmusok legalább ugyanolyan hatékonyak lehetnek mint esetleg 

más -darabba vágó algoritmusok. 
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16.2.2.3. 16.2.2.3 Javító algoritmusok kmetis-ben 
 

A 16.1.3. bekezdésben már tárgyaltunk a Kernighan-Lin-algoritmus egy általánosítását. Ugyanakkor ez a 

módszer  partíció esetén  darab listát tart nyilván a partíciók közötti lehetséges csomópont 

mozgatások miatt. Sajnos szinte minden művelet után az összes listát frissíteni kell, illetve az algoritmus 

komplexitása is , ahol  a gráf élek száma. Így ez a módszer igazából csak kis  esetén működik 

hatékonyan. 

A kmetis implementáció egy újfajta módosítását tartalmazza a Kernighan-Lin-algoritmusnak. A továbbiakban 

Karypis és Kumar [67] munkáját követjük. Ehhez a következő fogalmakat kell bevezetni. Tegyük fel, hogy a 

 gráf csomópontjait a  vektor particionálja, abban az értelemben, hogy az  elem adja meg, 

hogy a  gráf csomópont melyik partícióhoz tartozik. Definiáljunk minden  gráf csomóponthoz egy 

szomszédságot: . A  csomópont a gráf éleken keresztül szomszédos más csomópontokkal, amelyek a  

csomópont partíciójától eltérő partíciókba tartoznak. Ezt jelöljük  módon. Ezen partíciók vektora a 

szomszédság, melyet matematikailag a következőképpen lehet leírni: 

 

Ha a  csomópont egy belső csomópont, akkor . A másik extrém eset, hogy  vektorban az elemek 

száma megegyezik a  csomópont fokszámával, a hozzá kapcsolódó élek számával. Ebben az esetben minden 

szomszédos elem más-más partícióban található. 

Továbbá minden  csomópont esetében kiszámítjuk a javulást (gain). Vegyünk minden  csomópontot, 

amelyek szomszédosak a  csomóponttal és a  partícióhoz tartoznak (  és ). Ekkor a  

és az  csomópontok közötti gráf élek súlyainak összeg: , ami a  csomópont külső fokszáma a  

partíció viszonylatában. Hasonlóan kiszámolható a belső fokszám: , ami a  és  csomópontok közötti 

gráf élek súlyainak összege úgy, hogy teljesítik a  feltételt, vagyis, hogy ugyanabba a partícióba 

tartoznak. Ezután a  csomópontnak a  partíció viszonylatában a javulás: 

 

A 188. ábrán lehet szemlélteti a fenti fogalmakat. Tegyük fel, hogy az -es csomópont esetén határozzuk meg a 

szomszédságot: , a külső fokszámot az . partíció viszonylatában:  és a . partíció 

viszonylatában: , illetve a belső fokszám: . 
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Mivel nem csak a javulást (gaint) kell javítania az algoritmusnak, hanem a csomóponti súlyok egyensúlyát is, 

ezért megfogalmaztak két egyensúlyi feltételt is. Az egyensúlyi feltételek azt mondják ki, hogy a  

csomópontot akkor szabad csak mozgatni az  partícióból a  partícióba, ha az alábbi két feltétel teljesül: 

 

ahol  a  partícióban levő csomópontok súlyainak összege,  a  csomópont súlyát jelenti, és 

 

illetve  az eredeti, legfelső szintű gráf csomópontjainak száma. Lényegében minden partíció esetén egy alsó 

és egy felső korlátot adunk meg. Kísérletek alapján a kmetis implementációban a  értékét -ra 

választották meg, ami 3%-os eltérést enged meg az egyensúlyhoz képest. Ezen definíciók után két javító 

algoritmust tárgyalunk: 

• "Greedy Refinement"-módszerA "Greedy Refinement" (GR) módszer a Kernighan-Lin-módszer egy 

egyszerűsített változata. A Kernighan-Lin-módszer egyik legnagyobb erőssége, hogy nem csak javító cseréket 

enged, hanem olyan csomópont cseréket is enged, melyek után az átvágott gráfélek száma esetleg növekszik. 

Ez tulajdonképpen a "hill-climbing" képessége az algoritmusnak és lehetővé teszi, hogy az algoritmus ne 

ragadjon le egy lokális optimumnál. Ehhez a tulajdonsághoz szükség van arra az adatszerkezetre, mely tárolja 

a lehetséges cserék listáját (lásd 15.1.1. bekezdés). A fentiek alapján ebben a listában lehetnek olyan cserék, 

melyek rontják az átvágott gráfélek számát, de összességében a lista megfelelő számú elemének cseréje 

javulást fog eredményezni. Más oldalról megközelítve ezt a problémát azt mondhatjuk, hogy a Kernighan-

Lin-algoritmus lényegében gráf csomópontok csoportjait (klasztereit) cseréli fel a partíciók között. Ebből jött 

az ötlet Karypis és Kumar számára, hogy mivel a többszintű módszerek esetén az eredeti gráf kivételével 

minden más gráfban egy csomópont valójában több csomópontot reprezentál a "coarsening" miatt, így ezen 

csomópontok cseréje valójában csomópont-csoportok cseréje vagy mozgatása a partíciók között, és ezekben 
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az esetekben is csak a mindig pozitív javulást eredményező cserék érdekesek. Ezt a gondolatot követve, a 

"Greedy Refinement" módszerben elhagyták a lista adatszerkezetet és ha az algoritmus talál olyan 

csomópontot, aminek az átmozgatása egy másik partícióba pozitív javulást eredményez és nem rontja a 

partíciók közötti egyensúlyt, akkor azt a csomópontot rögtön át is mozgatja az algoritmus. A módszer leírását 

a 1. algoritmus tábla adja meg. Az algoritmus csak azokat a csomópontokat vizsgálja, amelyek a partíció 

peremén vannak és . Ugyanakkor a csomópont átmozgatása csak bizonyos feltételek teljesülése 

esetén következhet be. Az első feltétel (4. sor) azt korlátozza, hogy csak olyan partícióba lehet átmozgatni a 

 csomópontot, amelyiknél nem sérülnek a 177. és 178. egyensúlyi feltételek. A második feltétel esetén (6-8. 

sorok) az átmozgatás csak akkor lehetséges, ha a külső fokszám nagyobb mint a belső fokszám vagy az 

átvágott élek száma nem változik de a partíciók közötti egyensúly javul. 

 

• "Global Kernighan-Lin Refinement"-módszerA "Global Kernighan-Lin Refinement" (GKLR) módszer főleg 

azt a hiányosságot akarta korrigálni, hogy a "Greedy Refinement" módszer nem képes előre nézni és egy 

későbbi jobb megoldásért akár időlegesen is rontani az elvágott gráfélek számán. Így a "Global Kernighan-

Lin Refinement" algoritmusban megjelent egy globális sor, mely miatt az algoritmus nagyban hasonlít az 

eredeti Kernighan-Lin-algoritmusra. A részleteket a 2. algoritmus tábla mutatja be. A 3. sorban található 

feltétel egy kompromisszum eredménye. Elvileg minden a peremen található gráf csomópontot vizsgálhatna a 

módszer, de ezt túlságosan időigényesnek találták. A másik megoldás az lenne, hogy csak azokat a 

csomópontokat venné figyelembe az algoritmus, melyeknél biztos, hogy javulna az elvágott gráf élek száma. 

Ebben az esetben viszont az algoritmus megint elvesztené az a képességét, hogy negatív javulást is 

figyelembe tudjon venni. Ezért a 3. sorban az a feltétel van megadva, hogy azokat a  csomópontokat 

vizsgálja az algoritmus, melyeknél a szomszédos partíciókra vonatkozó külső fokszámok összege nagyobb 

mint a belső fokszám. Ez a feltétel teret enged annak a lehetőségnek, hogy később akár negatív javulást is 

figyelembe tudjon venni az algoritmus. Az ilyen módon kiválasztott csomópontok esetében a javulás (gain) 

értékeként a maximális javulást tároljuk el egy globális sorban. A maximális javulás (gain) a bármelyik 

partícióra vonatkozó legnagyobb külső fokszám ( ) és a belső fokszám közötti különbség (lásd 4. és 5. 

sor).A csomópontok kiválasztásánál a globális sorból a legnagyobb javulást "igérő" csomópontot választja az 

algoritmus (lásd 11. sor). Fontos megjegyezni, hogy ekkor még csak a csomópontot választottuk ki. Ezután 

kell meghatározni, hogy melyik partícióba szeretnénk átmozgatni a csomópontot. A 12. sorban 

megfogalmazott ciklus meghatározza a javulást mértékét a kiválasztott csomóponttal szomszédos minden 

partícióra vonatkozóan, de csak azoknál, amelyeknél a csomópont átmozgatása nem járna a 177. és 178. 

egyensúlyi feltételek megsértésével. Itt előfordulhat az, hogy a legnagyobb javulást eredményező mozgatás 

hatására a partíciók egyensúlya felborulna és ezért bár ezen javulás érték alapján lett kiválasztva a globális 

sorból a csomópont, de valójában kimarad a 12-14. sorok között megadott ciklusból. Végül az ebben a 

ciklusban meghatározott maximális javulás alapján kerül kiválasztásra az a partíció, amelyikbe a 11. sorban 

kiválasztott csomópontot át kellene mozgatni. Ez az algoritmus is nagyon hasonlít abban az eredeti 

Kernighan-Lin-algoritmusra, hogy csak jelölést alkalmaz, eltárolja a kiválasztott csomópontot és cél partíciót 

egy listában és nem hajtja végre azonnal a mozgatást. Ez a jelölés és vizsgálat addig tart, amíg van még 

jelöletlen csomópont vagy az utolsó  darab egymás utáni lépésben csak olyan csomópontot és partíciót 

sikerült választani, amelyiknél a javulás értéke negatív volt.Ezután, a 22. sorban az eltárolt csomópontokból 

annyit választunk ki, amennyinek a mozgatása maximális javulást eredményezne. Ha ez a javulás pozitív 

akkor az algoritmus végre is hajtja. Majd a folyamat kezdődik elölről.Megjegyzések: Az algoritmus úgy van 

megfogalmazva, hogy a vizsgálandó perem csomópontokat csak az iteráció elején határozza meg és azok 

listáját nem módosítja később. Ez valószínűleg a számítási mennyiség csökkentése miatt lett így kialakítva. 
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Fontos észrevétel még [62], hogy az algoritmus nem fog tökéletesen működni abban az esetben, ha a 

partíciókban található csomópont összsúlyok eredetileg nincsenek egyensúlyban. 

 

16.3. 16.3 A JOSTLE módszer 
 

A JOSTLE implementációt a Greenwich Egyetemen fejlesztette ki Chris Walshaw és Mark Cross[97]. Először 

1995-ben jelent meg. JOSTLE szintén egy többszintű, gráf particionáló módszert implementál, de több 

különböző érdekes kiegészítést és módosítást is tartalmaz más módszerekhez képest. 

16.3.1. 16.3.1 A "coarsening" fázis JOSTLE-ban 
 

A gráf "coarsening" fázisban JOSTLE is a "Heavy Edge Matching" gráfcsomópont párosítás!nagy súlyú élek 

mentén (lásd 14.2.2. bekezdést) algoritmust használja az egyre kevesebb gráf csomópontot tartalmazó gráfok 

létrehozására. Az eredeti algoritmuson annyit módosítottak, hogy ha egy gráf csomópontból kiindulva két 

azonosan nagy súlyú gráfél is létezik, akkor ezek közül azt választja, amelyik a kisebb fokszámú gráf 

csomóponthoz csatlakozik. Az algoritmus így próbálja meg elkerülni azokat a gráf csomópontokat, amelyek sok 

éllel kapcsolódnak sok másik gráf csomóponthoz. 

16.3.2. 16.3.2 Kezdeti particionálás JOSTLE-ban 
 

A 16.2.2.2. bekezdésben már tárgyaltuk azt a lehetőséget, hogy a kezdeti particionálást olyan gráfon végezzük 

el, amelyben pont annyi gráf csomópont van mint ahány darabba particionálni akarjuk a gráfot. Karypis és 

Kumar azért vetette el ezt a módszert, mivel a "kmetis" implementáció "uncoarsening" és javító algoritmusai 

feltételezik, hogy a partíciókban található összsúlyok nagyjából egyenlőek. Hasonló problémába ütközött Gupta 

[71] is. Gupta megoldása az volt erre a problémára, hogy többször kell végrehajtani "coarsening" és 

"uncoarsening" lépéseket, amíg egy viszonylag jó egyensúlyban levő kezdeti partícionálást nem kapunk. 

Mindezek ellenére a JOSTLE implementáció azt a módszert használja, hogy a "coarsening" fázist addig végzi, 

amíg csak  darab gráf csomópont marad a partícióban. Így a particionálás könnyen végrehajtható, mivel egy 

gráf csomópontot egy partícióhoz kell csak rendelni. A JOSTLE esetében azért lehet megengedni ezt az 

egyszerű kezdeti particionálást, mivel a javító algoritmus a partíciókban levő gráf csomópontok súlyainak 

összegét is figyelembe veszi és megpróbálja kiegyensúlyozni azokat. 
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16.3.3. 16.3.3 Javító algoritmusok JOSTLE-ban 
 

A JOSTLE implementáció legnagyobb újítása a többi módszerhez képest a speciális javító algoritmusa. Az 

algoritmus két megfigyelésre épül. Az egyik fontos megfigyelés az volt az évek során, hogy egy 

particionálásból, amelyben a partíciók összsúlyai nem egyenlőek - vagy más szavakkal kiegyensúlyozatlan - 

könnyebb jobb minőségű particionálást készíteni javító algoritmusokkal, mintha tökéletesen egyenlő súlyú 

partíciókat tartalmazó particionálásból indulnánk ki. Ez könnyen belátható, hiszen egy kiegyensúlyozott gráfban 

egy csomópont átmozgatása az egyik partícióból egy másik partícióba bár javíthatja az elvágott gráfélek számát, 

de biztos, hogy elrontja a partíciók kiegyensúlyozottságát. A másik megfigyelés arra vonatkozik, hogy a 

többszintű módszerek esetében, mivel a különböző számú csomópontokat tartalmazó gráfokon dolgozunk, így a 

javítás fokozatos lesz és ez szintén jobb minőségű particionálást tud eredményezni. 

