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ABSTRAK
Isomorfis merupakan konsep kekongruenan yang dapat diterapkan diberbagai bidang ilmu, termasuk graf. Graf
Wrapped Butterfly Networks dan Cyclic-Cubes merupakan dua graf yang memiliki definisi yang berbeda.
Kesamaan dari kedua graf ini adalah memiliki jumlah vertex yang sama dengan rumus jumlah vertexnya ݊݇ .
Dari teorema Has dan Lin [2], kedua graf Wrapped Buterfly Networks dan Cyclic-Cubes merupakan dua graf yang
saling isomorfis. Dalam tulisan ini akan didiskusikan bentuk-bentuk graf Wrapped Buterfly Networks yang
isomorfis dengan graf Cyclic-Cubes dan penggambaran kedua graf tersebut.
Kata Kunci

1.

: Wrapped Butterfly Networks, Cyclic-Cubes, Isomorfis, Bentuk-bentuk.

Pendahuluan
Graf merupakan salah satu ilmu yang menarik untuk digali dan dikembangkan, salah satunya
tentang isomorfisme graf. Dalam mempelajari graf sering ditemukan dua bentuk graf yang
berbeda yang cukup rumit dengan banyaknya vertex dan edge. Namun, ternyata setelah
direpresentasikan ternyata graf tersebut isomorfis. Tidak jarang juga ditemukan dua graf yang
sederhana dan memiliki kemiripan secara visual. Namun, setelah dilakukan representasi
terhadap graf tersebut ternyata kedua graf tersebut tidak isomorfis. Cyclic-Cubes dan Wrapped
Butterfly Networks (WB) merupakan dua graf yang berbeda dan masih asing ditelinga banyak
orang termasuk bentuk dari kedua graf tersebut. Hsu dan Lin [2] menyatakan bahwa graf CyclicCubes dan Wrapped Butterfly Networks (WB) merupakan dua graf yang saling isomorfis. Dalam
hal ini penulis ingin mendiskusikan keisomorfisan kedua graf tersebut secara visual dengan
menggambarkan bentuk-bentuk dari kedua graf tersebut.
Tulisan ini akan dibagi menjadi lima bagian yaitu: pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan kesimpulan.

2.

Landasan Teori
Deo [1] mendefinisikan graf G = (V,E) terdiri dari objek V = {ݒଵǡݒଶ … . } yang disebut vertex (titik)
yang tidak kosong, dan objek E = {݁ଵǡ݁ଶ … . . } yang unsur-unsurnya disebut edge (garis) yang
boleh kosong, sehingga setiap edge ݁ diidentifikasi dengan pasangan (ݒ,ݒ) dari vertex. Vertex
ݒ,ݒ berhubungan dengan edge ݁ disebut vertex akhir dari ݁. Representasi paling umum dari
graf adalah dengan cara diagram, dimana vertex direpresentasikan sebagai titik dan setiap edge
sebagai garis yang menghubungkan vertex.
Isomorfisme graf G ke H oleh Hsu dan Lin [2] didefinisikan sebagai fungsi bijeksi
݂  )ܩ(ܸ՜ ܸሺ ܪሻ dimana (ݑǡܧ߳)ݒሺܩሻ jika dan hanya jika ݂()ݑǡ݂(ܧ߳)ݒሺ ܪሻ. Graf G isomorfis
dengan graf H dilambangkan dengan  ܩ؆  ܪ. Jika G isomorfis dengan H dan H isomorfis dengan
G, maka G dan H dikatakan saling isomorfis.
Selain itu, Hsu dan Lin [2] mendefinisikan graf Wrapped Butterfly Networks (WB) (n,k) sebagai
graf yang mempunyai vertex ݊Ǥ݇ dan setiap vertexnya direpresentasikan dengan (n-1)-bit factor
ܽܽଵ ǥ ǤǤܽିଵ݅ dimana Ͳ  ݅ ݊ െ ͳ dan Ͳ  ܽ  ݇ untuk semua Ͳ  ݆ ݊ െ ͳ. Dua vertex
ܽܽଵ ǥ ǤǤܽିଵ݅ dan ܾܾܽଵ ǥ ǤǤܾܽିଵ݆ dikatakan bertetangga (adjacent) pada WB (n,k) jika dan
hanya jika j-i=1 (mod n) dan ܽ௧ ൌ ܾ௧ untuk semua Ͳ  ݆ ്ݐ ݊ െ ͳ.
Graf Cyclic-Cubes didefinisikan Hsu dan Lin [2] bahwa ܩ , misalkan ݐଵ, ݐଶ, ݐଷ, . . . , ݐ , dengan n
disimbolkan dengan ݐଵ  ݐଶ  ݐଷ ǥ  ݐ . Setiap simbol ݐ menempatkan suatu rank i untuk
ͳ  ݅ ݇, dan dinotasikan dengan ݐ. Graf ܩ memiliki ݊݇ vertex, dan setiap vertex dari ܩ

