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1. Bevezető

A szavak kombinatorikája egy viszonylag fiatal kutatási ága a diszkrét mate-

matikának, melyet részben elméleti számı́tástudományi problémák ihlettek,

mint a formális nyelvek és az automata-elmélet, részben egyéb területei a ma-

tematikának, mint a számelmélet, a csoportelmélet és a valósźınűségszámı́tás.

A nyolcvanas évekig szavakkal kapcsolatos eredmények csak elszórtan for-

dultak elő, ezek is inkább csak eszközként szolgáltak más jellegű kérdések

vizsgálatához. Ekkorra datálható Lothaire
”
Combinatorics on words” ćımű

könyve [6], mely a téma első összefoglaló tárgyalását nyújtja, csokorba gyűjtve

a legfontosabb eredményeket és bizonýıtási módszereket.

A könyvet két további követte, melyek közül az utolsó [7] már kizárólag a

szavak kombinatorikájának alkalmazásaival foglalkozik, elsősorban matema-

tikai, algoritmikai és bioinformatikai területekről.

Matematikai problémák sokasága foglalkozik egy objektum rekonstruálá-

sával annak részeiből, vagy valamely rá vonatkozó információ-töredékekből.

Függvény-illesztésektől kezdve a minta-felismerési feladatokon át kombinato-

rikai problémákig mindenki találhat kedvére valót.
”
A rekonstrukciós problé-

ma” ćım mégis ez utóbbi területhez köthető, ami Kelly [4] és Ulam [9] h́ıres-

h́ırhedt gráf-rekonstrukciós sejtését illeti meg, mely szerint bármely, legalább

három pontú véges gráfot izomorfizmus erejéig meghatároznak az egy pont

törlésével keletkező részgráfjai.

Legyen Σ egy véges t-elemű halmaz, ezt a halmazt ábécének nevezzük,

az elemeit pedig betűknek. Σ elemeiből képzett véges sorozatok a szavak, egy

szó hossza az őt alkotó betűk száma, egy w szó (nem feltétlenül összefüggő)

u részsorozata pedig az adott szó részszava.

Az értekezés legnagyobb részében az alábbi rekonstrukciós feladat általáno-

śıtásaival és alkalmazásaival foglalkozunk:

Alapprobléma Legyen adva egy Σ ábécé és egy n szóhossz. Határozzuk meg

a legkisebb k értéket, amire tetszőleges Σ feletti n hosszú szót rekonstruálni
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lehet a k-hosszú részszavaiból!

A kérdésnek két lényegesen különböző változatát vizsgálták a szakiro-

dalomban, attól függően, hogy a részszavaknak ismertek-e a multiplicitásai:
i. rekonstrukció az

(
n
k

)
részszó multihalmazából

ii. rekonstrukció a különböző részszavak halmazából

A kérdés először olyan zajos csatornák információ-elméleti vizsgálatánál buk-

kant fel, amelyek esetében az elküldött üzenet egyes karakterei véletlenül

törlődnek és korlátlan számú újraküldés lehetséges.

A problémát részben a kódelmélet egy kevésbé vizsgált ága, az úgynevezett

beszúrás-törlés kódok elmélete is motiválta. Azokat a kódokat nevezzük ı́gy,

melyekben két tetszőleges kódszó közös részszavainak hosszára adva van egy

felső korlát.

A multiplicitásos esetben Krasikov és Roditty [5] belátták, hogy amennyi-

ben van két különböző n-hosszú szó, aminek a k-hosszú részszavai megegyez-

nek, akkor valamely s-re az

ah
1 + ah

2 + ... + ah
s = bh

1 + bh
2 + ... + bh

s , h = 1, ..., k − 1

a1 < a2 < ... < as, b1 < b2 < ... < bs

egyenletrendszernek van nem-triviális megoldása ai, bi ∈ [0, n − 1] esetén.

A szerzők egy
√

n nagyságrendű felső korlátot adtak és megmutatták, hogy

ezzel a módszerrel lényegesen jobb eredményt nem lehet elérni, mivel k ≤√
2 log 2

√
n

log n
− 1

2
esetén a rendszernek van nem-triviális megoldása.

A felső korlátban a legjobb konstanst Foster és Krasikov [3] bizonýıtotta:

1. Tétel. Minden n hosszú szó rekonstruálható az
(

n
k

)
darab k-hosszú részsza-

vainak multihalmazából, ha k ≥ 2⌊
√

n log 2⌋ + 3 ≈ ⌊1, 665
√

n⌋ + 3.