A JOSTLE algoritmus akkor tekinti kiegyensúlyozottnak a particionálást, ha a gráf csomópontok súlyainak 

összege minden partícióban kisebb vagy egyenlő mint egy célérték: 

 

ahol  a  partícióban levő gráf csomópontok súlyainak összege és a  célérték az -edik szintű gráfra: 

 

ahol  az -edik szintű gráf csomópont súlyainak összege,  a partíciók száma és  a felsőbb szinten 

levő gráf csomópontjainak száma. Ezt az értéket Walshaw és Cross [68] egy két dimenziós strukturált 

végeselem-háló tökéletes particionálása alapján vezette le és lényegében azt adja meg, hogy a partíciók súlya 

nagyjából eltérhet az ideális értéktől a peremen található gráf csomópontok súlyainak összegének a felével. Ezek 

után kifejezhető a megengedhető kiegyensúlyozatlanság mértéke, ami a célérték és az optimális partíció súly 

aránya: 

 

Ugyanakkor ez a képlet a legfelső szintű gráfnál ( ) nem számolható ki, hiszen nincs -edik szintű gráf 

felette. Erre az esetre vagy tökéletes kiegyensúlyozottságot szoktak előírni ( ), vagy a gyakorlatban egy 3 

százalékos eltérést. Így valójában a megengedhető kiegyensúlyozatlanság mértékét a következőképpen szokták 

megfogalmazni: 

 

A JOSTLE a partíciók kiegyensúlyozásához a Hu és munkatársai [98] által publikált módszert alkalmazza, mely 

gyorsabban képes konvergálni mint egy diffúziós módszer. (A diffúziós módszerek leírását lásd a 18. 

fejezetben.) Ehhez a módszerhez először is definiálni kell a partíció gráfot. Legyen a partíciók száma: . A 

partíció gráfban ( ) a gráf egy csomópontja egy partíciót reprezentál ( ) és két gráf 

csomópont között van egy gráf él, ha a két partíciónak van közös pereme. Ezen kívül minden csomóponthoz 

hozzárendelünk egy súly értéket ( ), amely az -edik partíció összsúlyát reprezentálja. A partíció gráfra egy 

példa a 189. ábrán látható. 
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Továbbá az  és  csomópontok közötti élekhez is tartozik egy érték ( ), mely azt fogja kifejezni, hogy 

mennyi csomóponti súlyértéket kell átmozgatni az  partícióból a  partícióba. Természetesen az is igaz, hogy 

. Az átlagos partíció súly, amit minden partícióban el kellene érni kifejezhető, mint: 

 

és így az átmozgatandó súlyok nagysága: 

 

Ha a (186) egyenletekből  darabot sikerül kielégíteni, akkor az utolsó természetesen automatikusan 

teljesülni fog, így a független egyenletek száma . Ugyanakkor mivel az ismeretlenek száma a partíció gráf 

éleinek számával ( ) egyezik meg, ami azt is jelenti majd, hogy több ismeretlenünk van mint egyenletünk, 

mivel általában . Így a végtelen sok megoldás közül azt keressük, amelyik egyben minimalizálja a 

partíciók közötti adatmozgatást. Matematikailag ez azt jelenti, hogy a mozgatandó elemek Euklideszi normáját 

minimalizáljuk. A probléma ezek után úgy fogalmazható meg, hogy a következő egyenletet kell megoldani: 

 

ahol a  a partíció gráf Laplace mátrixa (lásd 12.8. bekezdést) és . A lineáris egyenletrendszert 

többféleképpen is meg lehet oldani, de a JOSTLE-ban a konjugált gradiens módszert [99] használják. Az 

egyenletrendszer megoldása után meghatározható az  és  él mentén átadandó súlyértékek nagysága: 

. 

Ez az algoritmus azt határozza meg, hogy mennyi csomóponti súlyt kell a partíciók között mozgatni. A JOSTLE 

implementáció először ezt határozza meg, majd egy javító algoritmussal végzi el magát a mozgatást. 

Természetesen a gráf csomópontok átmozgatása során előfordulhat, hogy egy kapcsolat eltűnik két partíció 

között, vagyis egy él eltűnik a partíció gráfból. Ebben az esetben, hogy az algoritmust felgyorsítsák, az ezen él 

mentén átmozgatandó elemeket visszaadják a forrás partíciónak, majd a partíció gráfot ismét kiegyensúlyozzák 

a fenti algoritmussal. Ugyanakkor ezen ismételt kiegyensúlyozások számát is korlátozták az implementációban, 

hogy ne alakulhasson ki esetlegesen végtelen ciklus. 

A gráf csomópontok konkrét mozgatását egy Kernighan és Lin jellegű algoritmus végzi, melynek leírása a 196. 

algoritmus táblán látható. Természetesen az alap algoritmus itt is sokkal inkább a Fiduccia és Mattheyses [76] 

módosításra hasonlít. JOSTLE is vödör-rendezett duplán-kapcsolt listákat használ, de a listában az elemek nem 

csak a javulás (gain), hanem a súlyuk alapján is rendezve vannak. Pozitív javulás esetén a legkisebb súlyú 

csomópontok kerülnek legelőre, illetve negatív javulás esetén a legnagyobb súlyú csomópontok kerülnek 

legelőre a listában. A listában egy csomópont indexét a következő módon lehet meghatározni a javulás előjelétől 

függően: 

 

ahol  a legnagyobb súlyt reprezentálja,  a  csomópont súlya és  a  csomópontnál kiszámolható 

javulás (gain). Ez rendezés egyedi lesz. Például ha , akkor mivel , így 

 

és 
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Szavakban ez azt jelenti, hogy a  javulással (gain) rendelkező  csomópont indexe biztos hogy kisebb lesz, 

mint egy olyan  csomópont indexének az alsó korlátja, amelyiknél a javulás . 

További fontos módosítás, hogy az algoritmus valójában két bináris fa szerkezetet használ: a jelölt 

csomópontokat tartalmazó  fát (candidate tree) és a már megvizsgált csomópontokat tartalmazó  fát 

(examined tree). A rendezett listák illetve "vödrök" ezekbe a fa szerkezetekbe kerülnek beillesztésre, ahogy ez a 

190. ábrán is látható. Az algoritmus csak a gráf peremén található csomópontokat veszi figyelembe és először a 

 fában helyezi el őket. 

A 196. algoritmus táblán látható algoritmus akkor áll le, amikor már nem tud több csomópontot mozgatni a 

partíciók között. Az algoritmus 5. sorában a legmagasabb javulás értékkel rendelkező csomópontot választja ki. 

A 6. sorban használt, csomópont mozgatásra vonatkozó elfogadási feltétel: 

 

ahol  a legnagyobb összsúllyal rendelkező partíció súlya,  az  partícióból a  partícióba 

átmozgatni szükséges súlyok értéke,  a  csomópont súlya,  a -edik partíció összsúlya és  a 

korábbiakban meghatározott célérték. Az első feltétel akkor engedi a csomópont mozgatását a két partíció 

között, hogy ha a partíciók még nincsenek a célérték alatt ( ) és a mozgatás csökkenteni fogja a 

korábbiakban meghatározott szükséges csomóponti súly mozgatások ( ) mennyiségét. Ha fenti feltételekből 

egyik sem igaz, akkor elméletileg a csomópontot rögtön át kellene rakni az  fába, a már megvizsgált 

csomópontok közé, az algoritmus 23. sora alapján. Azért csak elméletileg, mivel itt van egy fontos különbség 

azon csomópontok között melyek két partíció határán fekszenek és amelyekkel több partíció is szomszédos. Az 

utóbbi esetben az adott csomópontot nem csak egy partícióba lehet átmozgatni, hanem többe is. Ezért a több 

partíció peremén fekvő csomópontok esetében, amikor a fenti feltétel elutasítja a csomópont átmozgatását az 

egyik partícióba, akkor a csomópontot nem rögtön tesszük át az  fába, a már megvizsgált csomópontok közé, 

hanem visszarakjuk a  fába, de azzal a javulás (gain) értékkel, ami a következő partícióba való 

átmozgatáshoz tartozik. Ezt mindaddig ismételjük, amíg az algoritmus vagy sikeresen át nem tudja mozgatni a 

csomópontot az egyik szomszédos partícióba, vagy meg nem próbálta az átmozgatást mindegyik szomszédos 

partícióba. Ha egyik szomszédos partícióba sem lehet átmozgatni a csomópontot a fenti feltételek alapján, csak 

ekkor kerül át a csomópont az  fába. 

Ha sikerült kiválasztani a gráf csomópontot, akkor az algoritmus 8. sorában a választott csomópontot át is 

mozgatjuk a cél partícióba és ezen állapot alapján módosítjuk a partíciók súlyait, illetve a javulás (gain) 

értékeket frissítjük. A javulás (gain) értékek módosítása természetesen azzal járhat, hogy egyik listából vagy 

"vödörből" egy másik listába kell helyezni a csomópontokat. Ugyanakkor fontos, hogy a listák közötti 

áthelyezések csak az adott fán belül történnek, ekkor nincs áthelyezés a  fából az  fába! Ezen kívül, ha egy 

új csomópont kerül a partíció peremére, akkor azt rögtön beillesztjük a  fába a többi perem csomópont közé a 

megfelelő helyre. A belső ciklus elvileg addig tart amíg a lehetséges csomópontokat tartalmazó  fa ki nem 

ürül. Ugyanakkor a belső ciklus korábban is leállhat. A belső ciklus a futása során nyilvántartja a legjobb 

partíció állapotot és az eddig meghatározott mozgatásokat egy  listában. Ha későbbi iterációkban az 

algoritmus egy jobb partíció állapotot talál, akkor az  listát eldobjuk. Az  lista azért kell, hogy ha a 

csomópont mozgatások még sem tudnák javítani a partíciók minőségét, akkor a 25-27. sorokban vissza tudjuk 

csinálni ezeket a mozgatásokat. Ezzel szemben, ha jobb minőségű partíciót találtunk, akkor az  listát 

eldobhatjuk, így helyben hagyva ezeket a mozgatásokat. A partíciók minőségét a következő feltétellel 

határozták meg a JOSTLE-ban: 
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ahol  az eddigi legjobb particionálásban az elvágott gráfélek száma,  az aktuális particionálásban az 

elvágott gráfélek száma,  a korábbiakban tárgyalt célérték,  az eddigi legjobb particionálásban a 

legnagyobb partíció összsúly és  az aktuális legnagyobb partíció összsúly. 

A első feltétel azt határozza meg, hogy ha az aktuális particionálásban a legnagyobb partíció súlya még mindig 

nagyobb mint az előírt célérték, de kisebb mint amekkora az eddig legjobb particionálásban volt, akkor ezt 

mindenképpen egy jobb particionálásnak fogadjuk el. A második feltételben azt vizsgáljuk, hogy ha az elvágott 

gráfélek száma csökkent, akkor egy jobb particionálást találtunk. Végül a harmadik feltétel azt adja meg, hogy 

ha nem tudjuk csökkenteni az elvágott gráfélek számát, de a legnagyobb partíció összsúlya csökken akkor is egy 

jobb particionálást kaptunk. 

A 18. sorban, a fentiekhez kapcsolódóan, egy olyan feltétel van megfogalmazva, hogy ha az elvágott gráfélek 

száma túlságosan megnövekedne, akkor előbb véget ér a belső ciklus és a  lista alapján visszacsináljuk a nem 

jóvá hagyott csomópont mozgatásokat. 

A 28-31. sorokban először minden csomópontot átmozgatunk az  fába, majd az  fából lesz a  fa, amely a 

következő iterációban a lehetséges vagy jelölt csomópontokat tartalmazó fa lesz és az üres  fából lesz az  

fa. 

 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 194  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

16.4. 16.4 A PARTY implementáció 
 

A PARTY szoftver [78, 79 és ] egyik legfontosabb algoritmusát, a "helpful-set" javító algoritmust a 15.2. 

bekezdésben már tárgyaltuk. Ebben a fejezetben néhány további érdekes algoritmust mutatunk be. A PARTY 

szintén implementálja a következő módszereket: 

• Optimális módszer, lásd 9.1. bekezdést; 

• Lineáris sorrend módszer, lásd 9.2. bekezdést; 

• "Scatter" sorrend módszer, lásd 9.3. bekezdést; 

• Véletlen módszer, lásd 9.4. bekezdést; 

• A "greedy" módszer, lásd 11. bekezdést; 

• Rekurzív koordináta kettőbe vágás, lásd 10.1. bekezdést; 

• Kernighan-Lin-módszer, lásd 15.1. bekezdést; 

• Mohó gráf növesztő algoritmus, lásd 16.2.1.2. bekezdést, amit ebben az implementációban "gain" alapú 

módszernek neveznek. 

A PARTY implementáció még egy érdekes módszert tartalmaz, amit a következő bekezdésekben tárgyalunk. 

16.4.1. 16.4.1 Buborék módszer 
 

Ez a módszer nagyban hasonlít ahhoz, amikor a particionáló algoritmus figyelembe veszi az "aspect-ratio"-t 

(lásd 15.3. bekezdést). Az alapötlet, hogy minden partíció esetében egy középpontot választunk, majd a 

szomszédos gráf csomópontokat több iterációban a középpont által reprezentált partícióhoz rendeljük. Mivel a 

partíciók úgy növekednek mint egy buborék, ezért innen származik a módszer neve. Az iterációk addig tartanak, 

ameddig minden csomópontot az egyik partícióhoz nem rendeltük. Természetesen az növesztett partíciók alakja 

nem lesz ideális, ezért a partíciók létrehozása után újraszámoljuk a középpontot. Az a csomópont lesz a partíció 

középpontja, amelyik a legközelebb van mindegyik csomóponthoz az adott partícióban. Ebben az esetben a 

közelséget úgy értjük, hogy hány gráf élen keresztül érhető el. Az így meghatározott új középpontokból újabb 
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partíciókat lehet növeszteni. A partíció növesztést és új középpont számítást addig kell ismételni, amíg el nem 

érjük azt az állapotot, hogy a középpontok nem változnak. 

A módszer nagyon kompakt partíció formákat hoz létre, ugyanakkor ennél a módszernél semmi nem garantálja, 

hogy a partíciókhoz rendelt csomópontok száma egyenlő lesz. Ennek megoldására egy diffúziós módszert (lásd 

18.3. bekezdést) is hozzáadtak az algoritmus végéhez, ami kiegyenlíti a partíciókban található csomópontok 

számát. 

