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A véletlen hálózatok és a különféle gráfokon zajló véletlen folyamatok elméleti kutatása
során gyakran olyan problémák merülnek fel, melyeknél egy jó számı́tógépes szimuláció
segı́thet a helyes sejtés megfogalmazásában és akár bizonyı́tásában.
A véletlen gráfok témakörében felmerülő, szimulációval jól megfogható kérdés például az
alábbi. Vegyünk egy véletlenszerűen, egyenletesen választott d-reguláris gráfot (minden
csúcs foka d), majd abban egy véletlenszerűen választott csúcsot. Ennek várhatóan mekkora környezetére igaz, hogy nincs benne kör? Másképpen fogalmazva: az jól ismert,
hogy véletlen d-reguláris gráfokban nincs sok kis körök, de hogyan látszik ez az egyes
csúcsokból?
A második példa az alábbi játék. Egy gráf csúcsain játékosok állnak. Minden körben
mindenki véletlenszerűen kiválasztja az egyik szomszédját, aki kiesik a játékból. Mennyi
annak valószı́nűsége, hogy a játék úgy ér véget, hogy nem marad olyan játékos, aki még
nem esett volna ki?
Hasonló jellegű, véletlen permutációkkal kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni az úgynevezett stirring processel kapcsolatban. Itt egy gráf csúcsaira különböző cı́mkéket teszünk,
majd minden lépésben egy véletlenszerűen egyenletesen kiválasztott él két végén lévő
cı́mkéket megcseréljük. Kérdés, hogy sok idő elteltével kialakul-e olyan ciklus, ami a
csúcsok ”nagy részét” tartalmazza, és hogy mindez hogyan függ a gráftól. Más válasz
várható például kockarácsokon, mint az első példában emlı́tett véletlen reguláris gráfokon.
A feladat néhány gráfokkal kapcsolatos probléma irodalmának megismerése, a leı́rt modellekről számı́tógépes szimuláció készı́tése, az alapján sejtések megfogalmazása, esetleg
bizonyı́tása. Mindehhez szükséges az angol nyelvű szakirodalom önálló olvasása, továbbá
alapszintű programozási ismeretek (a szimulációk például R-ben, Matlabban készı́thetők).
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