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BEVEZEnS

A kombinatorika a XX. szazadot megel6z6 id6ben els6-

sorban veges halmazokn41 jelentkez6 leszamolasi problemakkal
foglalkozott. Manapsag az ilyen jellegU kerdesek a kombinatorikanak csupan egyik .gat alkotjak. E dolgozat temajat a
kombinatorika Inds terUleteir61 meriti; a

graf-,

matroid-,

es hipergraf elmelet algoritmikus kerdesei kepezik vizsg6lataink targy6t.
” Kombinatorikus algoritmusok, algoritmikus bizonyitasok"

irjuk a cimben, arra a kettOssegre gondolvan,

amely egy kombinatorikus problema teljes megoldasat jelenti.
Hogy ezalatt mit ertUnk pontosabban, azt vilagitsa meg a
kbvetkez6 feladat: egy szakasz reszintervallumainak rendszereb61 valasszunk ki maxim6lis sok diszjunktat! Ez az
egy problema valOjaban kett6. Egyreszt azt jelenti, hogy
adni kell egy maximumra vonatkoz6 tetelt, masreszt egy eljardst, amelynek segitsegevel tetszOleges konkret esetben
ki tudjuk valasztani a maximalis sok diszjunkt interv91lumot.
Egy kombinatorikus problems megoldasat mindig ezen
kettOs ertelemben gondoljuk, s nem elegszUnk meg csupan a
tetel kimondas6val

es

valamilyen liton tOrten6 bizonyita-

s6val. Ennek az az oka, bogy a grafok, hipergrafok, matroidok igen alkalmasak gyakorlatban felvet6dOtt kerdesek modellezesere, es itt az elsOrendU feladat nem az, hogy ismerjUnk tótelt a maximumr61, hareem hogy konkret peldakon gyors
eljarassal hatarozzuk meg a maximumot. Igen fontos

latni,

bogy egy gyors /polinom rendUi algoritmus megadasa nem

- 2 technikai, hanem nagyonis matematikai feladat. Masreszr61
viszont az algoritmus helyes mUkOdesánek belatasahoz elengedhetetlen a problemat leir6 tetel ismerete.
A dolgozatban vizsgalt kombinatorikus problemaknak
azonban csak egy resze olyan, amely val6di gyakorlati problómakent vetOddtt fel. A tbbbi k(rdesre adott nlgoritmikus
megoldasoknak ezidaig nines gyakorlati felhasznalasuk, de
dgy erezzilk, nagyon ktinnyen lehet; a kesObbi modellalkotas
el6segitesere van szUkseg az ilyen u potencialisan" gyakorlatban alkalmazhatO algoritmus okra.
Szeretnenk e helyen

par sz6t szcilni az algoritmus fo-

galmar(51. Nem definialjuk pontosan; bizonyos umegengedett"
lepesekb61 felepitett eljarasi utasitas sorozatot ertUnk
rajta. Celszerti megengedett lepesen szamitOgeppel elvegezhet6 elemi eljarast erteni. Termeszetes kOvetelmeny, bogy
az algoritmus veges legyen, sot ne alljon tut sok lepesb61.
Egy algoritmust akkor tekinthetUnk jOnak, ha a szUkseges lepesek szama a bemen6 adatok szamanak polinomialis fUggvenye.
A dolgozatban leirt algoritmusok mindegyike polinomrendU
/tObbnyire n 2 - n3 lepes/.
A kombinatorikus algoritmusok mUkbdesenek tekinteteben
ket osztalyba sorolhatOk: javitO es direkt eljarasok. E
ket fogalmat szinten nem definialjuk pontosan, csak kdrUlirjuk. A javitO algoritmus egy

optimalis struktdrat /pl. ma-

ximalis diszjunkt intervallum rendszert/ dgy keres megi, bogy
kiindul egy nem optima:11s struktdrab61, majd ennek kicserelesevel jobbat keszit, majd ismet ennek kicserelesevel jobbat, es igy tovabb. Ilyen javitO algoritmus peldaul a klaszszikus alternalO utak mOdszere paros grafban
getlen elrcndszer keresesere.

maximalis ftig-

-3A direkt eljards bizonyos vizsgd16dds utdn egyb61 fel6piti az optimilis struktdrat, azon menet kbzben mdr nem
cserelget. Regi pelda direkt eljardsa Kruskal maximdlis
sdlyd feszit6 fdt keres6 algoritmusa. Term6szetesen a direkt
algoritmusokat egyszerUsegtik 6s kisebb 16p6s szdmuk miatt a
javitOkndl 6rt6kesebbnek tekintjUk. A dolgozat 1. 6s 2. fejezet6ben leirt eljdrdsok mindegyike direkt, a 3. fejezetben e16fordul6 algoritmusok egy resze direkt, rads resze javit6.
A dolgozat a jelbleseket 6s alapvet6 definici6kat tartalmaz6 0.§-t61 eltekintve hdrom fejezetb61 all. Az els6
fejezetben vizsgalt problemdk egy resze /1., 2., 6s 5. t6tel/
nyomtatott dramkUri kdrtyak szdmit6g6ppel tOrt6n6 tervez6s6n61 6s dokumentâci6jdnal vetOdbtt fel. Ezeket az intervallum rendszerekre vonatkoz6 problemakat dltalanositottuk
iranyitott fa /feny6/ reszdt-rendszereire. A feny6-hipergrdfokra igaz tetelek 6s algoritmusok egy resze dupla feny6
rendszerekre is kiterjeszthet6 /1.§.4./. A masodik fejezetben egy masirdnyd altaldnositaskent egy fa reszfa-rendszerevel foglalkozunk. Algoritmikusan kimutatjuk, bogy ezek
normdlis hipergrafot alkotnak, majd megvizsg6ljuk a merevkOrii grafokkal val6 kapcsolatukat. Ezutan sdlyozott merc y
-kOrigdfmaxi lsdyfUgetln6selj rszhalm r
vonatkoz6 algoritmus 6s t6tel szerepel.
A harmadik fejezet nehanyismert 6s dj kombinatorikus
problemdt targyal. Altalanositjuk Lovasz Lasz16 egy t6tel6t,
majd k-5sszefUgg6 grafok adott meretti bsszefilgekre tOrt6n6
felbontasar61 6s grdfok ktilbnfele felt6teleket kiel6git6 irdnyitasdr61 bizonyitunk algoritmikusan teteleket. V6gUl
Dilworth 6s Redo egy-egy klasszikus tetel6re -adunk algoritmikus bizonyitdst.

4A dolgozatban szerep16 valamennyi bizonyit6s illetve
algoritmus sajdt eredmeny, a t6telekn61 pedig mindenUtt jelezziik,
bogy melyek ismertek, illetve milyen kapcsolatban allnak
ismert tetelekkel. Az clgoritmusok j6r6sz6n61 megadjuk az
algoritmus blokkvazlatdt.