16.5. 16.5 A SCOTCH implementáció 
 

A SCOTCH szoftver több, már eddig is tárgyalt algoritmust implementál: 

• Rekurzív kettőbe vágás, lásd 10.1. bekezdést; 

• A Kernighan-Lin-módszernek a Fiduccia-Mattheyses módosítását, lásd 15.1.3. bekezdést; 

• Mohó gráf növesztő algoritmus, lásd 16.2.1.2. bekezdést; 

• Diffúziós módszer, amit a 18.3. bekezdésben tárgyalunk majd; 

• A többszintű módszer (lásd 14. fejezetet) mellett egy úgynevezett sáv ("band") módszert is implementáltak. 

Ez a módszer a javító algoritmusoknak ad egy újfajta keretet. A módszer egy kezdeti particionálásból 

bizonyos szélességű gráf sávot határoz meg úgy, hogy a gráf csomópontok adott távolságon belül vannak a 

gráf peremtől. Az így kapott sáv gráfon ezután el lehet végezni a javítást. 

A SCOTCH implementáció további újításait a 19. bekezdésben tárgyaljuk, ahol a párhuzamos particionálással 

foglalkozunk. 

16.6. 16.6 Példák 
 

A 191-195. ábrákon látható, hogy a jostle, pmetis és kmetis implementációk nagyon hasonló eredményt 

produkálnak a példa végeselem-hálók esetében. A 8. táblán is látható, hogy az eredmények nagyon hasonlóak, 

ugyanakkor általában jobbak az előző fejezetekben tárgyalt eredményeknél. Mindezek ellenére ezek a 

módszerek is képesek szigetek generálására, vagyis hogy egy-egy partíció több darabból áll. 
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17. 17 A gráf particionálás problémái 

 

Bár több nagyon jó minőségű szoftver is elkészült az évek során a gráfok particionálására, ahogy ezt az előző 

fejezetben is tárgyaltuk, de a kutatók felismerték, hogy több probléma is van a gráf particionálási módszerekkel. 

A következőkben főleg Hendrickson [100 és 101] munkáját követjük a probléma bemutatásában. 

Az egyik probléma, hogy a kutatók elfogadták, hogy a gráfban egy él elvágása közvetlenül azt jelenti, hogy az 

elvágott részek között egy darab kommunikáció jön létre. Lényegében egy-az-egyes megfeleltetést feltételeztek. 

Ugyanakkor valójában az elvágott élek száma nincs közvetlen kapcsolatban a kommunikáció "mennyiségével". 

A problémát a 196. ábra szemlélteti. Az ábrán egy gráf látható, amit két darabba vágunk. A vastagon kiemelt 

vonalak az elvágott élek, melyből hat darab van. Elméletben ez azt jelentené, hogy a 1. partíció hat darab adatot 

küldene át a 2. partíciónak. Valójában az ábrán a szürkével jelölt gráf csomópontok nem kétszer, hanem csak 

egyszer küldik át adataikat a másik partícióba, hiszen ha már egyszer átküldték az adatot egy másik 

számítógépre vagy processzorra, akkor az ott rendelkezésre áll. Így ebben az esetben a valóságos kommunikáció 

mennyisége csak négy. 

Lényegében amikor az átvágott gráf élek számát minimalizáljuk, akkor nem vesszük figyelembe, hogy több él is 

ugyanazt az információ áramlást jelöli a partíciók között, így ez a módszer általában túlbecsüli a kommunikáció 

mennyiségét. 
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Ehhez kapcsolódó probléma, hogy a kommunikáció mennyisége nincs közvetlen kapcsolatban a kommunikáció 

"költségével". Ez abból adódik, hogy egy üzenet küldése során szükség van egy elindulási időre (start-up time), 

mely késleltetést (latency) okoz, illetve a küldött adatok mennyisége is befolyásolja a küldési időt. A gráf 

particionálás a küldött adatok mennyiségét minimalizálja, de a "start-up" időt például nem tudja figyelembe 

venni. 

Ezen felül, bár minimalizálni próbáljuk a kommunikációt, de nem biztosítjuk, hogy a kommunikáció is 

egyensúlyban legyen. Jelen esetben az lehet a probléma, hogy bár remélhetőleg minimum mennyiségű 

kommunikációt hoz létre a particionálás, de arra nincs tekintettel, hogy az egyik partíciónak esetleg sokkal több 

üzenetet kell elküldenie, mint egy másik partíciónak. 

További probléma lehet, hogy a partíciók közötti üzenetek milyen útvonalon jutnak el egyik partícióból egy 

másik partícióba. Általában nem a távolság okozza a problémát, hanem hogy több hálózati eszközön kell 

átmennie az üzenetnek. Minden ilyen eszköz további késleltetést adhat hozzá az üzenetküldési időhöz. Ezt a 

problémát a particionálás egyáltalán nem veszi figyelembe, de a partícióknak a számítógépekhez, illetve 

processzorokhoz való rendelése során csökkenthető ez a probléma. Általában arra törekszünk, hogy 

kommunikációra csak szomszédos partíciók között legyen szükség. Például ha a 197.a. ábrán látható hálózatba 

vannak a számítógépek összekapcsolva, akkor a 197.b. ábrán látható partíció hozzárendelés a számítógépekhez 

kedvezőbb lehet, mint a 197.c. ábrán látható hozzárendelés. Az első esetben a  partíciót az , a  

partíciót az  és a  partíciót az  számítógéphez rendeljük hozzá. A szomszédok közötti 

kommunikációban mindig kettő darab hálózati eszköz vesz részt. A 197.c. ábrán látható elrendezésnél a  és 

 partíciók közötti kommunikáció három darab hálózati eszközön megy keresztül.3 

                                                           
3Természetesen azt is érdemes megfontolni, hogy a 197.a. ábrán látható középső hálózati eszköz minden kommunikációban részt vesz. 
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A fő probléma, hogy a gráf particionáló módszer lényegében a kommunikáció valamifajta "összességét" 

minimalizálja, de ez valójában nem a megfelelő célfüggvény amit minimalizálni kellene. Felmerülhet az a 

kérdés, hogy ezek után miért működik a gráf particionáló módszer? Erre a válasz három részből tevődik össze: 

• Először is a végeselemes hálókból generált gráfok esetén a csomópontoknak kevés szomszédja van. Ez a 

tulajdonság abban segít, hogy az átvágott élek minimalizálására épülő, de rosszul sikerült vágás hatását képes 

csökkenti. 

• Másodszor a végeselemes hálókra jellemző a nagyfokú geometriai lokalitás, vagyis az elemeket reprezentáló 

gráf csomópontok geometriailag közel vannak egymáshoz. 

• Harmadszor a végeselemes hálók általában elég homogének, így a különböző felvágott részek is nagyjából 

hasonlóak lesznek. 

Egy kitekintésként nézzük meg, hogy ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a particionálás eredménye 

mennyire "katasztrofális" lesz. Például kábel-membrán szerkezetek (lényegében sátor szerkezetek) [102] esetén 
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a szerkezetet reprezentáló végeselemes háló egy- és két-dimenziós elemeket is tartalmaz. Az egy-dimenziós 

elemek a kábel elemek és a két-dimenziós elemek a membrán felületek. Ezekben a szerkezetekben a kábel 

elemek "távoli" pontokat tudnak összekötni. Egy példa kábel-membrán szerkezet a 198.a. ábrán látható. Ezt az 

árnyékoló megoldást a Seville Expo-n [103] használták 1992-ben. Ha a végeselemes hálót egy duális gráffal 

reprezentáljuk és spektrális módszerrel particionáljuk kettőbe, akkor az eredmény a 198.b. ábrán látható. Az 

ábra meglepő eredményt mutat, mivel az egyik partíció lényegében szigetek csoportjaiból áll. A helyzet javul, 

ha a kmetis (198.c. ábra) vagy pmetis (198.d. ábra) implementációt használjuk, bár a kábel és membrán elemek 

találkozásánál a két módszer körbevágta a találkozási pontot, ahogy ezt a 198.c. ábrán egy körrel is jelöltük. 

Ezeket a "körbevágásokat" a 17.2. bekezdésben magyarázzuk meg. A mostani példa szempontjából az a fontos, 

hogy a "hagyományos" gráf reprezentáció "hagyományos" módszerrel történő felvágása rossz eredményekhez 

vezethet. 

 

További probléma lehet, hogy az egyszerű gráf particionálás nem tudja kezelni a következő problémákat: 

• Többszintű számítások: Ez az eset talán leggyakrabban az összetett fizikai számításokban (multi-stage 

simulation) nyilvánul meg, ahol több különböző, de összefüggő jelenséget kell szimulálni, például folyadék-

szerkezet interakció (fluid-structure interaction) esetén. Bár mind a két jelenség, a folyadék és a szerkezet 
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esetén is, lehet külön-külön terheléselosztást létrehozni egy gráf felvágással, de a teljes rendszert tekintve 

ettől még nem biztos hogy a terhelés valóban megfelelően el lesz osztva. 

• Komplex feltételek a particionálás során: Például multi-grid módszernél a durvább és finomabb grid-ekben 

levő csomópontok lehetőleg mindig ugyanabba a partícióba kerüljenek. 

• Nem szimmetrikus függőségek: Az eredeti gráf particionálási problémában egy gráfél azt fejezi ki, hogy ha 

egy  elemnek szüksége van adatra a  elemtől, akkor általában ez fordítva is igaz. Így ez a megoldás a nem 

szimmetrikus eseteket nem tudja kezelni. 

Problémaként szokták azt is kiemelni, hogy a korábban megfogalmazott két feltétel ma már nem elegendő, 

vagyis, hogy a terhelés egyenlően legyen elosztva illetve a részek közötti kommunikáció minimális legyen. 

Például ezeken kívül a particionáló program változó terhelést is tudjon kezelni. Ezzel majd a 18.6. bekezdésben 

foglalkozunk. 

Az előzőekben vázolt problémákra többféle megoldás született [101]: 

• Első esetben megtartjuk az eredeti gráf reprezentációt és a valódi kommunikáció mennyiségét próbáljuk meg 

minimalizálni valamilyen másik módszerrel. 

• Második lehetőség, hogy újfajta gráf reprezentációval próbáljuk meg leírni a végeselemes hálókat. Itt érdemes 

megemlíteni a hiper gráfot [104], illetve a párosgráfot (bipartite) Hendrickson és Kolda [105] alapján. Ezeket 

a gráf reprezentációkat az alábbiakban tárgyaljuk. 

• Karypis, Kumar és Schloegel [106 és 107] javasolták olyan módszerek bevezetését amelyek több-

célfüggvényt (multi-objective), esetleg több feltételt (multi-constraint) tudnak figyelembe venni. Ezekről a 

19. fejezetben beszélünk. 

A következő bekezdések a duális gráfoktól eltérő gráf reprezentációkat mutatnak be, melyek bizonyos 

problémák esetén megoldást jelenthetnek. 

17.1. 17.1 Kommunikációs gráf 
 

Venkatakrishnan et. al [108] felvetette, a kommunikációs gráfok alkalmazását végeselemes hálók 

reprezentálására. A kommunikációs gráfban a csomópontok reprezentálják a végeselemes hálókat. A gráf 

csomópontok között van él, ha a csomópontok által reprezentált elemeknek van közös csomópontjuk. Egy példa 

kommunikációs gráf látható a 199. ábrán, melyet a 132.a. ábrán látható végeselemes hálóból generáltunk. Hsieh 

[109] különböző particionáló módszereket hasonlított össze a duál és a kommunikációs gráf használatával. 

Hsieh megjegyezte, hogy különböző típusú, és különböző dimenziójú végeselemek esetén a kommunikációs 

gráf kedvezőbb lehet. 
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17.2. 17.2 "Buborék" gráf 
 

Ez a gráf reprezentáció kábel-membrán szerkezetekre fejlesztették ki [102], illetve olyan szerkezetekre, 

amelyekben egy- és két-dimenziós végeselemek is előfordulnak. Ilyen szerkezetek a felhőkarcolók [110], ahol 

oszlopok, gerendák és merevítők, mint egy-dimenziós szerkezeti elemek és falak, lemezek mint két-dimenziós 

szerkezeti elemek fordulnak elő. A gráf létrehozásánál, az volt az elsődleges szempont, hogy a duális gráfhoz 

hasonló gráfot lehessen létrehozni az egy- és két-dimenziós végeselemeket is tartalmazó modellekben. A 200.a. 

ábrán egy membrán szerkezet egy részlete látható, melyre könnyen alkalmazható a duális gráf reprezentáció. 

Ebben az esetben az sem okoz problémát, hogy kábel elemek "ékelődnek" a membrán elemek közé. A 200.b. 

ábra egy kábel hálózatot mutat, illetve a gráf reprezentációját. Ha a két szerkezetet szeretnénk összekombinálni 

akkor problémák adódhatnak, mivel a kábel háló esetében a szomszédságot a közös csomópontok adták, míg a 

membrán elemeknél a közös oldal. A 200.c. ábra egy általános kábel-membrán szerkezetet mutat. Az ábrán 

látható, hogy a kétféle rész összekapcsolásánál a gráf élek száma megnövekszik, hiszen elméletileg a kábel 

elem, mindegyik membrán elemmel szomszédos, amelyekkel közös csomópontja van. Tulajdonképpen ez 

okozza azt, hogy egyes particionáló módszerek körbe vágnak csomópontokat, ahogy ez a 198.c. ábrán is látható 

volt a jelölt körben. Ennek a problémának a megoldására lett kifejlesztve a buborék gráf. 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 207  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A buborék gráf esetében szintén egy hagyományos duális gráfból indulunk ki, de a gráfot csak ott hozzuk létre, 

ahol a közös oldal feltétel alapján kialakítható. Ez általában a membrán elemeket és az esetlegesen köztük levő 

kábel elemekre vonatkozik. A továbbiakban csak azokat az elemeket reprezentáló csomópontokat vizsgáljuk 

amelyek még nem kapcsolódnak a gráfhoz. A fentiek alapján ezek természetesen a kábel elemek lesznek. Az 

algoritmus a következő lépéseket tartalmazza: 

• Vegyük egy, a gráfhoz még nem kapcsolódó elem egyik geometriai csomópontját. Határozzuk meg az ehhez 

a csomóponthoz kapcsolódó minden elem geometriai középpontját. Ezek között a középpontok között hozzuk 

létre a már létező gráfot. A 201.a. ábra egy példát mutat erre. Az ábrán a négyzetek jelölik a a geometriai 

csomópontokat és a körök a gráf csomópontokat. Ezen felül az üres négyzet jelöli a kiválasztott geometriai 

csomópontot, ami körül megpróbáljuk létrehozni a gráfot. 

