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1 Johdanto

Tulipalo viittaa yleensä hallitsemattomaan, mahdollisesti tuhoisaan tuleen, jon-
ka sammuttamiseen tulee käyttää aktiivisia toimenpiteitä. Ne tuottavat joka vuosi
suurta vahinkoa ja uhkaavat ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja omaisuutta. Tulipalot
ovat myös vaikuttaneet laajalti historian kulkuun ja olleet vahvasti läsnä historian
dramaattisimmissa ja kohtalokkaimmissa tapahtumissa ja ajanjaksoissa. Esimerkik-
si Rooman palo vuonna 64 jälkeen ajanlaskun alun on eräs tunnetuimmista tulipa-
loista, joka osaltaan myös nostaa esille tuhopolttojen vaikutuksen, vaikka asioiden
kulku ei olekaan aivan selvillä. Unohtamatta toisen maailmansodan aikaisia mas-
siivisia tulipaloja ja palopommituksia, jotka ovat päällimmäisinä kuvaamassa tuon
ajanjakson tilaa ja henkeä.

Tehokkaassa palonsammutustyössä onkin kyse lukuisista ihmishengistä, ja erityisesti
juuri tästä syystä nykyaikaisessa palontorjuntatyössä korostuu suunnitelmallisuus.
Ennen toimeen ryhtymistä, ja toki myös operaatioiden aikana, asioita ja tavoitteita
priorisoidaan, jotta työn tehokkuus voitaisiin maksimoida ja vahingot minimoida.

Suunnitelmallisuus pitää kuitenkin sisällään myös aikaan, johtamiseen ja koordinoin-
tiin liittyviä rajoitteita ja haasteita, joita ei voida jättää pois laskuista. Kysymys on
siis siitä, miten keskitetysti sammutustöitä voidaan todellisuudessa johtaa? Miten
yksiköiden sammutuspaikat määritetään? Miten näiden yksiköiden olisi tarkoitus
kommunikoida keskenään ja koordinoida toimintaansa suhteessa muihin yksiköihin?
Mitä tapahtuisi, jos paikalliset yksiköt vain pyrkisivät minimoimaan omat paikalliset
vahinkonsa?

Tässä tutkielmassa esittelen tulipalon sammuttamiseen ja sen eristämiseen liitty-
viä lauseita ja todistuksia matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta
käsin. Tarkastelen myös ensimmäistä kertaa tulipalon sammuttamista sekä globaali-
na optimointiongelmana, jolloin kaikki käytettävissä olevat resurssit käytetään yhtä
tavoitetta silmällä pitäen, että pelinä, jolloin paloa sammuttavatkin tahot, jotka ei-
vät kykene kommunikoimaan keskenään. Funktion globaalien ääriarvojen sijainnin
löytäminen on esimerkiksi globaali optimointiongelma, mutta pelien kohdalla yhden
pelaajan hyötyyn voivat vaikuttaa myös muiden pelaajien valinnat, jolloin ääriar-
vojen sijasta pyrimmekin löytämään erilaisia tasapainotiloja. Esittelen erityisesti
erilaisia reduktioiden avulla toteutettuja NP-täydellisyystodistuksia sekä tarkaste-
len tulipalon leviämiseen liittyvää parametrisoitua vaativuutta. Näiden lisäksi myös
peliteoria ja siihen liittyvät käsitteet ovat vahvasti läsnä.
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Koska todellinen palonsammutustyö ei ole luonteeltaan matemaattisen abstraktia,
tämä myöhemmin palontorjuntaongelmana tutuksi tuleva algoritminen ongelma ei
ole suoraan sovellettavissa tosimaailman ongelmien ratkaisemiseen. Sen avulla voi-
daan kuitenkin tuottaa olennaista tietoa siitä, miten vaativa ongelma palonsammu-
tustyön suunnitteleminen on helpoimmillaankin.

Palontorjunta ei kuitenkaan ole tämän tutkielman ainoa aihe, vaikka malli sinänsä
pysyykin olennaisilta osin samanlaisena koko ajan. Abstrakteina prosesseina tulipa-
lot itse asiassa ovat varsin samantyyppisiä kuin mitkä tahansa muutkin leviämään
pyrkivät asiat, kuten taudinaiheuttajat, joiden kohdalla on kuitenkin syytä puhua
palontorjunnan sijasta rokottamisesta. Terveydenhoidon puolella rokottaminen tun-
netaan toimenpiteenä, jonka tarkoituksena on synnyttää keinotekoisesti potilaan ve-
reen valkosoluja, jotka muistavat sen taudinaiheuttajan, jolle rokotus potilaan altis-
ti. Tämä tuottaa potilaalle immuniteetin ilman itse sairautta. Immuniteetin voidaan
kuitenkin ajatella leviävän myös esimerkiksi geenimuunnoksena, joiden dynamiikkaa
käsittelen evolutiivisen peliteorian työkalujen avulla.

Palonsammutustyön ja rokottamisen keskeisin ero on se, että ihmisillä on tai voi ol-
la tilanteesta riippuen oikeus kieltäytyä ottamasta rokotetta. Tämä tarkoittaa sitä,
että rokottamista ei voida yleisessä tapauksessa pitää yksiselitteisesti globaalina op-
timointiongelmana. Rokottaminen on myös sellainen toimenpide, joka voidaan tehdä
jo ennen kuin jokin taudinaiheuttaja lähtee leviämään sosiaalisissa verkostoissa.

Tämä tutkielma on mitä suurimmissa määrin nimenomaan kirjallisuuskatsaus. Sel-
vennän palontorjuntaongelman yhtä huomattavinta NP-täydellisyystodistusta ku-
vien ja tekstin avulla, ja kokoan muut keskeisimmät palontorjuntaongelmaan liitty-
vät lauseet yhdeksi kokonaisuudeksi. Laajennan kirjallisuudesta jo löytyviä koontiar-
tikkeleja tarkastelemalla myös palontorjuntapeliä, sen ominaisuuksia, laskennallista
vaativuutta ja sitä, miten sen avulla palontorjuntaongelmaa ja erityisesti sen ratkai-
semisen approksimointia voidaan tarkastella uudella tavalla. Lopuksi tuon proses-
sien leviämisen aktiiviselle estämiselle kontekstia käsittelemällä myös sitä, minkälai-
sia piirteitä prosessien leviämisen ennaltaehkäisemiseen liittyy. Lauseiden ja todis-
tusten kohdalla on siis kiinnitettävä huomiota siihen, keiden työhön viitataan, sillä
allekirjoittanut ei ole niitä kaikkia kehittänyt, keksinyt tai löytänyt. Palontorjun-
tapelien ja rokotuspelien kohdalla olen kirjoittanut omia työkaluja tasapainotilojen
löytämistä varten.

Uusina asioina esittelen kahden pelaajan ekstensiivisen palontorjuntapelin ja tar-
kastelen yksinkertaista evakuointiongelmaa palontorjuntaongelman viitekehyksessä.
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Tässä evakuointiongelmassa olennaista on kysyä, voidaanko jokin reitti pitää auki
tarpeeksi kauan, että evakuointi voidaan suorittaa. Kytken tässä tapauksessa esitel-
tävän algoritmin kuitenkin jo tunnettuun palontorjuntaongelman muotoon.

2 Algoritmit

Algoritmien vaativuutta tutkitaan yleensä suurten tehtävien osalta, asymptootti-
sena, missä vakiokertoimilla ei ole merkitystä. Olkoon nyt n algoritmille annettavan
syötteen koko ja f ja g funktioita, jotka kuvaavat algoritmin suoritusaikaa syötteen
koon funktiona. Vaativuus annetaan asymptoottisella notaatiolla:

• f(n) = O(g(n)), jos on olemassa sellaiset vakiot c ja m siten, että kaikilla
n ≥ m pätee f(n) ≤ cg(n).

• f(n) = Θ(g(n)), jos f(n) = O(g(n)) ja g(n) = O(f(n)).

• f(n) = Ω(g(n)), jos on olemassa vakiot c ja m siten, että kaikilla n ≥ m pätee
f(n) ≥ cg(n).

Algoritmien suoritusajan kasvunopeuksia kuvataan kirjallisuudessa yleensä seuraa-
vanlaisen luokittelun mukaisesti [Ruo13]:

• Vakioaikainen: O(1).

• Logaritminen: O(log(n)).

• Lineaarinen: O(n).

• n log n: O(n · log(n)).

• Polynominen: nO(1).

• Eksponentiaalinen: 2O(n).

Erityisesti polynomisten ja eksponentiaalisten kasvunopeuksien luokat on syytä pai-
naa mieleen parametrisoidun vaativuuden käsitettä silmällä pitäen.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan erityisesti päätöksenteko-ongelmia, joiden ratkai-
semiseen käytettävien algoritmien on tarkoitus palauttaa vastaukseksi joko kyllä tai
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ei. Siinä, missä algoritmi esitellään syötteen ja palautuksen avulla, päätöksenteko-
ongelma esitellään syötteen ja kysymyksen avulla. Englanninkieliset päätöksenteko-
ongelmat seuraavat tässä tutkielmassa alkuperäisiä todistuksia.

Algoritmit voidaan jaotella myös vaativuusluokkiin. Näitä luokkia on useita, mutta
tässä käsittelemme niistä vain muutamaa keskeisintä.

Aikavaativuusluokka P, eli PTIME, eli DTIME(nO(1)), koostuu niistä päätöksenteko-
ongelmista, jotka ratkeavat deterministisellä Turingin koneella polynomisessa ajassa
[Ruo13,Cor09].

Aikavaativuusluokka NP, koostuu niistä päätöksenteko-ongelmista, jotka ratkeavat
ei-deterministisellä Turingin koneella polynomisessa ajassa.

Päätöksenteko-ongelman ρ sanotaan olevan NP-kova, jos jokainen NP:ssä oleva on-
gelma voidaan redusoida eli muuntaa polynomisessa ajassa päätöksenteko-ongelmaksi
ρ′. Missä muunnoksen tekeminen tarkoittaa yhden päätöksenteko-ongelman muut-
tamista toiseksi. NP-kova päätöksenteko-ongelma ρ on NP-täydellinen, jos se itsekin
kuuluu vaativuusluokkaan NP.

Parametrisoitu vaativuus mahdollistaa ongelmien vaativuuden käsittelemisen uudel-
la tavalla [BCF11]. Keskeistä siinä on tutkia, onko olemassa sellaista algoritmia, jolla
ongelma voidaan ratkaista ajassa f(k) · nO(1), missä k on jokin ongelmaan liittyvä
parametri. Jos sellainen löytyy, kuuluu ongelma vaativuusluokkaan FPT. Tyypilli-
sesti f on superpolynominen funktio (tyypillisesti eksponentiaalinen, eli esimerkiksi
2O(k)), joka riippuu vain parametrista k. Parametrisoitua ongelmaa P kuvataan pa-
rilla (P, k), missä k on jokin parametri. XP-luokkaan kuuluvat ne parametrisoidut
ongelmat (P, k), jotka ratkeavat ajassa ng(k), missä funktio g kuvaa algoritmin suo-
ritusaikaa syötteen koon funktiona.

Tämän tyyppisiä algoritmeja voidaan luoda kernelisoimalla. Olkoon nyt I jonkin
parametrin k mukaisesti parametrisoidun ongelman ρ instanssi. Nyt voimme kerne-
lisoimalla muuttaa instanssin I jonkin parametrin k′ < k mukaisesti parametrisoi-
dun, saman ongelman ρ instanssiksi I ′ siten, että |I ′| ≤ g(k), missä funktio g kuvaa
algoritmin suoritusaikaa syötteen koon funktiona. FPT-algoritmeja voidaan edelleen
johtaa tarkastelemalla instanssin I sijasta instanssia I ′.

Jonkin parametrisoidun ongelman hankaluutta voidaan tarkastella parametrisoidun
muunnoksen avulla. Siinä ajatuksena on tuottaa FPT-ajassa jostakin instanssista I,
jota ohjaa parametri k, saman ongelman instanssi I ′, jota ohjaa parametri k′ = g(k),
missä funktio g kuvaa algoritmin suoritusaikaa syötteen koon funktiona. Paramet-
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risoidusti hankalat ongelmat kuuluvat vaativuusluokkaan W[1]. Parametrisoitujen
ongelmien tutkimuksessa käytettävien vaativuusluokkien suhteet ovat seuraavanlai-
set: FPT ⊆ W[1] ⊆ XP.

3 Verkkoteoria

Verkot voivat olla joko suunnattuja tai suuntaamattomia [Pes13]. Suuntaamaton
verkko on pari G = (V,E), missä G on verkko, V on joukko solmuja ja E on joukko
solmuja yhdistäviä kaaria. Kaari on solmupari (v1, v2) ∈ E, missä v1, v2 ∈ V . Kaaren
yhdistämät solmut ovat naapureita.

Suuntaamattomissa verkoissa ei ole suuntia. Toisin sanoen, suuntaamattomien verk-
kojen kaaret eivät ole suunnattuja.

Suunnattu verkko on pari G = (V,E), missä G on verkko, V on joukko solmuja ja E
on joukko solmuja yhdistäviä kaaria. Suunnatuissa verkoissa kaaret ovat suunnattu-
ja ja yksisuuntaisia. Suunnattujen verkkojen kohdalla kaaria voidaan kutsua myös
nuoliksi tai suunnatuiksi väleiksi.

Verkon solmuilla voi olla tai olla olematta naapureita. Joukko N(v) sisältää kaikki
solmun v naapurit. Tähän joukkoon voidaan liittää myös etäisyysparametri k, jolloin
siis joukko Nk(v) sisältää kaikki solmun v naapurit jollakin etäisyydellä k.

Kun kyse on suuntaamattomista verkoista, solmun v aste degG(v) on sama kuin
välittömien naapurien määrä. Suunnatuissa verkoissa olevien solmujen kohdalla voi-
daan puhua joko lähtöasteesta deg+

G(v), joka on sama kuin solmusta lähtevien nuol-
ten määrä, tai maaliasteesta deg−G(v), joka on sama kuin solmuun saapuvien nuolten
määrä.

Kuva 1: Suuntaamaton verkko.
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Verkon klikki on verkon solmujoukon alijoukko, jonka kaikki solmut ovat toistensa
naapureita.

Kirjallisuudessa klikin käsite, parametrit polkuleveys (pw), cw, bw ja verkon pol-
kuhajotelma esitellään seuraavilla tavoilla [CC13]. Ne nousevat esille myöhemmin
esiteltävien lauseiden todistuksissa.

Verkon G lineaarinen sijoittelu on bijektio π : V → {1, ..., n}. Voimme esitellä
kuvauksen π listana L = (v1, ..., vn), missä π(vi) = i. Nyt dL(vi, vj) = |i − j| on
kahden solmun etäisyys lineaarisessa sijoittelussa, missä vi, vj ovat solmuja.

Olkoon L = (v1, ..., vn) lineaarinen sijoittelu siten, että solmujen {v1, ..., vi} ja
{vi+1, ..., vn} välillä on k määrä kaaria. Nyt verkon cw (cutwidth) on lineaarisen
sijoittelun L pienin mahdollinen k.

Olkoon L = (v1, ..., vn) lineaarinen sijoittelu siten, että dL(vi, vj) = k kaikilla kaarilla
vivj ja jollakin k. Nyt verkon bw (bandwidth) on lineaarisen sijoittelun L pienin
mahdollinen k.

Verkon G = (V,E) polkuhajotelma on pari (P,H), missä P on polku solmujoukolla
X ja H = {Hx : x ∈ X} joukko joukon V alijoukkoja. Joukon H koostumusta rajaa
seuraavat säännöt:

1. ∪x∈XHx = V .

2. Kaikilla uv ∈ E on olemassa x ∈ X, jolla u, v ∈ Hx.

3. Kaikilla v ∈ V solmujoukko {x : x ∈ Xjav ∈ Hx} luo polun P alipolun.

Polkuhajotelman leveys on maxx∈X |Hx|−1. Nyt verkon polkuleveys (pw) on verkon
kaikkien polkuhajotelmien minimileveys.

Kuva 2: Suunnattu verkko.



7

3.1 Puut

Suuntaamaton puu on pari T = (V,E), missä T on puu, V on joukko solmuja ja
E on joukko solmuja yhdistäviä kaaria. Suuntaamaton puu on siis verkko, joka ei
sisällä syklejä.

Suunnattu, juurellinen puu on suunnattu, suuntaamattomana syklitön verkko ja
kolmikko T = (V,E, r), missä T on puu, V on joukko solmuja, E on joukko solmuja
yhdistäviä kaaria ja r on puun juuri. Solmun välittömiä seuraajia kutsutaan lapsiksi,
joiden edeltäjiä kutsutaan vanhemmiksi. Lapsettomat solmut ovat lehtiä. Puun juuri
on puun se solmu, joka ei ole minkään muun solmun lapsi.

Jos suunnattu, juurellinen puu on sellainen, jossa jokaisella vanhemmalla on enintään
kaksi lasta, tällöin se on binääripuu. Binääripuussa lapset jakaantuvat oikeaan ja
vasempaan solmuun.