Ez egyreszt d-bizonyitas attekin-

t6s6t segiti el6, mdsreszt szdmit6g6p program alapjat
kepezi.

--A

dolgozat elkeszit6s6hez nydjtott tdmogatasert, biz-

tatdsert, 6rdekl6d6s6rt kOszOnettel tartozom T.S6s Veranak,
Lovasz LdszlOnak, Recski Andrasnak 6s Gydrfas Andrdsnak.
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JELOLESEK DEFINICIOK
Csupan a dolgozatban szerep16 leglenyegesebb definici(5kat adjuk meg, es mellOzziik olyan kizismert fogalmak leird-

sat, mint matroid, iranyitott graf, paros graf, k-bssze,fUgg6 graf, fa erd6, dt, ktir,

graf

stabil /=fUggetlen/

ponthalmaza, graf klikkje /=teljes r6szgrafja/ stb. Alta14ban C. Berge Graphs and Hypergra phs cimu kbnyvec nek fogalmait

es jeld14seit kOvetjUk.

Jelbaje I

pedig egy tetszeges

E I,

= {E ii
egy

indexhalmazt, V =iv,,v2,...

az t1,2,...k

nemilres veges halmazt. Legyen tovabba

E i C V}

a V nemiires reszhalmazainak

A W part hiperolyan rendszere, melyreV.
to -J.-

grafnak nevezzlik. Az E i halmazokat gyakran hiper6leknek
hivjak. Ha lE i 1 = 2, a szokasos graf fogalomhoz jutunk,
itt 1E.I

E.

az

halmaz elemszama.

hipergraf

A "k,(V,0

.

ket osztalya V

-

r-

22aocial-Lpiro2zrA4.7Iiioan. a pontok
es E _E 1 ,E 2, ...E n , es

a v i pant akkor van UsszekOtve E -vel, ha v.
A

E .

hipergraf egy pontjanak a foka, az of tartalmaz6

hiper6lek

szama.

A
0 t\ CE

V

es

A lt(V;

0 ttv es

ELa=111. 2.0 2=g12 ,

Cwt

a

E

(E.';

hipergraf al-hipergrafja, ha

IL (V,)

Ej5 E

,

O 77:

E i =E i r) V' }

la v,i) hiPargraf luLlaLILaEELE411a, ha
u .E
es
E . ceseten E.

a

v1=Et

1-

Graf indukalt r6szgrafjara Eyakoribb a feszitett
elnevezes.

ha

= UE

El )

A 1k, (V,

0

OV,0 hipergraf

a

reszaLf

Egy

hipergraf mprezentans rendszere egy olyan

V 'CV halmaz, melyhez letezik f :
v

bijekci6, amelyre

f(v).
Egy 1.0,0

hipergraf normalis, ha tetszOleges resz-

bipergreljaban a diszjunkt hiperelek-maximalis szama egyen16 a hipereleket lefog6 pontok minimalis szamaval.
Egy hipergr6f unimodularis, ha tetsz6lege al-reszhipergrafjanak pontjai megszinezhetOk k6t szinnel dgy, bogy
minden hiperel ugyanannyi pontot tartalmazzon az egyik szinb61, mint a masikbcil, illetve az elteres legfeljebb egy lehet.
Egy hipergraf sima 1= balanced!, ha tetszOleges al-reszhipergr6fj6nak pontjai ket szinnel szinezhetOk dgy, hogy ne
legyen egyszinU hiperel.
Egy W(V,

hipergraf elgrafja 1= metszet grafja/ egy

olyan graf, amelynek 1E1= k pontja van;

es az x i pont akkor van OsszekOtve x j -vel, ha E i

n

Ej

-71. §
FENY6K FENYVESEK UT.AK
Legyen F egy tetszOleges fa, melynek pontjai x l , x2...
xn . Ire..nyitsuk F eleit dgy, bogy x l -b61 minden F-beli pont
irdnyitott dton elerhet6 legyen. Ekkor az F iranyitott fat xl
gybkerU fenyOnek nevezmilkw-Az Fk -CF iranyitott reszfdt, ha_xr
hez legkdzelebbi pontja x i , az F feny6 x i gydkeril reszfeny6jenek nevezzUk. Egy feny6kb61 6116 erd6 neve fenyves. F diszjunkt reszfenyanek rendszeret F reszfenyvesenek mondjuk.
Jeldlje

31 .

F-beli iranyitott reszutak

egy rendszeret. /Most Ui az dt pontjainak halmazdt jelenti./
A (F) hipergrdfot feny6-hipergrdfnak nevezzlik. A fejezetben
leirt algoritmusok mindegTikenel sztikseg van az alabbi
re es jelblesre.
AzU.dtkezd6pontjatjeldljeb.15 d/x./pedigazx.pont
xl -t61val6t6vols6g6t/amiazx.es x 1 kOztitt vezet6 egyetlen
dt eleinek a sz6ma/. Feltesszilk, bogy a pontok es az utak
indexezese olyan, bogy
/1/
1.1 Utak

d/xi/ > d/x i /

i j

d/b i / > d/b i /

i j

reprezentans rendszere

El6szdr megvizsg6ljuk azt a k62-rdest, mikor letezik egy
feny6hipergrafnak reprezent6ns rendszere, azaz pontjainak egy
U. • A problema tetmelyre x.
1k
sz61eges hipergraf eseten mind elmeletileg /Hall tetel/, mind
olyan x 1i

algoritmikusan /a hipergrdfhoz asszocialt paros grdfban alkalmazott altern616 utak madszere/ teljesen megoldott. A jelenleg
ismert legjobb algoritmus n' nar7sagrendU.

- 8 Nyomtatott dramkbri kartyak
dbtt az

gepi tervezesenel felvete-

igeny, bogy egyfajta fenye-hipergrafra, kihasznalva

annak specialis tulajdonsagait, az altalanosnal egy lenye4,
gesen gyorsabb algoritmust adjunk. Az itt kOvetkeze eljards

C nlogn lepesszamd. Az algoritmus egyben bizonyitja a kbvetkez6 tetelt.
1.TETEL

A

}4FM feny6-hipergrafnak akkor es csak akkor letezik

reprezentans rendszere, ha tetszeleges
feljebb

utat tartalmaz

F'C F

reszfenye leg-

37 -b61.