• A kiválasztott geometriai csomópont körül hozzunk létre egy egység sugarú gömböt. 
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• Az elemek geometriai középpontjait vetítsük a gömb felületére. Ez látható a 201.b. ábrán. 

• Ezután meg kell határozni a legrövidebb Hamilton kört a gráf csomópontok között. A Hamilton kör 

létrehozása gráf csomópontok esetében egy NP-teljes probléma, de szerencsére ebben az esetben a gráf egy 

része már meg van határozva, így valójában csak néhány (általában ) csomópont esetében kell 

meghatározni a Hamilton kört. Az így kapott Hamilton kör végül megadja, hogy a gráf csomópontoknak 

hogyan kell kapcsolódniuk. Ez látható a 201.c. ábrán. 

• Ismételjük az első lépéstől, amíg van még a gráfhoz nem kapcsolódó csomópont. 

 

A fenti algoritmusnak két speciális esetet kell lekezelnie: 

• Az első esetben egy geometriai csomópont körül már kialakult egy zárt kör, ahogy ez a 202.a. ábrán is 

látható, de van még a gráfhoz nem kapcsolódó csomópont. Ekkor a körnek azt az élét töröljük ( ), 

amelyikhez a legközelebb van a gráfhoz nem kapcsolódó csomópont ( ), majd a csomópontot bekötjük a 

körbe. Ez látható a 202.b. ábrán. 
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• A második speciális esetben egy geometriai csomópont körül több kör is kialakult, lásd a 202.c. ábrát. A 

probléma megoldásához megkeressük a leghosszabb gráfélet ( ), amit letörlünk. Ezután ehhez a gráfélhez 

legközelebbi gráf élet keressük meg a másik körben, amit szintén letörlünk. Végül a legközelebbi gráf 

csomópontokat összekötjük. Az eredmény a 202.d. ábrán látható. 

 

A fenti algoritmus végrehajtása után egy olyan gráfot kapunk, amely lényegében köröket képez a csomópontok 

körül, ahogy ez a 203. ábrán is látható. Az egymáshoz kapcsolódó körök olyan hatást kelthetnek, mint a víz 

felszínén kialakuló buborékok, így módszer erről a hatásról kapta a nevét. 
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Végül, ha a 198. ábrán látható szerkezetet buborék gráffal reprezentáljuk és spektrális alapon particionáljuk, 

akkor az 204. ábrán látható eredményt kapjuk. 

 

17.3. 17.3 A különböző gráf reprezentációk összehasonlítása 
 

Az előzőekben ismertetett gráf reprezentációs módszereket érdemes egy kicsit összehasonlítani. Ehhez három 

darab végeselemes modellt alkalmazunk: 

• bridge: egy gyűrűkkel kialakított kábel szerkezet (lásd 205. ábrát); 

• hex: egy hatszög alaprajzú, felület jellegű, hagyományos membrán szerkezet (lásd 206. ábrát) és 
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• sony: egy kábel-membrán szerkezet (lásd 207. ábrát). 

 

 

 

A 9. táblán láthatóak a végeselemes hálókat reprezentáló gráfok tulajdonságai. Ezek alapján kijelenthető, hogy a 

kommunikációs gráf rendre nagyon nagy számú gráfélet generál. A felület jellegű szerkezeteket reprezentáló 

gráfoknál a gráfélek száma nagyjából azonos a duális és a buborék gráf esetében. A kábel szerkezeteket, illetve 

kábel-membrán szerkezeteket reprezentáló gráfok esetében a gráfélek száma mindig alacsonyabb a buborék 

gráfban, mint a duális gráfban. 

A 10. tábla azt mutatja, hogy a buborék gráfban az egy gráfcsomóponthoz kapcsolódó gráfélek maximális száma 

és átlaga is a legkisebb. A többi esetben mindig előfordulnak olyan csomópontok, amelyeknél a gráfélek 

sűrűsége kiugróan magas. Ez alól a másik kivétel a felület szerkezet duális gráf reprezentációja. 
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17.4. 17.4 Párosgráf (bipartite) 
 

A párosgráf reprezentációt mátrixokra vonatkozóan fejlesztették ki [105]. A gráfban két gráfcsomópont halmazt 

határozunk meg és éleket: . Ha a mátrixokat vesszük alapul, akkor a gráfban minden mátrix 

sorhoz tartozik egy gráfcsomópont ( ) az egyik halmazból és minden mátrix oszlophoz egy másik 

gráfcsomópont ( ) a másik halmazból. Élek csak a két gráfcsomópont halmaz között lehetnek (

). Ha a mátrix -edik eleme nem zérus akkor egy gráfél van az -edik és a -edik 

gráfcsomópont között. Ahogy ez a 208. ábrán is látható, ennek a gráfnak a segítségével egyértelműen lehet 

reprezentálni nem szimmetrikus és téglalap alakú mátrixokat is, illetve a párhuzamos mátrix-vektor szorzat 

esetében könnyebb meghatározni a partíciókat. 

 

Ezt a gráf reprezentációt olyan két fázisú folyamatoknál is lehet használni, ahol különböző terheléselosztásra 

van szükség az egyes folyamatokban. Ebből a szempontból több előnye is van ennek a reprezentációs 

módszernek. A legfontosabb előny, hogy a  és a  gráfcsomópont halmazt külön-külön lehet particionálni 

és így különböző terheléselosztást lehet létrehozni a két különböző folyamatnál. További előnye, hogy ha a  

és  gráfcsomópont halmaz mégis csak ugyanazokat az elemeket reprezentálja, a módszer akkor is lehetővé 

teszi, hogy ugyanazt a problémát két különböző módon particionáljuk. 
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17.5. 17.5 Hiper-gráf 
 

Ahogy a 196. ábrán látható a kommunikáció mennyisége valójában nem az elvágott élek számával arányos. A 

kommunikáció mennyisége inkább úgy határozható meg, hogy összeadjuk a partíció peremén egy csomópont 

hány másik partícióval van kapcsolatban. Ezt a mennyiséget "perem vágásnak" (boundary cut) [111] szokták 

nevezni. Ezt a mennyiséget is lehet minimalizálni egy gráf elvágása során, ami jobban reprezentálja a szükséges 

kommunikációt. 

Lényegében hasonló megoldásra vezet a hiper-gráf alkalmazása is. A hiper-gráf [104] a gráfok általánosításának 

tekinthetők. Egy hiper-gráf tartalmaz csomópontokat ( ) és hiper-éleket ( ), ahol egy él nem csak két 

csomópontot, hanem csomópontok részhalmazát fogja össze. Egy él elvágása azt fogja jelenteni, hogy valóban 

szükség van a csomópontok között egy üzenet küldésére. Ebben az értelemben egy hiper-él olyan objektumokat 

jelöl amelyek vagy küldenek, vagy fogadnak adatokat. 

A 209.a. ábra egy példa végeselemes hálót mutat be, mely háromszög elemeket tartalmaz. A végeselemes 

hálóhoz tartozó hiper-gráf a , ahol 

 

és 

 

Maga a hiper-gráf a 209.b. ábrán látható. 

Érdekes, hogy a hiper-gráfot mint egy hármas rendszert is lehet definiálni: , ahol  a 

gráfcsomópontokat jelöli,  a hiper-élek címkéinek halmaza és  azokat az éleket jelöli, amelyek a  

csomópontokat a  címkékhez kötik. A  elemeket tűnek (pin) is szokták nevezni. A hiper-gráf ezt a fajta 

jelölését a 209.c. ábra mutatja be. Ez a hármas jelölés két szempontból is érdekes. Először is a 209.d. ábra úgy 

mutatja ugyanezt az ábrázolást, hogy látható legyen, hogy tulajdonképpen ebben az esetben a hiper-gráf 

csomópontjai a végeselemeket, míg a hiper-élek címkéi a végeselemes háló csomópontjait reprezentálják. A 

másik szempont amiért ez a leírási forma érdekes, hogy mátrixok leírására is nagyon kényelmesen használható. 

A  csomópontok jelölik a mátrix oszlopait, a  hiper-élek jelölik a mátrix sorait és  adja meg a nem zérus 

elemeket. Így a 209. ábrán látható hiper-gráf mátrix reprezentációja a következő lesz: 
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Ennek az egyszerű ábrázolásnak köszönhető, hogy a hiper-gráfokat ritka mátrixok esetében gyakran használják. 

17.5.1. 17.5.1 hmetis implementáció 
 

A hiper-gráf reprezentációt bár sok helyen használják, de ebben a fejezetben egy specifikus implementációját 

tárgyaljuk, mely a METIS programcsalád (lásd 16.2. bekezdést) részeként is tekinthető. A "hmetis" 

implementáció [112 és 113] egy többszintű hiper-gráf particionáló módszert valósít meg. 

17.5.1.1. 17.5.1.1 A "coarsening" fázis hmetis-ben 
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Természetesen hiper-gráfok esetében egy kicsit más fajta "coarsening" eljárásra van szükség ahhoz, hogy kisebb 

gráfokat kapjunk. Karypis et al. három féle módszert javasolta: 

• Gráfél "coarsening": Ez a módszer a "Heavy Edge Matching" algoritmust (lásd 14.2.2. bekezdést) használja. 

A "coarsening" fázis során az algoritmus végigmegy minden  gráfcsomóponton véletlenszerűen. A  

csomópontot tartalmazó minden hipergráf-élet figyelembe véve azt a gráfélet választja ki, amelyiknek a 

legnagyobb a gráfél súlya. A gráf él súlyát úgy lehet kiszámítani, hogy összeadjuk a  és  csomópontokat 

tartalmazó minden hipergráf-él súlyát. Egy hipergráf-él ( ) súlya, ami  darab csomópontot tartalmaz: 

 

Az algoritmus a csomópontokat a választott él alapján összevonja. Egy példa az algoritmusra a 210. ábrán 

látható. 

• Hipergráf-él "coarsening": Az előző módszer esetében a "coarsening" folyamat igen lassan megy végbe, ezért 

találták ki a következő megoldást:A hiper-éleket a hiper-él súlyuk alapján csökkenő sorrendbe rendezzük. Ha 

több hiper-élnek ugyanaz a súlya, akkor ezeket külön az általuk összekötött csomópontok száma alapján 

növekvő sorrendbe rendezzük.Ezután a hiper-éleket az előzőleg megállapított sorrendben 

megvizsgáljuk.Minden olyan hiper-élet, aminek a csomópontjai még nem lettek összevonva, kijelölünk 

összevonásra és a csomópontjait megjelöljük.Ha már nem lehet több hiper-élet találni, akkor végrehajtjuk a 

csomópontok összevonását és ezek lesznek az új gráf csomópontjai. Ezeken felül a ki nem jelölt 

csomópontokat is átmásoljuk az új gráfba.Ez a módszer azokat a hiper-éleket részesíti előnyben, amelyek 

kevés csomópontot kötnek össze és nagy a súlyuk. Egy példa a 210. ábrán látható. 

• Módosított hipergráf-él "coarsening": A hiper-él "coarsening" eljárással az a gond, hogy amint egy hiper-él 

egyik csomópontja egy másik hiper-él alapján összevonásra kerül, akkor az első hiper-éllel már nem lehet mit 

csinálni és csomópontjai egyszerűen átmásolódnak a következő gráfba. Így nagyon különböző súlyú 

gráfcsomópontok jöhetnek létre. Ezért a hiper-él "coarsening" módszert azzal egészítették ki, hogy a 

kijelölések után még egyszer át kell menni a hiper-élek listáján és az egy hiper-élen belüli minden, még ki 

nem jelölt csomópontot is összevonjuk. A módszer eredményét a 210. ábra mutatja. 
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17.5.1.2. 17.5.1.2 Kezdeti particionálás hmetis-ben 
 

Alapvetően két egyszerű módszert javasoltak a kezdeti particionálásra. A módszerek egyszerűen a kettőbe-

vágást (bisection) használják (lásd 16.2.2.2. bekezdést). A módszerek annyira egyszerűek, hogy alapvetően csak 

egyetlen dolgot tartanak be, hogy a partíciók súlyai között mekkora a maximális eltérés, amit előre meg kell 

adnia a felhasználónak. 

Az első módszer véletlenszerűen végzi el a kettőbe vágást. A második módszer egy gráfcsomópontból kiindulva 

szélességi kereséssel (breadth-first traversal) a szomszédos csomópontokat rendeli az adott partícióhoz. 

Tulajdonképpen azért lehet ilyen egyszerű algoritmusokat használni, mivel nagyon kevés csomópontot 

tartalmazó gráfot kell felvágni, illetve ennél fontosabb, hogy az "uncoarsening" fázisban úgy is jelentősen 

változni fognak a partíciók. 

Egy nagyon érdekes újítást is bevezettek ennél a lépésnél, mivel nem csak egy darab, ha nem több kezdeti 

particionálással kezdődik meg a következő fázis. Ez nem okoz problémát a kevés csomópontot tartalmazó 

gráfok esetében, de az "uncoarsening" során, az egyre több csomópontot tartalmazó gráfok esetében egyre 

nagyobb számítási időt eredményezne. Ezért minden "uncoarsening" lépés után az algoritmus csak azokat a gráf 

particionálásokat tartja meg, amelyek minősége a jelenlegi legjobb particionáláshoz képest nem rosszabb, mint 

10 %. Ha ezt az értéket túl nagyra választjuk, akkor az összes alternatív particionálást az összes lépésben 

javítani kell és óriási számítást fog jelenteni. Ha az értéket túl kicsire választjuk, akkor viszont az első néhány 

lépésben már eldobunk alternatívákat, amelyek esetleg később mégis jobb particionálást eredményezhetnek. 