4 Peliteoria

Peliteoria on kokoelma analyyttisiä työkaluja, joita voidaan käyttää päätöksente-
kijöiden välisen dynamiikan ymmärtämiseen [OR94, Sir13]. Perusajatuksena on se,
että päätöksentekijät, eli agentit, pyrkivät saavuttamaan hyvin määriteltyjä tavoit-
teita ja tekevät niiden pohjalta strategisia valintoja. Ne toimivat siis rationaalisesti.
Tähän rationaalisuuteen kuuluu olennaisena osana myös se, että nämä agentit ot-
tavat päätöksenteossaan huomioon myös muiden agenttien mahdolliset ja todennä-
köiset päätökset.

Peliteoreettiset analyysityökalut ovat matemaattisia, joten ne ovat luonteeltaan ab-
strakteja. Niitä ei siis olla sinänsä kehitetty vain jotakin tarkoitusta varten, vaan nii-
tä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Taloustiede lienee klassisin sovellusalue,
mutta myös politiikan tutkimuksessa ja biologiassa voidaan käyttää analyysin tuke-
na peliteoreettisia työkaluja. On myös hyvä huomata, että peliteoreettisia konsepteja
ei tarvitse sinänsä pitää nimenomaan matemaattisina konsepteina. Matemaattinen
peliteoria vain tarjoaa niille formaalin kehyksen ja esitystavan.

Yleisesti peli on strategisen vuorovaikutuksen kuvaus. Tämä kuvaus määrittelee
mahdolliset strategiat ja päätöksentekijöiden, eli pelaajien, intressit/preferenssit.
Peliteoreettisten työkalujen tavoitteena on vastata kysymykseen: mitä rationaali-
set pelaajat tulevat tekemään? Peliteoreettinen ratkaisu on formaali vastaus tähän
kysymykseen.
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Pelaajien rationaalisuus on peliteoreettisen analyysin ydinoletus. Rationaalinen pe-
laaja tunnistaa ja tietää mahdolliset vaihtoehdot, muodostaa oletuksia tuntematto-
mista asioista ja tekee päätöksensä jonkin optimointiprosessin seurauksena. Ratio-
naalisen pelaajan preferenssit ovat myös selvät ja tiedossa. Matemaattisesti määrit-
telemme, että peli koostuu

• strategiajoukosta A,

• strategioiden seurausten joukosta C,

• seurausfunktiosta g : A→ C,

• preferenssirelaatioista % joukossa C.

Vaihtoehtoisesti preferenssit voidaan esittää hyötyfunktiona u : C → R, jolle u(x) ≥
u(y) täsmälleen silloin, kun x % y. Tässä tutkielmassa käytämme hyötyfunktiota,
joten monikon 〈N, (Ai), (%i)〉 sijasta määrittelemme pelin monikkona 〈N, (Ai), (ui)〉.

Rationaalinen pelaaja pyrkii valitsemaan sellaisen strategian a∗ siten, että g(a∗) %

g(a)), kun B ⊆ A ja a∗, a ∈ B. Tässä B sisältää kaikki ne strategiat, joita tarvitsee
harkita kyseisessä tilanteessa.

4.1 Strategiapelit

Määrittelemme nyt tarkemmin yhden tavan kuvata pelejä, eli aikaisemmin mää-
riteltyjä strategisen vuorovaikutuksen kuvauksia. Strategiapelejä kutsutaan myös
normaalimuotoisiksi peleiksi [OR94].

Strategiapeli on vuorovaikutteisen päätöksenteon malli, jossa

• jokainen pelaaja tekee päätöksensä samaan aikaan,

• jokaisen pelaajan päätökset vaikuttavat tai ovat vaikuttamatta kaikkien mui-
den pelaajien päätösten seurauksiin,

• jokainen pelaaja tietää pelin kuvauksen,

• jokainen pelaaja tietää, että kaikki muutkin tietävät pelin kuvauksen.

Strategiapelit sisältävät äärellisen määrän pelaajia. Jokaisella pelaajalla on oma
joukko strategiavaihtoehtoja ja hyötyfunktio. Pelaajan preferenssit implisiittisesti
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A B

C 2, 8 2, 0

D 3, 0 0, 9

Kuva 3: Normaalimuotoinen strategiapeli.

määrittelevien hyötyfunktioiden sijasta voisimme toki käyttää myös eksplisiittisiä
preferenssirelaatioita. Matemaattisesti määrittelemme, että strategiapeli koostuu

• pelaajajoukosta N = {1, ..., n},

• strategiajoukosta Si, missä i ∈ N ,

• hyötyfunktiosta pi : S1 × ...× Sn → R.

Strategiapeli määritellään siis monikkona 〈N, (Si), (pi)〉. Määrittelemme vielä, että
s̄ ∈ S on strategiaprofiili, missä S = S1 × ... × Sn. Tällöin s̄i viittaa pelaajan
i valitsemaan strategiaan strategiaprofiilissa s̄. Määrittelemme myöskin, että s̄−i

viittaa jonoon (s̄j)j 6=i.

Peliteoria sisältää muitakin määritelmiä, käsitteitä ja konsepteja, mutta ne eivät ole
tämän tutkielman kannalta erityisen olennaisia.

Strategiapelejä kuvataan yleensä kuvan 3 kaltaisten taulukoiden avulla ja niin tul-
laan tässäkin tutkielmassa tekemään. Yksinkertaisuuden ja kuvaavuuden vuoksi
yleensä keskitytään kahden pelaajan peleihin.

Ajatuksena kuvassa 3 olevassa normaalimuotoisessa strategiapelissä on siis se, että
pelaajan 1 strategiajoukko on {C,D} ja pelaajan 2 strategiajoukko on {A,B}. Jos
esimerkiksi strategiaprofiiliksi valitaan (C,A), niin p1(C,A) = 2 ja p2(C,A) = 8. Jos
esimerkiksi strategiaprofiiliksi taas valitaan (D,B), niin p1(D,B) = 0 ja p2(D,B) =

9.

4.2 Nashin tasapaino

Nashin tasapainoksi sanotaan sellaista kahden tai useamman pelaajan pelissä saa-
vutettavaa tilannetta, jossa yksikään pelaaja ei pysty parantamaan omaa tilan-
nettaan muuttamalla yksipuolisesti omaa strategiaansa [Nas50, OR94, Sir13]. Ma-
temaattisesti Nashin tasapaino määritellään pelille 〈N, (Si), (pi)〉 seuraavasti:
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• Pelaajan i strategiaprofiili si on paras vastaus strategiaprofiiliin s−i, jos ∀s
′
i ∈

Si, pi(si, s−i) ≥ pi(s
′
i, s−i).

• Strategiaprofiili s on Nashin tasapaino, jos jokainen si on paras vastaus pro-
fiiliin s−i. Eli, jos ∀i ∈ {1, ..., n},∀s

′
i ∈ Si, pi(si, s

′
i) ≥ pi(s

′
i, s−i). Ajatuksena

on siis se, että Nashin tasapainotilassa yksikään pelaaja ei voi yksin omaa
strategiaansa vaihtamalla parantaa omaa tilannettansa.

Tiedetään, että jos sekastrategiat (jokaiseen strategiavaihtoehtoon liitetään todennä-
köisyys) sallitaan, sisältää jokainen normaalimuotoinen strategiapeli ainakin yhden
Nashin tasapainon [Nas50,OR94].

Peliteoreettisena ratkaisukonseptina Nashin tasapainoa voidaan käyttää pelien lop-
putulosten ennustamiseen, koska pelaajien oletetaan olevan sekä rationaalisia että
myös tietoisia pelistä itsestään ja siitä, että myös muut pelaajat ovat rationaalisia.
Oman hyötynsä maksimoimiseen tähtäävän rationaalisen pelaajan on siis otettava
huomioon myös muiden pelaajien rationaalisuus ja erityisesti se, että myös muut
pelaajat pyrkivät maksimoimaan oman hyötynsä.

Rationaalinen pelaaja voi kuitenkin käyttää myös hyväkseen muiden pelaajien tasa-
painotilaolettamaa, joten ratkaisukonseptina Nashin tasapainokaan ei suoranaises-
ti poista strategiapeleihin liittyviä perustavanlaatuisia epävarmuustekijöitä. Kuiten-
kin, mitä enemmän pelaajia pelissä on ja mitä enemmän samanlaisia pelejä pelataan,
sitä vähemmän pelaajilla on mahdollisuuksia päästä hyötymään muiden pelaajien
tietoisesta yhteistyöhalukkuudesta.

Mutta vaikka Nashin tasapainon saavuttamiseksi pelaajilta vaaditaan rationaalista
yhteistyökykyä ja -halua, voivat Nashin tasapainon antamat ratkaisut olla tietyissä
tapauksissa yhteistyön kannalta ongelmallisia. Tarkastellaan nyt kuvassa 4 näkyvää
klassisen strategiapelin Vangin dilemman pelimatriisia.

Nyt siis molemmilla on strategiajoukko {C,D}. Pelaaja voi siis joko tehdä yhteis-
työtä (C) tai olla tekemättä yhteistyötä (D). Tarkastellaan nyt kaikkia mahdollisia
strategiaprofiileja.

C D

C 2, 2 0, 3

D 3, 0 1, 1

Kuva 4: Vangin dilemma.
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EtsiPuhtaatNashTasapainot(S, p, A, n):

kaikkiTasapainot← []

for all si ∈ S do
onkoTasapaino← 1

for i: 0 → n-1 do
for all a ∈ A do

if si[i] 6= a then
cStrategia← kopioi(si)

cStrategia[i]← a

if p[si][i] < p[cStrategia][i] then
onkoTasapaino← 0

if onkoTasapaino = 1 then
kaikkiTasapainot.push(si)

return kaikkiTasapainot

Kuva 5: Algoritmi, joka löytää kaikki puhtaat Nashin tasapainot, missä S on stra-
tegiaprofiilijoukko, p hyötyprofiilijoukko, A strategiajoukko ja n pelaajien määrä.

• p1(C,C) = 2 ja p2(C,C) = 2

• p1(C,D) = 0 ja p2(C,D) = 3

• p1(D,C) = 3 ja p2(D,C) = 0

• p1(D,D) = 1 ja p2(D,D) = 1

Nyt, jos strategiaprofiili on (C, C), niin kumpikin pelaaja kykenee saavuttamaan
paremman hyödyn vaihtamalla strategian C strategiaan D, koska p1(C,C) = 2 <

p1(D,C) = 3 ja p2(C,C) = 2 < p2(C,D) = 3.

Jos strategiaprofiili on (D, C), niin pelaaja 2 kykenee saavuttamaan paremman
hyödyn vaihtamalla strategian C strategiaan D, koska p2(D,C) = 0 < p2(D,D) = 1.

Jos strategiaprofiili on (C, D), niin pelaaja 1 kykenee saavuttamaan paremman
hyödyn vaihtamalla strategian C strategiaan D, koska p1(C,D) = 0 < p1(D,D) = 1.

Jos strategiaprofiili on (D, D), niin kumpikaan ei kykene saavuttamaan parempaa
hyötyä vaihtamalla strategian D strategiaan C, koska p1(D,D) = 1 < p1(C,D) = 0

ja p2(D,D) = 1 < p2(D,C) = 0. Strategiaprofiili (D, D) on siis Vangin dilemman
Nashin tasapainoprofiili.
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Nashin tasapainon käyttökelpoisuuden lopputulemien ennustamiseen käytettävänä
peliteoreettisena työkaluna määrittää lopulta sen löytämisen laskennallinen vaati-
vuus [NRTV07]. Se, että jokaisella äärellisellä pelillä on vähintään yksi Nashin ta-
sapaino, viittaa siihen, että yhden, tai ensimmäisen, tasapainon löytäminen ei ole
NP-täydellinen ongelma, mutta seuraavan tasapainon löytäminen taas on [Pap11,
NRTV07]. Christos Papadimitrioun määrittelemällä vaativuusluokalla PPAD, johon
Nashin tasapainon löytäminenkin kuuluu täydellisesti, ja vaativuusluokalla NP on
siis läheinen suhde [DGP09,NRTV07].

Eräs tunnetuimmista Nashin tasapainon löytämiseen käytetyistä algoritmeista on
Carlton E. Lemken ja J. T. Howsonin esittelemä Lemke-Howsonin algoritmi [LH64].
On kuitenkin heti huomioitava, että se löytää yhden, nimenomaan kahden pelaa-
jan pelin tasapainotilan [LH64]. Voimme tässä kuitenkin esitellä myös n pelaajan
peleissä kaikki puhtaat Nashin tasapainot löytävän algoritmin, joka kokeilee, voi-
ko yksikään pelaaja yksipuolisesti omaa strategiaansa vaihtamalla parantaa omaa
tilannettaan. Huomaa, että kuvassa 5 näkyvässä algoritmissa kaikilla pelaajilla on
yksinkertaistamisen vuoksi saman verran käytettävissä olevia strategioita.

4.3 Tasapainojen laatu

Peleissä pelaajien valinnat vaikuttavat sekä pelaajien omiin että myös toisten saa-
miin hyötyihin. Pelit voivat sisältää useita erilaisia Nashin tasapainoja. Nyt tasapai-
nojen laadulla viitataan siihen, miten hyvä kokonaislopputulos on pelin tasapainoti-
lassa tai -tiloissa, kun sitä tai niitä verrataan johonkin määriteltyyn yleiseen, yhtei-
seen hyvään. Tämä yleinen, yhteinen hyvä määritellään yleensä hyvinvointifunktion
avulla. Esimerkiksi utilitaristinen hyvinvointifunktio

W (s) =
∑
i∈N

ui(s) (1)

on eräs tunnetuimmista tavoista käsitellä yleistä hyvinvointia. Siinä ajatuksena on
vain summata kaikkien pelaajien i ∈ N hyödyt yhteen.

Nashin tasapainojen laatua voidaan tarkastella kahden erilaisen, mutta toisiinsa
liittyvän käsitteen avulla. Anarkian hinnan käsitteen avulla voidaan tarkastella sitä,
miten pelaajien itsekkyys vaikuttaa systeemin yleiseen tehokkuuteen.

Olkoon nyt G tavallinen strategiapeli, W (s) käytettävä hyvinvointifunktio ja NE(G)

pelin G Nashin tasapainojen joukko. Nyt anarkian hinta (price of anarchy) määri-
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tellään seuraavasti [ÁBM16]:

PoA =
maxs∈SW (s)

mins∈NE(G) W (s)
(2)

Hyvinvointifunktion maksimia siis vain yksinkertaisesti verrataan siihen Nashin ta-
sapainotilaan, joka tuottaa kokonaishyödyn suhteen huonoimman lopputuleman. Va-
kauden hinta (price of stability) taas määritellään seuraavasti [ÁBM16]:

PoS =
maxs∈SW (s)

maxs∈NE(G) W (s)
(3)

Hyvinvointifunktion maksimia siis verrataan tällä kertaa siihen Nashin tasapainoti-
laan, joka tuottaa kokonaishyödyn suhteen parhaan lopputuleman.

4.4 Ekstensiiviset pelit

Tavallisista strategiapeleistä poiketen tässä aliluvussa käsiteltävissä ekstensiivisis-
sä peleissä pelaajat tekevät valintansa vuorotellen [OR94]. Yleistetyssä muodossaan
ekstensiiviset pelit kuitenkin viittaavat laajemmin sarjaan peräkkäisiä pelimuotoisia
päätöksentekotilanteita.

Peliteorian yleisen linjan mukaisesti myös ekstensiivisissä peleissä pelaajien valinnat
vaikuttavat sekä niiden omiin että myös muidenkin saamiin hyötyihin. Ekstensii-
visten pelien teoria mahdollistaa myös erilaisten informaatiojoukkojen käyttämisen.
Niiden tarkoituksena on mallintaa pelaajien informaation epätäydellisyyttä suhtees-
sa pelin yleiseen kulkuun.

Matemaattisesti määrittelemme, että ekstensiivinen peli koostuu

1. pelaajajoukosta N = {1, ..., n},

2. jonojoukosta (eli historiajoukosta) H, joka sisältää äärellisiä tai äärettömiä
jonoja (eli historioita),

(a) Tyhjä jono ∅ kuuluu joukkoon H.

(b) Jos (ak)k=1,..,K ∈ H ja L < K, niin (ak)k=1,..,L ∈ H.

(c) Jos ääretttömällä jonolla (ak)∞k=1 pätee (ak)k=1,..,L ∈ H kaikilla L > 0,
niin (ak)∞k=1 ∈ H.
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Kuva 6: Töölön olutpanimon markkinoilletulo [Hal18].

3. historiajoukosta Z, johon kuuluvat äärettömät historiat ja ne historiat, joille
ei ole olemassa sellaista aK+1, jolla (ak)k=1,..,K+1 ∈ H,

4. pelaajafunktiosta P : H \ Z → N ,

5. preferenssirelaatioista % joukossa Z.

Ekstensiivinen peli määritellään siis monikkona 〈N,H, P, (%i)〉. Määrittelemme vie-
lä, että P (h) on se pelaaja, joka tekee valinnan historian h jälkeen. Tästä eteenpäin
käsittelemme vain täydellisen informaation ekstensiivisiä pelejä.

