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Verkkoteorian tutkimus
Jorma Kyppö

Verkkoteorian tutkimus on tieto-
jenkäsittelytieteiden laitoksella Jy-
väskylässä suuntautunut paitsi Petri-
verkkoihin niin myös topologisen
verkkoteorian alueelle. Tutkimuksen
kohteena ovat kompleksisille topo-
logisille pinnoille upotetut verkot ja
verkkojen väritysalgoritmit. Tavoit-
teena on verkkoja analysoimalla ha-
kea sovellusmahdollisuuksia muilta
tietojenkäsittelyn alueilta sekä selvit-
tää yleisesti tavanomaisia tasoverk-
koja mutkikkaampien verkkojen ra-
kenteita. Työ on siis ennen kaikkea
matemaattista perustutkimusta joskin
kosketuspintoja myös käytännön so-
velluksiin löytyy.

Verkkoteoria on eräs matematii-
kan osa-alue, jonka syntyhistoria
voidaan palauttaa 1700-luvulle Le-
onhard Euleriin. Nykyiseen kukois-
tukseensa verkkoteoria kohosi sotien
jälkeen tietokoneiden kehityksen
myötä. Nykyään verkkoteorian so-
vellus on liki rajatonta. Verkko voi
esittää sosiometristä verkkoa, tieto-
järjestelmän rakennetta, kemiallista
yhdistettä, kielen rakennetta, eliöpo-
pulaatiota, valtapoliittisia yhteyksiä
tai lukuteoreettista mallia. Solmu-
teorian kautta verkkoteoria on linkit-
tynyt teoreettisen fysiikan uusimpaan
tutkimukseen ja aivan viime vuosina
ovat erityisesti tietoverkot ja hermo-
eli neuraaliverkot kohonneet ylei-
seenkin tietoisuuteen.

Tutkimus lähti alun alkaen liik-
keelle klassisesta karttojen neliväri-
ongelmasta, joka luonnostaan johti
paitsi väritysalgoritmien niin myös
topologisen verkkoteorian pariin.
Kaksi vuotta sitten valmistunut li-
sensiaattityö keskittyikin erityisesti
juuri tähän jälkimmäiseen alueeseen
ja näin tulee tekemään myös työn
alla oleva väitöskirja. Alkuperäinen
ongelmakin on edelleen ajankohtai-
nen sillä julkaistiinhan viimeksi 1994
Robertsonin, Sandersin ja Seymourin

toimesta hieman paranneltu, uu-
demmalla tietotekniikalla toteutettu,
muunnelma kaksikymmentä vuotta
vanhasta Appelin ja Hakenin todis-
tuksesta.

Viimeisen vuoden aikana synty-
nyt myös mielenkiintoisia yhteyksiä
yritysmaailmaan Jyväskylän Tekno-
logiakeskuksen kautta. Syynä on
tutkimustyön yhteydessä sivutuottee-
na kehittynyt kolmen pelaajan shak-
kipeli, jota on tarkoitus ryhtyä myös
markkinoimaan. Viime elokuussa
pelin protokappale luovutettiin sha-
kin maailmanmestarille, Anatoli
Karpoville, joka myös tutustui siihen
pelaamalla.

Idean pohjana olevasta abstraktis-
ta shakista on allekirjoittanut sit-
temmin kehittänyt myös toisen vielä
enemmän tuon vanhan pelin juurille
menevän idean, josta myös on tuote-

suojaprosessi meneillään. Kumpikin
tuote tulee todennäköisesti edelleen
tuottamaan myös uusia tutkimuson-
gelmia, eli tulokset ruokkivat taval-
laan itseään.

Verkkoteorian tämän alueen tut-
kimuksemme painottuu pakostakin
maamme rajojen ulkopuolelle ja
kaikkein voimakkainta on kuitenkin
ollut yhteistyö USA:n suuntaan ja
siellä erityisesti professori Frank
Hararyn, New Mexico State Uni-
versitysta, on aktiivinen yhteistyö-
kumppani. Euroopassa yhteistyö-
kumppanit ovat viime vuosina tullee
Tarton yliopistosta Virosta sekä
Kosicen ja Bratislavan yliopistoista
Slovakiassa.
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