17.5.1.3. 17.5.1.3 Javító algoritmusok hmetis-ben 
 

Az alap javító algoritmus ebben az esetben is a Fiduccia és Mattheyses által javasolt módosított Kernighan és 

Lin algoritmus (lásd 15.1.3. bekezdést). Ez annyiban módosul az "hmetis" implementációban, hogy az 135. 
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algoritmus táblán látható algoritmus csak kétszer fut le. Ezt azon gondolatmenet alapján tehetjük meg, hogy a 

javulások jelentős része ebben az első két iterációban történik. A másik módosítás, hogy az 135. algoritmus 

táblán a 135. sorban az átmozgatás után meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt mozgatások javították vagy 

rontották-e az átvágott gráfélek számát. Ha az utolsó  darab mozgatás csak rontotta az átvágott gráfélek 

számát, akkor az iterációt korábban befejezi az algoritmus. A  értéket úgy állapították meg, hogy az az összes 

gráfcsomópont 1 %-a lehet. 

Egy második algoritmussal is kiegészítették ezt a fázist. Ez az algoritmus azt próbálja meg biztosítani, hogy egy 

hiper-él minden csomópontja egy partícióba kerüljön. Ehhez az algoritmus végigmegy az össze hiper-élen és 

megvizsgálja, hogy külön partícióba tartoznak-e a csomópontjai. Ha igen, akkor megnézi, hogy át lehet-e 

mozgatni a gráfél egyik partícióba eső csomópontjait a másik partícióba, esetleg fordított irányba. Így az 

algoritmus mind a két irányú mozgatást megvizsgálja A mozgatás feltétele az, hogy az átmozgatás nem 

ronthatja az átvágott gráfélek számát. 

17.5.1.4. 17.5.1.4 Többfázisú javító algoritmus hmetis-ben 
 

A "hmetis" programban egy harmadik módszert is implementáltak a hiper-gráfok partícióinak javításra. Ez a 

módszer azt használja ki, hogy a "coarsening" fázis során többféle eredmény is születhet, attól függően milyen 

sorrendben vonjuk össze a csomópontokat. Mivel a "coarsening" fázis során a véletlen nagy szerepet játszik, 

ezért ez a módszer ezt próbálja meg kihasználni. A módszert többfázisú javításnak (multiphase refinement) 

nevezték el. Lényege, hogy a "coarsening" és "uncoarsening" lépéseket többször is végrehajtja. Az 

"uncoarsening" lépés megfelel az eddig leírtaknak, de ezzel szemben egy úgynevezett korlátozott "coarsening" 

lépést alkalmazunk. A korlátozott "coarsening" azt jelenti, hogy az adott hiper-gráfnak már létezik egy 

particionálása és a folyamat során csak azokat a csomópontokat lehet kijelölni és összevonni, amelyek egy 

partícióba esnek. Mivel ekkor csak egy particionálást használ az algoritmus így elég gyorsan lefut. Mivel a 

"coarsening" során a véletlennek nagy szerepel van ezért a többszöri "coarsening" és "uncoarsening" lépésektől 

remélhető, hogy az átvágott hiper-élek száma csökkenthető lesz. A többszöri "coarsening" és "uncoarsening" 

lépéseket többféleképpen lehet végrehajtani: 

• V-ciklus: Ebben az esetben a "coarsening" és "uncoarsening" lépéseket egyszer teljesen végrehajtjuk, majd az 

így kapott legjobb partícióra alkalmazzuk a többfázisú javító algoritmust korlátozott "coarsening"-el. 

• v-ciklus: Ebben az esetben a többfázisú javító algoritmust azon a hiper-gráfon hajtjuk végre, amelyiknek fele 

annyi csomópontja van mint az eredeti hiper-gráfnak. Mivel így csak kisebb hiper-gráfokon kell dolgozni, így 

az algoritmus végrehajtása gyorsabb lesz mint az előző változat, de a minőség nem biztos, hogy ugyanannyira 

jó lesz. 

• vV-ciklus: Ez a módszer az előző kettő kombinációjának felel meg. 

17.5.1.5. 17.5.1.5 Mintapélda 
 

Ha a 198.a. ábrán látható végeselemes hálóból egy hiper-gráfot generálunk és kettőbe particionáljuk a "hmetis" 

implementációval [112], akkor az 211.a. ábrán az az eredmény látható, amelyiknél megengedtük, hogy a 

partíciók súlyai közötti eltérés csak 1 %-os lehet. Ezzel szemben amikor a partíciók súlyai közötti eltérés 

elérheti az 5 %-ot, akkor a 211.b. ábrán látható eredményt kapjuk. Ebben az esetben a partíciók súlyai nincsenek 

teljesen egyensúlyban, de az elvágott élek száma alacsony. Végül a 211.c. ábrán az látható, amikor a partíciók 

súlyai közötti eltérés 10 %-os is lehet. 

Megjegyzés: Ebben az esetben csábító azt kimondani, hogy a 211.c. ábrán látható eredmény a legjobb. 

Ugyanakkor azt érdemes megfontolni, illetve lemérni, hogy mi fogja jobban hátráltatni a szimulációs számítást: 

a több kommunikáció a partíciók között vagy az, hogy a kevesebb munkával rendelkező partíciónak várakoznia 

kell a többi partíción dolgozó processzorra/számítógépre. 
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18. 18 Dinamikus terheléselosztás 

 

Korábban úgynevezett statikus particionáló algoritmusokat tárgyaltunk (lásd 8.1. bekezdést). Ezekkel a 

módszerekkel a végeselemes hálót a szimuláció vagy számítás kezdetén fel tudjuk darabolni. Ezután a darabokat 

el kell juttatni a számítógépekre, melyek meg tudják kezdeni a számításokat. Ugyanakkor előfordulhat 

valamilyen oknál fogva, hogy az egyes partíciókra jutó számítási mennyiség nagyban megváltozik. Ilyen ok 
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lehet, hogy kezdetben lineáris modellt használ a szimuláció, majd külső behatások növekedésének hatására 

nemlineáris modelleket kell használni a végeselemes háló bizonyos területein. A nemlineáris modellek 

számítása általában időigényesebb. Másik ok lehet, hogy a szimuláció során hibaszámításokat végez a rendszer 

és azokon a területeken, ahol a számítási hiba mértéke meghalad egy bizonyos értéket, ott további 

végeselemeket generál a rendszer, így azon a partíción megnövekszik a végeselemek száma. Akármi is az indok, 

a hatékony számításhoz az egyes számítógépekre eső számítási mennyiséget ki kell egyensúlyozni a számítások 

között (lásd 8. fejezetet). 

Egyik lehetséges megoldás a teljes végeselemes háló újraparticionálása. Ezzel a megoldással az a legnagyobb 

probléma, hogy az újonnan generált partíciók elrendezése egyáltalán nem biztos, hogy hasonlítani fog az előző 

partíció elrendezéshez, így a számítógépekre már szétosztott végeselemeket nagy mennyiségben át kell küldeni 

másik partíciókra. Itt előfordulhat, hogy az elemeket nem is szomszédos, hanem "távoli" partíciókra kell 

elküldeni. A "távoli" kifejezés azt jelenti, hogy a két partíciónak nincs közös pereme. 

A másik megoldás amit alkalmazni szoktak, az elemek migrációja szomszédos, vagyis közös peremmel 

rendelkező partíciók között. Ezt a módszer dinamikus terheléselosztásnak szokták nevezni. Ezzel az eljárással 

lényegében a peremeket toljuk el és várhatóan sokkal kevesebb elem mozgatásával fog járni. Természetesen a 

migráció során is figyelni kell, hogy a partíciók közötti kommunikáció ne növekedjen túlságosan, lehetőség 

szerint inkább csökkenjen. Az esetlegesen megnövekedett kommunikáció a szimuláció további futásának 

hatékonyságát csökkenti. 

A továbbiakban a processzorok és számítógépek kifejezéseket felcserélhető módon fogjuk használni, mivel ezek 

a kifejezések valamilyen fizikai eszközt fognak leírni, amelyekhez a partíciókat hozzárendelhetjük, illetve 

azokon a számításokat lefuttathatjuk. 

A fejezet csak a legfontosabb fogalmakat és algoritmusokat mutatja be, mivel erről a témáról külön könyvet 

[114] lehet írni. 

18.1. 18.1 A dinamikus terheléselosztást befolyásoló főbb 
tényezők 
 

A dinamikus terheléselosztás folyamata hatványozottan bonyolultabb mint az eddig tárgyalt particionáló 

algoritmusok, mivel ebben az esetben nagyon fontos, hogy a teljes modellről mindig konzisztens kép álljon 

rendelkezésre. Egy dinamikus terheléselosztó módszernél általában négy fő problémát [114] kell megoldani: 

• a terhelés mérésének valamilyen módja; 

• az információcsere valamilyen módja és szabályai; 

• a folyamatot elindító szabály; és 

• a terheléselosztást végző folyamat. 

18.1.1. 18.1.1 A terhelés mérése 
 

Természetesen ahhoz, hogy a terheléselosztásról beszéljünk, először is mérni kell a processzorok, vagy 

számítógép-rendszerek terhelését. A mérőszám aktuális futtatáson kell alapuljon, nem elegendő megjósolni egy 

számítógép teljesítményét. Erre azért van szükség, mivel a mért teljesítményt befolyásolni fogja a futtató 

párhuzamos számítógép állapota (például milyen más processzusok futnak rajta), illetve a program viselkedése 

is. Általában pozitív számmal szokták jellemezni a terheltséget, ahol a zérus érték azt jelenti, hogy az adott 

számítógép egyáltalán nem csinál semmit (idle). A terheltség mérésére gyakran van szüksége az algoritmusnak, 

így lehetőség szerint hatékonynak kell lennie, nem szabad túl sok időt igényelnie. 

18.1.2. 18.1.2 Az információcsere módjai és szabályai 
 

A számításban résztvevő számítógépeknek tudniuk kell, hogy az egész rendszert tekintve a többi partnernek 

milyen a terheltsége, hiszen majd ezen információ alapján lehet elindítani a terheléselosztás folyamatát. Legjobb 
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esetben "mindenki, minden időben, mindent tud". Sajnos ez rengeteg extra kommunikációval járna, ami 

rendkívül leterhelné a számítógépek közötti kommunikációs csatornákat, így három kompromisszumos 

megoldást szoktak alkalmazni, vagyis az alábbi három szabály valamelyike szerint szokott történni a terhelési 

információk megosztása egymás között: 

• Igény-szerinti (on-demand): Ebben az esetben a terhelési információkat csak akkor cserélik ki a 

számítógépek, mielőtt éppen elindulna a terheléselosztás. Természetesen legfőbb előnye ennek a szabálynak, 

hogy minimális extra kommunikációt eredményez. Ugyanakkor hátránya, hogy pont a terheléselosztás 

folyamata előtt jelent további kommunikációt és így további késlekedést a terhelés kiegyenlítésében. 

• Periodikusan: Az előző megoldással szemben, ha a rendszer periodikusan meghatározza a terheléseket és 

azokat egymás között kommunikálják is a számítógépek, akkor a terheléselosztás lényegében azonnal 

elindulhat, nem kell várakozni információra. Természetesen ebben az esetben is van probléma, nevezetesen 

az, hogy milyen gyakran cseréljenek információt a számítógépek. A túl sűrű információ csere nagy extra 

kommunikációhoz vezet, a ritkább információ csere viszont azt jelenti, hogy a terheléselosztást nem aktuális 

információkra alapozva kezdi meg a rendszer. 

• Állapot változás szerinti: Az előző két változat közötti átmeneti megoldásnak tekinthető, amikor valamilyen 

változásokra reagálva történik az információ csere. 

Érdekes kérdés még, hogy az információcsere globálisan, minden számítógép között jöjjön létre, vagy lokálisan, 

csak a szomszédok között. A globális információ csere lenne az ideális, de nagyon sok számítógép bevonása 

esetében óriási kommunikációval jár. Ezzel szemben lokális információ csere esetében több iterációra is szükség 

lehet, amíg az információ eljut a rendszer egyik végéből a másikba. Alternatív megoldás szokták alkalmazni, 

hogy egy központi számítógép gyűjti be a terhelési információt [115 és 116]. Természetesen ilyenkor ez a 

számítógép végzi el magát a terheléselosztás kiszámítását is. Ugyanakkor ez a központosított megoldás csak kis 

rendszerekben működik, mivel sok számítógép esetében a központi számítógép felé vagy felől érkező 

kommunikációnak a központi számítógép lesz a szűk keresztmetszete. A kommunikációs szűk keresztmetszet 

viszont úgy csökkenthető, hogy egy hierarchikus megoldást [117] alkalmaznak. Például a terhelés kiegyenlítés 

először csak a szűk szomszédságban vagy csoportban történik meg, amit követ a csoportok közötti terhelés 

kiegyenlítés. 

18.1.3. 18.1.3 A terheléselosztást elindító szabály 
 

Mivel a dinamikus terheléselosztás folyamat számításigényes, így nem biztos, hogy érdemes nagyon sokszor 

elindítani, hiszen a hasznos számítástól veszi el az időt és az erőforrásokat. Ezért kell valamilyen szabály, ami 

megadja, hogy mikor induljon el a terheléselosztás. Itt is háromféle szabályt lehet alkalmazni: 

• Az első esetben egy vagy több túlterhelt számítógép jelez, hogy terheléselosztásra van szükség. Ezt "sender 

initiated", vagyis küldő kezdeményezésnek szokták nevezni, hiszen ezek a számítógépek terhelést 

szeretnének küldeni más processzornak. 

• A második esetben az alul terhelt számítógépek igénylik a terhelés újraelosztását. Ezt "receiver initiated", 

vagyis fogadó kezdeményezésnek szokták nevezni. 

• A harmadik szabály egyszerűen periodikusan indítja el a terheléselosztást. 

Általában egyszerű szabályokat szoktak alkalmazni, például az adott számítógép terhelése a szomszédokhoz 

képest valahány százalékkal megváltozott. 

18.1.4. 18.1.4 A terheléselosztás folyamata 
 

A terheléselosztásnál három kérdést kell megválaszolni: 

• Kik a partnerek a terheléselosztásban? Ezt "location" szabálynak is szokták nevezni. Itt lehet globális és 

lokális partnereket kiválasztani. Lokális esetben a legközelebbi szomszédok (nearest neighbours) vesznek 

részt a terheléselosztásban és így az információ terjedéséhez több lépésre, iterációra is szükség van. Ezeket a 

módszereket éppen ezért iteratív terheléselosztó algoritmusoknak nevezik. Ezzel szemben globális esetben 

direkt algoritmusokról beszélünk, mivel a teljes rendszerről rendelkeznek információval. 
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• Hogyan osszuk szét a terhelést? Ezt "distribution" szabálynak szokták nevezni. Ezekről az algoritmusokról a 

következő bekezdésekben beszélünk. 