Tarkastelemme seuraavaksi pelipuuta kuvassa 6, joka kuvaa Töölön olutpanimon
markkinoilletuloa ja sen mahdollisesti käynnistämää hintasotaa. Jos Töölön olut-
panimo valitsee strategiakseen E, se tulee markkinoille. Kun taas strategialla O se
ei tule markkinoille. Jos Töölön olutpanimo tulee markkinoille, Kampin oluttehdas
käynnistää hintasodan strategialla T ja on käynnistämättä hintasotaa strategialla A.
Kampin oluttehtaan vuoron jälkeen Töölön olutpanimo päättää siitä, käynnistääkö
se hintasotaa vai ei.

Voimme nyt helposti huomata, että pelillä on kuusi Nashin tasapainoa: (OTT,T),
(OTA,T), (OAT,T), (OAA,T), (ETA,A) ja (EAA,A). Ekstensiivisten pelien kohdal-
la asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Tasapainot (OTT,T), (OTA,T),
(OAT,T) ja (OAA,T) perustuvat Kampin oluttehtaan uhkaukseen aloittaa hintaso-
ta Töölön olutpanimoa vastaan, eikä Kampin oluttehtaan tosiasiassa kannata näin
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T A

ETT −2, 1 0,−3

ETA −2,−1 1, 2

EAT −3,−1 0,−3

EAA −3,−1 1, 2

OTT 0, 5 0, 5

OTA 0, 5 0, 5

OAT 0, 5 0, 5

OAA 0, 5 0, 5

Kuva 7: Töölön olutpanimon markkinoilletulo normaalimuotoisena strategiapelinä
[Hal18].

tehdä. Edelleen, myös Töölön olutpanimon lupaus olla lähtemättä hintasotaan, jos
Kampin oluttehdaskaan ei lähde, ei ole uskottava vaihtoehto. Täten siis ainoa us-
kottava tasapaino on (ETA,A).

Tasapainon uskottavuus liittyy Reinhard Seltenin kehittämään Nashin tasapainon
laajennokseen, osapelitäydelliseen Nashin tasapainoon. Se laajentaa Nashin tasa-
painoa siten, että siitä tulee käyttökelpoinen myös ekstensiivisten ja dynaamisten
pelien kohdalla. Osapelitäydellinen Nashin tasapaino on nimensä mukaisesti Nashin
tasapaino jokaisessa pelin osapelissä.

Selten osoitti myös, että jokainen peli todella voidaan jakaa osapeleihin, ja että,
kuten Nashin tasapainokin osalta, jokainen peli sisältää ainakin yhden osapelitäy-
dellisen Nashin tasapainon. Tiedämme myös, että

SPNE(G) ⊆ NE(G), (4)

missä SPNE(G) on pelin G osapelitäydellisten Nashin tasapainojen joukko [OR94].

Pelin osapelitäydellinen Nashin tasapaino voidaan löytää käymällä pelipuuta läpi
lopusta alkuun (backwards induction): jokaisen valintasolmun kohdalla valitaan ta-
kaperoisesti vaihtoehdoista paras. Ajatuksena on siis se, että kun käymme pelipuu-
ta läpi lopusta alkuun, tiedämme jokaisen valintasolmun kohdalla ne haarat, jotka
voidaan saavuttaa.

Voimme nyt lähteä tarkastelemaan peliä kuvassa 6 takaperoisesti, eli lopusta al-
kuun. Huomaamme, että pelillä on neljä alipeliä. Nyt alipelissä 1 Töölön olutpa-
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nimon kannattaa valita strategia T, ja alipelissä 2 Töölön olutpanimon kannattaa
valita strategia A. Tämä tarkoittaa sitä, että Kampin oluttehtaan kannattaa valita
alipelissä 3 strategia A, sillä se tietää jo, minkä strategian Töölön olutpanimo valit-
see kummassakin seuraavassa alipelissä. Edelleen siis Töölön olutpanimo kannattaa
alipelissä 4 valita strategia E, jolloin koko pelin osapelitäydellinen Nashin tasapaino
on (ETA,A).

Jakub Szymanik käsittelee osapelitäydellisten tasapainotilojen löytämisen laskennal-
lista vaativuutta [Szy13]. Ensin hän huomioi, että Van Benthemin ja Gheerbrantin
tuloksia voidaan käyttää osoittamaan, että takaperoinen päättely ratkeaa polyno-
misessa ajassa, eli se kuuluu vaativuusluokkaan P [VBG10, Szy13]. Tämän lisäksi
Szymanik osoittaa artikkelissaan, että osapelitäydellisten tasapainotilojen löytämi-
nen on itse asiassa myös P-täydellinen [Szy13].

4.5 Evolutiivinen peliteoria

Evolutiivinen peliteoria rakentaa klassisemman peliteoreettisen kehyksen päälle,
ja keskittyy nimenomaisesti evolutiivisten prosessien ja ylipäätänsäkin evoluution
mallintamiseen [Smi82]. Evolutiivisessa peliteoriassa hyödyn roolin ottaa darwinilai-
nen kelpoisuus (fitness). Oletuksena on se, että jonkin tietyn fenotyypin kelpoisuus
riippuu siitä, kuinka yleinen se on kyseessä olevan populaation keskuudessa.

Evolutiivisen peliteorian keskiössä on erityisesti evolutiivisesti vakaat strategiat ja
niiden löytäminen. Evolutiivisesti vakaa strategia on sellainen strategia, joka pys-
tyy harvinaisena leviämään populaation sisällä, ja yleisenä taas estämään muiden
strategioiden leviämisen populaation sisällä. Klassisesta peliteoriasta poiketen evo-
lutiivisessa peliteoriassa ollaankin yksittäisten pelaajien valintojen sijasta kiinnos-
tuneempia käytettävien strategioiden vaihtumisen dynamiikasta.

Tarkastellaan evolutiivisesti vakaan strategian konseptia nyt esimerkin avulla, joka
seuraa John Maynard Smith:n esimerkkiä haukoista ja kyyhkysistä. Oletetaan nyt,

Haukka Kyyhkynen
Haukka (V-C)/2, (V-C)/2 V, 0

Kyyhkynen 0, V V/2, V/2

Kuva 8: Haukat ja kyyhkyset.
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että tarkasteltava populaatio on ääretön, lisääntyminen on aseksuaalista ja kahden-
väliset pelit ovat symmetrisiä. Tämän lisäksi oletetaan vielä, että strategiajoukot
ovat äärellisiä. Nyt voimme luoda pelin, jossa agentit kilpailevat jostakin resurssis-
ta, joka lisää niiden kelpoisuutta ennalta määrätyllä tavalla. Määritellään strategia-
vaihtoehdot seuraavasti:

- Haukka: Taistele resurssista aina loukkaantumiseen tai voittoon saakka.

- Kyyhkynen: Näyttäydy, mutta vetäydy välittömästi, jos vastapuoli on valmis
taistelemaan resurssista.

Matriisimuodossa haukat-kyyhkyset-peli voidaan esittää kuvan 8 mukaisesti. Tässä
V viitaa resurssin tuottaman hyötyyn ja C viittaa taistelun mahdollisesti tuotta-
maan kustannukseen.

• Haukka vastaan haukka: Kummallakin on 50% todennäköisyys saada resurssi
itselleen. Huomionarvoista on se, että kummatkin haukat pyrkivät jatkamaan
taistelua joko voittoon tai loukkaantumiseen asti.

• Haukka vastaan kyyhkynen: Haukka saa resurssin, sillä haukka on valmis tais-
telemaan resurssista, joka tarkoittaa sitä, että kyyhkynen vetäytyy.

• Kyyhkynen vastaan kyyhkynen: Resurssi jaetaan tasan kummankin kyyhkysen
kesken. Se, kuinka paljon tässä kuluu aikaa, on mielenkiintoinen kysymys,
mutta nyt se kuitenkin sivuutetaan.

Seuraavaksi määritellään evolutiivisesti vakaa strategia ja syvennytään haukkoihin
ja kyyhkysiin sen jälkeen.

• Olkoon p strategian H valitsijoiden suhteellinen osuus koko populaatioista.

• Olkoon W (H) haukkojen kelpoisuus ja W (D) kyyhkysten kelpoisuus.

• Olkoon E(H,D) haukan hyöty kyyhkystä vastaan pelatessa.

Olkoon nyt I strategia, jonka lähes tulkoon kaikki ovat valinneet ja J mikä ta-
hansa mutanttistrategia, jonka joku pieni osa koko populaatiosta valitsee. Stra-
tegia I on tällöin evolutiivisesti vakaa strategia, jos E(I, J) > E(J, I). Tai, jos
E(I, I) = E(J, I) ja E(I, J) > E(J, J).
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I J

I a b

J b d

Kuva 9: Yleistetty kahden pelaajan ja kahden strategian symmetrinen strategiapeli.

A B C

A 0 −1 3

B −1 0 1

C 3 1 0

Kuva 10: Kahden pelaajan ja kolmen strategian symmetrinen ja normaalimuotoinen
strategiapeli.

Nyt, jos tarkastelemme haukkoja ja kyyhkysiä, huomaamme, että
E(D,D) < E(H,D). Joten strategiaprofiili (D, D) ei ole evolutiivisesti vakaa stra-
tegia. Strategia H taas on, jos 1/2 · (V − C) > 0 tai V > C.

Jäljelle jää tilanne V < C. Eli, mitä tapahtuu silloin, kun resurssin tuoma hyöty
on pienempi kuin loukkaantumisen kustannukset? Kumpikaan puhtaista strategiois-
ta ei ole evolutiivisesti vakaa strategia. Tiedetään kuitenkin, että jos peli sisältää
vain kaksi puhdasta strategiaa, sisältää se myös ainakin yhden evolutiivisesti va-
kaan strategiaprofiilin. Tämä strategiaprofiili on todellisuudessa myös pelin Nashin
tasapainoprofiili, joka voi sisältää myös sekastrategioita.

Tilanteessa, jossa V < C, evolutiivisesti vakaa strategia voidaan selvittää ratkaise-
malla yhtälö 1/2·(V −C)P+V (1−P ) = 1/2·V (1−P ), missä P on haukka-strategian
valintatodennäköisyys.

Tarkastellaan seuraavaksi kuvassa 9 yleistettyä kahden pelaajan ja kahden strategian
symmetristä strategiapeliä. Nyt yleistetysti, tämänmuotoiset peli sisältävät evolu-
tiivisesti vakaan sekastrategian, jos a < c ja d < b. Tällöin strategia I valitaan
todennäköisyydellä P = (b− d)/(b+ c− a− d).

Evolutiivisten pelien dynamiikkaa voidaan mallintaa replikaattoreiden avulla. Tay-
lorin ja Jonkerin vuonna 1978 esittelemä yhtälö

ẋ = xi

[
f(xi)−

∑i=1
n xif(xi)

]
on eräs tunnetuimmista replikaattoriyhtälöistä [MWS18]. Yhtälössä xi merkitsee
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Kuva 11: Kuvassa 10 näkyvän pelin dynamiikkaa. Musta piste on pelin tasapainotila,
jota kohti peli lopulta suppenee.

tyypin i suhteellista määrää populaatiossa ja f(xi) sen kelpoisuutta. Tämän yhtälön
avulla voidaan myös kuvata pelien dynamiikkaa graafisesti, kuten kuvassa 11.

5 Palontorjunta verkossa

Bert Hartnell kuvasi palontorjuntaongelman ensimmäistä kertaa vuonna 1995
[Har95, FM09]. Siinä ajatuksena on se, että ajan hetkellä (aika-askeleella eli ajan-
kohtana) t = 0 palo saa alkunsa jostakin verkon G solmusta [FM09]. Tämän jälkeen
jokaisella ajan hetkellä t > 0 (t kasvaa aina yhdellä) palo pyrkii leviämään jo sytty-
neen solmun kaikkiin naapurisolmuihin, samalla kun sen leviämistä pyritään estä-
mään tai hidastamaan suojelemalla vielä syttymättömiä solmuja. Budjetti b ∈ N+

määrää sen, miten monta solmua voidaan pelastaa yhden askeleen aikana. Kun sol-
mu muuttuu pelastetuksi tai palaneeksi, pysyy se sellaisena aina prosessin päätty-
miseen asti. Prosessi päättyy siinä vaiheessa, kun tulipalo ei voi enää levitä uusiin
solmuihin. Ongelman yleistetyssä muodossa palo voi saada alkunsa useammastakin
solmusta.
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Palontorjuntastrategiat(G, Φ):

aseta Φ löydetyksi
for all v ∈ G.V do

if v 6∈ Φ then
if solmua v ei ole vielä löydetty then

edellinenV erkko← verkot[Φ]

voikoJatkaa← edellinenV erkko.AsetaPalontorjuja(v)

pelastettu← edellinenV erkko.PelastettujenMaara

verkot[Φ+ v]← [edellinenV erkko]

if voikoJatkaa = true then Palontorjuntastrategiat(G,Φ+ v)
else

if pelastettu > parasStrategia then
parasStrategia← Φ+ v

Kuva 12: Käytämme syvyysetsintää eri palontorjuntastrategioiden tarkastelemiseen.
Palontorjuntastrategia Φ voidaan esittää solmujonona, joka sisältää jokaisen solmun
korkeintaan kerran. Kokonainen palontorjuntastrategia kertoo pelastettavan solmun
jokaisella askelmalla aina palamisprosessin päättymiseen asti. Palontorjuntaverkko
on verkko ja tietorakenne, jossa palamisprosessi lähtee leviämään ja joka ylläpitää
tietoa solmujensa tiloista. Algoritmi käy rekursiivisesti ja palamisprosessin leviä-
mistä simuloiden läpi kaikki mahdolliset palontorjuntastrategiat ja asettaa lopulta
globaalin muuttujan parasStrategia arvoksi parhaan kokonaisen palontorjuntastra-
tegian.

Palontorjuntaongelmaa voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kirjallisuudessa
erityisesti seuraavat tavoitteet ja kysymykset nousevat usein esille:

• Pelasta mahdollisimman monta solmua.

• Sammuta tulipalo mahdollisimman nopeasti.

• Määritä, pystytäänkö tietyt solmut pelastamaan.

• Miten suuri budjetti b tarvitaan pelastamaan jokin tietty määrä solmuja?

Nämä optimointitavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi palanei-
den solmujen määrää ja sammutusaikaa ei välttämättä voida minimoida samaan
aikaan.
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PalontorjuntastrategiatJuuri(G, s):

for all v ∈ G.V do
if v 6= s then

uusiV erkko← PalontorjuntaV erkko(G, s)

voikoJatkaa← uusiV erkko.AsetaPalontorjuja(v)

pelastetut← uusiV erkko.PelastettujenMaara

kaikkiV erkot[[v]]← [uusiV erkko]

if voikoJatkaa = true then Palontorjuntastrategiat(G, [v])
else

if pelastetut > parasStrategia then
parasStrategia← [v]

Kuva 13: Lähdemme tarkastelemaan palontorjuntastrategiapuuta kaikista muis-
ta paitsi palamisprosessin juurisolmusta s käsin. Silmukka luo metodilla
PalontorjuntaV erkko(G, s) |G.V|-1 uutta palontorjuntaverkkoa ja pelastaa jokai-
sessa verkossa eri solmun. Tämä luo |G.V|-1 uutta palontorjuntastrategiaa siten, että
jokainen solmu on palamisprosessin juurisolmua s lukuunottamatta jonkin palontor-
juntastrategian ensimmäinen solmu. Palontorjuntastrategia Φ esitetään solmujono-
na, joka sisältää jokaisen solmun korkeintaan kerran. Palontorjuntaverkko on verk-
ko ja tietorakenne, jossa palamisprosessi lähtee leviämään ja joka ylläpitää tietoa
solmujensa tiloista. Jos palamisprosessi saadaan pysäytettyä yhdellä pelastuksella,
asettaa metodi globaalin muuttujan parasStrategia arvoksi parhaan kokonaisen pa-
lontorjuntastrategian. Muutoin metodi kutsuu metodia Palontorjuntastrategiat(G,
Φ) ja lähtee etenemään rekursiivisesti.

Palontorjuntaongelma kuvaa deterministisen ja ajan suhteen diskreetin palamispro-
sessin leviämistä verkossa. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös kuvaamaan esimer-
kiksi epidemioiden tai virusten leviämistä erilaisissa (sosiaalisissa) verkoissa ja ver-
kostoissa. Tällöin sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi rokottamisten ja ryhmäimmu-
niteetin tutkimiseen.

Kun alkuperäistä palontorjuntaongelmaa muokataan käsitteellisesti hiukan ja si-
tä lähdetäänkin tarkastelemaan taudinaiheuttajaongelmana, solmujen pelastamis-
ta voidaan kutsua rokottamiseksi. Tällöin siis itse prosessi pysyy samana, mutta
tulipalon sijasta verkossa lähteekin leviämään jokin taudinaiheuttaja.

Kun vielä hiukan muokkaamme itse prosessia siten, että tietty määrä solmuista ro-
kotetaan ennen leviämisprosessin alkamista, tulee ongelman ja rokottamisen välinen
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yhteys vielä selkeämmin esille.

