Struktuuri semiootika: selgitusi graafi struktuuri kohta
John-Tagore Tevet

Esitatakse üks isevärki moodus graafi struktuuri käsitlemiseks orbiitide (positsioonide), isomorfismi ja
teiste struktuursete omaduste täpsusega. See on teostatud vastava struktuurisemiootilise mudeli näol mis
võimaldab selgitada graafi struktuuri ja selle teisenduste olulisi omadusi.
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Struktuuri olemus
Graafi struktuurist on räägitud varemgi, kuid mis see struktuur ise on, seda ei ole selgitatud. Struktuur on
süsteemse objekti korrastuslik ehk organisatsiooniline külg [11, 23]. Struktuur on kujutatav graafina kus
struktuursed elemendid vastavad graafi tippudele ja seosed graafi servadele. Isomorfsetel graafidel on
ühesugune struktuur, mitte-isomorfsetel erinevad struktuurid. Mille poolest erineb struktuur graafist?
Graafi esitamiseks piisab seosmaatriksi (st naabruste (1) ja mittenaabruste (0)) esitamisest, kuid struktuuri
tuvastamiseks peavad tippudevahelised suhted (st tipupaarid) olema identifitseeritud
ekvivalentsusklasside täpsusega, mis on rühmateoorias tuntud kui orbiidid (automorfismide transitiivsuspiirkonnad), siin aga käsitlegem neid kui positsioone. Erinevus seisneb vaid tuvastamise tehnikas.
Tipupaaride identifikaatoreid nimetagem binaarmärkideks. Graafi binaarmärkide korrastatud süsteem
kujutab endast struktuuri mudelit, mis esitab struktuuri positsioonide ja isomorfismi täpsusega [12 - 33].
Seega, struktuuri tuvastamiseks peavad tipupaarid olema identifitseeritud binaarpositsioonide (st
tipupaari positsioonide) täpsusega. See on teostatav peamiselt kahel vastastikku täiendaval viisil:
1) Põhibinaarmärgid kujutavad endast tippude i ja j ümbruste ühisosa kujutava alamgraafi
invariante d.n.qij, kus –d on kaugus, +d+1 – ümbermõõt, n – elementide arv ja q – servade arv
alamgraafis. Need iseloomustavad tipupaari kuuluvuse vastava suurusega ahelatesse, vöödesse,
klikkidesse ja teistesse moodustistesse [9, 25].
2) Seosmaatriksit korrutades (astendades) teatud astmeni En suurenevad nii selle elementide
väärtused kui ka erinevate väärtuste arv. Suurenemine toimub vaid teatud astmeni n, pärast seda
see lakkab. On ilmnenud, et need väärtused identifitseerivad tipupaare binaarpositsioonide
täpsusega. Nimetagem vastavaid väärtusi produktiivseteks binaarmärkideks [28, 31, 32].
Põhimõtteliselt võiks struktuurimudel rajaneda vaid produktiivsetel binaarmärkidel, kui oleks teada nende
tähendus. On vaid vihjatud, et maatriksi En elemendid iseloomustavat elementidevahelisi pikimaid teid
(ahelaid). Paraku on see kaheldav sest väärtused esinevad ka peadiagonaalil, samal ajal kui elementidevahelised väärtused vahest nulliks osutuvad. Selles korrutises ei ole eristatavad isegi mitte naaber- ja
mittenaaber elemendid, kuid need sobivad hästi põhibinaarmärkide täpsustamiseks. Ilmselt pole kedagi
veel huvitanud küsimus: miks tuvastavad maatriksi En elemendid binaarorbiite ehk -positsioone?
Juba 1976 aastal juhiti tähelepanu graafidele liiga ühekülgselt lähenemisele, mis pärsib graafiteooria
arengut [7].
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Struktuurimudel võimaldab tuvastada: 1) graafi struktuuri, milles oluline osa on tipu- (elemendi-) ja
binaarpositsioonidel ning märgi- ja positsioonistruktuuridel; 2) struktuuride ekvivalentsust või mitteekvivalentsust ehk vastavate graafide isomorfismi või mitte-isomorfismi; 3) elementaarseid struktuuriteisendusi vastavate naaberstruktuuride näol.
Märgistruktuur on ühesuguseid põhibinaarmärke omavatest elemendipaaridest koosnev struktuur.
Positsioonistruktuur on ühte binaarpositsiooni kuuluvatest elemendipaaridest koosnev struktuur, mis viib
struktuuri „varjatud külgede“ tuvastamisele.. Naaberstruktuur on struktuuri binaarpositsiooni raames ühe
seose eemaldamisel või lisamisel saadav struktuur. Nende baasil avaneb tee rekonstruktsiooniprobleemi
(Ulami hüpoteesi) struktuurseks käsitluseks, mis omakorda viib naaberstruktuuride süsteemide
(teisisõnu, n-tipuliste mitteisomorfsete graafide süsteemide) tuvastamisele.
Öeldakse, et struktuur on kõikide reaalsete objektide lahutamatu atribuut. Struktuur esineb siis, kui
elementidevahelised suhted on määratletavad [31-33]. Need suhted on lihtsalt määratletavad keemiliste
ühendite, geneetiliste moodustiste, konkreetsete võrkude jt puhul. Kui aktsepteeritakse struktuuri
olemasolu, siis on soovitav aktsepteerida ka nende atribuute nagu positsioone ja nendega seotut. Selge on,
et sellised atribuudid on keemikutele, bioloogidele ja teistele harjumatud, kuid see on struktuurne reaalsus
ning sellele tasub mõelda.