A másik esetben Simon [8] és Lothaire [6] bizonýıtott korlátot, amely

kételemű ábécé esetén éles is:

2. Tétel. Minden legfeljebb n hosszú szót egyértelműen meghatároz a hossza

és a legfeljebb ⌈n+1
2
⌉-hosszú különböző részszavai.
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2. Rekonstrukció az (n − 1)-deck-ből és auto-

morfizmus csoportok

Az értekezés eme fejezete egy folyóirat-cikk [L4], valamint egy kézirat [L3]

eredményein alapul.

A különböző részszavakból történő rekonstruálás lehető legegyszerűbb

esetének – rekonstruálás az (n − 1)-hosszú részszavakból – általánośıtásait,

illetve alkalmazásait vizsgáljuk. A gráfrekonstrukcióval ellentétben ezek az

álĺıtások könnyen bizonýıthatóak, esetünkben csak segédeszközök a főbb ered-

ményekhez vezető úton. Ezen álĺıtások alkalmazásaiként különböző részben-

rendezett halmazok (röviden poset-ek) automorfizmus csoportjait határozzuk

meg.

DNS-szavak Az első általánośıtásnak biológiai mot́ıvációi vannak: a DNS

kettős spiráljának bizonyos struktúrális tulajdonságait kiemelve jól kezel-

hető matematikai modellt késźıthetünk. Legyen A = {{α1, ᾱ1}; {α2, ᾱ2}; ...
. . . ; {αq, ᾱq}} egy betűpárokból, ún. komplementer párokból álló ábécé, az

efölött képzett szavakat nevezzük DNS-szavaknak. Legyenek ¯̄αi = αi és

legyen egy w = x1x2...xt DNS-szó inverz-komplementere w̃ = x̄tx̄t−1...x̄1.

Azért, hogy a közönséges részszó-relációt kiterjeszthessük, minden DNS-szót

azonośıtunk az inverz-komplementerével. Ennek megfelelően akkor mond-

juk, hogy u részszála w-nek, ha u, vagy ũ részszava w-nek. Jelölje Dq,n a

q komplementer-párból képezett, legfeljebb n hosszú DNS-szavak halmazát,

részbenrendezve a részszál relációval. Célunk ennek a posetnek meghatározni

az automorfizmus csoportját.

Két t́ıpusú automorfizmus adódik nyilvánvalóan: az, amit a komplementer-

párokon ható permutáció indukál, valamint az, amit egy adott komplementer-

pár cseréje indukál. Megmutatjuk, hogy általában nem is létezik több.

3. Tétel. (i) ha n = 1, akkor Aut(Dq,1) = Symq;

(ii) ha n = 2, akkor Aut(Dq,2) = Symq ⊗ Sym
q
3 ⊗ Sym

(q

2
)

4 ;
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(iii) ha n ≥ 3, akkor Aut(Dq,n) = Symq ⊗ Z
q
2 .

Mátrixok A másik általánośıtásban megnöveljük eggyel a feladat dimenzióját:

négyzetes mátrixok négyzetes részmátrixait vizsgáljuk. A problémának két

változata is lehetséges attól függően, hogy a részmátrixok sorok és oszlo-

pok szimmetrikus, vagy tetszőleges törlésével keletkeznek. Az elméletileg is

érdekes probléma a gráf rekonstrukció egy speciális esetét oldja meg, neveze-

tesen a rendezett gráfok, illetve rendezett páros gráfok esetét.

Egy n csúcsú gráf rendezett, ha a csúcsain adva van egy lineáris rendezés,

ami öröklődik a részgráfjaira. Formálisan a csúcsait az 1, . . . , n számokkal

indexeljük, és egy k csúcsú, i1 < · · · < ik indexhalmazú részgráfját tekintve

a csúcsait il = l-re indexeljük át. Egy páros gráf rendezett, ha mindkét

sźınosztálya rendezett és a két sźınosztály pontjai között nincsen rendezési

reláció megadva. Látható, hogy a rendezett gráfok rekonstrukciója speciális

esete a négyzetes mátrixok rekonstruálásának annak szimmetrikus törléssel

keletkező részmátrixaiból. Hasonlóan adódik, hogy tetszőleges törléssel ke-

letkező részmátrixokat tekintve a rendezett páros gráfok rekonstrukciójára

kapunk eredményt.

Jelölje Mn
q a q elemű ábécé fölötti legfeljebb n-ed rendű négyzetes mátrixok

halmazát részbenrendezve a (tetszőleges sorok, és oszlopok törlésével kelet-

kező) részmátrix relációval.