Megjegyzes

FA

A Hall

tetel feltetele ennel tObbet kovetel. Annak

alapjan a fenti tulajdonsagot nem csak az F' reszfenyekre
kell megkOvetelni, hanem minden F ' CF reszhalmazra.
BIZONYITÀS

A feltetel nyilvan szUkseges. Az elgendeseg bizonyitasara adott algoritmus va gy else reszeben megadja a keresett
reprezentans

rendszert, vagy a masodik reszben megad egy fel-

tetelt megsert6 F'reszfeny6t /amely tehat

-nel tObb

3- - beli utat tartalmaz/.
Az algoritmus direkt; ha egy U i dthoz hozzarendeltUk mar
egy x i pontjat, akkor ezen a kesebbiekben nem valtortatunk.
A hozzarendeles tenyet U i --r> x i -vel jelbljUk.
Az algoritmus else reszeben az /1/ altal meghatarozott
sorrenddel ellentetesen, csOkken6 index szerint vegighaladunk
a pontokon. Minden lepesben

megvizsgaljuk, bogy az aktualis

xi pontot tartalmazza-e meg nem reprezentalt

-beli dt. Ha

nem, a kbvetkez6 pontra tertink, kUlOnben megkeresstik az
x. -t tartalmaz6 nem renrezentalt utak kbzill az x 1 -tel legtavolabbit /azaz amelyik indexe maximalis/. Az x i ezen utat
reprezentalja.

- 9 Az 1. resz blokkv6zlata, 1/1 :

n

i

Letezikx i. -t tartalmaz6 meg
nevi reprezentalt

-bell dt?.j

Le!'

:==max(m x i c Um , Um nem reorezentaiY

Ui

I

i I

> x•

Akkor kell az algoritmus 2. reszere terni, ha 1/1 befejezese ut6n letezik U jnem reprezentaltdt.AzU.dt
b i kezd6 pontjanak eredeti indexe r /b i =- xr/. F' jelblje a
konstrualand6 /feltetelt megsert6/ reszfeny6t.
A 2. resz blokkvazlata, 1/2:
iF i

:= i + 1 I

:= r
F-b61 vezet 61 x.-be?

I VEGE

x i. reprezental egy U.. ut
Ji
d (b.) ?
melyre d(U.)
F

Fx;d

A feltetelt megsert6 F reszfeny6 gytikere

/.

A

r
b i -b61 iranyitott dttal elerhet6 pontok kOzUl minden agon

vagjuk ki az els6 olyat, amely vagy egycatalan nem reprezental

- 10 utat, vagy pedig olyant re p rezentd1, amelynek kezdOpontja
kOzelebb van x 1 -hez, mint b j . F' a b j ,b61 a kivagasok
utan elerhet6 pontokb6l alljon!
U,C F. Ellenkez6 esetben legyen x, a

allitaz:

b j -t61 szamitott els6 /azaz legkisebb indexU/ pont, amelyre

x,

U

\\ F. Mivel

-t az 1/1 algoritmus nem reprezentalta,

az x egy olyan

utat

• eprezentd1, amelyre d (U:p=d (U).

Ekkor viszont x -t az 1/2 algoritmus alapj5n. F-be kilett
volna ve.lasztani.
allitas: TetszOleges F-beli x e. pont altal reprezent6ItM,Ilt teljesen F'-ben van. Az ULt kezd6pontja a
konstrukcici alapjan valOban E L ben van. Indirekt legyen xm
az U4, kezd6pontjatel szamitott els6 pont, melyre xm E

F.

nem 'Lk ,-t reprezentalja, hanem egy olyan

m>t/. Az x m

-d

melyre d (U:

( , ),
U7 i

d

azaz x m-t az 1/2 algoritmusban

F -be kellett volna valasztani.
Igy P valOban megserti a tetel feltetelet, hiszen minden pontja egy teljesen F -ben lev6 utat reprezenta1 es U
is F -ben van. fl 1-11
Pelda
Az utakat vegpontjaikkal ha-

X i

t6rozzuk meg
xl,x3)
X

,t;

C)

XR

Az F feny6

U2 :(xl,x9)

U • (x x )
5 .3' 7
U6 : (x3,x6)

U3 :(x2,x5)

U7:(x3 ,x8)

U4 (x2,x4)

x
U8'. (x
, 7' 8/

U9:(x7,x8

- 11 Az 1/1 algoritmus eredmenye:
x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 xl
U
Az U

5

2

U 9 U 8 U 6 U3 U 4 U 7 U l

dt nines reprezentalva. Az 1/2 algoritmus 61tal

adott F reszfeny61
X3

F—a_feltetelt megserti mart
4 pontja van, de 5 utat tartalma74: U4 U1 ,U.4 114 U
6

C

A kbvetkez6kben kimutatjuk _hogy ha az 1. tetel feltetele
nem teljesfil, az 1/1 algoritmus a lehet6 le gtbbb dthoz rendel
reprezental6 pontot. Mennyihez?
Ha letezik olyan F ICF reszfeny6, mely

!PI+ d T-beli

utat tartalmaz, akkor a reprezentalhat6 utak maximalis szama
legfeljebb k-d. Igy remeny csak
s.=k- max( U(11)— 11°1).min (
dt reprezentalaisara lehet, ahol a maximum illetve minimum F
Osszes F' reszfenyves/ere megy,

C/(F1 pedig

L)(0

az F'-ben tartalmazott

a nem tartalmazott r-beli utak szama.

Igazolni fogjuk, hogy az 1/1 algoritmus s utat reprezental. Ehhez azt kell latni, hogy letezik egy F . reszfenyves,
melynek minden pontja teljesen F-ben 1ev6 utat reprezental,
es a nem FLben levy utak mindegyike reprezent6lva van.
A kivant reszfenyves el6611itasa e1Ott em1ekeztetUnk
arra, hogy az 1/2 algoritmus egy nem reprezentalt U; dthoz egy
olyan F reszfeny6t keszitett, amely tartalmazza U,-t, es minden
pontja teljesen *ben levO utat reprezentalt.

- 12 -

Az F rOszfenyves

elriallitasa

, 2 :
is

j : =

j 1

reprezentalt, vagy

=

UCF

Fa

?

:= az U,. -hez 1/2 algoritmus

altal rendelt

reszfeny6

Azaz minden lepesben vegyUk azt az x / -hez legkOzelebbi
/legkisebb indexU/ nem reprezentalt

utat, amely tartalmaz

az eddig konstrualt fenyvesen kivUl is pontot. Ezen 174, dthoz az
1/2-algoritmussal megkonstrualjuk az P. reszfeny6t,

es

az

F -hbz egy djabb komponenskent hozzavesszUk Fi -t.
Az algoritmus helyessegebez azt kell 16tnunk, bogy a
fenti U ut nemcsak nines teljesen az aktualis
nem diszjunkt att61. /Ekkor ugyanis
azaz valOban komponenes,

es az

F

F

-ben, ha-

diszjunkt Ft -t61,

algoritmus vegen a vegs6

minden nem reprezentalt utat tartalmaz/. Ha

t4

F1

kezdOpontja

vr nines Fl -ben, akkor k6szen vagyunk, inert az utakat nbvekv6 index azerint, x l -t61 tavolodva tekintettUk. Ha 1346 F;
.
U;\ F . Mivel
legyen in a minim glis index, melyre
nem reprezentalt,

reprezental egy olyan

utat

d(Uj  d (U,) , igy x,, -nek az 1/2 algoritmus alapjan az F'
b -t tartalmazO komponenseben kellett volna

lennie.r1EIT1

- 13 Ezzel bizonyitast n.yert a
Ti]TEL
max

min (

I

+ U(F.) )

ahol i az T reprezent g ns rendszerrel bir6 resz rendszere,
F' pedig F reszfenyvese.
Megjegyzes

A Kbnig - Ore tetel

Fi lj

szerint a fenti minimax tetel tet-

sz6leges hipergrafra ervenyes, ha a jobb oldalon a minimumot
az Osszes Ft" F reszhalmazra vesszUk.
Ezekut gn

legyen ismet egy feny6-hipergraf. Ren-

deljUnk minden Jr -beli

tithoz egy

s(110 termeszetes

szamot.
DEFINICIO

Az X= f=1
0X- halmazt s-reprezentans rendszernek nevezzUk,
ha Xi . U , I X i) =

es

X fl

0

k/ .