 



direpresentasikan dengan n-bit factor, yang merupakan permutasi siklik dari ݐଵభ ݐଶమ ǥ ݐ untuk
ͳ  ݅ଵǡ݅ଶǡǥ ǡ݅  ݇, dengan kata lain, dapat dituliskan sebagai berikut:
ೕ ೕశ భ
ೕషభ
 
ܸ(ܩ ) ൌ ቄݐ ݐାଵ ǥ ݐ ݐଵభ ǥ ݐିଵ ቚͳ  ݆ ݊݀ܽ݊ͳ  ݅ଵǡ݅ଶǡǤǡ݅  ݇ቅ
Untuk mendefinisikan edge pada graf ܩ , pertama akan kita definisikan fungsi ݂௦ untuk setiap
ͳ   ݏ ݇, pemetaan ܸሺܩ ) onto kepada dirinya sendiri, sesuai dengan definisi berikut ini:
ೕ ೕశ భ
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ೕషభ

݂௦ቀݐ ݐାଵ ǥ ݐ ݐଵభ ǥ ݐିଵ ቁ ൌ ݐାଵ ǥ ݐ ݐଵభ ǥ ݐିଵ ݐ௦ ͳ݇ݑݐ݊ݑ  ݏ ݇
Setiap ݂ adalah fungsi bijektif. Setiap vertex ܩ(ܸ߳ݔ ) mempunyai pasangan ʹ ݇ vertex
݂௦( )ݔdan ݂ିଵ( )ݔuntuk semua ͳ  ݆ ݇. Dalam Hsu dan Lin [2], disebutkan bahwa ܩ isomorfis
dengan WB (n,k).
3.

Metode Penelitian
1. Mengumpulkan literatur yang sesuai dengan pokok bahasan.
2. Menjelaskan definisi, teorema dan istilah yang digunakan dalam pembahasan.
3. Merepresentasikan bentuk-bentuk graf Cyclic-Cubes dan Wrapped Butterfly Networks (WB)
dengan membatasi nilai = 2 dan ͳ  ݊  Ͷ.
4. Mendiskusikan bentuk graf Wrapped Butterfly Networks (WB) (n,k) yang isomorfis dengan
graf Cyclic-Cubes dengan menggunakan teorema Hsu dan Lin [2].

4.

Pembahasan
4.1 Bentuk-bentuk Graf Wrapped Butterfly Networks
Untuk n=1 dan k=2 yang kemudian dapat dituliskan sebagai graf WB(1,2), graf tersebut
memiliki jumlah vertex 2 dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 12. Graf WB (1,2)
Untuk n = 2 dan k = 2 yang kemudian dapat dituliskan sebagai graf WB(2,2), graf tersebut
memiliki jumlah vertex 8 dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 13. Graf WB (2,2)
Untuk n = 3 dan k = 2 yang kemudian dapat dituliskan sebagai graf WB(3,2), graf tersebut
memiliki jumlah vertex 24 dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 14. Graf WB (3,2)