• Mely partnernek adjuk át a terhelést? Ezt "selection" szabálynak szokták nevezni. Ebben az esetben nem csak 

azt kell megfontolni, hogy a terhelés átküldése mennyi kommunikációval jár, hanem azt is, hogy a további 

számítások során mekkora kommunikáció lesz az újonnan kialakult partíciók között. 

A továbbiakban főleg az iteratív módszerekkel fogunk foglalkozni. Mielőtt bemutatnánk konkrét módszereket és 

algoritmusokat még egy dolgot érdemes megemlíteni, hogy az iteratív algoritmusok minőségét két metrika 

alapján szokták mérni: 

• stabilitás: A stabilitás azt méri, hogy az adott algoritmus mennyire tudja a tetszőleges terheléselosztást 

egyensúlyba hozni. 

• hatékonyság: A hatékonyság pedig azt méri, hogy az algoritmus a terhelés kiegyenlítést mennyi idő alatt 

képes végrehajtani. 

18.1.5. 18.1.5 A tényezők kapcsolata és a módszerek osztályozása 
 

Az előzőekben ismertetett több tényező kapcsolatát [118] mutatja a 212. ábra. Ezek alapján a módszerek egy 

lehetséges osztályozása [114] a 213. ábrán látható. A diffúziós, dimenzió felcseréléses és gradiens módszerrel a 

következő fejezetekben foglalkozunk. A véletlenszerű hozzárendeléses módszer, ahogy a nevében is benne van, 

véletlenszerűen választ egy másik számítógépet ahova a terhelést át lehet adni. Természetesen ebben az esetben 

két nagyon fontos kérdés van: át lehet-e adni a terhelést, és milyen csoportból választjuk ki a cél számítógépet? 

Az optimalizációs módszer szimulált hűtés, genetikus algoritmus vagy neurális hálózat alkalmazását jelenti. 

Ezeket a módszereket itt nem tárgyaljuk. 
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18.2. 18.2 Újraparticionálás 
 

Mielőtt rátérünk a többi terheléselosztó módszerre, először érdemes megnézni a talán legegyszerűbb megoldást, 

amikor is a teljes végeselemes hálót újraparticionáljuk. Ahogy ezt fent leírtuk, a fő probléma az, hogy az új 

particionálás nem fog hasonlítani az eredetire és így várhatóan nagy mennyiségű adatot kell mozgatni a már 

párhuzamosan futó számítógépek között. Oliker és Biswas [119] javasolt egy nagyon egyszerű megoldást. 

Először bevezettek egy a partíciók közötti hasonlósági mátrixot. Ehhez létre kell hozni az új particionálást, majd 

a régi és az új partíciókat el kell rendezni egy hasonlósági mátrixban ( ). A mátrixban a sorok a régi 

particionálást, az oszlopok az új particionálást fogják tükrözni. A mátrix egy eleme ( ) azt fejezi ki, hogy az 

-edik régi partíciónak hány eleme esik a -edik új partícióba. Fontos megjegyezni, hogy nem kötelező 

ugyanannyi új partíciót létrehozni, mint amennyi régi partíció volt, hanem -szer annyit is lehet. Ez általában 

finomabb átrendezést tesz lehetővé. Egy példa a 214. ábrán látható. A 214.a. ábrán az eredeti gráf látható a 

particionálással együtt míg a 214.b. ábra az újraparticionálást mutatja. Ebben az esetben kétszer annyi új 

partíciót hoztunk létre ( ). A két particionálás figyelembe vételével a hasonlósági mátrix létrehozható, 

lásd 214.c. ábrát. 
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A hasonlósági mátrixból úgy kell kiválasztani az új partíciókat, hogy az: 

 

értékét maximalizáljuk. Ez lényegében a régi és az új particionálás közötti átfedést maximalizálja. Ugyanakkor 

ilyen módon a TotalV metrika értékét [119] minimalizáljuk. Ez a metrika azt fejezi ki, hogy összesen mennyi 

adatot kell mozgatni a partíciók között a terheléselosztás során. A hasonlósági mátrixból a kiválasztásra több 

egyszerű heurisztikát is kifejlesztettek, például a mohó "greedy" algoritmus, melynek algoritmusa a 201. 

algoritmus táblán látható. Az algoritmusban a  azt tartja nyilván, hogy a partíciót már hozzárendeltük-

e egy processzorhoz, illetve a  azt adja meg, hogy hány darab partíció lett már hozzárendelve a 

processzorhoz. 

 

Fontos megjegyezni, hogy Oliker és Biswas [119] még egy metrikát javasolt: a MaxV. Ez az érték azt adja meg, 

hogy bármelyik számítógépet tekintve mennyi a maximálisan elküldött vagy fogadott adatok mennyisége. Ezt az 

értéket is lehet minimalizálni, ami azt jelenti, hogy a legjobban terhelt processzor terhelését akarjuk csökkenteni. 

18.3. 18.3 Diffúziós módszerek 
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A diffúziós algoritmus talán a legelterjedtebb az irodalomban. Az algoritmusban minden processzor vagy 

számítógép a terhelése egy részét átadja néhány szomszédjának, ugyanakkor a többi szomszédtól terhelést vesz 

át. Az algoritmus alapja az úgynevezett partíciós gráf ( ). Ebben az esetben a gráf csomópontjai (

) a partíciókat jelölik és két csomópont között van gráfél ( ), ha a két partíciónak van közös határa. 

Egy példa a 215. ábrán látható. A 215.a. ábra a végeselemes hálóban a partíciók elhelyezkedését mutatja a 

partíciók számával. A 215.b. ábrán a particionáláshoz tartozó partíciós gráf látható. A gráf csomópontok melletti 

zárójeles szám a partíció terhelését ( ) adja meg. Ahogy ezt korábban írtuk, ez lehet a végeselemek száma, de 

valamilyen más mérőszám is. 
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A diffúziós algoritmus leírásához tegyük fel, hogy azonos számítógépekről, processzorokról van szó, így 

valóban terhelés egyenlőséget kell létrehozni. Ebben az esetben az átlagos terhelés: 

 

ahol  a partíciók száma. Ha az algoritmus a terhelés egy részét küldi át egy gráf él mentén, akkor az adott 

partíció terhelése a következők szerint változik meg: 

 

ahol a felső index az iterációt jelöli, az  az  csomópont szomszédságát jelöli, vagyis azon csomópontok 

halmazát, amelyek egy gráféllel kapcsolódnak az  csomóponthoz és  a diffúziós paraméter, ami 

meghatározza hogy a terhelés különbség mekkora hányadát kell átadni a másik számítógépnek az  és  

csomópontokat összekötő gráfél mentén. A diffúziós paraméter optimális alakja [120]: 

 

ahol az  az  csomópont fokszáma, jelen esetben a szomszédos partíciók száma. Az algoritmus konvergál, 

ha az alábbi négy feltétel teljesül: 

1.  minden  és  gráfcsomópont közötti élre; 

2.  ahol ,  és ; 

3.  ; és 

4. a gráf minden csomópontjából minden másik csomópontjába el lehet jutni gráfélek mentén. 

A negyedik feltétel elég természetes, hiszen a gráf csomópontoknak kapcsolatban kell lenniük ahhoz, hogy 

terhelést lehessen átadni egymás között. A harmadik feltétel a szimmetriát adja meg. Az első két feltételhez a 

(203) egyenletet egy kicsit át kell rendezni: 

 

amely egyenlet teljesítéséhez az első két feltételre van szükség. 

Az algoritmus legrosszabb esetben  lépésben konvergál, ahol  a partíciók száma. A konvergencia 

nagyban függ attól, hogy a gráf csomópontjai milyen mértékben kapcsoltak a gráfélek mentén. 

Az algoritmus működésére egy példát mutat a 216. ábra. A kiindulási állapot megegyezik a 215.b. ábrán látható 

állapottal. A nyilak melletti szám az átadandó terhelés mennyiségét adja meg. Jelen példában a terhelés a 

végeselemek számának felel meg, így csak egész számnyi elemet lehet átadni a partíciók között. Érdekes lehet, 

hogy a 216c. ábra azt az állapotot mutatja, amikor az  és  partíciók csak átadó szerepet játszanak, vagyis 

lényegében rajtuk csak "átfolynak" az elemek. Ahány elemet kapnak, ugyanannyit tovább is adnak. A végső 

egyensúly a 216e. ábrán látható. 
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Fontos megjegyezni, hogy az elemek átadása nem azonnal következik be. Először a teljes diffúziós algoritmust 

le kell futtatni, majd a konvergencia után az egyes éleknél összegezni kell, hogy valójában az egyes partíciók 

között hány darab elemet kell átadni. Ez a végső összesített mozgatás látható a 217. ábrán. Könnyű 

utánaszámolni, hogy ebben az esetben is a teljes terhelés kiegyenlítést kapjuk meg. 

 

18.4. 18.4 Kiegyenlítés a dimenziók mentén 
 

Ahogy említettük, a diffúziós algoritmus talán a legelterjedtebb algoritmus. Ugyanakkor korán észrevették, hogy 

az algoritmus működéséhez olyan számítógép kellene, ami képes arra, hogy egy partíció minden szomszédos 

partíciójával egyszerre kommunikáljon. A számítógépek ezt általában nem tudják megtenni, ezért felmerült, 

hogy egy partíció először a szomszédainak csak egy részével kommunikáljon majd utána a szomszédok más 

részével. 

Cybenko [120] javasolt egy algoritmust, amely egy hiperkockába elrendezett számítógépeken működik. Először 

azonban nézzük meg mi az a hiperkocka elrendezés. Egy hiperkocka az n-dimenziós változata egy kétdimenziós 

négyzetnek vagy egy három dimenziós kockának, ahogy ezt a 218. ábra is mutatja. 
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Ha a számítógépeket egy ilyen hiperkocka alakzatba rendezzük el, akkor az egyes számítógépeket speciálisan is 

felcímkézhetjük, ahogy ez a 219. ábrán is látható. A címkézésnél biteket használunk, és az a speciális az ábrán 

látható címkézési módban, hogy a szomszédos csomópontok, amelyeket egy gráfél köt össze, csak egy bitben 

térnek el. 
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A hiperkocka elrendezésnek további speciális tulajdonságai is vannak. Például egy üzenet szórása minden 

csomópontba három lépésben végrehajtható. Ez látható a 220. ábrán. Az ábrán az látható, hogy minden egyes 

lépésben egy adott címkével rendelkező számítógép további számítógépnek küldi el az adatot, ami egy 

faszerkezetet alkot. 
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Visszatérve a dimenzió alapú terhelés kiegyenlítésre, az algoritmus egy  dimenziós hiperkockában úgy 

működik, hogy azok a csomópontok egyenlítik ki a terhelést egymást között amelyek az -edik bitben eltérnek. 

Egy ilyen cserét "sweep"-nek szoktak nevezni. A cseréket a címke minden bitjére, vagyis minden dimenzióra 

végre kell hajtani. Fontos, hogy ezzel lényegében a kommunikációt egy számítógépen sorba állítjuk, hiszen egy 

számítógép egy iterációban csak egy szomszéddal kommunikál. 

A módszer szempontjából fontos megjegyezni, hogy nem csak hiperkockán, hanem tetszőleges gráfon is 

működik, ha él színezést használunk. Ebben az esetben a gráf éleket minimális számú színnel jelöljük meg úgy, 

hogy szomszédos gráféleknek ne legyen ugyanaz a színe, így egy szín egy dimenziónak felel meg. Ebben az 

esetben a terhelés kiegyenlítés során kiválasztunk egy színt és először az ezzel a színnel jelölt élek mentén 

történik meg a kiegyenlítés, majd a következő színnel jelölt élek mentén és így tovább. Mivel nincsenek azonos 

színű szomszédos gráfélek, ezért egy számítógépnek egyszerre csak egy kommunikációval kell foglalkoznia. 

Erre mutat példát a 221. ábra. Az élek feletti számok jelzik a gráf színét. 
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A módszer konvergenciáját tekintve valószínűtlen, hogy egy lépésben konvergálna, de Hosseini és munkatársai 

[121] bebizonyították, hogy a módszer több lépésben képes konvergálni az egyenletes terheléselosztáshoz. A 

módszernek nagyon sokféle továbbfejlesztése létezik, de általában jellemző, hogy kis és közepes számítógépes 

hálózatokban jobban működik mint a diffúziós eljárások. 

18.5. 18.5 A gradiens módszer 
 

A gradiens módszert Lin és Keller [122] mutatta be. Ebben az esetben minden számítógépet három csoportba 

lehet sorolni a terheltsége alapján: könnyebben terhelt (lightly loaded), közepesen terhelt (moderately loaded) és 

nagyon terhelt (heavily loaded). Ha egy számítógép könnyebben terhelt, akkor további terhelésre van szüksége, 

ha nagyon terhelt, akkor a azámítógép meg akar szabadulni a terheléstől. A gradiens módszernél a kevésbe 

terhelt számítógépek kezdeményezik a folyamatot (receiver initiated). A túlterhelt számítógépek a könnyebben 

terhelt számítógépek irányába küldik a még el nem végzett feladatokat, a terhelést. A terhelés a rendszeren 

keresztül folyik egy úgynevezett gradiens felület alapján. A gradiens felületet a számítógépekhez rendelt 

"terjedési nyomás" (propagated pressure, ) adja meg: 

ahol  a szomszédos számítógépek terjedési nyomása. Ez az érték tulajdonképpen azt adja meg, hogy hány 

lépésre van egy könnyen terhelt számítógép. 