Ervenyes az 1. tetel altalanositgsa
TETE',

A (1',3) feny6-hipergrafnak akkor es csak akkor letezik
s-reprezent gns rendszere, ha IF I

(IT) minden F

reszfenyOre, ahol a jobboldali bsszegzes azon 1 -beli utakra
megy, amelyek F' -ben vannak.
BIZONYITAS

Minden U E Utb61 keszitank

peldgnyt, es ezenEt

b6vitett feny6-hipergr g fra alkalmazzuk az 1. tetelt; epp a
kivant gllit gsra jutunk.[I]
Ezt az eljar gst alkalmazhatng nk algoritmuskent is konkret
feny6-hipergr g f s-reprezentans rendszerenek megkeresesere, azonban a lepessz gm fUgg az s 1 -k nagys ggg t61. Ezert
sztikseg a feladatot kOzvetlentil megold6 algoritmusra.

- 14 Az algoritmus blokkv6zlata, 3/1 :
X 4U X LU

41

* • U Xi`

: =

0

i :=n -'"..]
1,6tezik olyan x ` -t tartalmaz6
melyre IX 1 < s #

j

:= max

On

; xj- U,„ , 14,1<s.,„

u
Ha a 3/1 algoritmus alkalmazasa v6g6n van U i
re IX-4 1

s,

ut, mely-

akkor terfink a 2. reszre. Az U i kezd6pontja x r .

-b61 vezet 61 x i.

-bse-'''
3)

Az algoritmus helyessege a tetel bizonyit6sanak 4s a t4telnek kbvetkezmenye.

-15-

3'.A.TETEL
Ha az F feny6 maga egy iranyitott dt, akkor a 3/1
algoritmussal kapott X 4 ,X L ,

halmazok utakat alkotnak.

BIZ ONYITA.S

Ha a 3/1 algoritmussal x; tekintetbe vetelekor U volt
a maximalis indexU /x-t tartalmaz6/, kell6en nem reprezentalt dt

es

x L ;-be valasztelsa utan is IX 4.1<s(U) , akkor

az algoritmus x j_ i -t is X /, -be helyezi.Pli
Megjegyzes

A 3A tetelt egyszerU gyakorlati peldan szemleltetjUk.
Egy embernek n nap alatt

k fajta munkat kell elvegeznie.

Mindegyik munkarcil elOre tudja, bogy mikor kapja meg,
korra kell befejeznie, tovabba, bogy

hany munkanapot

es mi-

igenyel.

Egy nap csak egy munkan dolgozhat. A kórdes az, bogy mikor
tud minden munkajaval id6ben vegezni, es hogyan Utemezze azokat.
Ha az n napnak megfeleltetUnk egy n pontd iranyitott
utat /F/, minden munkanak pedig azt a reszutat, amelynek megfele16 napokon a munkat vegezhetjUk, es ehhez az dthoz hozzarendeljUk az illet6 munka elvegzesehez szUkseges napok

szamat,

epp az el6z6 problemdhoz jutunk. A 3. tetel szerint a munkak
mindegyike pontosan akkor vegezhet6 el, ha barmely j munkahoz szUkseges napok egyUttes szama nem haladja meg azon napok
szamat, melyeken a

j

munka valamelyike vegezhet6. Ha ez a

feltetel teljesUl, akkor a 3A tetel alapjan a munkakat lehet
dgy Utemezni, bogy egyiket se kelljen felbeszakitani. Az algoritmus alapjan az

°pitmans

strategia az, hogy dj munka kez-

desekor abbe fogunk bele, amelynel a fennmaradt tartaleknapok
szama a legkisebb, es ezt a munkat a befejezeseig csinaljuk.
/Az eddigiek alapjan igazolhate, bogy ezzel a strategiaval, be
a feltetel nem teljesUl, a lehet6 legtbbb munka fejezhet6 be./

- 16 1.2 21-1Ea2ILLIALaalaaal
DEFINICIO
A WF,F) feny6-hipergr4fban I -beli utak egy t rendsze-

r6t

mazaat/IE91

nevezza, ha tagjai paronkent diszjunktak.

DEFINICIO

Egy X. F ponthalmazt lefog6nak mondunk, ha minden
-beli dttal van kbzOs pontja.
4.

TETEL /Gallai

T.

IA/
minIXi

ahol a maximum a fUggetlen dtrendszerekre, a minimum a lefog6
pontrendszerekre

megy.

BIZONYITAS
max., min.
fogasahoz szUkseg van

hiszen mar a fUggetlen

rendszer le-

pontra.

max.--,min.
Egy algoritmust adunk, amely egy
es egyalelemszamd X

fUggetlen dtrendaert,

lefog6 pontrendszert eredmenyez.

Jelblje L)(1 - az Y' -beli utak uni6jat.
Az X

6s

T konstrukcioja,

4

- 17 Azaz

vegig vesszUk az utakat az /1/ feltetellel ellen-

tetes sorrendben, es az aktudlis

,

u t at bevalasztjuk it -be,

ha diszjunkt a mar j- -ben lev6 utak-tel. Ezen U ut b

kezd6-

pontjdt pedig az X lefoge pontrendszerbe teEszlik.

If '1 = lXi, csak annyit kell iga-

Nyilvdn ,( fUggetlen es

zolni, bogy az X halmaz lefoge. Indirekt legyen

0 . Mime'

melyre

,

T
U.S',
aminek az algoritmus alapjan az az oka, bogy letezik UT E ,( ,

melyre Um n U r  0
b r c U.„ de b

es

EX,

X minden T -belit lefog,

r>m . Ekkor d/(1J-0d(U„,), vagyis

ellentetben az indirekt feltevessel.

Pelda

Az utakat vógpontjaikkal hatdrozzuk meg:
U1

111

:

U • (xIs

Az F feny6

x5)

h.