Untuk n = 4 dan k = 2 yang kemudian dapat dituliskan sebagai graf WB(4,2), graf tersebut
memiliki jumlah vertex 64 dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 15. Graf WB (4,2)
4.2 Bentuk-bentuk Graf Cyclic-Cubes
Untuk nilai ݊ ൌ ͳ dan ݇ ൌ ʹ
Sesuai dengan definisi, jumlah vertex pada graf Cyclic-cubes dapat dihitung dengan
ketentuan ݊Ǥ݇ , sehingga diperoleh jumlah vertex untuk graf Cyclic-cubes ܩଵଶ adalah 2
vertex.
Untuk menentukan pasangan setiap vertex pada graf ܩଵଶ dapat dilakukan langsung karena
hanya terdiri dari dua vertex, sehingga diperoleh bentuk graf sebagai berikut:
Gambar 16. Graf ܩଵଶ

Untuk nilai ݊ ൌ ʹ dan ݇ ൌ ʹ
Jumlah vertex untuk ܩଶଶ adalah 8, sesuai dengan definisi akan digambarkan graf ܩଶଶ dengan
vertex ݐଵଵݐଶଵ, ݐଵଵݐଶଶ, ݐଵଶݐଶଵ, ݐଵଶݐଶଶ, ݐଶଵݐଵଵ, ݐଶଵݐଵଶ, ݐଶଶݐଵଵ, dan ݐଶଶݐଵଶ sebagai berikut:

Gambar 17. Graf ܩଶଶ

Untuk nilai ݊ ൌ ͵ dan ݇ ൌ ʹ
Jumlah vertex untuk ܩଷଶ adalah 24, sesuai dengan definisi akan digambarkan graf ܩଷଶ
dengan vertex ݐଵଵݐଶଵݐଷଵ, ݐଵଶݐଶଵݐଷଵ, ݐଵଵݐଶଶݐଷଵ, ݐଵଵݐଶଵݐଷଶ, ݐଵଶݐଶଶݐଷଵ, ݐଵଶݐଶଵݐଷଶ, ݐଵଵݐଶଶݐଷଶ, ݐଵଶݐଶଶݐଷଶ, ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ, ݐଶଶݐଷଵݐଵଵ,
ݐଶଵݐଷଶݐଵଵ, ݐଶଵݐଷଵݐଵଶ, ݐଶଶݐଷଶݐଵଵ, ݐଶଶݐଷଵݐଵଶ, ݐଶଵݐଷଶݐଵଶ, ݐଶଶݐଷଶݐଵଶ, ݐଷଵݐଶଵݐଵଵ, ݐଷଶݐଶଵݐଵଵ, ݐଷଵݐଶଶݐଵଵ, ݐଷଵݐଶଵݐଵଶ, ݐଷଶݐଶଶݐଵଵ, ݐଷଶݐଶଵݐଵଶ,
ݐଷଵݐଶଶݐଵଶ, dan ݐଷଶݐଶଶݐଵଶ sebagai berikut:

Gambar 18. Graf ܩଷଶ

Untuk nilai ݊ ൌ Ͷ dan ݇ ൌ ʹ
Jumlah vertex untuk ܩସଶ adalah 64, sesuai dengan definisi akan digambarkan graf ܩସଶ
dengan vertex ݐଵଵݐଶଵݐଷଵݐସଵ, ݐଵଶݐଶଵݐଷଵݐସଵ, ݐଵଵݐଶଶݐଷଵݐସଵ, ݐଵଵݐଶଵݐଷଶݐସଵ, ݐଵଵݐଶଵݐଷଵݐସଶ, ݐଵଶݐଶଶݐଷଵݐସଵ, ݐଵଶݐଶଵݐଷଶݐସଵ, ݐଵଶݐଶଵݐଷଵݐସଶ,
ݐଵଵݐଶଶݐଷଶݐସଵ, ݐଵଵݐଶଶݐଷଵݐସଶ, ݐଵଵݐଶଵݐଷଶݐସଶ, ݐଵଶݐଶଶݐଷଶݐସଵ, ݐଵଶݐଶଶݐଷଵݐସଶ, ݐଵଵݐଶଶݐଷଶݐସଶ, ݐଵଶݐଶଵݐଷଶݐସଶ, ݐଵଶݐଶଶݐଷଶݐସଶ, ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ, ݐଶଶݐଷଵݐସଵݐଵଵ,
ݐଶଵݐଷଶݐସଵݐଵଵ, ݐଶଵݐଷଵݐସଶݐଵଵ, ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଶ, ݐଶଶݐଷଶݐସଵݐଵଵ, ݐଶଶݐଷଵݐସଶݐଵଵ, ݐଶଶݐଷଵݐସଵݐଵଶ, ݐଶଵݐଷଶݐସଶݐଵଵ, ݐଶଵݐଷଶݐସଵݐଵଶ, ݐଶଵݐଷଵݐସଶݐଵଶ, ݐଶଶݐଷଶݐସଶݐଵଵ,
ݐଶଶݐଷଶݐସଵݐଵଶ, ݐଶଶݐଷଵݐସଶݐଵଶ, ݐଶଵݐଷଶݐସଶݐଵଶ, ݐଶଶݐଷଶݐସଶݐଵଶ,ݐଷଵݐସଵݐଵଵݐଶଵ, ݐଷଶݐସଵݐଵଵݐଶଵ, ݐଷଵݐସଶݐଵଵݐଶଵ, ݐଷଵݐସଵݐଵଶݐଶଵ, ݐଷଵݐସଵݐଵଵݐଶଶ, ݐଷଶݐସଶݐଵଵݐଶଵ,
ݐଷଶݐସଵݐଵଶݐଶଵ, ݐଷଶݐସଵݐଵଵݐଶଶ, ݐଷଵݐସଶݐଵଶݐଶଵ, ݐଷଵݐସଶݐଵଵݐଶଶ, ݐଷଵݐସଵݐଵଶݐଶଶ, ݐଷଶݐସଶݐଵଶݐଶଵ, ݐଷଶݐସଶݐଵଵݐଶଶ, ݐଷଶݐସଵݐଵଶݐଶଶ, ݐଷଵݐସଶݐଵଶݐଶଶ, ݐଷଶݐସଶݐଵଶݐଶଶ,
ݐସଵݐଵଵݐଶଵݐଷଵ, ݐସଶݐଵଵݐଶଵݐଷଵ, ݐସଵݐଵଶݐଶଵݐଷଵ, ݐସଵݐଵଵݐଶଶݐଷଵ, ݐସଵݐଵଵݐଶଵݐଷଶ, ݐସଶݐଵଶݐଶଵݐଷଵ, ݐସଶݐଵଵݐଶଶݐଷଵ, ݐସଶݐଵଵݐଶଵݐଷଶ, ݐସଵݐଵଶݐଶଶݐଷଵ, ݐସଵݐଵଶݐଶଵݐଷଶ,
ݐସଵݐଵଵݐଶଶݐଷଶ, ݐସଶݐଵଶݐଶଶݐଷଵ, ݐସଶݐଵଶݐଶଵݐଷଶ, ݐସଶݐଵଵݐଶଶݐଷଶ, ݐସଵݐଵଶݐଶଶݐଷଶ, ݐସଶݐଵଶݐଶଶݐଷଶ sebagai berikut:

Gambar 19. Graf ܩସଶ

4.3 Bentuk-bentuk Graf Wrapped Butterfly Networks dan Cyclic-Cubes yang Isomorfis
Asumsi kesamaan jumlah vertex pada graf WB(n,k) dan ܩ dengan nilai n = 1 dan k = 2,
sudah terpenuhi yaitu sama-sama memiliki dua vertex. Untuk ketetanggaan setiap vertex
juga terpenuhi, dapat dilihat pada gambar berikut:

row 0
Graf WB(1,2)