Például legyenek a számítógépek a 222.a. ábrán látható hálózati elrendezésben. A körökbe írt számok a 

számítógép terhelését adják meg. Az ehhez a helyzethez tartozó gradiens felület, illetve terjedési nyomások a 

222.b. ábrán láthatók. Az ábra szerint a túlterhelt számítógépek elküldik a terhelésük egy részét a könnyebben 

terhelt számítógépek felé a gradiens felület szerint, vagyis a kisebb terjedési nyomással rendelkező számítógép 

felé. A köztes számítógépek is mindig a kisebb terjedési nyomással rendelkező számítógépek felé küldik az 

adatokat. Két dolog történhet: 

• az adatok megérkeznek a könnyen terhelt számítógéphez vagy 

• egy másik adat érkezett a könnyen terhelt számítógéphez, amikor is a gradiens felületet újra kell számolni és a 

még úton levő adatokat egy másik könnyebben terhelt számítógép felé át kell irányítani. 
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A módszer problémája, hogy terhelés átadás csak nagyon és könnyen terhelt rendszerek között következik be. 

Közepesen terhelt rendszerek között nincs terhelés kiegyenlítés. Ennek módszernek is több változata, fejlesztése 

létezik. 

18.6. 18.6 Problémák 
 

Az alapvető problémák hasonlóak a gráf particionálásnál felsorolt problémákkal, lásd 17. fejezetet. Ebben a 

bekezdésben további problémákat tárgyalunk melyek dinamikus terheléselosztást végző algoritmusokra 

vonatkoznak. 

A különböző particionálási módszereknél általában két dolgot szoktunk vizsgálni, hogy a particionálás által 

generált kommunikáció mekkora és milyen a futási ideje az adott algoritmusnak, más algoritmusokhoz képest. 

Ehhez képest további tulajdonságokat is érdemes megvizsgálni egy dinamikus terheléselosztást végző módszer 

értékelésénél: 

• Terheléselosztás: Bár ez a tulajdonság triviálisnak tűnik, de a terhelés meghatározása kérdéses lehet. Például 

mit jelent a terhelés? Mennyire kell pontosnak lennie? 
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• Általában fontos, hogy az algoritmus párhuzamos futásra is képes legyen viszonylag gyorsan és ne hátráltassa 

a "hasznos" számítást, szimulációt. 

• Az algoritmust egy már létező partíciót mennyire változtat meg. Ez akkor fontos, hogy ha párhuzamosan 

futtatjuk az algoritmust, mivel a partíciók jelentős változása nagy mennyiségű adat átküldését jelentené. 

• Mennyi memóriát használ az algoritmus. Ez azért lehet fontos, mivel a particionáló algoritmus és a 

szimulációnak osztoznia kell a memórián és így fontos, hogy ne túl sokat vegyen el a hasznos számításoktól. 

• Az elemek újraosztása után fontos, hogy az alkalmazás könnyen meg tudja határozni a kommunikációs 

mintát, vagyis az új helyzetben mely partíciókkal kell kommunikálni mely elemek adatait. Ennek 

megállapítása elég komplex lehet. 

19. 19 A particionálás további fejlődése 

 

Ebben a fejezetben olyan particionálási módszereket és algoritmusokat tárgyalunk, amelyeket még mai is 

aktívan kutatnak és fejlesztenek. Ennek köszönhetően itt is vagy áttekintést nyújtunk vagy konkrét 

implementációt árgyalunk ami rendelkezésre áll manapság. 

19.1. 19.1 Párhuzamos particionálás 
 

A korábbi fejezetekben részletesen tárgyaltuk a különböző statikus particionálási eljárásokat, illetve rövid 

betekintést nyújtottunk a dinamikus terheléselosztás módszereibe is. Lényegében mind a két particionálási 

módszernél alapul vehettük, hogy a végeselemes háló, illetve az abból generált gráf elfér egy számítógép 

memóriájában és egy számítógép el tudja végezni a feladatot. Ugyanakkor a mérnöki szimulációk területén 

olyan nagymértékű fejlődés zajlik, a végeselemes hálómodellek annyira komplexek lettek, és olyan nagy 

mennyiségű végeselemet tartalmaznak, hogy sem a végeselemes háló, sem a gráf már nem fér el egy számítógép 

memóriájában. Ebben az esetben a számítógép valószínűleg memória "swapping" segítségével próbálná 

megoldani a problémát. Persze ez egy elég időigényes megoldás lenne. Ezen probléma hatására jött létre az 

úgynevezett párhuzamos particionálás módszere. 

A párhuzamos particionálás ugyanakkor egy paradoxonhoz vezet, ahogy ezt Walshaw [97] is megfogalmazta. 

Egy még nem particionált végeselemes hálót szeretnénk particionálni párhuzamosan. Ugyanakkor, ahhoz hogy 

párhuzamosan végezhessük el a feladatot valamilyen módon szét kellene osztani a végeselemes hálót a 

számítógépek között. De a szétosztáshoz valamilyen "értelmes" módon particionálnunk kell a végeselemes 

hálót. 

A párhuzamos particionálás akkor a legegyszerűbb, ha olyan módszert sikerül kidolgozni, amelyik a kezdeti 

szétosztástól függetlenül jó minőségű partíciókat tud generálni, hiszen ebben az esetben a kezdeti szétosztás 

bármilyen lehet. 

A következőkben többféle stratégiát tárgyalunk, de főleg a többszintű módszerekre koncentrálunk, mivel ezek 

szokták a legjobb minőségű eredményt szolgáltatni a legrövidebb idő alatt. 

19.1.1. 19.1.1 Párhuzamos többszintű módszerek 
 

Ebben a bekezdésben ugyanazokat a lépéseket vesszük végig, mint egy hagyományos többszintű módszernél 

(14. fejezet), csak itt arra kell mindig figyelni, hogy minden lépésnek párhuzamosan kell futnia, egyszerre több 

számítógépen vagy processzoron. 

19.1.1.1. 19.1.1.1 Párhuzamos "coarsening" 
 

Az egyik legegyszerűbb megoldás a párhuzamos "coarsening" végrehajtásra, hogy ha mindegyik számítógép 

csak a saját memóriájában tárolt gráfcsomópontokat próbálja meg párosítani. Ezt szokták lokális párosításnak is 

nevezni. A módszer előnye, hogy a párosítás során nem igényel extra kommunikációt. Ugyanakkor mégis 

szükség van kommunikációra mivel az egyik partíciónak ismernie kell a másik partícióban párosított 
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csomópontokat, hogy a kapcsolódó éleket is megfelelően le lehessen kezelni. Ha ezt a kommunikációt 

csökkenteni akarjuk, akkor olyan gráf részeknek kellene lenniük az egyes számítógépeken, amelyek viszonylag 

jól kapcsoltak és a más partíciókhoz való kapcsolódásuk kevés. Ez persze csak akkor igaz, ha már a kiindulásnál 

egy jó particionálással rendelkezünk. Ez viszont ellent mond annak, hogy éppen most szeretnénk a particionálást 

kialakítani. Mindezek ellenére a JOSTLE implementáció ezt a megoldást használja [97]. 

A másik lehetőség az úgynevezett globális párosítás, amikor más számítógépen levő csomópontokat is be lehet 

vonni a párosításba. Sajnos ez nagyon komplikálja a párosítás folyamatát, hiszen a csomópontok kiválasztása 

során is kommunikációra van szükség. Például vegyük a 223. ábrán látható gráf részletet, amelyik négy részre 

lett felosztva kezdetben. Ebben az esetben az 1. és 2. partícióban levő feketével jelölt csomópontok is szeretnék 

a 3. partíción található csomópontot bevonni egy párosításba. Ehhez üzenetet kell küldeni a 3. partíció felé. 

Mivel minden üzenet esetében van "startup-time" és késleltetés (latency), ezért ezeket az üzeneteket összefogva 

szokták elküldeni, illetve fogadni. Természetesen az üzeneteket fogadó partíció csak az egyik összevonási 

kérelemre válaszolhat elfogadással, a másikat el kell utasítania. De ahogy az ábra mutatja az is előfordulhat, 

hogy a harmadik partíción található csomópont egy másik összevonási kérelmet küldött el, például a 4. partíción 

található szürkével jelölt csomópontnak. Ez mind "ütközésekhez", ellentmondásokhoz vezet, amit valahogy fel 

kell oldani. A párhuzamos algoritmusoknak ez okozza a legnagyobb problémát. 

 

Az következőkben néhány párhuzamos megoldást tárgyalunk, de megértésükhöz egy adatszerkezettel kell 

megismerkedni. Amikor a gráfot legelőször szétosztjuk a számítógépek között, például véletlenszerűen, akkor 

az egy számítógépre kerülő csomópontok, úgynevezett szellem ("halo") csomópontokat is magukkal hoznak. A 

szellem csomópontok azok a csomópontok, amelyek szomszédosak az adott partícióban levő csomóponttal, de 

valójában egy másik számítógépen találhatóak. Erre mutat egy példát a 224. ábra. A 224.a. ábrán az eredeti gráf 

és annak felosztása látható. Persze ez egy túl tökéletes felosztás, mivel a véletlenszerű felosztás ennél sokkal 

komplikáltabb peremet generálna a két rész között, de a jelen példa megértéséhez ezt használjuk. A 224.b. ábrán 

az egyik partíció látható. A fehér körök a partícióhoz tartozó csomópontokat jelölik, a szürke körök a 

csomópontokkal szomszédos, de más partícióra eső szellem csomópontokat jelölik. Párosítást a "coarsening" 

fázisban csak a csomópontok kezdeményezhetnek, a szellem csomópontok a könnyebb számítás miatt léteznek 

az adott partíción. Ezek után nézzük a "coarsening" módszereket: 
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• párosítás színek alapján: Ezt a módszert a parmetis implementáció korai változatában használták és több 

szempontból is hasonlít a 18.4. bekezdésben tárgyalt módszerhez, mivel itt is gráf színezést használunk. Ezzel 

biztosítjuk, hogy ne minden kommunikáció történjen egyszerre, csökkentsük az ütközések számát, illetve 

meghatározzuk, hogy milyen sorrendben próbálkozhatnak a csomópontok a párosítással. A gráf színezésre 

Luby [123] algoritmusa, illetve annak módosítása [124 és 125] használható: 

• Először egy véletlen számot rendelünk minden csomóponthoz. 

• A szellem csomópontok számait kicseréljük a partíciók között, így minden csomópont ismerni fogja a 

szomszédainak az értékét. 

• Minden olyan csomópontot megjelölünk egy színnel, amelynek az értéke kisebb, mint minden vele 

szomszédos csomópont értéke. Ezek a csomópontok egy független halmazt fognak alkotni. 

• A beszínezett csomópontokat nem vesszük figyelembe a további vizsgálatnál. Az előző lépést addig 

ismételjük, amíg van még jelöletlen csomópont [124]. Az algoritmusnak van olyan változata[125] is, 

amelyik már akkor befejezi a színezést, amikor a csomópontok elég nagy számát beszíneztük. Ezt ezért 

lehet megtenni, mivel ez a színezés csak arra kell, hogy legyenek olyan csomópontok, melyek a csomópont 

párosítást kezdeményezhetik. 

Az így kapott színek száma természetesen nem lesz minimális, de egy közelítésnek elég jó. Ezzel a 

színezéssel el lehet azt érni, hogy a párosítás során, először csak az adott színű csomópontok küldhetnek 

kéréseket más csomópontokhoz. Mivel a szomszédos csomópontok nem lehetnek ugyanolyan színűek, ezért a 

fent vázolt eset, amikor a kérő és a fogadó csomópont is küld kéréseket nem fordulhat elő. Ugyanakkor ez az 

algoritmus azt nem akadályozza meg, hogy egy csomóponthoz több kérés is beérkezzen.A színezés után a 

párosítás, illetve a párhuzamos "coarsening" algoritmusa a 4. algoritmus táblán látható módon történik. Az 1-

3. sorokban minden partíción a csomópontok alapértékre állítanak egy  változót. Ez a változó fogja 

megadni, hogy a csomóponthoz melyik szomszédos csomópont lett párosítva. Ezután az algoritmus 

végigmegy a színeken egyesével. Az adott színű csomópontok (5. sor) azt a szomszédos csomópontot 

választják, amelyik a legnagyobb súlyú él másik végén található. A párosítás eredményét eltároljuk az 
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aktuális  és a szomszédos  csomópontokban is (7-8. sorok). A 11-13. sorok közötti algoritmus azokat a 

csomópontokat állítja be, amelyekkel nem lett egyetlen másik csomópont sem párosítva. Mivel a fenti gráf 

színezés nem gátolja meg, hogy egy csomópontot kettő vagy több csomópont is ne próbálja meg párosítani 

magával, ezért az utolsó lépés a 14-20. sorok között, hogy ellenőrizzük, hogy mi az aktuális párosítás értéke. 

Ha a szomszédos csomóponton nem a saját csomópont számunkat találjuk, akkor ezt a párosítást törölni kell 

(18. sor), mivel valójában a szomszédos csomópont egy másik csomóponttal lett összepárosítva. 

 

Ebből algoritmusból első ránézésre nem látszik, hogy hogyan működik párhuzamosan. Két ponton fontos, 

hogy a partíciók közötti kommunikáció bekövetkezzen. Először is a 7. sorban a szomszédos csomópont 

 változójában akarunk eltárolni értéket, így ez az a pont ahol elvileg el kell küldeni a kérést annak a 

partíciónak, amelyik az  csomópontot tartalmazza. Azért csak elvileg, mivel korábban már megemlítettük, 

hogy az üzenet küldések egy csomagban történnek, ezzel is csökkentve a "startup-time" és késleltetés hatását 

az algoritmusra. Így a párosítás kéréseket a szellem csomópontokra vonatkozóan tulajdonképpen a 10-11. 

sorok között kell elküldeni a szomszédos partíciókra. A fogadó partíciók az érkezés sorrendjében a 

csomópontok  változójába beírják a kapott értékeket. Itt következhet be az, hogy egyik kérés felülírja 

egy másik kérés értékét.A második fontos hely, ahol a partícióknak kommunikálniuk kell egymással, az 

elvileg a 16. sor lenne. A 16. sorban a szomszédos csomópont  változóját szeretnénk kiolvasni. Ezzel 

szemben ez a szomszédos csomópont elhelyezkedhet egy másik partíción is. Ezt a kiolvasást sem szoktuk 

egyesével végrehajtani, hanem csoportosítjuk az üzeneteket partíciónként. Így valójában a 13-14. sorok között 

minden szellem csomópont  értékét megkapjuk és beírjuk a helyére. Ezt követi a 14-20. sorok közötti 

ellenőrzés, hogy a párosítási kérés még mindig érvényes-e.Végül a párosítás alapján, mindegyik számítógép 

tudja, hogy mely csomópontokat kell elküldenie, illetve fogadnia, hogy a következő, kevesebb csomópontot 

tartalmazó gráfot létrehozhassa. A csomópontok cseréje után a "coarsening" következő iterációja újraindulhat. 