Hartnellin kehittämä alkuperäinen päätöksenteko-ongelma ja sen eräs johdannainen
ovat seuraavia [BCF11,FKMR07,Duf11]:

Pelasta solmut

Syöte: Verkko G = (V,E), palanut solmu s ∈ V ja kaksi kokonaislukua k ja b.
Kysymys: Onko olemassa strategiaa φ, joka budjetilla b pelastaa vähintään k sol-
mua?

Pelasta tietyt solmut

Syöte: Verkko G = (V,E), palanut solmu s ∈ V , kokonaisluku b ja joukko S ⊆ V .
Kysymys: Onko olemassa strategiaa φ, joka budjetilla b pelastaa kaikki joukkoon
S kuuluvat solmut?

Seuraavaksi käsittelemme palontorjuntaongelmaa algoritmisesti, kun b = 1. Tarkoi-
tuksena ei ole esitellä yleisesti käyttökelpoista ja tehokasta algoritmia, sillä, kuten
myöhemmin huomaamme, se ei välttämättä ole mahdollista (P=NP?).

Keskeisintä on tarkastella erilaisia palontorjuntastrategioita ja sitä, miten hyvän
lopputuleman ne tuottavat suhteessa valittuihin tavoitteisiin. Palontorjuntastrategia
vain yksinkertaisesti määrittelee sen, mikä tai mitkä solmut pelastetaan milläkin
aika-askeleella. On siis helppo nähdä, että mahdollisia palontorjuntastrategioita on
|V ||V |, mutta merkittävä osa näistä strategioista voi yrittää esimerkiksi pelastaa jo
pelastettua tai jo palanutta solmua, mikä ei tietenkään ole optimaalista.

Palontorjuntastrategioita voidaan tarkastella esimerkiksi puiden avulla. Esimerkik-
si kuvassa 15 verkon kaikki mahdolliset palontorjuntastrategiat esitetään puuna.
Edelleen, kuvassa 15 esitetään verkon palontorjuntastrategiat siten, että edelliset
valinnat on poistettu. Nyt voimme vain edetä tässä puussa syvyyssuunnassa ja tal-
lentaa verkon tilan jokaisessa solmussa siten, että jokaista palontorjuntastrategiaa
ei tarvitse käydä läpi uudestaan. Toinen merkittävästi algoritmin suoritusaikaa vä-
hentävä muutos on pitää kirjaa sekä puolustetuista että puolustettavista solmuista.
Sekä lopettaa jonkin haaran tutkiminen, jos tiedetään, että jokin toinen palontor-
juntastrategia on jo siinä vaiheessa parempi.

Huomionarvoista on myös se, että palontorjuntastrategiapuuta ei tarvitse rakentaa
mitenkään erityisesti, vaan se on jo implisiittisesti olemassa.

Tämä tapa lähestyä palontorjuntaongelmaa on kuitenkin olennaisempi myöhemmin,
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1

2

Kuva 14: Ahne algoritmi ei saavuta kuvassa näkyvää optimaalisinta palontorjunta-
strategiaa [FM09].

1

2

Kuva 15: Palontorjuntaa verkossa. Palo lähtee leviämään mustasta solmusta. Eräässä
optimistrategiassa (kyseessä olevassa verkossa näitä on kolme) kaikki vihreät solmut
pelastuvat ja punaiset taas palavat. Solmuun 1 asetetaan palontorjuja aika-askeleella
t = 0 ja solmuun 2 taas aika-askeleella t = 1.

kun käsittelemme palontorjuntapelejä. Kirjallisuudesta voimme löytää palontorjun-
taongelman määritelmiä matemaattisen optimointiongelman muodossa.

Pintapuolisen intuitiivisesti voisi ajatella, että palontorjuntaongelma ratkeaisi hel-
posti ahneella algoritmilla. Toisin sanoen, yksinkertaisesti vain pelastamalla jokaisel-
la aika-askelmalla mahdollisimman monta solmua. Tämä ei kuitenkaan pidä yleisesti
paikkaansa. Kuten lauseessa 1 osoitetaan, puiden osalta ahne algoritmi on todelli-
suudessa approksimaatioalgoritmi palontorjuntaongelmaan [Li].

Merkitköön MV S(G,F ; d) maksimimäärää solmuja, jotka voidaan pelastaa verkos-
sa G, jos tuli lähtee leviämään joukon F solmuista ja d on käytettävissä olevien
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palontorjujien määrä.

Lause 1. Jos Gr(R, r; 1) on palontorjuntaongelman ratkaisemiseen käytettävän ah-
neen strategian pelastamien solmujen määrä, niin

Gr(T, r; 1) ≥ 1

2
·MV S(T, {r}; 1), (5)

missä T on puu, r palamisprosessin juurisolmu ja budjetti b = 1.

Todistus. Hartnell ym. todistivat tämän lauseen vuonna 2000 julkaistussa artikke-
lissaan. Merkitköön nyt sGr ahnetta strategiaa ja cGr ahneen strategian pelastamien
solmujen määrää, sOpt optimaalista strategiaa ja cOpt optimaalisen strategian pelas-
tamien solmujen määrää. Seuraavaksi nämä strategiat pilkotaan osiin, tarkastellaan
niiden sisältämiä siirtoja aika-askelmittain ja lasketaan niiden aika-askelmien määrä,
joilla sGr pelastaa vähintään yhtä paljon kuin sOpt. Merkitköön cAOpt optimistrategian
pelastamien solmujen määrää näiden aika-askelmien aikana ja cBOpt optimistrategian
pelastamien solmujen määrää muiden aika-askelmien aikana. Tällöin siis cGr ≥ cAOpt
ja cOpt = cAOpt + cBOpt.

Tämän lisäksi huomioimme, että sGr pelastaa ensimmäisellä vuorolla vähintään yh-
tä paljon solmuja kuin sOpt. Joten aina, kun sOpt pelastaa strategiaa sGr enemmän
solmuja ensimmäisen vuoron jälkeen, ahneen strategian on täytynyt aikaisemmin pe-
lastaa jokin optimistrategian valinnan esi-isistä. Koska muutoinhan sGr olisi noudat-
tanut optimistrategiaa. Toisin sanoen, sGr pelastaa jo aikaisemmin kaikki strategian
sOpt pelastamat solmut.

Tästä voimme johtaa, että cGr ≥ cBOpt. Edelleen siis cGr + cGr ≥ cAOpt + cBOpt. Josta
voimme johtaa, että cGr ≥ 1

2
· cOpt.

Eli Gr(T, r; 1) ≥ 1
2
·MV S(T, {r}; 1).

5.1 Vaativuus

Palontorjuntaongelman algoritmista vaativuutta on käsitelty useilla erilaisilla syöt-
teillä ja verkkotyypeillä [FM09,CC13]. Selkeimmin palontorjuntaongelman algorit-
mista vaativuutta kuitenkin kuvaa se, että palontorjuntaongelma on NP-täydellinen
jopa silloin, kun syötteenä on puu, jonka juurisolmun aste on 3 tai sitä suurem-
pi [FKMR07]. Tämän osoitti Finbow ym. [FKMR07]. Käydään tämä todistus nyt
läpi formaalisti.
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Ennen varsinaisia todistuksia esittelemme reduktioissa käytettävät päätöksenteko-
ongelmat. Ensin tulee kuitenkin huomioida, että esimerkiksi φ = (x1∨x3∨x4)∧(x1∨
x2 ∨ x3) on propositiolause konjunktiivisessa normaalimuodossa, missä x1, x2, x3, x4

ovat muuttujia, jotka voivat saada joko arvon 0 (epätosi) tai 1 (tosi). Muuttujien
arvon asettaa jokin kuvaus, eli totuusjakauma. Toteuttava totuusjakauma asettaa
propositiolauseen muuttujille sellaiset arvot, joilla koko lause on tosi. Literaali on
atomilause. Eli lause, joka ei sisällä syvempää propositiorakennetta.

3-T-FIRE

Syöte: Juurellinen puu (T, r), jonka maksimiaste on 3, ja positiivinen kokonaisluku
k.
Kysymys: Onko olemassa sellaista strategiaa, jota käyttämällä korkeintaan k sol-
mua palaa, jos palo alkaa solmusta r?

3-T’-FIRE

Syöte: Juurellinen puu (T, r), jonka maksimiaste on juurisolmua lukuun ottamatta
3 ja deg(r) = 2m + 2 jollakin m > 0, ja positiivinen kokonaisluku k.
Kysymys: Onko olemassa sellaista strategiaa, jota käyttämällä korkeintaan k sol-
mua palaa, jos palo alkaa solmusta r?

RESTRICTED NAE 3-SAT

Syöte: Järjestetty pari (B,C), missä B on joukko totuusmuuttujia, |B| = 2m, jol-
lakin m ≥ 2, ja C on joukko propositiolauseita konjunktiivisessa normaalimuodossa.
|C|/2 lauseella ei ole käännettyjä literaaleja, ja näistä lauseista muodostetaan loput
lauseet kääntämällä kaikki literaalit.
Kysymys: Onko joukolle B olemassa sellaista totuusjakaumaa, jolla jokainen jou-
kon C lause sisältää yhden literaalin, joka on tosi, ja vähintään yhden literaalin,
joka on epätosi?

Huomioimme vielä, että RESTRICTED NAE 3-SAT on NP-täydellinen [FKMR07].

Puiden erikoisuutena on se, että niissä solmut s1 ja s2 yhdistää yksi uniikki polku.
Voimme siis sanoa palontorjuntaongelmaan liittyen, että jos jokin solmun s esi-isistä
pelastetaan, myös solmu s pelastuu.

Alkuperäisessä todistuksessa käytetään hyväksi solmujen lukumäärää tietyissä ali-
puissa, joten seuraavat havainnot ovat käyttökelpoisia:
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Kuva 16: Vasemmalta oikealle: käärme, käärmepuu. Yläoikealla: tikapuut. Alaoikeal-
la: tikapuuverkko. [FKMR07]

Kuva 17: Vasemmalla tikapuut L (3). Oikealla taas käärme S (6, 3). Huomaa, että
tikapuut sisältävät 2n + 1 = 2 · 3 + 1 = 7 solmua. Käärme taas sisältää 2n − 1 =

2 · 6− 1 = 11 solmua, joista 2m muodostaa syklin, joka sisältää solmut a ja b.

• Käärme S (n,m) sisältää 2n − 1 solmua, joista 2m kuuluu uniikkiin sykliin,
joka sisältää solmut a ja b (katso kuva 17).

• Tikapuut L (n) sisältää 2n+ 1 solmua.

Juurellista puuta (T, r) kutsutaan täydeksi, jos kaikkien puun lehtien etäisyys juu-
resta on sama.
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Binääripuuta (T, r) kutsutaan täydelliseksi, jos jokainen sisäsolmu sisältää kaksi lap-
sisolmua. Täysi ja täydellinen binääripuu sisältää siis 2h+1 − 1 solmua, joista 2h on
lehtiä, kun h on puun korkeus.

Finbow ym. käyttävät todistuksessaan juurruttamiseksi kutsuttua toimenpidettä,
jossa luodaan verkon G ja puun T erillisestä yhdisteestä uusi verkko puun juuren
ja verkkoon G kuuluvan solmun x perusteella. Toisin sanoen, puu T juurrutetaan
solmuun x, eli puun T uudeksi juureksi muodostuu verkkoon G kuuluva solmu x.

Lause 2. 3-T’-FIRE on NP-täydellinen.

Finbow ym. käyttävät lauseen 2 todistamiseen muunnosta päätöksenteko-ongelmasta
RESTRICTED NAE 3-SAT. Tätä varten he rakentavat puun T seuraavanlaisen
prosessin mukaisesti.

Olkoon (B,C) nyt ongelman RESTRICTED NAE 3-SAT instanssi, missä B =

{b1, b2, ..., bn}, C = {c1, c2, ..., cn} ja b = 2m−1. Lisäksi n > b ≥ 4 ja p = dlog2(n)e+2.

Määrittelemme myös, että c2i+1 on propositiolause kaikilla i = 1, 2, ...n
2
, ja että c2(i+1)

on propositiolause, joka syntyy, kun kaikki lauseen c2i+1 muuttujien totuusarvot
käännetään.

Nyt voimme jatkaa rakentamalla täyden juurellisen puun (T1, r), jonka korkeus on
b+p, ja jonka juuren r aste on 2m+2. Tämä rakentaminen aloitetaan juurruttamalla
kaikilla i = 1, 2, ..., b kaksi i:n pituista polkua juurisolmuun r. Tuloksena syntyy
verkko, joka sisältää yhden asteen solmut bi ja b̄i.

Seuraavaksi juurrutamme solmuihin bi ja b̄i täydelliset ja täydet binääripuut τi. Mer-
kitsemme näiden binääripuiden lehtiä muuttujilla tbi,1, tbi,2, ..., tbi,2p
ja tb̄i,1, tb̄i,2, ..., tb̄i,2p . Näistä lehdistä jokaiseen juurrutamme polun siten, että juur-
ruttamisen tuloksena syntyvän verkon yksiasteisten solmujen etäisyys juurisolmusta
r on b+ p, missä p on myös binääripuiden τi korkeus.

Jatkamme juurruttamalla juurisolmuun r kaksi polkua, joiden pituus on b+ 1. Täl-
löin syntyy jälleen kaksi yksiasteista solmua, joita merkitsemme muuttujilla b0 ja b̄0.
Näihin yksiasteisiin solmuihin juurrutamme täydelliset ja täydet binääripuut, joi-
den korkeus on p − 1. Niiden lehtiä merkitsemme muuttujilla tb0,1, tb0,2, ..., tb0,2p ja
tb̄0,1, tb̄0,2, ..., tb̄0,2p .

Nyt olemme saaneet puun (T1, r) rakennettua. Juurisolmun r aste on 2m+2 ja puun
T1 solmujen kokonaismäärä on
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Kuva 18: Puun (T1, r) tynkä.

Kuva 19: Täysi ja täydellinen binääripuu, jonka korkeus on 5.

|V (T1)| = 1 + 2(1 + 2 + ...+ b) + 2b(2p+1 − 2)

+2 · 2p((b− 1) + (b− 2) + ...+ 0)

+2(b+ 1) + 2(2p − 2).

(6)

Selvennys: Olkoon esimerkin vuoksi nyt n = 5, b = 4 ja p = 5. Huomaamme,
että juurisolmuun on nyt juurrutettu kaikilla i = 1, ..., b kaksi i:n pituista polkua
juurisolmuun r. Nyt kuvassa 18 on siis viisi polkuparia, joista toista merkitsemme
muuttujalla bi ja toista taas muuttujalla b̄i . Polkuihin b1, ...b4 ja b̄1, ...b̄4 juurrutam-
me edelleen täydelliset ja täydet binääripuut, joiden korkeus on p = 5 (katso kuva
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19). Näiden binääripuiden lehdistä jokaiseen juurrutamme polun siten, että juurrut-
tamisen tuloksena syntyvän verkon yksiasteisten solmujen etäisyys juurisolmusta r
on b + p = 4 + 5 = 9. Eli, esimerkiksi solmuun b1 juurrutetun binääripuun lehtiin
juurrutetaan polut, joiden pituus on 3. Näiden lisäksi juurrutamme juurisolmuun
myös kaksi polkua, joiden pituus on b + 1 = 5. Polkuihin b0 ja b̄0 juurrutamme
täydelliset ja täydet binääripuut, joiden korkeus on p− 1 = 4.

Seuraavaksi rakennamme puun (T1, r) pohjalta puun (T, r). Jokaisella 1 ≤ j ≤ 2p−1

lisäämme solmun tb0,j lapsisolmut xj ja yj ja solmun tb̄0,j lapsisolmut x̄j ja ȳj. Näihin
lisättyihin solmuihin juurrutamme tikapuut L T (3n+ 1).

Seuraavaksi jokaisella 1 ≤ i ≤ b ja 1 ≤ j ≤ n

• Jos bi sisältyy propositiolauseeseen cj, juurrutamme käärmeen S T (3n+2, 3j−
1) solmuun tbi,j ja käärmeen S T (3n+ 2, 3j) solmuun tb̄i,j.

• Jos b̄i sisältyy propositiolauseeseen cj, juurrutamme käärmeen S T (3n+2, 3j−
1) solmuun tb̄i,j ja käärmeen S T (3n+ 2, 3j) solmuun tbi,j.

Tämän jälkeen juurrutamme vielä tikapuut L T (3n+ 2) jokaiseen vielä koskematto-
maan puun T1 lehteen, ja saamme rakennettua puumme valmiiksi. Puun korkeus on
d = b+p+3n+2 ja solmujen määrä |V (T )| = |V (T1)|+2p(6n+3)+2b·2p(6n+4)−12b.
Asetamme vielä:

k = |V (T )| − (
b∑
i=1

[2p(6n+ 6 + b− i)− 1]

+

p∑
i=0

[2p−i(6n+ 4)− 1]

+9n2 +
15n

2
+ 1).