Graf ܩଵଶ

Gambar 20. Graf WB(1,2) isomorfis dengan ܩଵଶ
Asumsi kesamaan jumlah vertex pada graf WB(n,k) dan ܩ dengan nilai n = 2 dan k = 2,
dapat diperlihatkan dengan rumus penentuan jumlah vertex kedua graf tersebut yaitu ݊݇
dengan jumlah vertex 8 dan edge 12. Untuk ketetanggaan setiap vertex yang dimiliki dapat
diperiksa menggunakan teorema Hsu dan Lin [2] yang didefinisikan fungsi ߨ pemetaan
V(WB(2,2)) pada V(ܩଶଶ) diperoleh pemetaan sebagai berikut: ߨ(000) ൌ ݐଵଵݐଶଵ, ߨ(001) ൌ ݐଶଵݐଵଵ,
ߨ(010) ൌ ݐଵଵݐଶଶ, ߨ(011) ൌ ݐଶଵݐଵଶ, ߨ(100) ൌ ݐଵଶݐଶଵ, ߨ(101) ൌ ݐଶଶݐଵଵ, ߨ(110) ൌ ݐଵଶݐଶଶ,ߨ(111) ൌ ݐଶଶݐଵଶ
Dari hasil pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa ߨ adalah fungsi bijektif. Misalkan untuk
 ݑൌ ͲͲͲ dan  ݒൌ ͲͲͳ vertex pada graf WB(2,2). Kemudian, ߨሺͲͲͲሻ dan ߨሺͲͲͳሻ adalah dua
vertex yang berbeda pada graf ܩଶଶ dengan mengikuti aturan pemetaan di atas, maka
diperoleh hasil sebagai berikut:
ߨ(000) ൌ ݐଵଵݐଶଵ
ߨ(001) ൌ ݐଶଵݐଵଵ
ݑdan  ݒadjacent pada graf WB(2,2). Sehingga,
ߨ(000) ൌ ݐଵଵݐଶଵ ൌ ݂൫ߨ()ݑ൯ൌ ͲͲͲ
Maka, ߨሺͲͲͲሻdan ߨሺͲͲͳሻadjacent pada ܩଶଶ.

Sebaliknya , jika ߨ( )ݑൌ ݐଵଵݐଶଵ dan ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଵଵ adjacent pada ܩଶଶ. Kemudian ݐଵଵݐଶଵ dapat
menjadi ݂௦൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଵଵ atau ݂௦ିଵ൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଵଵ untuk beberapa ͳ   ݏ ʹ . Kemudian jika
ݐଶଵݐଵଵ ൌ ݂௦൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଵଵ untuk beberapa ͳ   ݏ ʹ . Kemudian, ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଵଵ dan  ݒൌ ͲͲͳ.
Sehingga, (000,001)߳ܧ൫ܹ (ܤ2,2)൯. Sama dengan, ߨ( )ݒൌ ݂௦ିଵ൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଵଵ
juga
berimplikasi (000,001)߳ܧ൫ܹ (ܤ2,2)൯.
Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk setiap vertex yang ada pada graf.
Dengan demikian terbukti bahwa graf WB(2,2) isomorfis dengan graf ܩଶଶ.
Untuk lebih jelas melihat ketetanggaan setiap vertex yang ada pada kedua graf tersebut
sehingga dikatakan isomorfis, perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 21. Graf WB(2,2) isomorfis dengan ܩଶଶ
Asumsi kesamaan jumlah vertex pada graf WB(n,k) dan ܩ dengan nilai n=3 dan k=2,dapat
diperlihatkan dengan rumus penentuan jumlah vertex kedua graf tersebut yaitu ݊݇ dengan
jumlah vertex 24 dan edge 48. Untuk ketetanggaan setiap vertex yang dimiliki dapat
diperiksa menggunakan teorema Hsu dan Lin [2] yang didefinisikan fungsi ߨ pemetaan
V(WB(3,2)) pada V(ܩଷଶ). Sehingga diperoleh hasil pemetaan untuk setiap vertex pada
WB(3,2) adalah sebagai berikut:
ߨ(0000) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵ; ߨ(0001) ൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ; ߨ(0002) ൌ ݐଷଵݐଶଵݐଵଵǢߨ(0010) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଶ;
π (0011) = tଵଶtଵଷtଵଶ; π (0012) = tଵଷtଵଶtଵଶ; π (0100) = tଵଵt ଶଶtଵଷ; π (0101) = tଵଶt ଶଷtଵଵ;
ߨ(0102) ൌ ݐଷଵݐଶଶݐଵଵǢߨ(0110) ൌ ݐଵଵݐଶଶݐଷଶ; ߨ(0111) ൌ ݐଶଵݐଷଶݐଵଶ; ߨ(0102) ൌ ݐଷଵݐଶଶݐଵଶ;
ߨ(1000) ൌ ݐଵଶݐଶଵݐଷଵ; ߨ(1001) ൌ ݐଶଶݐଷଵݐଵଵ; ߨ(1002) ൌ ݐଷଶݐଶଵݐଵଵ; ߨ(1010) ൌ ݐଵଶݐଶଵݐଷଶ;
ߨ(1011) ൌ ݐଶଶݐଷଵݐଵଶ; ߨ(1012) ൌ ݐଷଶݐଶଵݐଵଶǢߨ(1100) ൌ ݐଵଶݐଶଶݐଷଵ; ߨ(1101) ൌ ݐଶଶݐଷଶݐଵଵ;
ߨ(1102) ൌ ݐଷଶݐଶଶݐଵଵǢߨ(1110) ൌ ݐଵଶݐଶଶݐଷଶ; ߨ(1111) ൌ ݐଶଶݐଷଶݐଵଶ; ߨ(1112) ൌ ݐଷଶݐଶଶݐଵଶ
Dari hasil pemetaan tersebut, terbukti bahwa ߨ adalah fungsi bijektif.
Untuk  ݑൌ ͲͲͲͲ dan  ݒൌ ͲͲͲͳ vertex pada graf WB(3,2). Kemudian, ߨሺͲͲͲͲሻ dan ߨሺͲͲͲͳሻ
adalah dua vertex yang berbeda pada graf ܩଷଶ dengan mengikuti aturan pemetaan di atas,
maka diperoleh hasil sebagai berikut:
ߨ(0000) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵ
ߨ(0001) ൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ
u dan v adjacent pada graf WB(3,2). Sehingga,
ߨ(0000) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵ ൌ ݂൫ߨ()ݑ൯ൌ ͲͲͲͲ
Maka, ߨሺͲͲͲͲሻdan ߨሺͲͲͲͳሻadjacent pada ܩଷଶ
Sebaliknya , jika ߨ( )ݑൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵ dan ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ adjacent pada ܩଷଶ. Kemudianߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ
dapat menjadi ݂௦൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ
atau ݂௦ିଵ൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ untuk beberapa ͳ   ݏ ʹ .