Struktuurne ekvivalentsus ja isomorfism
Näitame, et isomorfsed graafid omavad ühesugust struktuuri mis avaldub struktuurimudelite
ekvivalentsuse näol, kusjuures:
1) Isomorfism on üksühene vastavus elementide vahel. Isomorfne kujutus graafist GA graafi GB on
bijektsioon : VAVB [2].
2) Isomorfismituvastus ei tuvasta struktuuri kuid struktuurimudel tuvastab struktuuri isomorfismi
täpsusega [15].
3) Struktuurne ekvivalentsus on üksühene vastavus ehk bijektsioon binaar- ja elemendipositsioonide
tasemel [30].
4) Positsioonide tuvastamine struktuurimudeli põhjal on efektiivsem kui orbiitide tuvastamine rühma
AutG alusel.
Näide 1. Graafid GA ja GB , nende põhibinaarmärgid ja struktuurimudelid SMA ja SMB:

Selgitused:
a) Erinevad graafid GA ja GB omavad ekvivalentseid struktuurimudeleid SMA  SMB! See tähendab,
et struktuurid on ekvivalentsed ja graafid on isomorfsed GA  GB.
b) Struktuuri elemendipaarid jagunevad viide binaarpositsiooni Rn. kusjuures naaberelemendid
ehk „servad“ jagunevad kolme binaar(+)positsiooni (täis-, punktiir- ja katkendlik joon) mis
vastavad binaarmärkidele C, D, E. Struktuuri elemendid jagunevad kolme positsiooni
(ekvivalentsusklassi, orbiiti) Vk .
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c) Mudeli veerg ui koosneb sagedusvektoritest mis esitavad elemendi i suhteid teiste elementidega.
Vektorite ui alusel on järjestatud positsioonid mudelis.
d) Mudeli veerg si koosneb positsioonivektoritest mis esitavad elemendi i seotust vastavas
positsioonis olevate elementidega. Kui sagedusvektorite raames tekib erinevusi, siis toimub
täiendav jaotus positsioonivektorite baasil.
Struktuurimudelite SMA ja SMB ekvivalentsuse tuvastamiseks on tarvilik a piisav: 1) tuvastada
binaarmägijadade {d.n.q.ij}A ja {d.n.q.ij}B kokkulangevus; 2) tuvastada sagedusvektorite {ui}A ja {ui}B
kokkulangevus; 3) tuvastada positsioonivektorite {si}A ja {si}B kokkulangevus.

Struktuurseid omadusi
Põhilised struktuursed omadused on seotud struktuuri regulaarsuse ja sümmeetriaga. Struktuursed
omadused on välja loetavad põhibinaarmärkidest ja struktuurimudelist. Näiteks seda, et valentsregulaarne
struktuuri võib olla ka vöö-, klikk- või tugevregulaarne, ja palju muud.
Sümmeetrilised struktuurid on väga haruldased, peaaegu kõik juhuslikud graafid on mittesümmeetrilised
ning nende struktuur on tuvastatav põhibinaarmärkide põhjal.
Sümmeetriaomadusi on soovitav eristada. Täis- ja tühistruktuur on täissümmeetriline. Sümmeetriaomadused sõltuvad positsioonidest. Ühe elemendipositsiooniga struktuur on elementidest sümmeetriline
(graafiteoorias nimetatakse seda ka transitiivseks). Kui niisugusel struktuuril on parajasti kaks
binaarpositsiooni, siis on see bisümmeetriline. Kui elementidest sümmeetriline struktuur omab rohkem
kui üht binaar(+)positsiooni ja rohkem kui üht binaar(–)positsiooni, siis on see polüsümmeetriline. Kui
struktuur omab rohkem kui üht elemendipositsiooni, siis on see ositi sümmeetriline. Kui iga element
omab omaette positsiooni, siis on struktuur 0-sümmeetriline. Sümmeetria ja regulaarsuste vahel esineb
mitmesuguseid seaduspärasusi, näiteks, bisümmeetriline struktuur on tugevregulaarne.
Näide 2. Lihtne polüsümmeetriline graaf G ja selle põhibinaarmärgid ja struktuurimudel:

Selgitus: Graaf G omab 11 märgistruktuuri, sh kolm märgi(+)struktuuri (st G alamstruktuuri) ja kaheksa
märgi(–)struktuuri (st täiendi G alamstruktuuri).
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Esitagem nendest kaks.
Näide 3. Märgistruktuurid Gp=
positsioonistruktuurid):

–F

märgi F: –3.3.6 ja Gp=

–A

märgi A. –5.18.23 järgi (need ei ole veel

Selgitus: On teada, et põhibinaarmärgid ei ole alati tipupaaride täielikud identifikaatorid, kuid vastavate
märgistruktuuride põhjal on võimalik täpsustada graafi põhi-binaarmärke.
Vaadelgem siin produktiivsete binaarmärkide abil saadut. Madala astmega korrutised En ei anna veel
täielikku teavet binaarpositsioonide kohta. Antud graafi G (näide 2) puhul on binaarpositsioonid
tuvastatavad maatrikskorrutiste En astmete n=6 ja n=7 põhjal.
Näide 4. Maatrikskorrutiste En=6 ja En=7 ühend tuvastab G binaarpositsioonid:

Selgitus: Maatriksid En=6 ja En=7 on antud juhul esitatud liidetuna kuna En=6 puhul esinevad mitte
allakriipsutatud väärtused nullidena, ja vastupidi. Kõikide binaarpositsioonide identifikaatorid on siin
täielikud (lõplikud).
Selgituseks on sobiv seostada selle graafi põhi-binaarmärgid selle graafi maatrikskorrutise En
elementidega.
Näide 5. Põhi- ja produktiivsete binaarmärkide seostus:
1
2
3
4
5
6

1
-A
1
108
-A1
1

2
107
-A2
1

2
-B
3
42
-B
2

3
-C
4
32
-C
1

4
-D
5
33
-D
2

5
-E
6
243
-E
1

7
191
-F1
1

6
-F
8
201
-F2
1

9
173
-F3
1

10
150
-G1
1

7
-G
11
139
-G2
1

12
130
-G3
1

13
65
-H1
2

8
-H
14
75
-H2
2

15
84
-H3
2

9
+I
16
239
+I
1

10
+J
17
248
+J
1

11
+K
18
258
+K
1

Selgitused: 1 – põhibinaarmärgi järjenumber; 2 – põhibinaarmärk (vt näide 2); 3 – produktiivse
binaarmärgi järjenumber; 4 – produktiivne binaarmärk (vt näide 4); 5 – produktiivse binaarmärgi tähistus
(vt näide 6); 6 – viimane rida kujutab endast struktuurimudeli ridade (tippude) ühist sagedusvektorit. Põhibinaarmärkide arv on 11, produktiivsete binaarmärkide arv on 18. Täielikud binaarmärgid kujutavad
endast nelikut d.n.q.enij, kus viimane esitab täpsustust (vt viies rida).
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Näide 6. Graafi G täielik struktuurimudel SM:

Struktuursed omadused:
a) Graaf G on 3-valents- ja 6-vööregulaarne, selle täiend G on 20-valents-, 2-distants-, 3vööregulaarne ja samuti polüsümmeetriline.
b) 6-vöö regulaarsusest järeldub G kahealuselisus, alustega antud juhul paarisnumbrilistest
elementidest ja paaritunumbrilistest elementides.
c) Kuna G on kahealuseline, kuid mitte bi-klikk, siis selle täiend G koosneb kahest omavahel
sidusast 12-klikist ning on seega 12-klikkregulaarne. Klikid vastavad G alustele.
d) Binaarpositsioonide, st ka positsioonistruktuuride, arv N=18 ja nende võimsused langevad G ja
täiendi G puhul kokku, kuid on vastupidise märgiga.
e) 23x24:2 = 276 tipupaari moodustavad 18 binaarpositsiooni, sh 240 „mitte-naaberpaari” poolt on
moodustatud 15 binaar(–)positsiooni, võimsustega 12 ja 24 elementi. 36 naaberpaari moodustavad
kolm binaar(+)positsiooni, kus +I, +J ja +K on 12-elemendilised. Viimased on tuvastatud põhibinaarmärkide baasil.
f) Graafi G positsioonstruktuurid on enamuses bisümmeetrilised (kaks binaarpositsiooni), 2-klikkregulaarsed ning on omavahel isomorfsed. Osa positsioonstruktuure kujutavad vöösid.
g) 276 võimalikku naabergraafi koonduvad 15ks naaber-ülemstruktuuriks ja kolmeks naaberalamstruktuuriks.
Põhi-binaarmärgid ei kaota oma tähendust, need iseloomustavad elementidevahelisi suhteid, tipupaari
kuuluvust teatud pikkusega teedesse või vöödesse (või nende parvedesse) jne. See on tarvilik struktuuri
kui terviku uurimiseks.
Positsioonistruktuurid on sümmeetrilised („transitiivsed“) ja iseloomustavad baasstruktuuri „varjatud
külgi“. Erinevad struktuurid võivad omada ühesuguseid positsioonistruktuure. Erinevad
positsioonistruktuurid võivad osutuda isomorfseks. Mõne tuntud struktuuri positsioonistruktuur võib
osutuda mõneks teiseks tuntud struktuuriks. Näiteks on Peterseni graaf Folkmani graafi üks
positsioonistruktuure. On võimalik genereerida positsioonstruktuuride positsioonistruktuure, jne.