X
)

: (x i ,xe)

Az algoritmus
alapjan

=41:19 , U€ , Uit}

Az el6z6 problemdt ket iranyban lehet dltaldnositani.
Minden T:

- beli U. dthoz rendeljUnk egy s 3 =s (UO

termeszetes szdmot /sdlyt/. Egy j-Ci'utrendszer sdlya a
benne lev6 utak sdlyOsszege. KeressUnk maximdlis sdlyd fUggetlen rendszert! Ezt a problemdt

altalanosabb fa-hipergra-

fokra a 2. fejezet 1. pontjaban fogjuk megoldani.
RendeljUnk minden x i EF ponthoz egy c = c (x L)termeszetes szdmot /kapacitast/, es minden U t ET dthoz egy df= d (U0
termeszetes szamot /engedelyt/.

-18DEFIBICIO
utak egy

rendszeret, melyben minden U, dt

legfeljebb d -szer szerepel d-megengedett dtrendszernek
nevezzUk.
DEFINICIO
-bell utak egy rendszeret, ha minden x

pont legfel-

jebb c dtban van, c-fUggetlen dtrendszernek nevezzUk.
DEFINICIO
Egy C 22Lyes lefo o;asd. rendszer F bizonyos pontjaib61
es e pontok egyiket sem tartalmaz6 Usszes T -bell dtb61 611,
mindegyiket annyiszor veve amennyi az engedelye.
Egy C vegyes lefogasd rendszer s (C) sdlya a benne szerepl6 pontok kapacitasainak es a kUlOnbOz6 utak engedelyeinek
az bsszege.
5. TETEL
maxITA

min

s (C)

ahol a maximum az 3" ` c-fUggetlen d-megengedett dtrendszerekre,
a minimum a C vegyes lefogasd rendszerekre megy.
A tetelt ehelyUtt nem igazoljuk. A bizenyitas es az algoritmus az 1.§ 4. -ben kimondott 10. tetel specialis esetekent
fog adOdni.

Ha minden dt engedelye nagyobb, mint az al6fordul6 legnagyobb kapacit6s, akkor az optimalis C vegyes 1?.fogdsd
rendszer cask pontekb61 On, vagyis pontjai az bsszes utat
lefogjak. Igy ervenyes a
5A TETEL
Feny6-hipergrafban a c-fUggetlen utak maximalis szama
/egy utat akOrhanyszor veve/, megegyezik a lefog6 pontok
minimalis OsszkapacitOsemal.

-
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MeVefyzes
Tovabb altalanosithat6 a feladat, ha minden U dthoz

gt

rendelUnk egy

termeszetes szamot,

es

olyan maxima-

lis c-fUggetlen d-megengedett dtrendszert keresUnk, amelyben

minden

gl szer fordul el6. A problemat

legalabb

visszavezetjUk az el6z6re.
Minden U tit pontjainak kapacitasab61 vonjunk le g
Ha keletkezik negativ kapacitas, akkor nincsen c-fUggetlen
d-megengedett g-kOtelezett titrendszer. Ha a mOdositott kapacitasok nem-negativak lesznek, akkor az el6z6 feladatot ezen kapacitasokkal

es

az Ui utakra adott

1

engedelyekkel

megoldjuk, majd a kapott T. ' megoldashoz minden
-re hozzavesszUk az U tit

g,

peldanyat.

j41,2

k}

KOnnyen ellen6riz-

het6, hogy igy a feladat optimalis megoldasat kapjuk.
1Vggetlen dtrendszerekkel kapcsolatban felvethet6 a

des,

bogy egy

14',3)

feny6-bipergraf eseten

ker-

hany fUgget-

len rendszerre bonthat6 fel. Tovabbi kerdes,hogy rtigzitett
d szamra maximum hany utat lehet

-b61 kivalasztani, bogy

azok d fUggetlen osztalyba sorolhat6k legyenek.

Az els6 kerdeset altalanosabban fa-hipergrafokra a 2. §
2. pontjaban valoszoljuk meg, megmutatvan, bogy T akkor
csak akkor bonthat6 d
legfeljebb d

es

fUggetlen osztalyba,ha minden pont

-bel dtban van. Igy a masodik kerdesre a

valasz egyszerU: maximalis sok utat kell kivalasztani dgy,
hogy minden pont legfeljebb d kivalasztott dtban legyen,
/5. tetel/, majd ezeket d

fUggetlen osztalyba kell sorolni.

- 20 1.3 Fed6 dtrendszerek
Legyen)ism6t egy feny6-hipergraf. Valasszunk ki minim6lis sz6md utat, melyek F minden pontjat lefedik!
DEFINICIO

3 -bell utak egy T t rendszeret fedOnek hivjuk, ha ezen
utak F minden pontjat tartalmazzgl.
DEFINICO
Egy

eseten

XCF halmazt fUggetlennek nevezUnk, ha III.

IU tn Xi < 1

6. TETEL

min IV I. max

IX!

ahol a minimum az V fed6 dtrendszerekre, a maximum az X
fUggetlen pontrendszerekre megy.
BIZONZITAS
max.

Ugyanis egy

min.

tit legfeljebb egy

pontot fed a fUggetlen X- b61.
max. = min.
Az alabbi algoritmus parhuzamosan kesziti a fed6 T'-t 6s az
avval megegyez6 elemszamd fUggetlen X-t ) 6 :

X :=
:=n

i

:=i - 1 I
sT.

X :=

XU {x,}

m :=min( j ;

21 Forditott sorrendben /az x -hez kbzeledveivegig
-

va a pontokon megvizsgaljuk, bogy az

halad-

aktua- lis x i, pont le van-e

mar fedve. Ha igen, a kbvetkez6 pontra terLink, ktilliinben x t -t
X -be vesszUk,

-t pedig T -hbz, abol 1J

in-

/=x 1 -hez legkbzelebbi/ x -t tartalnuaze tit --ben.
A konstrukci6 alapjan rnyiivan fed6

es -az

es T 4I-----0[1 • A tetel

algoritmus helyessegebez igy csak azt kell belatni, bogy

X fliggetlen. Indirekt letezzék
Legyen {x

TJf CIX

melyre

C X n TJ es

2 .

> i t . Persze U nincs

-ben. Andkor azonban XL
—t X

-be valasztottuk, T' -be

-t kellett volna tenni, hiszen az.. meg x -t is tartalmazz a.