Kemudian jika ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ ൌ ݂௦൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ untuk beberapa ͳ   ݏ ʹ . Kemudian,
ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ dan  ݒൌ ͲͲͲͳ. Sehingga, (0000,0001)߳ܧ൫ܹ (ܤ3,2)൯. Sama dengan,
ߨ( )ݒൌ ݂௦ିଵ൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐଵଵ juga berimplikasi (0000,0001)߳ܧ൫ܹ (ܤ3,2)൯.
Dengan demikian terbukti bahwa graf WB(3,2) isomorfis dengan graf ܩଷଶ.
Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk setiap vertex yang ada pada graf.
Dengan demikian terbukti bahwa graf WB(3,2) isomorfis dengan graf ܩଷଶ.
Untuk lebih jelas melihat ketetanggaan setiap vertex yang ada pada kedua graf tersebut
sehingga dikatakan isomorfis, perhatikan gambar berikut ini:.

Gambar 22. Graf WB(3,2) isomorfis dengan ܩଷଶ

Asumsi kesamaan jumlah vertex pada graf WB(n,k) dan ܩ dengan nilai n = 4 dan k = 2,
dapat diperlihatkan dengan rumus penentuan jumlah vertex kedua graf tersebut yaitu ݊݇
dengan jumlah vertex 64 dan edge 128. Untuk ketetanggaan setiap vertex yang dimiliki
dapat diperiksa menggunakan teorema Hsu dan Lin [2] yang didefinisikan fungsi ߨ pemetaan
V(WB(4,2)) pada V(ܩଷଶ). Sehingga diperoleh hasil pemetaan untuk setiap vertex pada
WB(4,2) adalah sebagai berikut
π (00000) = tଵଵtଵଶtଵଷtଵସ;π (00001) = tଵଶtଵଷtଵସtଵଵ;π (00002) = tଵଷtଵସtଵଵtଵଶ;π (00003) = tଵସtଵଵtଵଶtଵଷ;
ߨ(00010) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵݐସଶ;ߨ(00011) ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଶߨ(00012) ൌ ݐଷଵݐସଵݐଵଵݐଶଶ;ߨ(00013) ൌ ݐସଵݐଵଵݐଶଵݐଷଶ;
ߨ(00100) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଶݐସଵ;ߨ(00101) ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଶݐଵଵ;ߨ(00102) ൌ ݐଷଵݐସଵݐଵଶݐଶଵ;ߨ(00103) ൌ ݐସଵݐଵଵݐଶଶݐଷଵ;