(7)

Päätöksenteko-ongelman 3-T’-FIRE kysymyshän oli se, että onko olemassa sellais-
ta strategiaa, jota käyttämällä korkeintaan k solmua palaa. Myöhemmin määrit-
telemme palontorjuntastrategian, jonka pelastamien solmujen määrän Finbow ym.
selvittivät alkuperäisessä todistuksessaan. Kokonaisluku k on valittu tätä todistusta
silmällä pitäen.

Muunnosta päätöksenteko-ongelmasta RESTRICTED NAE 3-SAT jatketaan osoit-
tamalla, että ongelman 3-T’-FIRE instanssi on tosi jos tietty ongelman RESTRIC-

TED NAE 3-SAT instanssi on tosi. Tämän he osoittavat todistamalla, että jos
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Kuva 20: Voimme esimerkiksi juurruttaa täyteen ja täydelliseen binääripuuhun,
jonka korkeus on 2, neljä käärmettä vasemmalta oikealle: S T (3n+ 2 = 17, 3j− 1 =

2), S T (3n + 2 = 17, 3j − 1 = 5), S T (3n + 2 = 17, 3j − 1 = 8) ja S T (3n + 2 =

17, 3j − 1 = 11), missä n = 4. Huomaa, että käärmeiden syklin (vertaa: kuvassa 17
solmujen a ja b rajoittama sykli) sisältävä osuus muuttuu, mutta käärmeet sisältävät
silti yhtä paljon solmuja. Alimmat pystyviivat ovat katkoviivoja.

(B,C) on toteutuva, tällöin on olemassa sellainen palontorjuntastrategia, jota käyt-
tämällä korkeintaan k solmua palaa puussa (T, r). Jos taas (B,C) ei ole toteutuva,
edellisen kaltaista palontorjuntastrategiaa ei ole ja enemmän kuin k solmua palaa.

Koska tiedämme, että optimaalinen strategia palontorjuntaan puissa on puolustaa
solmua tasolla i ≥ 1 ajankohtana t = i aina palon leviämisen päättymiseen asti
[MW03], voimme tarkastella vain tämän tyyppisiä strategioita. Olkoon nyt

• σ palontorjuntastrategia puussa (T, r),

• κσi solmujen lukumäärä siinä alipuussa, jota puolustetaan tasolla i ≥ 1, kun
strategiana on σ,

• t- totuusjakauma lauseelle B

ja z(t-) palontorjuntaongelman totuusjakaumastrategia, jonka Finbow ym. määritte-
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levät jokaisella i = 1, 2, ..., b seuraavalla tavalla:

• Puolusta solmua b̄0 ajankohtana t = b+ 1.

• Puolusta solmua x1 ajankohtana t = b+ p+ 1.

• Puolusta ajankohtana b + 2 ≤ t ≤ b + p solmun b0 vielä puolustamatonta
jälkeläistä, joka ei ole polun (r, x1) varrella.

• Puolusta puuta ahneesti ajankohtana b+ p+ 2 ≤ t ≤ b+ p+ 3n+ 2.

• Jos bi on tosi, puolusta solmua bi ajankohtana t = i.

• Jos bi on epätosi, puolusta solmua b̄i ajankohtana t = i.

Muunnos ja samalla todistus viedään loppuun todistamalla seuraavat väitteet paik-
kansapitäviksi. Ensin kuitenkin määrittelemme, että wi on puun (T, r) tasolle i =

1, ..., d juurrutetun, solmujen määrän suhteen suurimman alipuun solmujen määrä.
Alkuperäisessä todistuksessaan Finbow ym. osoittavat, että

wi =



2p(6n+ 6 + b− i)− 4ni − 1, i ≤ i ≤ b

2p−i+b−1(6n+ 4)− 1, b+ 1 ≤ i ≤ b+ p+ 1

2(d− i) + 1, b+ p+ 2 ≤ i ≤ d∧
i− (b+ p+ 2) 6≡ 0 (mod 3)

2(d− i) b+ p+ 2 ≤ i ≤ d∧
i− (b+ p+ 2) ≡ 0 (mod 3).

(8)

Väite 1. Jos t- toteuttaa parin (B,C), tällöin strategia z(t-) pelastaa

d∑
i=1

κ
z(t-)
i = |V (T )| − k (9)

solmua.

Väite 2. Olkoon β = 9n2 + 21n
2

+ 4 ja oletetaan, ettei parille (B,C) ole toteuttavaa
totuusjakaumaa. Nyt, kaikilla strategioilla σ, jos
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d∑
i=b+p+1

κσi ≥ β, (10)

tällöin ei ole olemassa strategian σ kanssa ekvivalenttia totuusjakaumastrategiaa,
kun tarkastellaan tasoväliä (1, b+ p).

Väite 3. Oletetaan, että palontorjuntastrategia σ ei ole ekvivalentti yhdenkään to-
tuusjakaumastrategian kanssa tasolla 1 ≤ i ≤ b+ p. Tällöin κσi < wi − n

2
.

He huomioivat, että kaikilla palontorjuntastrategioilla σ

d∑
i=b+p+1

κσi ≤ β +
n

2
. (11)

Edelleen siis väitteiden 2 ja 3 mukaan, jos parille (B,C) ei ole olemassa toteuttavaa
totuusjakaumaa, tällöin jokaiselle palontorjuntastrategialle σ

d∑
i=1

κσi < β +

b+p∑
i=1

wi = |V (T )| − k (12)

Nyt siis väitteen 1 mukaan, jos (B,C) on toteutuva, tällöin on olemassa sellainen
palontorjuntastrategia, jota käyttämällä korkeintaan k solmua palaa puussa (T, r).
Väitteiden 2 ja 3 mukaan, jos (B,C) ei ole toteutuva, enemmän kuin k solmua
palaa. Koska RESTRICTED NAE 3-SAT on NP-täydellinen, tällöin siis myös
3-T’-FIRE on NP-täydellinen.

Lause 3. 3-T-FIRE on NP-täydellinen.

Finbow ym. käyttävät jälleen muunnosta päätöksenteko-ongelmasta RESTRIC-

TED NAE 3-SAT. Tarkastellaan nyt ongelman RESTRICTED NAE 3-SAT ins-
tanssia (B,C), ja rakennetaan (T, r) ja k lauseen 2 esimerkkiä noudattaen, ja käy-
tetään niitä edelleen kolmeasteisen puun (T ′, r′) ja kokonaisluvun k′ rakentamiseen.
Ajatuksena on se, että jos k′ solmua palaa puussa (T ′, r), niin k solmua palaa puussa
(T, r).

Puun T ′ rakentaminen aloitetaan liittämällä kolme solmua juurisolmuun r. Jokaiseen
näistä kolmesta solmusta juurrutetaan täysi, täydellinen binääripuu, jonka korkeus
on m−1. Nyt, jos oletetaan, että puun T ′ solmut on järjestetty vasemmalta oikealle,
2m − 1 ensimmäiseen solmuun juurrutetaan täysi, täydellinen binääripuu F , jonka
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korkeus on h = dlog2(|V (T )|)e+ 3. Finbow ym. merkitsevät jäljelle jääneitä solmuja
muuttujilla r0, r1, ..., rb.

Seuraavaksi merkitköön (Ri, wi) juurisolmuun r juurrutettua, polulla (r, bi) olevaa
uniikkia alipuuta, ja (R̄i, w̄i) juurisolmuun r juurrutettua, polulla (r, b̄i) olevaa uniik-
kia alipuuta kaikilla i = 0, 1, ..., b. Edelleen, merkitköön (Si, xi) alipuista (Ri, wi) ja
(R̄i, w̄i) rakennettua juurellista puuta, joka sisältää uuden solmun xi ja kaaren sol-
mujen wi ja w̄i välillä.

Puun T ′ rakentaminen päätetään juurruttamalla puun (Si, xi) kopio solmuun ri

kaikilla i = 0, 1, ..., b ja asettamalla k′ = k + 2m − 1 +m. Tiedämme, että puulla T ′

on 1 + 3(2m − 1) ≤ 2|V (T )| solmua tasovälillä (0,m). Tasoilla i > m taas on alle
64(2b+ 2)|V (T )|+ |V (T )| solmua.

Seuraavaksi huomioimme, että jo tuttua optimaalista palontorjuntastrategiaa puissa
käytettäessä 1 +m+wm−1 = 2m +m solmua palaa tasovälillä (0,m). Jos yhtäkään
solmuista r0, r1, ..., rb ei puolusteta ajankohtana t ≥ m, palontorjuntaongelma puus-
sa T ′ ei eroa palontorjuntaongelmasta puussa T . Tällöin siis tarvitsee vain osoittaa,
että jos yksi solmuista r0, r1, ..., rb pelastetaan, niin q ≥ k′ puun T ′ solmua palaa.

Finbow ym. päättävät lauseen todistuksen osoittamalla, että koska 2m + m solmua
palaa tasovälillä (0,m) oli palontorjuntastrategia sitten mikä tahansa, vähintään
(k + 1) + 2m +m > k′ puun T ′ solmua palaa.

Mutta vaikka palontorjuntaongelma on NP-täydellinen silloin, kun syötteenä on puu,
jonka juurisolmun aste on 3 tai sitä suurempi, on se samassa puussa polynomisesti
ratkeava silloin, kun palo alkaa levitä solmusta, jonka aste on korkeintaan kaksi
[FKMR07] [CC13]. Tai silloin, kun syötteenä katepillari tai P-puu [MW03] [CC13].

Chopin ym. jatkavat palontorjuntaongelman laskennallisen vaativuuden tarkastele-
mista [CC13]. Ensin he esittelevät seuraavan NP-täydellisen päätöksenteko-ongelman
[CC13]:

CUBIC MONOTONE 1-IN-3-SAT

Syöte: Propositiokaava konjunktiivisessa normaalimuodossa, jonka jokainen lause
sisältää kolme ja vain kolme positiivista literaalia, ja jossa jokainen muuttuja sisäl-
tyy kolmeen ja vain kolmeen lauseeseen.
Kysymys: Onko kaavalle olemassa toteuttavaa totuusjakaumaa?

Lause 4. Pelasta solmut on NP-täydellinen myös silloin, kun b = 1 ja syötteenä
on puu, jonka polkuleveys (pw) on 3, ja pelastettavien solmujen lukumäärä on |V |−k.
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Todistus. Chopin ym. todistavat NP-täydellisyyden redusoimalla ongelman ongel-
maksi CUBIC MONOTONE 1-IN-3-SAT.

He aloittavat määrittelemällä, että vartijasolmu on solmu, jolla on k-määrä lehtiä.
Vartijasolmu on myös jonkin verkon solmun naapurisolmu. On siis selvää, että jos
vartijasolmu pelastetaan, pelastuu myös k muutakin solmua. Siis, jos enintään k

solmua saa palaa, vartijasolmu on tällöin pelastettava.

Olkoon nyt φ ongelman CUBIC MONOTONE 1-IN-3-SAT määrittelemä kaava,
joka sisältää muuttujat {x1, x2, ..., xn} ja lauseet {c1, c2, ..., cm}. Tällöin siis myös
n = m.

Seuraavaksi kaavasta φ rakennetaan kaava φ′ lisäämällä kaavaan φ m kappaletta
uusia lauseita. Jokaista lausetta cj kohden he lisäävät samanlaisen lauseen c̄j ja
kääntävät kaikki siihen kuuluvien muuttujien totuusarvot. Nyt siis kaavan φ′ to-
teuttava totuusjakauma on sellainen, jolla jokainen cj sisältää yhden ja vain yhden
literaalin, joka on tosi, ja jokainen c̄j sisältää kaksi ja vain kaksi literaalia, jotka ovat
tosia. Eli, kaavalle φ on siis olemassa toteuttava totuusjakauma jos myös kaavalle φ′

on olemassa sellainen.

Kaavasta φ′ rakennetaan edelleen palontorjuntaongelman instanssi I ′ = (T, s, 1, k),
missä T on puu, s solmu, josta palo saa alkunsa, 1 on budjetti b ja k pelastettavien
solmujen määrä. He aloittavat tämän rakentamisen puusta T . Tarkastelemme solmu-
joukkoa {s = u1, u2, ..., up} ja kaarijoukkoa {su2, u2u3, ..., up−1up}, joissa p = 2n−1.

1. Lisää kaksi kaksiasteista solmua vxi ja vx̄i solmun u2i−1 naapurisolmuiksi kai-
killa i = 1, 2, ..., n.

2. Lisää vartijasolmu gi solmun vxi naapurisolmuksi kaikilla i = 1, 2, ..., n.

3. Lisää vartijasolmu ḡi solmun vx̄i naapurisolmuksi kaikilla i = 1, 2, ..., n.

4. Juurruta kaikilla i = 1, 2, ..., n jokaiseen solmuun vxi 2(n − i)-pitkä polku,
jonka päätepiste on kolmen yksiasteisen literaalisolmun naapurisolmu. Nämä
literaalisolmut `xi1 , `xi2 ja `xi3 mallintavat kaavan φ muuttujia xi.

5. Juurruta kaikilla i = 1, 2, ..., n jokaiseen solmuun vx̄i 2(n − i)-pitkä polku,
jonka päätepiste on kolmen yksiasteisen literaalisolmun naapurisolmu. Nämä
literaalisolmut `x̄i1 , `x̄i2 ja `x̄i3 mallintavat kaavan φ′ muuttujia x̄i.

6. Olkoon cj, kaikilla j = 1, 2, ...,m, ensimmäinen niistä lauseista, jotka sisältävät
muuttujan xi, kaikilla i = 1, 2, ..., n. Nyt, juurruta 3(j− 1)-pituinen polku Qxi

j
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solmuun `xi1 ja lisää vartijasolmu gxij polun päätepisteeseen. Jatka näin kaikkien
muuttujan xi sisältävien lauseiden ja literaalisolmujen `xi2 ja `xi3 osalta.

7. Olkoon c̄j, kaikilla j = 1, 2, ...,m, ensimmäinen niistä lauseista, jotka sisältävät
muuttujan x̄i, kaikilla i = 1, 2, ..., n. Nyt, juurruta 3(j− 1)-pituinen polku Qx̄i

j

solmuun `x̄i1 , lisää yksiasteinen solmu dx̄ij polun päätepisteeseen ja juurruta
polun päätepisteeseen kolmen solmun pituinen polku, jonka viimeinen solmu
on vartijasolmu gx̄ij . Jatka näin kaikkien muuttujan x̄i sisältävien lauseiden ja
literaalisolmujen `x̄i2 ja `x̄i3 osalta.

8. Aseta k = p+ n
2
(11n+ 7).

Kuva 21: Olkoon φ = (x1 ∨x3 ∨x6)∧ (x1 ∨x2 ∨x3)∧ (x3 ∨x4 ∨x5)∧ (x2 ∨x4 ∨x5)∧
(x1 ∨ x4 ∨ x6) ∧ (x2 ∨ x6 ∨ x5) kaava. Kuvassa kaavan φ mukaisesti rakennettu puu.
Vihreät solmut ovat vartijasolmuja. [CC13]
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Chopin ym. jatkavat huomioimalla, että heidän tarvitsee tarkastella vain sellaisia
strategioita, jotka pelastavat vain palaneiden solmujen naapurisolmuja.

Seuraavaksi he osoittavat, että kaavalle φ′ on olemassa toteuttava totuusjakauma,
jos instanssille I ′ on olemassa palontorjuntastrategia, joka pelastaa vähintään |V |−k
solmua. He todistavat tämän olettamalla ensin, että kaavalle φ′ on olemassa toteut-
tava totuusjakauma τ , ja sen jälkeen olettamalla, että kaavalle φ′ ei ole olemassa
toteuttavaa totuusjakaumaa τ .

Lopuksi he todistavat, että puun T polkuleveys (pw) on korkeintaan 3 näyttämällä,
että kaikkien solmuihin vxi tai vx̄i juurrutettujen alipuiden polkujen leveys on 2.
Olkoon nyt Pxi ja Px̄i näiden alipuiden polkuerittelyt. Rakennamme nyt seuraavalla
tavalla polkuerittelyn puulle T . Olkoon vielä Bi = {u2i−1, u2i, u2i+1} kaikilla i =

1, 2, ..., n− 1.

1. Lisää polkuihin Pxi ja Px̄i solmu u2i−1 ja muunna ne sitä kautta poluiksi P ′xi
ja P ′x̄i .

2. Muodosta polku P ′x1 , P
′
x̄1
, B1, P

′
x2
, P ′x̄2 , B2, ..., Bn−1, P

′
xn , P

′
x̄n .

Tämä päättää lauseen todistuksen.

Korollaari 1. Pelasta solmut on NP-täydellinen myös silloin, kun b ≥ 1 ja
syötteenä on puu, jonka polkuleveys (pw) on 3, ja pelastettavien solmujen lukumäärä
on vähintään |V | − k.

Todistus. Chopin ym. todistavat tämän korollaarin muuttamalla lauseessa 4 esitel-
tyä puuta T seuraavalla tavalla. Lähteköön palo leviämään nyt solmusta w1 = s.

