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Az elmúlt évtizedben felbukkanó nagyméretű hálózatok (pl. internet) tulajdonságainak 
megismerése fontossá vált. Ezért a véletlen gráfok aktívan kutatott szakterület lett. Elsőként, 
még a hatvanas években, Erdős Pál és Rényi Alfréd foglalkozott véletlen gráfokkal. Az ő 
modelljükben egy n csúcsú gráfban minden élt egymástól függetlenül p valószínűséggel 
behúzunk, ezek az Erdős-Rényi gráfok. 

Pár évvel ezelőtt, a Bollobás Béla, S. Janson, O. Riordan [1] szerzőhármas egy nagyon 
általános inhomogén véletlen gráf modellt vezetett be, mely egyebek mellett az Erdős-Rényi 
gráfokat speciális esetként tartalmazza. Többek között választ adtak arra, hogy szuperkritikus 
esetben az óriás komponensből két véletlenszerűen választott csúcs között tipikusan mekkora 
a gráfelméleti értelemben vett távolság. Természetes általánosítási lehetőség, hogy az élekre 
rakjunk élsúlyokat, melyek időt vagy valamilyen költséget is reprezentálhatnak. 

A S. Bhamidi, R. van der Hofstad, G. Hooghiemstra [2] szerzőhármas az Erdős-Rényi 
gráfokat vizsgálja véletlen, 1 rátájú exponenciális eloszlású élsúlyokkal. Eloszlásbeli 
konvergenciát bizonyítanak két véletlenszerűen választott csúcs közti minimális úthosszra és 
ezen az úton szereplő élek számára is. 

Jelen diplomamunka fő célkitűzése, hogy analóg tételeket tudjunk bizonyítani a minimális 
súlyú útra vonatkozóan inhomogén véletlen gráfokban. Ehhez először [1] általános 
modelljének a véges típusos esetét vizsgáljuk, ahol minden csúcs egy véges halmazból 
származó típussal rendelkezik, és a típusoktól függően különböző valószínűségekkel húzzuk 
be az éleket a gráfban. Fő feltevésünk, hogy a csúcsok átlagos fokszáma legyen független a 
csúcs típusától. Két esetet lehet megkülönböztetni aszerint, hogy limeszben az átlagos 
fokszám egy véges számhoz vagy végtelenhez tart. A fő eredmények mindkét esetben azt 
mondják, hogy mind a minimális út hossza, mind az ezen szereplő élek száma logaritmikusan 
nő a gráf méretével, melyekre eloszlásbeli konvergenciát tudunk bizonyítani. Ezek után az 
eredmények egy részét általánosítjuk [1] eredeti modelljére. 

A felhasznált módszerek merítenek az említett két cikk gondolataiból, ugyanakkor túl is 
mutatnak rajtuk. A bizonyítás egy természetes módja, hogy a gráfban elindított kereső 
bejárást a megfelelő elágazó folyamathoz csatoljuk. Az élsúlyok és a típusok bevezetésével 
azonban nem elegendő diszkrét időben dolgozni, hanem folytonos idejű többtípusos elágazó 
folyamatok elméletének [3] alkalmazása szükséges. Ráadásul a típusokkal az elágazó 
folyamatban kellemes függetlenséget elvesztjük, ezáltal az egytípusos egyszerű érvelések 
helyett bonyolultabb technikák szükségesek. A folytonos típustérre való általánosítás fő 
gondolata, hogy az eredeti modellt approximáljuk megfelelően választott véges típusos 
gráfokkal. A bizonyítás nehézsége megmutatni, hogy a véges típusos eredményeket a limesz 
megőrzi. 
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