Struktuuri teisendus ja taastatavus
Graafi serva eemaldamisel G\eij saadakse graaf G suurim alamgraaf Gsub; nende arv võrdub servade
arvuga. Graafile serva lisamisel Geij saadakse graafi G väikseim ülemgraaf Gsup; nende arv võrdub
„mitteservade” arvuga.
Neid mõlamaid nimetame graafi G naabergraafiks Gadj.
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Kui naabergraafid Gadj on saadud sama binaarpositsiooni Rn baasil, siis on need isomorfsed ja kujutavad
endast naaberstruktuuri GSadjn. Naaberstruktuuride arv võrdub binaarpositsioonide arvuga.
Binaarpositsiooni Rn raames sooritatud disjunktiivne servaoperatsioon Fn={(fij)1 …(fij)q}n teisendab
struktuuri GS tema naaberstruktuuriks GSadjn. Seda teisendust nimetame morfismiks Fn, Fn: GSGSadjn.
Näide 7. Ositi sümmeetriline struktuur GS.37(6.9.4) [28] kahe elemendi-positsiooni ja nelja binaarpositsiooniga (sh kaks binaar(+)- ja kaks binaar(–)positsiooni), selle graaf, struktuurimudel ja morfismide
karakteristikud:

GS.37

GS.37

GSadjn
GSsupnk.k’(p)
PFsupnGSsubn+
k.k’(p)
PFsubn+

1
29
2.2 (-B)
3/6
72
1.1 (+D)
3/9

2
30
1.2 (-A)
3/6
76
1.2 (+C)
6/9

Selgitused:
a) GSsupn– ja GSsubn+ tähistavad vastavalt naaberülem- ja naaberalamstruktuuride järjekorranumbreid
6-elemendiliste struktuuride süsteemis (vt näide 11);
b) k,k’ – binaarpositsiooni sisaldava osamudeli SMk,k’ indeks, kus (p) täpsustab binaarpositsiooni
selles;
c) PFn – binaarpositsiooni osakaal struktuuris ehk morfismi tõenäosus.
Näide 8. Kolm isomorfset graafi mis esitavad struktuuri GS.37 (näide 7) naaber ülemstruktuuri (GS.29)
[28]. Need on saadud seoste 2-4 või 2-6 või 4-6 (katkendlik joon) lisamisel GS.37 binaar(–)positsiooni –B.
Nende ühised binaarmärgid ja ekvivalentsed struktuurimudelid SM1  SM2  SM3:

Selgitus: Ekvivalentsed struktuurimudelid erinevad üksteisest vaid elementide nummerduse poolest
positsioonides.
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Näide 9. Struktuuri GS.37 (vt näide 7) erinevad naaber alamstruktuurid GSsubn=+D, (GS.72) [28] ja
GSsubn=+C, (GS.76) mis on saadud vastavalt seose 3-5 eemaldamisel binaar(+)positsioonist +D ja seose 5-6
eemaldamisel binaar(+)positsioonist +C. Nende mitte-isomorfsed graafid, erinevad binaarmärgid ja
mitteekvivalentsed struktuurimudelid SMA ja SMB:

Selgitus: Erinevate binaarpositsioonide baasil saadud naaberstruktuurid on mitteekvivalentsed.
Iga struktuur GS on mõne teise struktuuri naaber ülemstruktuur GSsubn või naaber alamstruktuur Gsupn.
Igale binaarpositsioonile Rn vastab üks naaberstruktuur GSadjn.
Kui morfismid Fn: GSGSadjn on rakendatud struktuuri GS binaarpositsioonidele R1,…,Rn,…,RN
disjunktiivselt, F1…Fn…FN, siis on struktuur GS teisendatud oma naaberstruktuurideks
GSadj1,…,GSadjn,…,GSadjN.
Taolist teisendamist võiks ka lahutamiseks või faktoriseerimiseks nimetada, kuid seda siis vaid alam
naaberstruktuuride puhul.
Mitteteisendatavaid (mittelahutatavaid) struktuure ei eksisteeri.
Morfism F on pöörduv – struktuuri GS igas naaberstruktuuris GSadj esineb „pöördpositsioon“ Rinv,
millele rakendatud pöördmorfism Finv taastab (rekonstrueerib) lähtestruktuuri GS, Finv: GSadjGS.
Olgu näites 8 esitatud struktuur mingi lähtestruktuur GS mis omab naaber ülemstruktuuri GSsubn näites 7
esitatud struktuuri näol. Siis on GS taastatav seose lisamisega GSsubn pöördpositsiooni –B morfismi
tõenäosusega PFinv=3/6.
Struktuuri teisendatavuse ja taastatavuse vahelistest suhetest:
1) Kui struktuur GS on teisendatud (lahutatud) oma naaber alamstruktuurideks
GSsub1,…,GSsubn,…,GSsubN, siis on GS oma kõikide naaber alamstruktuuride GSsubn ühine naaber
ülemstruktuur GSsupn ning taastatav (rekonstrueeritav) iga oma naaber alamstruktuuri vastava
pöördmorfismi Finvn: GSsubnGS põhjal.
2) Kui struktuur GS on teisendatud oma naaber ülemstruktuurideks GSsup1,…,GSsupn,…,GSsupN,
siis on GS oma kõikide naaber ülemstruktuuride GSsup n ühine naaber alamstruktuur GSsubn. ning
taastatav (rekonstrueeritav) iga oma naaber ülemstruktuuri vastava pöördmorfismi Finvn:
GSsupnGS põhjal.
Seega on struktuur GS taastatav oma naaber alamstruktuuride GSsubn ja naaber ülemstruktuuride GSsubn
põhjal. Nende kooskäsitlemine teeb taastatavuse (rekonstrueeritavuse) teisenduse pöördtehteks.
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Mittetaastatavaid struktuure ei eksisteeri.
Taastatavuse probleem on tuntud kui Ulami hüpotees mis kajastab isomorfismisuhteid kahe graafi ja
nende (G\vi)-alamgraafide vahel [37]. See on sõnastet järgmiselt: “Kui iga i puhul on alamgraafid Gi=G\vi
ja Hi=H\ui isomorfsed, siis on graafid G ja H isomorfsed”.
See hüpotees on olnud juba üle poole sajandi aktiivse arutelu all, kuid korrektne lahendus sellele on leitud
vaid mõne üksiku graafitüübi jaoks. Miks nii? Struktuursest aspektist on selle hüpoteesi tõestamise katsed
selle sõnastuse järgi mõttetud, sest kui on antud graafid G ja H, siis annavad struktuurimudelid SMG ja
SMH täieliku teave graafide ja nende naabergraafide isomorfismist või mitteisomorfismist,
naaberstruktuuride ekvivalentsusest ja erinevusest. Teistsugune lähenemine on lihtsa asja keeruliseks
tegemine. Juba vanameister W. T. Tutte on avaldanud arvamust, et taastatavuse probleemi tuleb lahendada
isomorfismiklasside (st struktuuride) baasil, millest siin kinni peetud ongi [36].
Ilmselt huvitutakse küsimusest: kas graafi G alamgraafide G\vi hulk sisaldab piisavalt teavet graafi G enda
kohta? Ulami hüpotees käsitleb taastatavust tippude eemaldamise aspektist, struktuurne lähenemine aga
seoste eemaldamise ja lisamise aspektist. See aga ei muuda taastatavuse olemust.

Struktuuride süsteemid
Iga n-tipuliste mitte-isomorfsete graafide hulk kujutab endast naaberstruktuuride süsteemi. Iga struktuur
on teisendatav oma naaberstruktuuriks ja iga struktuur on mõnede struktuuride naaberstruktuur. On küll
koostatud n-tipuliste graafide komplekte, kuid naabrusi ei taheta millegipärast märgata.
Esimese kuni 6-elemendiliste mitte-isomorfsete graafide kogumi esitas Frank Harary 1969.aastal [4].
Hiljem esitasid F. Harary ja E. Palmer kuni 24-tipuliste mitteisomorfsete graafide arvud [5]. R. Read ja F.
Wilson esitavad oma „Graafiatlases“ juba ka 7-tipuliste graafide diagrammid [10]. Ikkagi ei ole tahetud
märgata struktuuride-vahelisi naabrusi, morfisme.
Näide 10. |V|-elemendiliste struktuuride kogumite üldisi karakteristikuid:
Elementide
arv V|
3
4
5
6
7
8
9
10