1. Lisää puuhun polku {w1w2, w2w3, ..., w5nw5n+1}.

2. Lisää b− 1 vartijasolmua jokaiseen solmuun wi.

Nyt tämän lisätyn osuuden polkuleveys (pw) on 2 ja se on yhteydessä vain juuri-
solmuun s, josta myös palo lähtee leviämään. Koska b − 1 palontorjujaa joudutaan
jokaisella aika-askeleella käyttämään vartijasolmujen (joita on b− 1 kappaletta) pe-
lastamiseen, vain yksi palontorjuja voidaan käyttää vapaasti. Jolloin korollaarin to-
distuksesta tulee samanlainen kuin lauseen 4 todistuksesta.
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Palontorjuntaongelmaan voidaan löytää myös approksimoitu ratkaisu [CC13]. Kun
syötteenä on puu tai verkko, jossa palo syttyy f > 1 solmussa, ja kun b > 1, on
ongelma approksimoitavissa asteella e

e−1
≈ 1, 5819 [CVY08,CDD+13,CC13]. Riip-

puen siitä, päteekö P=NP, ongelma ei välttämättä ole approksimoitavissa asteel-
la n1−e [ACHS12, CC13]. Silloin, kun syötteenä on puu, jonka jokaisella solmulla,
joka ei ole lehti, on enintään kolme lasta, on ongelma approksimoitavissa asteella
1,3997 [IKM11,CC13].

5.2 Parametrisoitu vaativuus

Palontorjuntaongelmaa on lähestytty kattavasti myös parametrisoidun vaativuu-
den käsitteen kautta [BCF11,CC13].

Fellows ym. tarkastelivat artikkelissaan päätöksenteko-ongelman Pelasta solmut

ja sen muunnoksien parametrisoitua vaativuutta [BCF11]. Näistä molemmat kuu-
luvat vaativuusluokkaan XP [BCF11].

Lause 5. Pelasta solmut ratkeaa ajassa nO(k) .

Todistus. Ensin Fellows ym. huomioivat, että todistuksessa tarvitsee tarkastella vain
sellaisia instansseja, joiden kohdalla kaikilla pätevillä strategioilla φ ⊆ V × T pätee
|φ| < k. Sillä muutoin vastaus päätöksenteko-ongelman kysymykseen on kyllä.

Tämän huomion perusteella he päättelevät, että vain
(
n
k

)
suojeltujen solmujen jouk-

koa tarvitsee kokeilla, tosin näistäkään kaikki eivät välttämättä ole päteviä. Sitä,
voidaanko löytää joukkoa D ⊆ V vastaava, pätevä strategia, voidaan lähteä tarkas-
telemaan seuraavanlaisen menetelmän avulla:

• Olkoon ci niiden palontorjujien määrä, jotka käytettiin aikavälillä 1 ≤ t ≤
i−1, ja wi käytettävissä olleiden palontorjujien määrä samalla aikavälillä. Nyt
asetamme r1 = 0, ri = wi − ci ja Li = {v ∈ V : d(s, v) = i}, ja pelastamme
jokaisella aika-askeleella i = 1, 2, ..., k solmun joukostaD∩Li. Jos nyt |D∩Li| >
b + ri, strategia ei ole pätevä. Muutoin asetamme ri+1 = ri + (b − |D ∩ Li|).
Tästä voimme johtaa, että suoritusaika on nO(k).

Lause 6. Pelasta solmut ratkeaa ajassa nO(k), kun pelastettavien solmujen lu-
kumäärä on |V | − k.

Todistus. Fellows ym. aloittavat lauseen todistuksen määrittelemällä pätevän pa-
lavan joukon. Päätöksenteko-ongelman syötteen mukaisesti olkoon G = (V,E) ja



38

s ∈ V palanut solmu. Nyt B ⊆ V , missä s ∈ B, on pätevä palava joukko, jos on
olemassa sellainen pätevä strategia, jota käyttämällä prosessin loppuessa palaneiden
solmujen joukko on sama kuin joukko B.

Lemma 1. Olkoon G = (V,E) verkko ja s ∈ V se solmu, josta palo lähtee liikkeelle.
Nyt voimme verifioida lineaarisessa ajassa sen, että B ⊆ V todella on pätevä palava
joukko.

Todistus. Lemman todistuksen aluksi huomioimme, että jos (v, t) ∈ Φ, niin t < k

kaikilla pätevillä strategioilla Φ ⊆ V × T . Muutoin vastaus on ei.

Seuraavaksi huomioimme, että pelastettujen solmujen joukon tulee olla ekvivalentti
joukon B naapurustojoukonN(B) kanssa, ja että jokaisen solmun v ∈ N(B) tulee ol-
la pelastettuna viimeistään ajankohtana tv = d(s, v). Joten jokaisella aika-askeleella
t = 1, 2, ..., k tarvitsee vain pelastaa kaikki joukkoon N(B) kuuluvat solmut ajan-
kohtana tv∈N(B) = d(s, v). Jos palontorjujia on enemmän kuin pelastettavia solmuja
viimeistään ajankohtana t, ylimääräisiä palontorjujia käytetään pelastamaan niitä
solmuja, jotka tulee pelastaa viimeistään ajankohtana t+ 1 ja niin edelleen.

Nyt siis kaikki joukon N(B) solmut pelastetaan ajoissa, jolloin vastaus
päätöksenteko-ongelman kysymykseen on kyllä. Selkeästi ongelmia syntyy silloin,
kun käytettävissä olevia palontorjujia on vähemmän kuin niitä solmuja, jotka tulee
pelastaa viimeistään ajankohtana t. Tällöin vastaus onkin ei.

Jos B on pätevä palava joukko jokaisella B ⊆ V , missä |B| = k + 1, on vastaus
kysymykseen kyllä. Jos pätevää palavaa joukkoa ei löydy, on vastaus ei. Lemmasta
1 voidaan johtaa se, että suoritusaika todella on nO(k).

Esittelemme nyt uuden päätöksenteko-ongelman [BCF11]:

MULTI-COLOURED CLIQUE

Syöte: Verkko G = (V,E), positiivinen kokonaisluku k ja k-väritys verkolle G.
Kysymys: Onko verkossa G k-klikkiä?

Seuraavan lauseen todistuksessa Fellows ym. rakentavat FPT-muunnoksen ongel-
masta MULTI-COLOURED CLIQUE ongelmaan Pelasta solmut [BCF11]:

Lause 7. Pelasta solmut on parametrin k mukaan parametrisoituna W[1]-kova.
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Kuva 22: Petersen-verkon k-väritys, missä k = 3. Päätöksenteko-ongelman MULTI-

COLOURED CLIQUE erityisenä piirteenä on se, että klikkiin tulee kuulua yksi
solmu per väri.

Todistus. Olkoon I nyt ongelman MULTI-COLOURED CLIQUE instanssi ver-
kolla G = (V,E), kokonaisluvulla k ja k-värityksellä. Olkoon myöskin I ′ ongelman
Pelasta solmut instanssi verkolla G′ = (V ′, E ′) ja kokonaisluvuilla k′ sekä b.

Instanssin I ′ rakennetaan asettamalla ensin b = 1 ja sitten

k′ =
k∑
i=1

i+

(
k

2

)
+ 1. (13)

Tämän jälkeen rakennetaan verkko G′ verkosta G lisäämällä verkkoon uusi solmu
s ja kaikille v ∈ V uusi polku Pv < s, v1, v2, ..., vk−1, vk = v >, missä v1, v2, ..., vk−1

ovat myöskin uusia solmuja. Sekä poistamalla kaikki kaaret uv ∈ E ja lisäämällä
solmujen u ja v väliin molempien naapuriksi uuden kaarisolmun xuv.

Seuraavaksi oletamme, että verkossa G on olemassa k-kokoinen klikki C ⊆ V . Ol-
koon nyt Φ seuraavanlainen pätevä strategia:

1. Etsi jokaisella aika-askeleella i = 1, 2, ..., k sellainen solmu v ∈ C, jolla mitään
polussa Pv olevaa solmua ei ole pelastettu.

2. Pelasta polkuun Pv kuuluva solmu vi.

Voimme nyt huomioida, että Φ pelastaa solmun jokaisella aika-askeleella k+1. Jolloin
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se siis pelastaa
∑k

i=1 i+
(
k
2

)
+ 1 solmua.

Jatkamme todistusta olettamalla, että strategia Φ pelastaa vähintään k′ solmua ver-
kossa G′, ja muistuttamalla, että Φ pelastaa aina vain palaneen solmun naapurisol-
muja. Jos näin ei olisi, Φ pelastaisi solmun, joka olisi joko kaarisolmu tai kuuluisi
polkuun Pv. Kaarisolmun xuv ollessa kyseessä, Φ voisi pelastaa sen sijasta solmun u
tai v. Polkuun Pv kuuluvan solmun vi ollessa kyseessä, voisimme pelastaa sen sijasta
solmun vi−1 ja pelastaa näin ollen vielä enemmän solmuja.

Strategia Φ pelastaa siis aina yhden ja vai yhden polkuun Pv kuuluvan solmun.
Olkoon nyt C ⊂ V ′ joukko pelastetun solmun sisältävien polkujen päätepisteitä.
Nyt, koska

∑k
i=1 i+

(
k
2

)
+1 solmua pelastetaan, C on verkkoon G kuuluva k-kokoinen

klikki.

Esittelemme seuraavaksi uuden päätöksenteko-ongelman [BCF11]:

REGULAR CLIQUE

Syöte: Säännöllinen verkko G = (V,E) ja positiivinen kokonaisluku k.
Kysymys: Onko verkossa G k-klikkiä?

Kun verkko on d-säännöllinen verkko, se on verkko, jonka kaikkien solmujen aste
on d. Seuraavan lauseen todistuksessa Fellows ym. rakentavat FPT-muunnoksen
ongelmasta REGULAR CLIQUE ongelmaan Pelasta solmut:

Lause 8. Pelasta solmut on parametrin k mukaan parametrisoituna W[1]-kova,
kun pelastettavien solmujen määrä on |V | − k

Todistus. Olkoon I nyt ongelman REGULAR CLIQUE instanssi d-säännöllisellä
verkolla G = (V,E) ja kokonaisluvulla k. Olkoon myöskin I ′ ongelman Pelasta

solmut instanssi verkolla G′ = (V ′, E ′), palaneella solmulla s ∈ V ′ ja kokonaislu-
vuilla k′ sekä b′.

Fellows ym. rakentavat instanssin I ′ asettamalla ensin k′ = k ja b = b1 + b2, missä
b1 = k(n− k) ja b2 = kd−

(
k
2

)
.

Tämän jälkeen he rakentavat verkon G′ verkosta G seuraavalla tavalla:

1. Lisää uusi palanut solmu s kaikkien verkon G solmujen naapuriksi.

2. Lisää b1 + b2 − (n− k) vartijasolmua solmun s naapureiksi.

3. Lisää n− k vartijasolmua jokaisen solmun z ∈ V naapureiksi.
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4. Poista jokainen kaari uv ∈ E.

5. Lisää kaarisolmu xuv solmujen u ja v naapuriksi.

Verkon rakentamisen jälkeen Fellows ym. huomioivat, että aika-askeleella t = 1 vain
n− k palontorjujaa voidaan vartijasolmujen vuoksi asettaa vapaasti.

Oletetaan nyt, että verkko G sisältää k-klikin. Olkoon Φ seuraavanlainen pätevä
strategia instanssille I ′: käytä aika-askeleella t = 1 kaikki n − k käytettävissä ole-
vat palontorjujat ja pelasta kaikki alkuperäiseen solmujoukkoon V kuuluvat solmut
verkossa G, lukuun ottamatta oletettuun k-klikkiin kuuluvia solmuja.

Nyt, aika-askeleella t = 2, kaikki klikkiin kuuluvat solmut ovat palaneet. Koska
jokaiseen klikkiin kuuluvaan solmuun on yhteydessä n − k vartijasolmua, tällöin
b1 = k(n − k) solmua tulee pelastaa. Klikkiin kuuluvilla solmuilla on naapureina
myös kd−

(
k
2

)
kaarisolmua. Koska b2 = b− b1 palontorjujaa on tässä vaiheessa vielä

jäljellä, voimme pelastaa nämä kaikki kaarisolmut. Joten korkeintaan k solmua palaa
palamisprosessin päätyttyä.

Oletetaan vielä, että verkko G ei sisällä k-klikkiä. Nyt aika-askeleella t = 1 kaikkien
pätevien strategioiden tulee asettaa kaikki n − k käytettävissä olevat palontorjujat
sellaisiin solmuihin, jotka eivät ole kaarisolmuja. Muutoin vähintään k′ + 1 solmua
palaa.

Aika-askeleella t = 2 palaneiden solmujen, joita on k kappaletta, naapureina on vä-
hintään kd−

(
k
2

)
+ 1 kaarisolmua. Jäljellä olevat b2 = b− b1 palontorjujaa eivät riitä

näiden kaarisolmujen pelastamiseen. Joten vähintään k′ solmua palaa palamispro-
sessin päätyttyä.

Lause 9. [CC13] Olkoon G verkko, jonka maksimiastetta merkitään muuttujalla ∆.
Nyt, jos jollakin funktiolla f1 palaneiden solmujen määrää rajaa f1(pw,∆), tällöin
on olemassa strategia f2, jolla korkeintaan f2(pw,∆) ≥ f1(pw,∆) solmua palaa.

Lause 10. [CC13] Pelasta solmut kuuluu parametrien k ja verkon maksimias-
teen mukaan parametrisoituna (yhdessä) vaativuusluokkaan FPT, kun pelastettavien
solmujen määrä on |V | − k.

Lause 11. [CC13] Pelasta solmut kuuluu verkon maksimiasteen ja polkulevey-
den (pw) mukaan parametrisoituna (yhdessä) vaativuusluokkaan FPT, kun pelastet-
tavien solmujen määrä on |V | − k.
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Todistus. Olkoon I ongelman Pelasta solmut instanssi verkolla G, solmulla s,
josta palo lähtee leviämään, budjetilla b ja positiivisella kokonaisluvulla k. Olkoon
nyt ∆ verkon maksimiaste. Chopin ym. esittelevät nyt seuraavanlaisen algoritmin:

1. Suorita lauseen 10 mukainen f(k′, ∆) ·nO(1) -aikainen algoritmi jokaisella k′ =
1, 2, ..., k.

2. Jos algoritmi palauttaa vastauksen kyllä, palauta kyllä.

3. Jos algoritmi palauttaa jokaisella k′ = 1, 2, ..., k vastauksen ei, palauta ei.

Seuraavaksi voimme huomioida, käyttämällä lausetta 9, että on olemassa sellainen
funktio f ′, jolla edellinen algoritmi palauttaa pakostakin vastauksen kyllä ja keskey-
tyy, jos k′ ≥ f ′(pw,∆). Jolloin algoritmi suoritetaan korkeintaan f ′(pw,∆) kertaa.

Lauseen todistus päätetään johtamalla algoritmin suoritusajalle raja:

O(f ′(pw,∆) · f ′(k′,∆) · nO(1)) = O(f ′(pw,∆) · f(f ′(pw,∆),∆) · nO(1))

= f ′′(pw,∆) · nO(1),
(14)

jollakin funktiolla f ′′.

Korollaari 2. Pelasta solmut kuuluu verkon cw:n ja bw:n mukaan parametri-
soituna (yhdessä) vaativuusluokkaan FPT, kun pelastettavien solmujen määrä on
|V | − k.

Todistus. Chopin ym. käyttävät korollaarin todistamiseen lausetta 9 ja Bodlaenderin
todistamaa epäyhtälöä

cw(G) ≤ bw(G)(bw(G) + 1)

2
, (15)

kaikilla verkoilla G [Bod86,CC13].

5.3 Äärettömät verkot ja tulipalon eristäminen

Äärettömien verkkojen kohdalla on kiinnostavaa tarkastella sitä, voidaanko tuli-
palon leviäminen estää eristämällä se tietyllä määrällä palontorjujia.
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Fogarty esitteli ensimmäisenä tavan määritellä ja löytää tulipalon leviämisen estä-
vässä rajaamisessa käytettävien palontorjujien määrän alarajan [Fog03,FM09]. Tätä
menetelmää laajensivat ja yleistivät tämän jälkeen Devlin ja Hartke [DH04,FM09].
Olkoon nyt

• G verkko,

• r solmu, josta palo lähtee leviämään,

• V0 = {r},

• Vk = Nk(r),

• Bk ⊆ Vk joukko johon kuuluu kaikki ne solmut, jotka palavat ajanhetkellä
t = k,

• xk niiden solmujen lukumäärä, jotka on pelastettu ajanhetken t = k jälkeen,
ja jotka kuuluvat joukkoon ∪i>kVi [Fog03].

Lause 12. [Fog03] Olkoon G verkko ja r solmu, josta palo lähtee leviämään. Jos
kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla k jokaiselle ei-tyhjälle joukolle A ⊆ Vk pätee
|N(A)∩Vk+1| ≥ |A|+d jollakin positiivisilla kokonaisluvulla d, niin tällöin |B1| > xt

kaikilla t.

Tämä on itse asiassa Fogartyn maisterintutkintoon liittyvässä opinnäytetyössä esi-
telty lause, jota voidaan käyttää osoittamaan, että tietty määrä palontorjujia ei riitä
eristämään tulipaloa [Fog03].