LIIILII
Pelda
Az utakat vegpontjaikkal
hat6rozzuk meg:
U

4 :( X 1 9 X 3 )

Us- :(

:( X 4 9 X 9 )
X()

U‘,

:( X ,3

:

XL1)

X () )

X 4 X6,)

U8

( X X s)

Az F feny6
A 6. algoritmus alapj6n
cri,

X 9

1./E

,
Ui

U;i}

Xic

X 8_

x

}

RendeljUnk minden Uit El dthoz egy di= d
egeszt /en.gedelyt/

)

:(X1 9X)

U,
U

X3

es minden

x,

ponthoz egy

nemnega tiv
f .x,

termeszetes sze.mot, amely nem nagyobb az x i, -t tartalmaz6
utak engedely Osszegenel.
DEPINICIO
-bell utak egy. olyan rendszeret, melyben minden U.
üt legfeljebb d peldanyban fordul e16, (3_-megengedett Iltrend-

szernek nevez7ilice

- 22DEFINICiö
-beli utak egy :r ' rendszeret, ha az minden x-6- F pontot legalabb f-szer fed, f-ted6 dtrendszernek nevezzUk.
Az f L -k valasztasa folytan mindig lótezik f-fed6 d-megengedett dtrendEzer. A feladat maximdlis ilyennek a keresese.
DEFINICI6

Egy C

ALLIILLELLEau

matI

F bizonyos pontjaib61

es e pontok kbzUl legalabb kett6t tartalmaz6 bsszes Y-beli
dtb61 all, mindegyiket annyi peldanyban veve, amennyi az engedelye. Egy C vegyes atfogasi rendszer sdlya
s(Oif(x) -

y

( LIT n xi -1)- d Cu) 1

ahol az els6 bsszegzes a C -ben lev6 pontokra, mig a masodik
C kUlbnbbz6 dtjaira megy.
7. TETEL
,
mini j I

max

s C

ahol d-megengedett f-fed6, C vegyes atfogasi rendszer.
Az 5. tetelhez hasonlOan ezt sem igazoljuk kUlbn, mert a
11. tetel specidlis esetekent meg fogjuk kapni.
Megjegyzes

Ha minden dt engedelye vegtelen, vagy legalabbis nagyobb
az el6fordul6 legnagyobb f , fedesi szamnal, akkor egy optimalls C vegyes dtfogdsi rendszer csak pontokb61 all, azaz
pontjai figgetlenek. Igy ervenyes a
7A TETEL
Az f-fed6 utak minimalis szdma /egy utat akdrhanyszor
vevei megegyezik a fUggetlen ponthalmazok maximalis bsszkapacitasaval.
Megjegyzes

A c-fUggetlen rendszerekne1 latottakhoz hasonlOan intezhet6 el a minimalis f-fed6 d-megengedett g-kbtelezett dtrend-

- 23 szer keresesenek kerdeset. Minden p ont fedesi

szamat

csdk-

kentjUk a pontot tartalmaz6 utak kdtelzvenyeinek Usszegevel
es

minden dtra legyen d

delyekre

es

OP= d(U)

g(U). A madositott enge-

fedesi szamokra megoldjuk az el6z6 feladatot.I

I

Ezek utan valaszt adunk arra a kerdesre, bogy egy feny6hipergrafban

hany

paronkent diszjunkt /. ugyanazt az utat nem

hasznal6/ fed6 dtrendszert lehet-kivalasztani. A feny6-hipergrafban egy pont fokan, a pontot tartalmaz6

-bell utak

szamat ertjUk.
8. TETEL
A diszjunkt fed6 rendszerek maximalis szthna megegyezik
a minimalis fokszammal.
BIZOJ1YITAS

max. min.

Ha az x pontot

foka/, legfeljebb

dt tartalmazza

dc diszjunkt fed6 rendszer letezhet.

max,. min.
Megadunk egy eljarast, amelynek segitsegevel elkeszitett
fed6 rendszer dtjait -b61 elhagyva a minimalis fokszam
pontosan eggyel estikken. Egy ilyen eljaras lete a tote?
zonyitasat es egyben algoritmust jelent : egymas utan kell alkalmazni a mar megkonstrualt fed6rendszerek elbagyasaval keletkez6 feny6-hipergrafokra.
Az m-dik feny6 rendszert

dgy keszitjUk, bogy nbvek-

es megvizsgaljuk,
v6 index sze•int vegighaladunk a pontokcn,
Ha igen, a kbvetbogy az aktudlis x pontot fedi-e mar
kez6 pontra terUnk, ellenkez6 esetben eldbntjUk, letezik-e
tarta1maz6 y -beli dt. Ha letezik,
eddig nem hasznalt

L.

az ilyenek kbzU1 azt azu j t valasztjuk3;„7 be, amelynek indexe a
legnagyobb /x 4 -t61 a legtavolabbi/, es azt mondjuk, hogy Uk.-t
x, miatt vettUk

-be. Ha Y,, konstrukci6ja utan F minden

- 24 -

pontjat lefedi, akkor az m-F1 -dik fed6 rendszert kezdjUk
elkesziteni. AmennyibenL konstrukci6janál valamely Jc pont1141 elakadunk, azaz nem 14tezik nem haszn6lt dt, mely tartalmazza x -t, akkor megkeresUnk egy m-1 fokd pontot.
Az algoritmus blokkv6zlata , 8 :
:=

:= 1

M

:=
i

:=i-1

44v

fedi x i -t
Letezik U ;

xLE-UCT:fi

A

k :=

UK
= 3- e \ {IQ
i-wtu

A legnagyobb indexii x i, pont, amelyet semelyeik eddig nem
dt az 3:,konstrukcicija kbzben, nem tartalmaz,

hasznalt

m-1 fokd lesz. Ezen pont elOallitasa lathatO a blokksema jobb
oldalan. Az allit6s m=1 esetben nyilvanval6, m - 2 eseten
pedig azt kell hozz6 latni, hogy az 31 /i=1,2, ...,m-1/ fed6
rendszernek egyetlen dtja tartalmazza
1J , Ur az
pedig

-ben

is <

Indirekt legyen

es x ite U fl Ut . U ) dt az

xt,pont iniatt kerUlt

-be. Mivel

s < t

igy, t < k. Belatjuk, hogy nem letezik U, melyre xt ,GUE
ami ellentmond k maximalis v6lasztdsanak.

x v ,,
0/U)
,

-25-

Ha letezne ilyen U

akkor x k o U

folytan tL konstrukciajakor xe miatt
nem IJ + -t, hanem ezen U utat kelle
volna

valasztani.[T]

Példa

2.

4

4

3

X

XX
1.
1

A 8. algorimtussal elOallitott i -dik fed6 rendszerbe tartozci utakra i -t irtunk. Harom fed6 rendszer van es az x

9

pont foka szinten hgrom.
Legvegill vdlaszt adunk arra a fed6 dtrendszerekkel kapcsolatos kerdsere, hogy ha egy fenyO-hipergrafban minden pont
legalabb m dtban van, es igy az e16z6 tetel ertelmeben van
m diszjunkt fed6 dtrendszer, akkor hogyan lehet minimalis szamd tit
felhasznalasaval m diszjunkt fed6 dtrendszert kesziteni.
A megoldas az eddigiek utan egyszerU: a 7. tetel slapjan el4o0Or meghatarazunk egy minimalis m-fed6 rendszert, majd
a 8. algoritmussal ezt felbontjuk m darab diszjunkt fed6
rendszerrel.