Ebben az esetben is két fajta automorfizmus látszik első ránézésre: az,

amit az ábécé betűin ható permutáció indukál, valamint a négyzet egy-

bevágóságai. A fentiekhez hasonlóan itt is megmutatható, hogy általában

nincs más ezeken ḱıvül:

4. Tétel. (i) ha n = 1, akkor Aut(M1
q ) = Symq

(ii) ha n = 2, akkor Aut(M2
q ) = Symq ⊗ Sym

(q

2
)

14 ⊗ Sym
(q

3
)

36 ⊗ Sym
(q

4
)

24

(iii) ha n ≥ 3, akkor Aut(Mn
q ) = Symq ⊗ D4
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A fejezet lezárásaként egy további érdekes alkalmazását mutatjuk be a

módszernek, lényegesen rövidebb bizonýıtást adva Burosh, Gronau és La-

borde [2] tételére, mely egy kitüntetett szó összes részszavából álló poset

automorfizmusait karakterizálja. Ez a szó rendelkezik a legtöbb különböző

részszóval az összes adott ábécé feletti szó közül.

3. Általánośıtott korlátok szó-rekonstrukcióra

A fejezet egy konferencia-cikk [L5] eredményeit tartalmazza.

Könnyen látható, hogy a különböző részszavakból történő rekonstruálásnál

a Simon [8] és Lothaire [6] által adott ⌈n+1
2
⌉-es korlátnál sok esetben rövi-

debb részek is elegendőek. Ezt a jelenséget sikerült megragadnunk tetszőleges

méretű ábécé, valamint a szavakat alkotó betűk számára elő́ırt (alsó és felső)

korlátok esetén. Jelölje |w|i az i ∈ Σ betű előfordulásának maximális számát

a w szóban. A fejezet fő eredménye a következő:

5. Tétel. Minden t elemű ábécé feletti legfeljebb n hosszú w szót, melyre

l ≤ |w|i ≤ u igaz minden i ∈ Σ esteén, egyértelműen meghatároz a hossza,

valamint a legfeljebb min{u + 1, ⌈n−(t−2)·l+1
2

⌉}-hosszú különböző részszavai.

4. DNS-szavak rekonstrukciója

Ez a fejezet egy folyóirat-cikk [L1] eredményeire épül.

DNS-szavaknak különböző részszálaiból történő rekonstruálását vizsgáljuk

az első fejezet n−1-es eredményének továbbviteleként. Sikerült a közönséges

szavakra vonatkozó 2. Tétel DNS-szavakra vonatkozó általánośıtását bebi-

zonýıtani két lépésben: elsőként az általánosnál valamivel erősebb korlátot

bizonýıtunk abban az esetben, ha az ábécét egyetlen komplementer-pár al-

kotja, majd bebizonýıtjuk az általános eredményt két komplementer-párból

álló ábécé esetén. A bizonýıtott korlátok élesek is. A fejezet fő eredményei a

következők:
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6. Következmény. Minden egy komplementer-párból álló ábécé feletti leg-

feljebb n hosszú DNS-szót egyértelműen meghatároz a hossza, valamint a leg-

feljebb
⌈

2(n+2)
3

⌉
-hosszú különböző részszálai.

7. Következmény. Minden két komplementer-párból álló ábécé feletti n

hosszú DNS-szót, melyben nem csak az egyik komplementer-pár elemei sze-

repelnek, egyértelműen meghatároz a hossza, valamint a legfeljebb
⌊

2(n+1)
3

⌋
-

hosszú különböző részszálai.

5. Mátrixok rekonstrukciója

Az értekezés eme fejezete egy kézirat [L2] eredményein alapul.

Az előző fejezettől eltérően itt a multiplicitásokat is figylembe vesszük,

amikor egy négyzetes mátrixot a sorainak és oszlopainak tetszőleges-, vagy

szimmetrikus törlésével keletkező részmátrixok multihalmazából ḱıvánunk re-

konstruálni. Vizsgáljuk továbbá az ezen részmátrixok összegeként előálló, ún.

összeg-mátrixból történő rekonstruálást is. Nyilvánvalóan azonos részmátri-

xokkal rendelkező mátrixok összeg-mátrixa is megegyezik, a ford́ıtott irány

azonban már nem triviális.