Struktuuride
arv p
4
11
34
156
1044
12346
274668
12005168

Sealhulgas
sidusad p*
2
6
21
112
853
11117
261080
11716571

Nivoode
arv m
4
7
11
16
22
29
37
46

Selgitus: Struktuurinivoode |R+ | arv m võrdub seoste arvuga täisstruktuuris pluss üks. Võib täheldada, et
|V|=20 puhul on struktuuride arv juba 645490122795799841856164683490742749440.
Naaberstruktuuride genereerimine toimub morfismide alusel nii, et iga struktuurinivoo m (st konkreetse
arvu „servi“ omavad struktuurid) puhul moodustatakse struktuuridele GS rakendatud morfismide Fn abil
nende naaberstruktuuride GSadjn struktuurimudelid [16]. Ja nii nivoolt nivoole liikudes genereeritakse
struktuuride ehk naaberstruktuuride süsteem G. See on esitatav ka võre kujul, mille elementideks on
struktuurid GS ja seosteks morfismid F. Genereerimine võib alata kas tühi- või täisstruktuurist.
Struktuuridevaheliste morfismide abil on genereeritud viieelemendiliste struktuuride süsteem [25] (kus 72
morfismi seostab 34 struktuuri) ja kuueelemendiliste struktuuride süsteem [28] (572 morfismi, 156
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struktuuri). Põhimõtteliselt on see teostatav kõikide struktuuride puhul. Naaberstruktuuride süsteem
kinnitab ka teisendatavuse ja taastatavuse paratamatust.
Näide 11. Kuueelemendiliste struktuuride süsteemi võre:

Selgitused:
a) |R+ | Struktuurinivoo, st seoste („servade“) arv struktuurides.
b) Iga graaf esindab oma isomorfismiklassi ehk struktuuri.
c) Iga struktuur selles võres on mõnede teiste struktuuride naaberstruktuur.
d) Näidetes7, 8 ja 9 esitatud struktuurid asuvad siin oma kohtadel.
e) Struktuuride täiendid paiknevad sümmeetriliselt võre ülemises ja alumises pooles.
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Struktuurisüsteemide G|V| mõned omadused:
1) Kui struktuurinivoode arv m süsteemis G|V| on paaritu arv (nagu |V|=6 ja |V|=7 puhul), siis on
võre bilateraalselt sümmeetriline seda poolitava telje suhtes, mis eraldab struktuurid GS nende
täienditest GS.
2) Kui struktuurinivoode arv m süsteemis G|V| on paarisarv (nagu ||V|=4, |V|=5, |V|=8 ja |V|=9
puhul), siis on poolitajaks struktuurinivoo millel asuvad struktuurid GS, nende täiendid GS ning
samuti isetäienduvad struktuurid GS= GS.
3) Algebralisi omadusi: a) Morfismide klass F moodustab aditiivse rühma A kompositsiooni F&F
mõttes. b) Struktuuride klass GS koos morfismide klassiga F moodustavad kategooria C.
Struktuurigeneesis omab suurt tähendust juhuslikkus. See avaldub naaberstruktuuride valiku, st
elementaar-muutuste, näol. Tõenäosuslikud karakteristikud selles süsteemis on seotud struktuuri sisemise
mitmekesisusega, st binaarpositsioonidega, ja on olulised struktuurisüsteemide uurimisel.
Struktuurisüsteemide G|V| tõenäosuslikud karakteristikud:
1) Juhuslikkus süsteemides G rajaneb morfismi tõenäosustel PFn.
2) Eksisteerib ülemineku tõenäosus Pij struktuurilt GSi selle mitte-naaberstruktuurile GSj.
3) Üleminekutõenäosused Pij moodustavad struktuurigeneesi statsionaarse Markovi ahela PM.
4) Struktuuri GS olekutõenäosus PS süsteeminivool |R+ | avaldub kujul:
PS=n=1N–PSsupnPFsubn=n=1N+PSsubn–PFsuppn,
kus n binaarpositsiooni struktuurne indeks, PSsupn naaber ülemstruktuuri olekutõenäosus ja PFsubn
selle morfismi tõenäosus.
5) Struktuuride olekutõenäosuste PS summa struktuurinivool |R+ | võrdub ühega, PS = 1.
6) Struktuuri ja selle täiendi olekutõenäosused on võrdsed, PS(GS)=PS(GS).
7) Olekutõenäosused PS on ratsionaalarvud, nende väikseimad ühiskordsed on seotud geneesi
astmega |V|.
8) Olekutõenäosuste PS jaotus struktuurinivool läheneb logaritmilisele normaaljaotusele.
Tõenäosuslikke karakteristikuid on esitatud ka struktuurijadade (suktsessioonide) jt kohta.