Lause 13. [WM02,FM09] Olkoon G verkko, jossa kaikkien solmujen aste on r. Nyt
tulipalo voidaan eristää r − 1 palontorjujalla kahden aika-askeleen aikana, jos palo
lähtee leviämään yhdestä solmusta. Tällöin palaa vähintään kaksi solmua.

Tämän lauseen yhteydessä Finbow ym. muistuttavat, että ristikkoverkon kaikkien
solmujen aste on 2n, missä n on ristikkoverkon ulottuvuus. Tähän liittyen he esit-
televät seuraavanlaisen korollaarin:

Korollaari 3. [WM02,FM09] Olkoon G ääretön ristikkoverkko, jonka ulottuvuus
on n. Nyt tulipalo voidaan eristää 2n−1 palontorjujalla kahden aika-askeleen aikana
ja kaksi solmua pelastaa, jos palo lähtee leviämään yhdestä solmusta.
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Kuva 23: Kuvassa kaksi ääretöntä kaksiulotteista soluautomaattia. Jos oletetaan,
että palo leviää aina korkeintaan neljään suuntaan, voimme pitää soluautomaattia
ristikkoverkkona.

Moeller ja Wang osoittivat, että yhdellä palontorjujalla ei voida eristää paloa kaksiu-
lotteisessa ristikkoverkossa, ja, että kahdella palontorjujalla tulipalo voidaan eristää
kahdeksan aika-askeleen aikana [WM02,FM09].

Yleistäen kaikille ulottuvuuksille [DH04,WM02,FM09]:

• Jos tulipalo lähtee leviämään yhdestä solmusta, ja n = 1 tai n ≥ 3, niin 2n−1

palontorjujaa tarvitaan tulipalon eristämiseen. Eristämiseen menee vähintään
kaksi aika-askelta.

• Jos tulipalo lähtee leviämään yhdestä solmusta ja n = 2, niin 2 palontorju-
jaa tarvitaan tulipalon eristämiseen. Eristämiseen menee vähintään kahdeksan
aika-askelta.

• Jos tulipalojen lähteitä on yksi tai useampi äärellinen määrä ja n = 1, yksi
palontorjuja riittää tulipalon eristämiseen.

• Jos tulipalojen lähteitä on yksi tai useampi äärellinen määrä ja n = 2, kaksi
palontorjujaa tarvitaan tulipalon eristämiseen.

• Jos tulipalojen lähteitä on yksi tai useampi äärellinen määrä ja n ≥ 3, kaikille
palontorjujamäärille d on olemassa äärellinen määrä tulipaloja, joita ei voida
eristää d:llä palontorjujalla.

Kaksiulotteisella ristikkoverkolla ja esimerkiksi soluautomaatilla voidaan mallintaa
monentyyppisiä tiloja ja paikkoja.
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5.4 Lyhin reitti verkossa palamisprosessin aikana

Voimme Dijkstran algoritmia käyttämällä löytää tehokkaasti lyhimmän polun pai-
kasta z paikkaan q [Cor09], mutta voimme tarkastella lyhimmän reitin ongelmaa
myös palamisprosessin yhteydessä ja sen aikana. Tällöin ajatuksena on se, että sii-
nä, missä palo lähtee leviämään solmusta s, lähtee jokin agentti liikkeelle solmusta z
tavoitteenaan päästä solmuun q ennen kuin se palaa. Kuten palokin, agentti etenee
aika-askeleittain, mutta vain yhteen naapurisolmuun. Agentti voi kuitenkin edetä
vain koskemattomia tai pelastettuja solmuja pitkin.

Tarkastellaan kuitenkin ensin tämän ongelman triviaalimpaa muotoa, jossa b = 0,
eli palontorjujia ei ole käytössä, ja tavoitteena on vain päästä maaliin.

Lause 14. Verkossa G ei ole olemassa polkua solmusta z solmuun q, kun palo lähtee
liikkeelle solmusta s, jos etäisyys solmusta s solmuun q on pienempi, kuin solmusta
z solmuun q.

Todistus. Koska palo ja agentti liikkuvat samaa vauhtia, on palo perillä solmussa
q ennen agenttia, jos etäisyys solmusta s solmuun q on pienempi, kuin solmusta z
solmuun q. Tällöin siis solmu q palaa ennen kuin agentti saavuttaa sen.

Lause 15. Olkoon Pz,q lyhin polku solmusta z solmuun q. Verkossa G ei ole olemas-
sa polkua solmusta z solmuun q, kun palo lähtee liikkeelle solmusta s, jos etäisyys
solmusta s mihin tahansa solmuun v ∈ Pz,q on pienempi, kuin solmusta z solmuun
v.

Todistus. Olkoon nyt Ps,q sellainen polku solmusta s solmuun q, missä v ∈ Pz,q.
Oletetaan, että Ps,q alipolku Ps,v on lyhyempi kuin polun Pz,q alipolku Pz,v.

Nyt, koska polku Pz,q, missä v ∈ Pz,q, on lyhin polku solmusta z solmuun q, polun
Pz,q alipolku Pv,q on lyhin polku solmusta v solmuun q. Nyt siis polku 〈Ps,v, Pv,q〉
on lyhyempi kuin polku 〈Pz,v, Pv,q〉 = Pz,q, eli etäisyys solmusta s solmuun q on
pienempi, kuin solmusta z solmuun q.

Tällöin, jos etäisyys solmusta s mihin tahansa solmuun v ∈ Pz,q on pienempi, kuin
solmusta z solmuun v, solmu q palaa ennen kuin agentti saavuttaa sen.

Lyhimmän reitin solmusta z solmuun q tulee siis olla lyhyempi kuin lyhimmän reitin
solmusta s solmuun q. Eli lyhin reitti palamisprosessin aikana, budjetilla b = 0, on
siis sama kuin lyhin reitti verkossa ylipäänsä.
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Reitti verkossa palamisprosessin aikana

Syöte: Verkko G = (V,E), solmu s, josta palo lähtee liikkeelle, polku P ja positii-
vinen kokonaisluku b.
Kysymys: Voidaanko budjetilla b taata, että polku P solmusta z solmuun u ver-
kossa G on agentille avoinna palamisprosessin aikana?

Päätöksenteko-ongelmassa Reitti verkossa palamisprosessin aikana on kes-
keisintä lähteä tarkastelemaan reittejä solmusta s polun Pz,u solmuihin ja selvittää,
voidaanko tulipalon etenemistä vähintään viivyttää niin kauan, kunnes agentti on
päässyt turvallisesti eteenpäin. Budjetilla b = 0 ongelma ratkeaa seuraavanlaisella
algoritmilla:

ReittiOlemassa(G,s,z,u)

if Dijkstra(G, z, u) < Dijkstra(G, s, u) then return 1
else
return 0

Missä epäyhtälön tiukkuuden määrittää se, kumpi liikkuu ensin, tulipalo vai agentti.
Sen sijaan ehdolla b > 0 ongelmasta tulee hankalampi. Eräs tapa löytää ratkaisu
ongelmaan:

1. Olkoon nyt P = 〈z, u1, u2, ...uk, u〉, missä polun pituus on k+ 2. Etsi solmusta
s kaikki sellaiset reitit solmuihin u1, u2, ...uk, joissa etäisyys solmusta s po-
lussa olevaan solmuun on pienempi kuin etäisyys solmusta z polussa olevaan
solmuun.

2. Muodosta näistä poluista uusi verkko G′.

3. Määrittele, että S = P . Eli joukkoon S kuuluu polkuun P kuuluvat solmut.

4. Ratkaise ongelma Pelasta tietyt solmut verkossa G′, solmulla s, joukolla
S ja budjetilla b.

Päätöksenteko-ongelma Pelasta tietyt solmut on NP-täydellinen [KM10,Duf11].

6 Palontorjuntaongelma pelinä

Palontorjuntaongelmaa voidaan lähestyä myös peliteoreettisesta perspektiivistä
käsin. Tällöin palontorjuntaongelma muuttuu globaalista optimointiongelmasta pa-
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lontorjuntapeliksi, jota voidaan tarkastella peliteoreettisten työkalujen avulla. Stra-
tegisena pelinä ongelman vaativuutta voidaan käsitellä uudella tavalla.

Ajatus siitä, että tulipaloa yrittävät sammuttaa laajalla alueella useat eri toimijat
ilman globaalia koordinaatiota, on realistinen ja siten siis kiinnostava ehkä muuten-
kin kuin vain puhtaasti akateemisista ja matemaattisista syistä. Jokaisen sammut-
tajan täytyy tällöin valita suojeltava solmu itse, ilman mahdollisuutta globaaliin
kommunikaatioon ja koordinaatioon.

Peliteoreettisten tasapainotilojen ja niiden hintojen lisäksi myös mahdolliset koali-
tiot sisältyvät kiinnostavaan tutkimuskenttään. Tulemme käsittelemään kahdentyyp-
pisiä palontorjuntapelejä: n pelaajan ja kahden pelaajan pelejä. Useamman pelaajan
palontorjuntapelien kohdalla tulemme tarkastelemaan anarkian ja vakauden hintoja
erilaisilla syötteillä. Sekä sitä, miten pelin lopputulemat riippuvat pelaajien hyöty-
funktioista. Kahden pelaajan palontorjuntapeliä taas tarkastelemme ekstensiivisenä
pelinä.

6.1 Useamman pelaajan palontorjuntapeli

Molter ym. esittelivät artikkelissaan n pelaajan palontorjuntapelin, jota nyt tar-
kastelemme [ÁBM16].

Palontorjuntaongelman formaali määritelmä pysyy ennallaan myös silloin, kun sitä
tarkastellaan peliteoreettisessa kehyksessä. Useamman pelaajan palontorjuntapeli
koostuu

• verkosta G = (V,E),

• solmusta v0 ∈ V , josta palo lähtee liikkeelle,

• pelaajajoukosta N = {1, ..., n}, missä n = |V |,

• pelaajan i strategiajoukosta Si = {U |U ⊂ V }.

Palontorjuntapelin G(G, v0, u), missä u on pelaajien hyötyfunktio, Nashin tasapai-
nojen joukko on NE(G). Palontorjuntapeli G sisältää myös kaikki muut edellä mää-
ritellyt oliot, mutta niitä ei selvyyden vuoksi aina mainita.

Myös n pelaajan palontorjuntapeli on ekstensiivinen peli, joka etenee siten, että
jokaisella aika-askeleella pelaaja i valitsee pelastettavan solmunsa ajankohtana t = i.
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Olkoon Pi(s) = P (s)\P (s−i, ∅) niiden solmujen joukko, jotka palaisivat, jos pelaaja
ei omalla vuorollaan pelastaisi yhtäkään solmua, eli valitsisi strategiakseen tyhjän
joukon. Voidaan siis sanoa, että Pi(s) on pelaajan i pelastamien solmujen joukko,
ja että joukko P (s) sisältää kaikki pelastetut solmut.

Seuraavaksi määrittelemme hyötyfunktion

u0
i =


−c, inv(s, i)

0, si = ∅
|Pi(s)| − ε,

(16)

joka palkitsee pelaajia niiden pelastamien solmujen mukaisesti. Tällöin pelaajia voi-
daan kutsua itsekkäiksi, koska pelaajien saama hyöty riippuu vain siitä, kuinka mon-
ta solmua he itse pelastavat.

Missä 0 < ε < 1, inv(s, i) on tosi, jos pelaaja i yrittää pelastaa jo palavan tai
jo pelastetun solmun, ja c > 0. Ajatuksena on siis se, että ε ohjaa pelaajan valit-
semaan strategiakseen aina mieluummin tyhjän joukon kuin jo pelastetun solmun
pelastamisen.

Jotta voisimme käsitellä anarkian ja vakauden hintoja, määrittelemme myös toisen
hyötyfunktion

u1
i =


−c, inv(s, i)

|P (s)|, si = ∅
|P (s)| − ε,

(17)

joka ohjaa pelaajat maksimoimaan pelastettujen solmujen määrän. Tällöin pelaajia
voidaan kutsua voittoa tavoittelemattomiksi, koska pelaajien saama hyöty riippuu
siitä, kuinka monta solmua kaikki pelaajat saavat pelastettua.

Missä 0 < ε < 1, inv(s, i) on tosi, jos pelaaja i yrittää pelastaa jo palavan tai jo
pelastetun solmun, ja c > 0.

Molempien pelien kohdalla Molter ym. kuitenkin jättävät tarkastelematta muut-
tujia ε ja c todistuksissaan, sillä tasapainotilassa yksikään pelaaja ei halua valita
strategiakseen jo palaneen tai jo pelastetun solmun pelastamista [ÁBM16]. Koska
0 < ε < 1, tyhjän joukonkaan valitseminen ei ole rationaalista [ÁBM16].

Lause 16. Jos G0 = G0(G, v0, u0) ja G1 = G1(G, v0, u1), niin NE(G0)=NE(G1)

jokaisella G = (V,E) ja v0 ∈ V .
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Kuva 24: Verkkotyyppi GPoA(n) = (VPoA(n), EPoA(n)), joka mahdollistaa palon-
torjuntapelin anarkian hinnan alarajan määrittämisen. Aliverkko on mikä tahansa
verkko, johon tässä verkkotyypissä on edelleen liitetty lisäsolmuja. Verkkotyypissä
myöskin (v1, v4) ∈ EPoA(n), (v2, v3) ∈ EPoA(n) ja |VPoA(n)| = n, joten aliverkko
sisältää n− 8 solmua. Solmut v1, v2, v3 ja v4 ovat jokaisen aliverkon solmun naapu-
reita.

Koska pelien tasapainojoukot ovat siis samoja, tämän lauseen nojalla voimme edel-
leen johtaa, että

PoA(G0) = PoA(G1)

PoS(G0) = PoS(G1)
(18)

[ÁBM16].

Seuraavaksi lähdemme tarkastelemaan tasapainotilojen laatuja anarkian ja vakau-
den hintojen avulla. Käytämme hyvinvointifunktiota

W (s) = |P (s)| (19)

[ÁBM16].

Koska molempien pelien tasapainojoukot ovat samoja ja hyvinvoinnin maksimoiva
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strategiaprofiili on myös tasapaino,

PoS(G0) = 1

PoS(G1) = 1
(20)

pätee [ÁBM16].

Lause 17. Kaikilla G0 = G0(GPoA(n), v0, u0), missä n ≥ 1, pätee PoA(G0) = Θ(n).

Lause 18. Kaikilla G1 = G1(GPoA(n), v0, u1), missä n ≥ 1, pätee PoA(G1) = Θ(n).

Pelien anarkian hinta voi siis olla hyvinkin suuri verkkotyypin GPoA mukaisissa
verkoissa. On hyvä huomioida, että tiedämme jo, että molempien pelien kohdalla
|P (s)| ≤ n kaikilla strategiaprofiileilla. Eli vain alaraja pitää todistaa erikseen.

Lause 19. Olkoon T = (V,E) puu ja v0 ∈ V . Nyt PoA(G0
Puu) ≤ 2, kun G0

Puu =

G0
Puu(T, v0, u0) .

Lause 20. Olkoon T = (V,E) puu ja v0 ∈ V . Nyt PoA(G1
Puu) ≤ 2, kun G1

Puu =

G1
Puu(T, v0, u1) .

Näiden lauseiden todistus noudattelee samanlaista kaavaa kuin aiemmin esitelty
ahneen algoritmin approksimointiasteen todistus.

Molter ym. tarkastelevat artikkelissaan myös pelien G0 ja G1 tasapainotilojen löytä-
misen vaativuutta. He huomioivat, että palon leviämistä voidaan strategiaprofiilin s
mukaisesti simuloida polynomisessa ajassa ja sitä kautta laskea myös hyvinvoinnin
määrä palamisprosessin päätyttyä. Kuvatkoon nyt O(q(n)) tämän prosessin suori-
tusaikaa. Strategiaprofiilille s voidaan tällöin löytää paras vastaus ajassa O(n · q(n))

kokeilemalla kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Koska hyvinvointi lisääntyy aina jo-
kaisen vastauksen myötä eikä se voi ylittää n = |V (G)|−1 määrää, niin tasapainotila
voidaan löytää ajassa O(n · p(n)) jollakin polynomilla p.

Palontorjuntapelin Nashin tasapainotilan löytäminen on itse asiassa myös palontor-
juntaongelman approksimaatioalgoritmi, jonka approksimaatioastetta rajaa palon-
torjuntapelin anarkian hinta. Huomaa, että puissa approksimaatioaste on sama kuin
ahneella algoritmilla.

6.2 Kahden pelaajan palontorjuntapeli

Tässä aliluvussa käsittelemme palontorjuntapeliä vuorottelevana, kahden pelaa-
jan ekstensiivisenä pelinä. Pelipuun rakentamiseen voidaan käyttää MVS-algoritmin
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muokattua versiota siten, että jokaisen strategiapuun lehden kohdalla lasketaan pe-
laajien hyödyt jonkin hyötyfunktion mukaisesti. Tämän jälkeen pelin osapelitäydel-
linen Nashin tasapaino voidaan laskea takaperoisen päättelyn avulla.