• párosítás sorrend alapján: Az aktuális parmetis implementáció ezt a párosítást [126] használja. Az előző 

párosítás problémája a nagy számú kommunikáció és ezt szerették volna csökkenteni. Ebben az 

algoritmusban nincs színezés, inkább a partíciókhoz rendelt sorszám alapján történik a kommunikációk 

kontrollálása. (Itt is ugyanazt kell elérni, mint a színezésnél, hogy a kommunikáció ne egyszerre és ne minden 

irányba történjen, mivel ez többféle ütközéshez vezethet. Az algoritmus lényege a 5. algoritmus táblán 

látható. Az algoritmus táblában az látható, hogy a párosítás kéréseket aszerint engedjük, hogy páros vagy 

páratlan fázisban járunk, illetve a csomópontok számának viszonya egymáshoz képest milyen. A parmetis 

implementációban a fázisok száma 4, mivel azt tapasztalták, hogy ez elegendő számú csomópontot párosít 

össze. 
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A fentieken kívül még egy érdekes lépést lehet alkalmazni, hogy a "coarsening" fázis alatt a kommunikáció 

csökkenjen. Ezt a lépést "folding"-nak nevezik. Ennek a lényege, hogy a "coarsening" során a gráf mérete 

csökken és egyre kisebb gráfokkal ugyanolyan sok processzornak kell foglalkoznia. Ezért, amikor a gráf 

mérete egy bizonyos érték alá csökken, akkor a gráf részei átcsoportosításra kerülnek a processzorok felére. 

Így a kisebb gráfon, már kevesebb processzor dolgozik és kevesebb résztvevő között kell kommunikálni. 

Ezen felül ez a lépés annak esélyét is megnöveli, hogy kevesebb processzoron kívüli gráfcsomópont legyen, 

vagyis az üzenetek mérete is kisebb lesz. Ha további jelentős méretcsökkenés következik be, akkor a 

"folding" újra végrehajtható. Ez az újítás is a SCOTCH szoftverben lett implementálva. 

• párosítás valószínűségi alapon: Ebben az esetben a párosítási kérést csak akkor lehet elküldeni, ha egy 

véletlenszerűen választott szám nagyobb mint egy határérték. Például  és  közötti véletlen számok 

esetében az elfogadási küszöb lehet: . Bár furcsának tűnik ez a megoldás, hiszen nincs mögötte "igazi" 

algoritmus, de ne felejtsük el, hogy csak azt kell biztosítani, hogy ne legyen minden irányú, főleg egymásnak 

ellentmondó kommunikáció. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a módszer is igen jól működik, pl. a 

SCOTCH implementációban. 

19.1.1.2. 19.1.1.2 Párhuzamos kezdeti particionálás 
 

A kezdeti particionálást a legkevesebb csomópontot tartalmazó gráfon kell végrehajtani. Elméletileg ezt is végre 

lehet hajtani párhuzamosan, de inkább azt az elvet szokták követni, hogy egy (esetleg néhány) processzor végzi 

el a gráf felvágását. 

A parmetis implementáció esetében a legkevesebb csomópontot tartalmazó gráfot összeállítjuk és a teljes gráf 

lesz elküldve néhány processzornak. A processzorok ugyanazon a gráfon úgynevezett "nested bisection" [127] 

módszerrel végeznek el gráfvágást. Ugyanakkor a vágás után az egyes processzorokon csak a gráfnak a vágás 

utáni darabja marad meg. 

Hasonló módon, a JOSTLE implementáció minden processzorra elküldi a végső, teljes gráfot és minden 

processzor végzi el a particionálást. 

19.1.1.3. 19.1.1.3 "Uncoarsening" és partíció javítás 
 

• parmetis implementáció: A parmetis implementációban, a "Greedy Refinement" módszer (lásd 16.2.2.3. 

bekezdés) annyival egészül ki, hogy itt ismét használható a gráf színezés. Ebben az esetben a 1. algoritmus 

táblán látható ciklust felosztjuk aszerint, ahány szín van a gráfban. Így a színezéssel létrehozott független 

csomópont halmazokra hajtjuk végre a a leírt algoritmust. Bár az algoritmus elvileg így szépen működne, de a 

problémát az jelenti, hogy amikor egy csomópontot átküldünk az egyik partícióról egy másik partícióra, akkor 

nem csak magát a csomópontot és a szomszédsági viszonyait kell átküldeni, hanem a csomópont által 

reprezentált minden csomópont adatait és szomszédsági viszonyait. Ne felejtsük el, hogy a többszintű 

módszernél egy gráf csomópont több gráf csomópontot is reprezentálhat a "coarsening" fázis miatt. A 

parmetis implementációban erre a problémára az a megoldás született, hogy a csomópontokat valójában nem 

küldözgetik át a számítógépek között, hanem egy-egy csomópontnak a partíció számát változtatják meg. 

Mivel a kezdeti szétosztás véletlenszerű volt, így akkor is és a javítás után is valószínű, hogy minden 

számítógépen lesznek perem pontok, így mindegyik számítógép foglalkozik a javítással. Ez azért fontos, mert 
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ez azt jelenti, hogy nagyjából egyenlő a terhelés a számítógépeken.Természetesen a particionálás legvégén az 

egy partícióhoz tartozó csomópontok egy számítógépre kerülnek. Ehhez általában egy mindenki-mindenkivel 

(all-to-all) típusú kommunikációt használ a rendszer. 

• JOSTLE implementáció: A JOSTLE implementáció a szekvenciális módszerek (lásd 16.3.3. bekezdés) 

párhuzamos változatát használja. Emlékeztetőül, először is azt kell meghatározni, hogy mely partíciók között 

hány elemet kell mozgatni ahhoz, hogy a partíciók egyensúlyban legyenek. Ezt a problémát egy egyenlet 

megoldására vezették vissza, amit meg lehet oldani párhuzamosan is, de olyan változatot is implementáltak is, 

ahol mindegyik számítógép külön-külön oldja meg az egyenletet.Még egy dolgot meg kell itt említeni. A 

peremen fekvő gráf csomópontoknál a javulás (gain) értékét ki kell számolni a csomóponttal szomszédos 

minden partícióra. A javulás (gain) azt fejezi ki, hogy mennyivel "javulna" a partíció, ha odamozgatnánk a 

csomópontot. Ugyanakkor a JOSTLE implementációban egy "kedvezményezett" (preference) irányt is meg 

szoktak állapítani. Az lényegében egy csomópontnál, az összes lehetséges javulás (gain) érték közül a 

maximális értéket jelenti.Ezek után a párhuzamos algoritmus kerete a 2. algoritmus táblán látható. Az 

algoritmusban külön ki vannak emelve azok a részek ahol a számítógépeknek kommunikálniuk kell 

egymással. Fontos megjegyezni, hogy a kommunikáció nem csomópontonként történik, hanem partíciónként, 

összevontan. 

 

Ezek után sajnos még egy nagyon fontos kérdés maradt, hogy az elemek mozgatása hogyan történjen. Ez 

azért jelent problémát, mivel ne felejtsük el, hogy a számítógépek párhuzamosan futnak. A fenti algoritmus 

alapján egymástól függetlenül mindegyik számítógép kiválasztja a mozgatandó csomópontokat. Itt az a 

probléma, hogy míg egy  csomópont mozgatása az  partícióból a  partícióba javulásnak tűnik az egyik 

számítógépen, ugyanakkor ha a másik számítógép a  csomóponttal szomszédos csomópontot pedig a  

partícióból az  partícióba mozgat, akkor várhatóan összességében nem érjük el a partíciók javulását. Ezt 

ütközésnek (collision) is szokták nevezni.A JOSTLE implementáció úgynevezett perem régiókat azonosít. 

Egy perem régióba ( ) azok a  csomópontok tartoznak amelyeknél a kedvezményezett irány 

(preference) a  partíció. Matematikailag leírva: 

 

A másik partíción is definiálható a perem régió ( ) és a két perem régió együtt ( )egy 

interface régiót alkot ( ).Három megoldást implementáltak a JOSTLE szoftverben: 

• interface optimalizáció: Ebben az esetben az egyik számítógép megkapja a teljes interface adatait és 

meghatározza, hogy mely csomópontokat kell mozgatni az interface régión belül. 

• alternáló optimalizáció: Ebben az esetben az egyik iterációban csak az egyik számítógép dönt az  

perem régióba tartozó csomópontok mozgatásáról. A következő iterációban a perem másik oldalán 

található számítógép dönt az  perem régióba tartozó csomópontok mozgatásáról. 

• relatív javulás (gain) optimalizáció: A relatív javulás ( ) értéke egy  csomópontra, amelyik az  

perem régióban található: 

 

ahol  az  perem régióban található  csomóponttal szomszédos csomópontok halmaza. Más 

szavakkal a relatív javulást (gain) úgy kaphatjuk meg, ha a csomópont aktuális javulás értékéből levonjuk a 



 Előfeldolgozás párhuzamos 

számításokhoz 
 

 240  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

másik oldalon található szomszédos csomópontok javulás értékeinek átlagát.Így az algoritmusban a perem 

pontokra meg kell határozni a relatív javulás értékét. Ezután csökkenő sorba kell rendezni a csomópontokat 

a relatív javulás értéke alapján. Végül meg kell határozni, hogy mely relatív javulás érték felett engedjük 

csak a csomópontok mozgatását a partíciók között. 

19.1.2. 19.1.2 Összefoglalás 
 

Az előzőekben leírt algoritmusok igen jól működnek és talán ezek tekinthetők a legfejlettebb algoritmusoknak, 

ugyanakkor folyamatosan kutatnak még újabb, hatékonyabb párhuzamos algoritmusok után. 

19.2. 19.2 Particionálás többféle feltétel alapján 
 

Ebben a fejezetben csak felvillantunk néhány olyan problémát, amelyet szintén manapság igyekeznek 

megoldani. Bár születtek megoldások, de még van mit kutatni ezeken a területeken. 

Az egyik probléma, hogy hogyan kell particionálni abban az esetben, amikor a megoldandó szimuláció több 

különálló, egymásutáni fázisból áll és mindegyikre külön kell alkalmazni a particionálást. Ilyen például egy 

folyadék kristályosodása. Az anyag egy része még folyékony és a másik része már kristályosodik. Ez látható a 

225.a ábrán Walshaw után [97]. Az ábrán egy lehetséges particionálás is be van jelölve. Ugyanakkor ha ezt a 

particionálást választjuk, akkor a szimuláció párhuzamos futása a 225.b ábrán látható módon fog bekövetkezni. 

A folyadék számítás során az egyik processzor kevesebbet fog számolni, mint a másik, míg a kristályosodás 

számítása során csak az egyik processzor dolgozik. Természetesen ez így egy nem túl hatékony megoldás. Egy 

másik lehetséges particionálás a 225.c ábrán látható, míg a hozzá tartozó kedvezőbb futást a 225.d ábra mutatja. 

A második esetben a particionálást nem a "hagyományos", az eddig tárgyalt feltételek alapján kell elvégezni. Az 

évek során több megoldást is javasoltak, például [128] referencia. 
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Egy másik érdekes problémát mutat be a 226. ábra. Az ábrán egy mesterségesen kreált példa látható, de jól 

mutatja a problémát. Az ábrán minden csomópont mellett két szám szerepel. Ezek a számok azt mutatják, hogy 

ugyanazon a végeselemes hálón két különböző, de összefüggő szimulációt szeretnénk lefuttatni. Ugyanakkor a 

két szimulációban az elemek súlya más és más. Ebben az esetben is az a kérdés, hogy hogyan érdemes 

particionálni a problémát. Például a 226.a. ábra azt a particionálást mutatja, amikor a csomópontokhoz rendelt 

első szám alapján van egyensúlyban a két partíció. A 226.b. ábra azt mutatja, amikor a csomópontokhoz rendelt 

második értékek alapján van egyensúly. Végül azt is meg kell jegyezni, hogy a 226.b. ábrán látható megoldásnál 

valójában mind a két érték alapján egyensúly van a két partíció között. Mindegyik esetben az átvágott élek 

száma három volt, de valójában az átvágott élek száma még komplikálhatja helyzetet, mivel dönteni kellhet, 

hogy jobb egyensúlyt vagy kevesebb átvágott élet szeretnénk a particionálás végén. 

 

20. 20 Particionálás összefoglalása 

 

Ahogy látható az előző fejezetek alapján, az elmúlt évtizedekben több particionáló eljárást is kidolgoztak. 

Ezeknek a módszereknek a komplexitása, sebessége és az általuk készített partíciók minősége nagyon is 

különböző. Ugyanakkor a választás, hogy melyik módszer a "legjobb" nem mindig egyértelmű és több tényező 

is befolyásolja a választást. Például a geometriai alapú módszerek nagyon gyorsak, de csak bizonyos esetekben 

működnek és főleg azt tudják biztosítani, hogy a végeselemek száma az egyes partíciókban egyenlő legyen. 

Ezek a módszerek az egyes partíciók közötti kommunikációt nem igazán minimalizálják. A gráf alapú 

módszerek azzal, hogy az elvágott gráf élek számát minimalizálják, jobb partíciókat képesek generálni. Ezen 

felül a többszintű módszerekkel nagyon nagy végeselemes hálókat is fel lehet vágni. A javító módszerek közül a 

legjobban a Kernighan-Lin módszer és ennek valamilyen változata terjedt el és többször is bebizonyították, 

hogy nagyban tud javítani a partíciók minőségén ez a módszer. Az újabban megjelenő komplexebb szimulációk 

és feladatok újabb problémákat vetettek fel a particionálás szempontjából, melyek megoldását még ma is 

kutatják. Ezen kutatásokat a könyv nem részletezi, de igyekszik a főbb szempontokat felvetni. Amiről kevés szó 

esett a könyvben, de mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy olyan irányokban is folyik kutatás, hogy 

bizonyos optimalizációs heurisztikákat (genetikus algoritmust, neurális hálózatokat, tabu keresést és hasonló 

módszereket) használnak a particionálásra. 
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