Kokkuvõte: struktuuri semiootilise modelleerimise kümme tingimust
Eelpool sai näidatud, et struktuur kui niisugune on reaalselt eksisteeriv atribuut, mis avardab arusaama
graafidest mille vastu huvi tundmine ei peaks kedagi kahjustama.
1. Struktuur on diskreetse objekti elementidevahelist seostatust ehk organiseeritust iseloomustav
atribuut. Struktuur GS on kujutatav graafina G. Struktuuri GS säilitav graafide G üks-ühene vastavus on
isomorfism. Isomorfsetel graafidel on ühesugune struktuur GS, {G1  G2  …  Gq} GS.
Struktuurist võib kirjutada mahukaid köiteid, teisest küljest on struktuur kujunenud mingiks ebamääraseks
omadussõnaks. Tegelikult on struktuur täpselt defineeritav ja siinesitatu on koondkokkuvõte paljudest
määratlustest. Struktuuri seostamine graafidega on paratamatu.
2. Semiootika. Struktuur GS on midagi kvalitatiivset, mis ainuüksi tavapäraste kvantitatiivsete
graafiteoreetiliste vahendite abil ei ole tuvastatav. Struktuuri kui niisugust uurib struktuuri semiootika.
Struktuuri mõistet ei ole matemaatiliselt defineeritud. Räägitakse küll matemaatilistest, algebralistest jt.
struktuuridest kuid struktuuri ennast ei defineerita. Struktuuri kui niisuguse vastu millegipärast huvi ei
tunta, huvitutakse peamiselt konkreetsetest probleem- või objektorienteeritud struktuuridest. Struktuuri kui
niisuguse käsitlemiseks tuleb „laskuda“ või „tõusta“ semiootika sfääri.
3. Binaarsuhe. On leidnud kinnitust, et struktuuri tuvastamine taandub tema elementidevaheliste
binaarsuhete rij süvaidentifitseerimisele rühma AutG tipupaari- ehk binaarorbiitide Rn täpsusega.
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Binaarsuhted rij on identifitseerivad neid iseloomustavate invariantide, sh ka seosmaatriksite korrutise
(astme) En vastavate elementide baasil, mida me siin binaarmärkideks nimetame.
See on oluline lähetingimus, millele rajaneb kogu struktuuriuuringualane tegevus. Binaarsuhete
süvaidentifitseerimist võib vaadelda kui üht „andmekaeve viisi“ või „struktuuriaritmeetika võtet“, mis
võib mõnele meeldida või mitte, kuid oluline on, et see töötab.
4. Struktuuri mudel SM kujutab endast binaarmärkide korrastatud süsteemi, mis tuvastab struktuuri
binaarorbiitide ja isomorfismi täpsusega.
5. Positsioon. Struktuurimudel SM on dekomponeeritud binaar- Rn ja elemendiorbiitide  Vk täpsusega.
Rühma AutG orbiit  kujutab endast ekvivalentsusklassi, mida on siin sobivam positsiooniks nimetada.
Rühma AutG orbiidid ja struktuurimudeli positsioonid langevad kokku. Positsioonide arv ja nende suurus
määravad struktuuri sümmeetriaomadused ja võimaldavad neid klassifitseerida. Mida vähem positsioone
ja mida suuremad need on, seda sümmeetrilisem on struktuur. Binaarpositsiooni Rn kuuluvad tipupaarid
moodustavad positsioonistruktuuri, mis avavad struktuuri „varjatud külgi!
6. Struktuurne ekvivalentsus GSA  GSB ja graafide isomorfism GA  GB : Kui erinevad graafid GA ja GB
omavad ekvivalentseid struktuurimudeleid SMA  SMB, siis on struktuurid ekvivalentsed GSAGSB ja
vastavad graafid isomorfsed GA  GB.
Struktuurimudelite A ja B ekvivalentsuse ja isomorfismi tuvastamiseks on tarvilik ja piisav fikseerida: 1)
binaarmärgijadade {d.n.q.ij}A ja {d.n.q.ij}B kokkulangevus; 2) sagedusvektorite {ui}A ja {ui}B
kokkulangevus; 3) positsioonivektorite {si}A ja {si}B kokkulangevus.
7. Naaberstruktuur. Binaarpositsiooni Rn raames teostatud seose disjunktiivsel eemaldamisel
{G\e1G\e2…G\eq}n, või lisamisel, {Ge1Ge2…Geq,}n, saadavad suurimad alamgraafid,
{G\e1G\e2…G\eq,}n, või väikseimad ülemgraafid, {Ge1Ge2…Geq,}n, on isomorfsed ning