Kahden pelaajan ekstensiivinen palontorjunta peli koostuu

• verkosta G = (V,E),

• solmusta s ∈ V , josta palo lähtee liikkeelle,

• pelaajajoukosta N = {1, 2}, missä n = 2,

• pelaajan i strategiajoukosta Si = {U |U ⊂ V }.

Olkoon Pi(s) = P (s) \ P (s−i, ∅) jälleen niiden solmujen joukko, jotka palaisivat, jos
pelaaja ei omalla vuorollaan pelastaisi yhtäkään solmua, eli valitsisi strategiakseen
tyhjän joukon.

Tämän jälkeen määrittelemme hyötyfunktion:

ui =


−1, inv(s, i)

0, si = ∅
|Pi(s)|

(21)

21

Kuva 25: Ahne algoritmi ei saavuta tässä verkossa optimaalisinta palontorjuntastra-
tegiaa [FM09]. Ekstensiivisessä kahden pelaajan palontorjuntapelin osapelitäydel-
lisessä tasapainotilassa ensimmäinen pelaaja pelastaa solumun 1 ja seuraava jom-
man kumman solmun 2 lapsista. Koska optimaalinen palontorjuntastrategia pelastaa
kuusi solmua ja osapelitäydellisessä tasapainotilassa pelastetaan 5 solmua, muodos-
tuu pelin vakauden hinnaksi 6

5
.
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v1

v2
v3

Kuva 26: Kahden pelaajan palontorjuntapelin esimerkissä käytettävä verkko.

Kuva 27: Kahden pelaajan palontorjuntapelin esimerkissä käytettävästä verkosta
muodostettu ekstensiivinen peli. Kuvassa punaisella pelin osapelitäydellinen Nashin
tasapaino. Numerot viittaavat valittuun solmuun. Tasapainotilassa ensimmäisen pe-
laajan hyöty on 2 ja toisen 1.

missä i = 1, 2. Pelaajat ovat siis nyt itsekkäitä ja pyrkivät maksimoimaan oman
hyötynsä.

Olkoon nyt verkko G kuvan 26 kaltainen ja s = v3. Kuvassa 27 näkyvän pelipuun ja
jo esitellyn hyötyfunktion avulla voimme nyt siis laskea sekä kaikkiin strategiapro-
fiileihin liitettävät hyödyt että myös pelin osapelitäydellisen Nashin tasapainon.

Kuvan 26 verkkossa solmun v3 etäisyys kaikkiin muihin solmuihin on korkeintaan 2,
jolloin esimerkkinä toimivassa ekstensiivisessä palontorjuntapelissämme molemmilla
pelaajilla on vain yksi vuoro. Tämä pitää huolen myös siitä, että pelipuusta ei tule
liian kookasta.

Kahden pelaajan palontorjuntapelin osapelitäydellinen tasapainotila ei myöskään
välttämättä vastaa verkon optimaalisinta palontorjuntastrategiaa, mihin myös kuva
25 viittaa.
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6.3 Rokotuspeli

Kunreuther ym. esittelivät vuonna 2002 rokotuspelin [HK05]. Mallin, jossa aja-
tuksena oli tutkia, miten moni ottaa rokotuksen ja miten moni jättää rokotuksen
ottamatta joillakin peliin liittyvillä parametreilla. Mallin ytimessä on ryhmäimmu-
niteetin käsite, eli se, että immuunien pelaajien määrä vaikuttaa ei-immuunien pe-
laajien todennäköisyyteen saada tartunta.

Rokottamiseen sisältyy aina jokin kustannus, vähimmillään ainakin itse rokotteen
hinta. Rokotteilla voi kuitenkin olla myös erilaisia sivuvaikutuksia, niihin voi liittyä
riskejä ja monia muitakin kustannuksina pidettäviä seikkoja. Tämä tarkoittaa sitä,
että rokotuspelin ratkaisu ei siis välttämättä ole se, että kaikki pelaajat ottavat
rokotuksen, sillä pelaajat pyrkivät minimoimaan kustannustensa odotusarvon.

Rokotuspeli on muutoin tyypillinen strategiapeli, mutta sitä ohjaavat myös seuraa-
vat parametrit:

• ci on rokotteen ottamiseen liittyvä kustannus, missä i on jokin pelaaja,

• Li on taudin saamiseen liittyvä kustannus, missä i on jokin pelaaja,

• pi on todennäköisyys, jolla tauti tarttuu ei-immuuniin pelaajaan i vaikka kaikki
pelaajat olisivat terveitä,

• r on todennäköisyys, jolla tauti tarttuu sairaasta pelaajasta ei-immuuniin pe-
laajaan,

• Yi on pelaajan i varallisuus.

Nyt, jos oletetaan vielä, että rokote tepsii täydellisen tehokkaasti, voimme esitellä
kahden pelaajan rokotuspelin:

V NV

V Y1 − c1, Y2 − c2 Y1 − c1, Y2 − p2L2

NV Y1 − p1L1, Y2 − c2 N1, N2

missä N1 = Y1 − p1L1 − (1 − p1)q2L1, N2 = Y2 − p2L2 − (1 − p2)q1L2 ja qi = rpi.
Strategialla V pelaaja ottaa rokotteen ja strategialla NV pelaaja ei ota rokotetta.
Kunreuther ym. johtavat pelille seuraavat tasapainotilat:

• Kun ci < piLi, missä i = 1, 2, niin tällöin (V,V) on pelin Nashin tasapaino.
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• Kun p1L1 < c1 ja c2 < p2L2 + (1 − p2)q1L2, niin tällöin (NV,V) on pelin
Nashin tasapaino. Jos pelaajat kääntää, niin tällöin (V,NV) on pelin Nashin
tasapaino.

• Kun piLi < ci < piLi + (1− pi)qjLi, missä i, j = 1, 2, niin tällöin sekä (NV,V)
että (V,NV) ovat pelin Nashin tasapainoja.

• Kun piLi + (1 − pi)qjLi < ci, missä i, j = 1, 2, niin tällöin (NV,NV) on pelin
Nashin tasapaino.

V NV

V Y − c Y − c
NV Y − pL N

Kuva 28: Symmetrinen rokotuspeli.

Samassa artikkelissa Kunreuther ym. johtavat tasapainotilat myös n pelaajan roko-
tuspelille. Tällöin he kuitenkin vakioivat pelin parametrit seuraavanlaisesti:

• N on pelaajien määrä,

• c on rokotteen ottamiseen liittyvä kustannus,

• L on taudin saamiseen liittyvä kustannus,

• R(0) on todennäköisyys, jolla tauti tarttuu ei-immuuniin pelaajaan vaikka
kaikki pelaajat olisivat terveitä, mutta ei-immuuneja,

• R(k) on todennäköisyys, jolla tauti tarttuu ei-immuuniin pelaajaan, jos k pe-
laajaa on rokotettu,

Nyt, kun R(j)L < c < R(j − 1)L, niin tällöin j pelaajaa ottaa rokotteen ja N − j
taas ei ota. Kun c < R(N − 1)L, niin tällöin kaikki pelaajat ottavat rokotteen. Kun
R(0)L < c, niin tällöin yksikään pelaaja ei ota rokotetta.

Voimme analysoida tätä rokotuspeliä myös evolutiivisen peliteorian työkalujen avul-
la. Konkreettisen rokottamisen sijasta voimmekin ajatella, että yksilöt jossakin po-
pulaatiossa kehittyvät tai ovat kehittymättä immuuneiksi tarkasteltavalle taudille.
Muodostamme tätä analyysiä varten rokotuspelistä symmetrisen strategiapelin, mis-
sä Y = Y1 = Y2, L = L1 = L2, p = p1 = p2 ja c = c1 = c2. Tiedämme nyt, että
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V NV

V 5 5

NV 5.06... 3.57...

Kuva 29: Symmetrinen rokotuspeli parametreilla Y = 10, c = 5, L = 20, p = 0.247

ja r = 0.4. Pelin sekamuotoinen, evolutiivisesti vakaa strategia on valita strategia
V todennäköisyydellä P = 0.959... ≈ 0.96. Voimme siis ajatella, että evolutiivisesti
vakaassa tilassa kyseessä olevassa populaatiossa noin 96% yksilöistä on immuuneita
ja loput taas eivät ole. Vaikka kysymyksessä onkin karkea malli, tuo tämä tulos hyvin
esille ryhmäimmuniteetin merkityksen. Mitä suurempi osa yksilöistä on immuuneja,
sitä pienemmällä todennäköisyydellä ei-immuunit yksilöt saavat taudin.

V NV R

V Y − c Y − c Y − c
NV Y − pL N Y − pL
R Y − pL Y − c Y − c

Kuva 30: Symmetrinen, kolmen strategian rokotuspeli. Strategian R valitessaan pe-
laaja ei ota rokotusta, jos toinen pelaaja ottaa, ja ottaa, jos toinen pelaaja ei ota.

tämä symmetrinen rokotuspeli sisältää sekamuotoisen, evolutiivisesti vakaan strate-
gian, jos Y − c < Y − pL ja Y − c > N . Jos oletamme vielä, että c > 0 ja L > c,
symmetrisellä rokotuspelillä on sekamuotoinen, evolutiivisesti vakaa strategia, kun

1−
√

L−c
L

< p < c
L
,

Lp−c
L(p2−p) < r < 1.

Seuraavaksi tarkastelemme rokotuspeliä palontorjuntaongelman kehyksessä. Nyt aja-
tuksena on se, että pelaajat ovat solmuja jossakin verkossa G, jossa lähtee jonkin
todennäköisyysjakauman P mukaisesti leviämään jokin taudinaiheuttaja, jolta pe-
laajat pyrkivät suojautumaan joko ottamalla rokotteen tai luottamalla ryhmäimmu-
niteetin voimaan. Taudinaiheuttaja voi siis lähteä satunnaistetusti leviämään mistä
tahansa ei-immuunista solmusta eteenpäin tutun palamisprosessin mukaisesti.

Verkkomainen rokotuspeli koostuu

• verkosta G = (V,E),
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Kuva 31: Symmetrisen, kolmen strategian rokotuspelin dynamiikkaa parametreilla
Y = 10, c = 5, L = 20, p = 0.247 ja r = 0.4. Symmetrisen, kolmen strategian
rokotuspelin dynamiikkaa parametreilla Y = 10, c = 5, L = 20, p = 0.247 ja
r = 0.4. Kuvassa näkyvä musta piste on pelin tasapainotila. Tämä viittaa siihen, että
evolutiivisesti vakaa strategia on sekamuotoinen ja, että populaatiossa on vakaassa
tilassa suuri määrä niitä, joiden strategia on R, mutta kuitenkin edelleen pieni määrä
niitä, joiden strategia on NV.

• todennäköisyydestä p, jolla tauti lähtee leviämään solmusta v ∈ V ,

• rokottamiseen liittyvästä kustannuksesta c,

• sairastumiseen liittyvästä kustannuksesta L,

• pelaajajoukosta N = {1, ..., n} = V , missä n = |V |,

• pelaajan i strategiajoukosta Si = {V,NV }, missä strategialla V pelaaja ottaa
rokotteen ja strategialla NV pelaaja ei ota rokotetta,

Tämä rokotuspeli eroaa aikaisemmasta n pelaajan rokotuspelistä siten, että popu-
laatio ei ole hyvin sekoittunut. Tällöin siis kaikki pelaajat eivät sairastu yhtä toden-
näköisesti ja esimerkiksi vartijasolmujen takana saattaa olla hyvä pysytellä ottamat-
ta rokotetta. Kuvassa 33 esimerkki kuvan 32 verkon tasapainotiloista kuvatekstissä
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v8 v9

Kuva 32: Rokotuspelin esimerkissä käytettävä verkko.

Nr. a b c

1

2

3

Kuva 33: Rokotuspelin esimerkissä käytettävän verkon Nashin tasapainotilat para-
metreilla p = 0.1, c = −3 ja L = −24. Mustat ottavat rokotuksen. Valkoiset eivät.

mainituilla parametreilla. Tasapainotilat on tuotettu tarkastelemalla 2|V | = 29 ro-
kotustapausta (tiettyyn alijoukkoon kuuluvat ottavat rokotuksen, muut eivät), ja
laskemalla Nashin tasapainot ilman sekastrategioita. Rokotuksen ottavan kustan-
nus on c, mutta rokotteen ottamatta jättävän pelaajan kustannus taas lasketaan
tarkastelemalla sitä, miten todennäköistä tällaisen pelaajan on sairastua.

Olkoon nyt S ′ jokin strategiaprofiili. Seuraavaksi verkosta G poistetaan kaikki stra-
tegian S ′ mukaisesti rokotetut solmut, jolloin jäljelle jää joukko aliverkkoja (kom-
ponentteja) G∗. Rokottamattoman pelaajan kustannus voidaan nyt laskea etsimällä
ensin se aliverkko B ⊂ G∗, mihin pelaajan solmu kuuluu, ja sen jälkeen vain laske-
malla odotusarvo (p · |B|) · L.

Kuitenkin esimerkiksi parametreilla p = 0.1, c = −3 ja L = −214 pelillä on vain
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yksi Nashin tasapaino, jossa kaikki ottavat rokotteen.

Rokottamista verkoissa on laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tarkastellut esimer-
kiksi Yampolskiy ym. ja Kempe ym. [ACY06,CDK10]. Näistä Kempe ym. viittaavat
erityisesti juuri palontorjuntaongelmaan. Yampolskiy ym. esittelemään malliin kuu-
luu olennaisesti aiemmin käsitelty tapa poistaa rokotetut solmut verkosta ja jakaa
siten verkko eri komponentteihin.

7 Yhteenveto

Tässä tutkielmassa käsittelimme tulipalon sammuttamista sekä globaalina opti-
mointiongelmana että myös pelinä. Huomasimme, että tulipaloprosessin optimaali-
nen sammuttaminen on jopa puissa hankala ongelma, vaikka onkin olemassa sellai-
sia tilanteita ja verkkotyyppejä, joissa palontorjuntaongelma ratkeaa polynomisessa
ajassa. Osoitimme myös, että ahne algoritmi ei tuota optimaalisinta ratkaisua.

Äärellisten verkkojen lisäksi käsittelimme myös tulipalojen eristämistä äärettömissä
verkoissa. Se, kuinka monta palontorjujaa ja askelta eristykseen tarvitaan, riippuu
tulipalojen määrästä. Joissakin tapauksissa tulipaloja ei voida eristää lainkaan tie-
tyllä määrällä palontorjujia.

Palontorjuntaongelman ratkaisemiseksi on olemassa myös erilaisia approksimointial-
goritmeja. Näiden algoritmien approksimaatioasteet riippuvat käytettävästä verkko-
tyypistä ja tulipalon alkulähteiden määrästä. Palontorjuntapelin tasapainotilan löy-
täminen osoittautui olevan myöskin palontorjuntaongelman approksimaatioalgorit-
mi, jonka astetta rajaa palontorjuntapelin anarkian hinta.

Kahden pelaajan palontorjuntapelin kohdalla tarkastelimme esimerkkiä, jossa tasa-
painotilanne itse asiassa on myös optimaalinen palontorjuntastrategia, mutta esi-
merkiksi kuvan 14 verkossa tasapainotila johtaisi samaan lopputulokseen kuin ahne
strategia, joka ei olekaan kyseisen verkon tapauksessa optimaalisin palontorjunta-
strategia.

Käsittelimme palontorjuntaongelman viitekehyksessä myös yksinkertaista evakuoin-
tiongelmaa, jossa tarkastellaan sitä, pääseekö tulipalon alta ylipäänsä pois ajoissa.
Tämä ongelma näyttäytyi olevan laskennallisesti vaatimaton ongelma silloin, kun
tulipalon etenemistä ei ole mahdollista estää, mutta vaativa ongelma taas silloin,
kun eteneminen on mahdollista estää.

Olisi mielenkiintoista tarkastella myös tilannetta, jossa ensimmäinen pelaaja pyrkii
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pelastamaan reitin solmusta z1 solmuun u1 ja toinen pelaaja taas pyrkii pelasta-
maan reitin solmusta z2 solmuun u2, palamisprosessin aikana. Tässä on kuitenkin
kysymys vain hyötyfunktion muokkaamisesta, eikä se sinänsä toisi sen parempia ha-
vainnollistavia esimerkkejä, vaikkakin ongelman vaativuus herättääkin kysymyksiä.

Tulipalojen lisäksi tutkimme myös taudinaiheuttajien leviämistä ja niiltä suojau-
tumista erityisesti ryhmäimmuniteetin näkökulmasta käsin. Yksinkertaisen rokotus-
pelin tasapainotilojen avulla tarkastelimme sitä, kuinka moni pelaajista ottaa ro-
kotuksen ja kuinka moni taas luottaa ryhmäimmuniteetin voimaan, jos oletamme,
että rokottamiseen liittyy kustannuksia. Yksinkertaista rokotuspeliä laajensimme
tekemällä pelistä tilallisen ja pelaajista solmuja verkossa. Selvitimme myös, milloin
rokotuspelillä on sekamuotoinen, evolutiivisesti vakaa strategia.
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