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Abstrakta nätverk - grafteori
Ett intressant sätt att se på nätverk matematiskt är med vad som kallas grafer. En graf
är ett enkelt matematiskt objekt som består av en mängd av punkter (som vi kallar
hörn) och linjer (som vi kallar kanter). De är mycket användbara för att studera många
olika sorters nätverk på ett abstrakt sätt.

Königsbergs broar

Man kan säga att grafteori uppfanns av Leonhard Euler på 1700-talet. Ett av de pro-
blem som han då studerade var problemet medKönigsbergs sju broar : Låt Königsberg
(nuvarande Kaliningrad) vara indelat i fyra separata delar, och säg att vi har sju broar
mellan de fyra delarna som i bilden nedan.

Kan man då promenera över alla broarna i Königsberg så att man passerar vardera
av de sju broarna precis en gång? Om man experimenterar lite med att försöka hitta
en sådan promenad så ser man att det inte verkar vara möjligt. Men hur bevisar man
att det är omöjligt? Det visar sig att ett lämpligt sätt att formulera problemet är som ett
grafproblem. Broarna i Königsberg motsvarar grafen till höger, där vi har så kallade
hörn (alt. noder) som representerar delarna och broarna representeras av kanter.

Euler visade att det finns ett lätt sätt att känna igen alla grafer som har egenskapen
att det finns en “promenad” som passerar alla kanter precis en gång genom att bara
kolla på om antalet kanter som är kopplade till varje hörn är udda eller jämnt.
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Fler problem - fler grafer
Men detta är bara början på en uppsjö av problemman kan studera med grafer. Några
andra frågor som man matematiskt studerar med hjälp av grafer kan vara:

Korsande kanter

Går det att rita följande graf på ett papper så att inga kanter (som representeras av
kurvor) korsar varandra? Experimentera!

Fyrfärgsproblemet

Hur många färger behöver man för att färglägga en geometrisk karta så att inga an-
gränsande områden får samma färg? Till exempel kan man färglägga en karta över
Sveriges landskap med bara 4 färger. Kan man göra det med färre färger? Hur många
färger behövs det som mest för att färglägga alla kartor?
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Eulers formel

Om vi räknar antalet hörn H, antalet kanter K och antalet regioner R som följande
grafer har och bildar så ser vi att de alla uppfyller den smått magiska formeln

H −K +R = 1.
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Denna formel (döpt Eulers formel, efter Leonhard Euler) gäller för alla grafer som man
kan rita på ett papper så att inga kanter korsar varandra.

Konkreta nätverk
Grafer kan användas för att matematiskt studera verkliga nätverk av många olika typer.
Det används till exempel för att modellera trafiknätverk, sociala nätverk, datorkretsar,
molekylers struktur och mycket, mycket mer. Ett typiskt exempel på nätverk som man
studerar med grafer är datornätverk. Till exempel använder sig sökmotorer av grafer
för att avgöra vilka webbsidor som är mest relevanta för en viss sökterm. För detta
så betraktar man varje webbsida som ett hörn i en graf och länkar mellan sidorna
representeras i grafen av kanter. Man beräknar sen en “rang” för varje hörn (webbsida)
i grafen genom en formel baserad på rangen för alla grannar (alla webbsidor som
länkar till sidan). Ju fler länkar man har till en sida och ju högre rang de sidor som
länkar till den har desto tidigare i sökmotorns lista hamnar sidan.

Gymnasiearbetet

Om du väljer att göra ditt gymnasiearbete i matematik vid Vetenskapens Hus kommer
du att få lära dig hur man matematiskt kan formulera och lösa problem likt de ovanstå-
ende. Du kommer få undersöka vad som i en matematikers ögon utgör ett argument
(dvs. matematiskt bevis) för att någon grafegenskap gäller.
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