kujutavad endast vastavalt naaber alamstruktuuri GSsubn või naaber ülemstruktuuri GSsupn.
Tegemist on olulise seaduspärasusega, millest juba 1973. aastal märku anti, kuid mida aastakümneid on
ignoreeritud [34]. Selle põhjus on ilmselt selles, et orbiiti, st struktuurses tähenduses positsiooni, peetakse
niivõrd spetsiifiliseks rühmateoreetiliseks atribuudiks, et on vähe neid kes suvatsevad neid seostada
graafidega. Binaarpositsioone kui niisuguseid ei ole varem keegi täheldanud.
8. Morfism. Binaarpositsiooni Rn raames teostatud disjunktiivset operatsiooni Fn= {(eij)1…(eij)q}n,
mis muudab struktuuri GS tema naaberstruktuuriks GSadjn, nimetagem morfismiks Fn, Fn: GSGSadjn.
Morfism on pöörduv Frevn: igal naaberstruktuuril GSadjn on „pöördpositsioon“ Rrevn, millele rakendatud
morfism Frevn taastab lähtestruktuuri, Frevn: GSadjnGS.
Morfismi olemasolu tuleneb vahetult naaberstruktuuri olemasolust. Struktuuri GS binaarpositsioonid Rn
on oma naaberstruktuuride GSadjn aspektist kõik pöördpositsioonid Rrevn.
9. Teisendatavus (lahutatavus) ja taastatavus. Kui morfismid Fn: GSGSadjn on disjunktiivselt
F1…Fn…FN rakendatud struktuuri GS binaarpositsioonidele R1,…,Rn,…,RN, siis on struktuur
GS teisendatud (lahutatud) oma naaberstruktuurideks GSadj1,…,GSadjn,…,GSadjN. Morfismi pöörduvus
tagab struktuuri taastatavuse (rekonstrueeritavuse) oma naaberstruktuuride binaarpositsioonide Rn
baasil. (mis ei tähenda, et tingimata samade seos-operatsioonide baasil).
Taastatavuse asjus peab rõhutama seda, et see toimub naabri binaarpositsiooni Rn baasil, st suvalise
sellesse positsiooni kuuluva seosoperatsiooni baasil. Juba aastakümneid on taastatavust püütud tõestada
Ulami hüpoteesi sõnastuse baasil ning on suudetud seda teha vaid üksikute graafitüüpide puhul – üldine
lahendus puudub [37]. Graafide käsitlemine isomorfismiklasside ehk struktuuride tasemel muudab
taastavuse tõestamise Ulami hüpoteesi sõnastuse baasil mitteoluliseks, isegi mõttetuks harrastuseks.
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Taastatavuse tõestamist isomorfismiklasside tasemel on soovitanud juba vanameister W. T. Tutte 1998.
aastal [36]. Struktuuri taastatavus on teisendatavuse (lahutatavuse, dekomponeerimise)
pöördoperatsioon – kogu lugu! Tahaksin loota, et mind selle mõtte eest ketserluses ei süüdistata.
10. Naaberstruktuuride jada ja süsteem. Naaberstruktuuride jada SF muudab struktuuri mingiks tema
alam- või ülemstruktuuriks: SF= F1:GS0 F2:GS1 F3:GS2… Ft:GSt–1GSt,. Struktuurimuutus võib
toimuda ka suktsessioonide parve näol. Naaberstruktuuride jadade parv tühistruktuuri GS ja
täisstruktuuri GS vahel kujutab endast kõikide n-elemendiliste struktuuride süsteemi G|V|.
Iga struktuur GS selles süsteemis on mõnede teiste struktuuride naaberstruktuur GSadjn, st suurim
alamstruktuur või väikseim ülemstruktuur. Olulised karakteristikud on morfismi tõenäosused PF ja nende
baasil saadavad struktuuri olekutõenäosused PS.

Järeldus:






Struktuur on isomorfsete graafide täielik invariant.
Binaarsuhete süvaidentifitseerimise teel saadud struktuurimudel tuvastab struktuuri
binaarpositsioonide ja isomorfismi täpsusega.
Struktuuri teisendatavus (lahutatavus) binaarpositsioonide baasil naaberstruktuurideks ja
taastatavus naaberstruktuuride baasil on võrdväärsed vastandoperatsioonid.
Mitteisomorfsete n-tipuliste graafide (st struktuuride) hulgad moodustavad korrektseid süsteeme.
Struktuurisemiootika avardab arusaamisi struktuurist ja graafidest.
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