A fejezet első részében elemi leszámlálási és lineáris algebrai módszerekkel

megmutatjuk, hogy az alábbi feltétel szükséges feltétele a mátrixok rekonstru-

álásának (a feltétel csak az összeg-mátrixból történő rekonstrukció esetén

elégséges, ez motiválta e probléma vizsgálatát): ha két négyzetes, n-edrendű

mátrixnak különböznek a négyzetes k-adrendű részmátrixai, akkor létezik egy

p(x, y), k-nál alacsonyabb fokú kétváltozós polinom, valamint két részhalmaza

az n × n-es négyzetrácsnak H1, H2, melyekre teljesül:
∑

(x,y)∈H1

p(x, y) 6=
∑

(x,y)∈H2

p(x, y).

A fejezet második részét ezen polinomok megkonstruálása teszi ki, mely

általánośıtja Borwein, Erdélyi és Kós [1] eredményét. Ehhez a Csebisev po-

linomokat és geometriai meggondolásokat h́ıvunk seǵıtségül.
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A fejezet fő eredményei egy aszimptotikusan O(n2/3)-os felső korlát, és an-

nak belátása, hogy lényegesen jobb korlát nem érhető el ezzel a módszerrel,

továbbá egy gyengébb t́ıpusú mátrix-rekonstrukcióra adott alsó korlát, mely

a felsőtől mindössze egy O( 3
√

log n)-es szorzóban tér el. Az eredmények szim-

metrikus törléssel keletkező részmátrixokra vonatkoznak (az aszimmetrikus

eset ettől mindössze a konstansokban különbözik).

8. Tétel. Elég nagy n-re minden n × n-es négyzetes mátrix rekonstuálható

a részmátrixainak multihalmazából, ha k ≥ 38n2/3 + 1.

9. Tétel. Nem lehetséges minden n× n-es négyzetes mátrixot rekonstruálni

az összeg-mátrixából, amennyiben k <
n2/3

3

√
log2(n + 1)

− 1.

6. Egy szó-algoritmus és alkalmazása a genom-

átrendeződésre

Ez a fejezet egy folyóirat-cikk [L6] eredményeire épül.

A célunk két faj közötti evolúciós távolság meghatározása algoritmiku-

san. Két faj genomjában lévő gének sorrendjének eltérését használhatjuk

az evolúciós távolság mérésére. Ennek bevett módja az ún. parszimónia

módszer, ami bizonyos operációk (ezeket nevezzük mutációknak) egy legrövi-

debb olyan sorozatát keresi, amely az egyik egyed genomját átrendezi a

másikéba. Ennek egy lehetséges megközeĺıtése Markov lánc Monte Carlo

(MCMC) módszereket használ, ı́gy a kapott algoritmus a genom-átrendeződés

statisztikai vizsgálatában jut szerephez.

Az általunk vizsgált modellben két mutáció-t́ıpust, a transzpoźıciókat és

az invertált transzpoźıciókat vesszük figyelembe. Az algoritmus ezeket az

ún. valóság és ḱıvánalom gráfjában lévő körök számának változásával ka-

rakterizálja és egy eloszlásból mintavételez, mely a körök számát növelő

mutációkat résześıti előnyben. Megmutatjuk, hogy ez a feladat ekvivalens
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az alábbi, speciális szavakon (előjeles permutációkon) értelemzett keresési

kérdéssel: egy n hosszú előjeles permutációnak minden lehetséges poźıciójára

döntsük el, hogy taláható-e egy rögźıtett 3-hosszú permutáció, abban a poźıci-

óban kezdődően.

Fő eredményünk egy, a genomok hosszában lineáris időt és tárhelyet

használó algoritmus, melynek seǵıtségével az evolúciós távolságot meghatáro-

zó MCMC módszer egy lépéséhez szükséges futási idő O(n2)-re, a tárhely

pedig O(n)-re csökken, az eddigi O(n4), illetve O(n3)-ről. Ezáltal hosszabb

genomok gyakorlati (szoftveres) elemzése is lehetővé válik.

Az értekezés a szerző alábbi cikkein alapul:
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[L2] G. Kós, P. Ligeti, and P. Sziklai. Reconstructing matrices from

submatrices. Manuscript.

[L3] P. Ligeti. Matrix-posets and automorphisms. Manuscript.

[L4] P. Ligeti and P. Sziklai. Automorphisms of subword-posets. Disc-

rete Math., 305(1-3):372–378, 2003.

[L5] P. Ligeti and P. Sziklai. Generalized bounds for reconstruction of

words. In 5th Hungarian-Japanese Symposium on Discrete Mathematics

and Its Applications, pages 252–256, 2007.

[L6] I. Miklós, T.P. Brooks, and P. Ligeti. Efficient sampling of

transpositions and inverted transpositions for Bayesian MCMC. In Pro-
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pages 174–185, 2006.
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