1.4 MEE2112.4 es fed6 ontrendszerek11121
rendszerek
Az VP,il feny6-hipergraf minden T
egy c..cNnemnegativ egeszt /engedelyt/. A 6. -betel
mas iranyd alkalmazasakent c-fUggetlen pontrendszerek

rendeljUnk

- 26 meghat6roz6s6val foglalkozunk.
DEPINICIÖ
F-bell pontok F l halmazdt
IF- n

,

c-fUggetlennek nevezzUk, ha
j = 1,2,...k

es d-megengedettnek, ha F'-ben minden xi , pontnak legfeljebb
peldálnya szerepel
DEFIN1CÖ
Egy D

aaps lefedesU rendszer

bizonyos dtjaib61 •
es ezen utak 61tal nern fedett bsszes F -bell pontb6l 611,
mindegyiket annyiszor veve, amennyi az engedelye. A D vegyes
lefedesU rendszer s(D)sdlya a benne

szerep16 utak-kapaci-

t6sainak es a kUlOnb6z6 pontok engedelyeinek bsszege.
9.TETEL

n••n••10141111.1.n110011.1

max 111 1

min

s(D)

abol Fl e-fUggetlen d-megengedett, D vegyes lefedesU
rendszer.
Megjegyzes
Az 5. es 9. tetel ktizOtt szembetUn6 a formai hasonlOsag:
az utak es pontok szerepe van felcserelve. A 9. tetel kbzvetlen bizonyit6sa helyett a ket problema kozos 61tal6nosit6s6t
adjuk. Az 61talemosit6s alapja az lesz, bogy az F
speci6lis 0 hosszds6gd utaknak tekintjUk,

pontjait

majd ezt a

meg-

ktitest elengedjUk.
Legyen F egy feny6,1
az F iranyitott U i , V,

4, U 1 ,...

dtjaib61 6116

,Tv7-41, V1,...Vm)
ket olyan dtrendszer,

ahol az egyik barmely dtja metszi a masik valamely utjat.
Az (F,-. ); 70harmast dupla fenvOrendszernek nevezzUk.
is az
is
Az algoritmusokhoz ismet feltesszUk, bogy 1-, es
/1/ feltetelnek megfelel6en van indexelve, azaz dgy, bogy az
x -t61 tavolabbi kezdOpontd tit indexe nagyobb.

- 27 RendeljUnk minden Ui dthoz egy di= d(Ui), es minden Aiz dthoz egy c L.=c(y.jtermeszetes szamot.

, L = 1,...m/.

DEFNIC16
Az i,-beli utak egy f„ rendszeret 4-re nezve
c-fUgetlennek nevezzUk, ha minden V61, utat legfeljebb
metszi, es d-m2fengedettnek, ha 4-v -ben

c(V)

minden Uradt legfeljebb d(U) -szor szerepel.
DEFINICO
Egy
jaib61

j) /4A/

/4/,

U-fed6rendszer

bizonyos dt44

es az ezek altal nem metszett bsszes

-bell

dtb61 /.-,D4 / 411. Egy - Z U-fed6rendszer s(b) - sdlya az dtjaihoz rendelt szamok /c

vagy d . / Osszege.

Megjegyzes
Az 5. tetelbeli vegyes 1efogasd rendszer itteni megfelel6je az U-fed6rendszer, azzal a kUlbnbseggel, hogy

itt az uta-

kat egy peldanyban vesszUk
10.TETEL
max I

= min

s (Z,)

ahol7,; d megengedett c-fUggetlen /TV-re nezve/,d) U-fed6rendszer.
BIZONYITAS
max min.
Legyen

c-fUggetlen d-megengedett, j) U-fed6. Az

T

-ban

,
minden 7 y, - bell dtnak
lev6 utakat megszamlalhatjuk dgy,-hogy
vesszUk a kapacitas,, plusz minden ,1).-beli dtnak az engedely
Osszeget, Ez nyilvan felsO becsles.
max.= min.
,
Az elObbi meggondolas szerint ,tv es .b -re akkor all fenn
egyenlOseg, ha a kOvetkez6 harm feltetel teljesUl.

_ 28 Minden ,k-beli dtk.-nek legfeljebb egy dtjat metszi.
Minden

dt pontosan annyiszor van

az engedelye.
VA. ,Lv
C. Minden IT' -beli Litnak pontosan c

u

s

-ban, amennyi

-bell dttal van

kOzbs pontja.
Az A,B,C, felteteleket kielegito

1

konstruglunk.

AzKe16611itasa, 10/1:
:=

rj

:=j-1
-fUggetlen ?

(J=1 ?
i_______.,

r

vt,GE

-nek d, peldanya
van -ban ?

Az eredetivel ellentetes sorrendben tekintjUktlitjait,
-ba, amennyi nem

utat annyi peldanyban vesszUk

es egy

rontja el a c-fUggetlenseget, de legfeljebb

dfi,

-szer.

Az 4 el6611itis gmak befejeztevel kezdUnk a konstrukcic5j6ba. Ehhezt -t fogjuk megadni ; az a definici6 slap-t.

jan mar egyertelmUen meghat6rozza

Az eredeti sorrendben /azaz a gyOkert61 tavolodva/
vegig

vesszUkry dtjait,

es

egy

V,

ha az eddigi :klitjait61 diszjunkt
semaban ez

/ kbzUl pontosan c,

utat

Dv -be

valasztunk,

-bell utak /a blokkmetszi.

- 2 9A .Dvkonstrukci6janak blokksOmaja, 10/2:

I

:= 1
1

.1) V :=
+

m

pontosan c utat

?)41-2L

metsz

-b61 ?

V
VEGE

{v

\

metsz6 utak}

A harom optimalitasi kriterium kbzUl A es C a konstrukci6k alapjan teljesUl,

B

fennallasat kell igazolni.

Ha indirekt letezik egy d),-ban lev6 U , amely

d -na.1 ke-

vesebb p‘ldanyban van J-- v -ban, akkor van olyan V;
dt melyet
Legyen

,1

d.arab lv-beli dt metsz es VL(-)U- 6.
a maximalis indexU ilyen. Ha most valamely

-bell dt metszi

V, -t, akkor r > j

egy ujabb peldanyat lehetett

ugyanis a 10/1 a1goritmusnal
es kellett volna

ellenkez6 esetben

-be valasztani /itt hasznaljuk ki i ma-

ximalis valasztasat./ Igy a V-, -t metsz6 c-darab
dt egyike sem tartalmaz U. kezdOpontja Os a feny6
kiLl
reVes6 pontot, ezert VL -t a 10/2 algoritmusnal

x i gyOke-be

lehetett es kellett volna valasztani.=
A kOvetkez6

peldaban

az

F

feny6 maga egy iranyitott t,

az utakra irt els6 szamok 3 . „J -nal az engedelyek,
citasok.

ry

-nel a kapa-

- 30 -

3

0) 3
:2-)
F

.3

-CK-W_<-O<OEOLECY--Cr,OEC<-0-C- 0‹.-C<-&(*C-<-0(--Cicz-0

4

6

11111MIMPW

'rem=

AzL dtjaira irt masodik, bekarikazott szamok jelzik,

hogy az illet6 dt hany peldanya kerUlt a maximalis Tu
c-fliggetlen d-megengedett rendszerbe. Az 1C megvastagitott
dtjai alkotjak

= sW = 18 .