ߨ(00110) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଶݐସଶ;ߨ(00111) ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଶݐଵଶ;ߨ(00112) ൌ ݐଷଵݐସଵݐଵଶݐଶଶߨ(00113) ൌ ݐସଵݐଵଵݐଶଶݐଷଶ;
ߨ(01000) ൌ ݐଵଵݐଶଶݐଷଵݐସଵ;ߨ(01001) ൌ ݐଶଵݐଷଶݐସଵݐଵଵ;ߨ(01002) ൌ ݐଷଵݐସଶݐଵଵݐଶଵ;ߨ(01003) ൌ ݐସଵݐଵଶݐଶଵݐଷଵ;
ߨ(01010) ൌ ݐଵଵݐଶଶݐଷଵݐସଶ;ߨ(01011) ൌ ݐଶଵݐଷଶݐସଵݐଵଶ;ߨ(01012) ൌ ݐଷଵݐସଶݐଵଵݐଶଶ;ߨ(01013) ൌ ݐସଵݐଵଶݐଶଵݐଷଶ;
ߨ(01100) ൌ ݐଵଵݐଶଶݐଷଶݐସଵ;ߨ(01101) ൌ ݐଶଵݐଷଶݐସଶݐଵଵ;ߨ(01102) ൌ ݐଷଵݐସଶݐଵଶݐଶଵ;ߨ(01103) ൌ ݐସଵݐଵଶݐଶଶݐଷଵ;
ߨ(01110) ൌ ݐଵଵݐଶଶݐଷଶݐସଶ;ߨ(01111) ൌ ݐଶଵݐଷଶݐସଶݐଵଶ;ߨ(01112) ൌ ݐଷଵݐସଶݐଵଶݐଶଶ;ߨ(01113) ൌ ݐସଵݐଵଶݐଶଶݐଷଶ;
ߨ(10000) ൌ ݐଵଶݐଶଵݐଷଵݐସଵ;ߨ(10001) ൌ ݐଶଶݐଷଵݐସଵݐଵଵ;ߨ(10002) ൌ ݐଷଶݐସଵݐଵଵݐଶଵ;ߨ(10003) ൌ ݐସଶݐଵଵݐଶଵݐଷଵ;
ߨ(10010) ൌ ݐଵଶݐଶଵݐଷଵݐସଶ;ߨ(10011) ൌ ݐଶଶݐଷଵݐସଵݐଵଶ;ߨ(10012) ൌ ݐଷଶݐସଵݐଵଵݐଶଶ;ߨ(10013) ൌ ݐସଶݐଵଵݐଶଵݐଷଶ;
ߨ(10100) ൌ ݐଵଶݐଶଵݐଷଶݐସଵ;ߨ(10101) ൌ ݐଶଶݐଷଵݐସଶݐଵଵ;ߨ(10102) ൌ ݐଷଶݐସଵݐଵଶݐଶଵ;ߨ(10103) ൌ ݐସଶݐଵଵݐଶଶݐଷଵ;
ߨ(10110) ൌ ݐଵଶݐଶଵݐଷଶݐସଶ;ߨ(10111) ൌ ݐଶଶݐଷଵݐସଶݐଵଶ;ߨ(10112) ൌ ݐଷଶݐସଵݐଵଶݐଶଶ;ߨ(10113) ൌ ݐସଶݐଵଵݐଶଶݐଷଶ;
ߨ(11000) ൌ ݐଵଶݐଶଶݐଷଵݐସଵ;ߨ(11001) ൌ ݐଶଶݐଷଶݐସଵݐଵଵ;ߨ(11002) ൌ ݐଷଶݐସଶݐଵଵݐଶଵ;ߨ(11003) ൌ ݐସଶݐଵଶݐଶଵݐଷଵ;
ߨ(11010) ൌ ݐଵଶݐଶଶݐଷଵݐସଶ;ߨ(11011) ൌ ݐଶଶݐଷଶݐସଵݐଵଶ;ߨ(11012) ൌ ݐଷଶݐସଶݐଵଵݐଶଶ;ߨ(11013) ൌ ݐସଶݐଵଶݐଶଵݐଷଶ;
ߨ(11100) ൌ ݐଵଶݐଶଶݐଷଶݐସଵ;ߨ(11101) ൌ ݐଶଶݐଷଶݐସଶݐଵଵ;ߨ(11102) ൌ ݐଷଶݐସଶݐଵଶݐଶଵ;ߨ(11103) ൌ ݐସଶݐଵଶݐଶଶݐଷଵ;
ߨ(11110) ൌ ݐଵଶݐଶଶݐଷଶݐସଶ;ߨ(11111) ൌ ݐଶଶݐଷଶݐସଶݐଵଶ;ߨ(11112) ൌ ݐଷଶݐସଶݐଵଶݐଶଶ; ߨ(11113) ൌ ݐସଶݐଵଶݐଶଶݐଷଶ.
Dari hasil pemetaan tersebut, terbukti bahwa ߨ adalah fungsi bijektif.
Untuk  ݑൌ ͲͲͲͲͲ dan  ݒൌ ͲͲͲͲͳ vertex pada graf WB(4,2). Kemudian, ߨሺͲͲͲͲሻdan ߨሺͲͲͲͳሻ
adalah dua vertex yang berbeda pada graf ܩସଶ dengan mengikuti aturan pemetaan di atas,
maka diperoleh hasil sebagai berikut:
ߨ(00000) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵݐସଵ
ߨ(00001) ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ

ݑdan  ݒadjacent pada graf WB(4,2). Sehingga,
ߨ(00000) ൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵݐସଵ ൌ ݂൫ߨ()ݑ൯ൌ ͲͲͲͲͲ
Maka, ߨሺͲͲͲͲͲሻdan ߨሺͲͲͲͲͳሻadjacent pada ܩସଶ
Sebaliknya , jika ߨ( )ݑൌ ݐଵଵݐଶଵݐଷଵݐସଵ
dan ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ adjacent pada ܩସଶ. Kemudian
ଵ ଵ ଵ ଵ
ߨ( )ݒൌ ݐଶ ݐଷ ݐସ ݐଵ dapat menjadi ݂௦൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ
atau ݂௦ିଵ൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ untuk
beberapa ͳ   ݏ ʹ . Kemudian jika
ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ ൌ ݂௦൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ untuk
beberapa
ͳ  ݏ ʹ .
Kemudian,
ߨ( )ݒൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ
dan
 ݒൌ ͲͲͲͲͳ.
Sehingga,
(00000,00001)߳ܧ൫ܹ (ܤ4,2)൯. Sama dengan,ߨ( )ݒൌ ݂௦ିଵ൫ߨ()ݑ൯ൌ ݐଶଵݐଷଵݐସଵݐଵଵ juga berimplikasi
(0000,0001)߳ܧ൫ܹ (ܤ3,2)൯.
Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk setiap vertex yang ada pada graf.
Dengan demikian terbukti bahwa graf WB(4,2) isomorfis dengan graf ܩସଶ.
Untuk lebih jelas melihat ketetanggaan setiap vertex yang ada pada kedua graf tersebut
sehingga dikatakan isomorfis, perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 23. Graf WB(4,2) isomorfis dengan ܩସଶ

5.

Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Keisomorfisan graf Wrapped Butterfly Networks (WB) (n,k) dan graf cyclic-cubes dapat
ditunjukkan dengan menggunakan gambar.
2. Pasangan graf Wrapped Butterfly Networks (WB) (n,k) dan graf cyclic-cubes yang isomorfis
adalah ܹ (ܤ1,2) ؆ ܩଵଶ, ܹ (ܤ2,2) ؆ ܩଶଶ, ܹ (ܤ3,2) ؆ ܩଷଶ, dan
ܹ (ܤ4,2) ؆ ܩସଶ.
3. Bentuk graf cyclic-cubes (ܩ ) adalah graf Bipartite.
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