Ezek utan megvizsgaljuk a 7. -betel altalanositasat dupla
fenyOrendszerekre. Ism6't rendeljUnk minden (PiTu dthoz
egy dy=d(UOiengedely/, 6s minden 1/L 6Tv dthoz egy
f(Vj /metszesi szam/ termeszetes szamot dgy, bogy mindegyik V; ,

a

V , -t metsz6

-bell utak enged6ly-

bsszege legalabb f legyen.
DEFINICIO
bell utak egy Tu rendszeret

Tv—re nezve f-metsz6nek
dt metszi tu-b61.

mondunk, ha minden Vp'utat legalabb
DEFINICIO

bizonyos

Egy:1)/-kUVU-ftirmtlen rendszer

dtjaib61 /„Dv/ , 6s az ezek kazU1 legalabb kett6t metsz6 bszszes T:-beli dtb61 all. j:ki.
sdlya

S( ) =Ef (V) +
Vt. Sly

ahol (U,,D0 jelenti az

szamat.

) d(u)
tC-1).-

Egy D U-fUggetlen rendszer
-

L

U6

(J ,

)

U dt altal metszett a)v -beli utak

-31 11 TETEL
min

I max
)
ahol - d-megengedett f-metsz6,

pedig U-fUggetlen.

BIZONYITAS
max. *, min.
LePTen*d-megen r, edett fmetsz6,

U-fUggetlen.

-lem-

szam6ra dgy kaphatnank als6 becslast, bogy minden V.6Dvi..1.-tn61 szamolunk f -t. Ekkor persze egy utat tObbszUr szamolunk;
amikor az legalabb kat utat metsz D v -b61. Ezart ervenyes also
becslest

07J-ra akkor kapunk, ha fenti bsszegb61 minden

t

-

bell U dtra levonunk d(U).[(U,10-1] -t ; tehat annyit,
amennyivel U -t tObbszbr szamoltuk. Azórt kell d(U) -val
szorozni, mert

-ban az

U dt d(U)paldanya szerepelhet.

Ez az alsO becsles eppen

s

.

max. = min.
Az el6z6 meggondolas alapjan az 1- i p rendszerekre akkor 611

azITk, I=40 egyenlOseg, ha
T'u minden dtja legal6bb egy J, bell utat metsz.

j),,, minden U, dtja
C. ,i) 1„minden V;

peldanyban van

-ban.

pr'i - beli utat metsz.

Iltja pontosan

A kbvetkez6 algoritmus A,B,C felteteleket kielagit6

es I rendszert allit e16 /4s ez a t6tel bizonyitasat jelenti/.
nezve/ d-mege lagedett f-metsz6 rend.
szert konstrudljuk meg. EhhezVtjait forditott sorrendben
ElOszUr az 14,

tekint‘jUk. Mindegyiknel megvizsgaljuk, bogy mar elógszer
szett-e az eddig konstru6lt

e

utjai altal. Ha igen,a kbvet-

kez6 Litre tarUnk, ha nem, akkor az 3t metsz6
zUl a legkisebb indexU olyan

-bell utak kb-

U ) -t vesszUk

eddig 4 u -ban d r -nal kevesebb peldanya szerepelt.

melynek

- 32 -

,$
Az ,..tv konstrukci6janak blokksemdja, 11/1:

metszi
bell

dara b

ut ?

k
r

m.in(j ;

, 111'

d • -nel kevesebbszer van it-ban

konstruiljuk meg; ez egyertelmaen

meghataroz6saboz
-t, 11/2

megbatarozza

-

:= i+1]
iti

V t. -t f darab

-beli

Llt metszi ?

Letezik U,
van

ru -b

melt'

a n , Ui metsz
U

vJ

0 7

d

-nel kevesebbszer
utat,

es

- 33
,.
utaait az

eredeti

kor veszUnk -4-be,

sorrendben vizsgaljuk. Egy IT utat ak,
ha pontosan f‘ utat metszL-b61, es be-

veelevel ervenyben marad a B. optimalitasi kriterium.
Mivel az algoritmusoknal B.

tank,
A.

a tetel

es

es

C. teljesUlesere Ugye/-

az algoritmus helyessegenek igazolasahoz az

optimalitasi kriterium fennallasat kell bizoriyitani.
Indirekt tegy ijk fel, bogy

v-beli utat.

letezik

A 11/1 algoritmus

U;&1-0

mely nem metsz

alapjan kOnnyen lathat6,

VLCivdt, amelyre Ur' Vi 0 es V- -t pon,
f, it metszi Tv -b61. /1341d/fad a legkisebb indexU

bogy van olyan
_t_osan

0/.

melyre
Mivel V

o

Legyen V a legnagyobb indexU ilyen.

letezik olyan tJrE I, amelynek d r-nel keve-

sebb peldanya

van tv -ban,

u r nv, 7;. ,0 4s metsz egy

kisebb i 4 ind.exU V -t, amely

D v -ben

van 4g,

i-nel

vnu-, 0.

Nivel vz,r)u l. = 0, igy d(Ud (qtehat r < j, vagyis a 11/2
algoritmusnal U helyett Ur egy djabb peldanyat lehetett
es kellett volna '-ba valasztanilain
Ezzel a feny6k reszdtrendszereir51 sz616 problemak
gyalasat lezarjuk.
tetele
sanak

E ponton jelezzilk, bogy a

tar-

fejezet nehany

/pldaul a 4. es 6./ a feny6-hipergraf unimodularitaes a linearis programmozas dualitas tetelenek egyszerU

kbvetmmenye. E teteleknel a hangst'lly az algorits bizonyitason van./ Az altalanos egesz ertekU programmozasi feladatra nem ismert j6 algoritmus/.
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2. §.
FAK FARENDSZEREK MEREVKORO GRAFOK
Legyen F egy fa, melynek pontjai x4,
Legyen

{F,

az F

fa reszfainak egy rend-

Bzere,/ F: a fa pontjainak halmaza/4 A L(F,T) hipergrafot fahipergrafnak nevezzUk. FeltesszUk, bogy a pontok
es fak indexezese olyan, mint feny6 hipergraf eseten, azaz

d
/1.a/

(x0 d

> j

d (FO d (11 0

> j

c {1, 2...n}
4,j1rC

ahol d (x) d(F)az x 4 ponttc51 vale tavolsagot jelenti.
Egy feny6-hipergraf specialis fa-hipergrafnak tekinthet6. Me g vizsgalunk nehany olyan problómat fa-hipergrafra,
melyet feny6-hipergrafra megoldottunk. E101jdrOban megjegyezzUk, hogy a fa-hipergraf nem unimodularis, meg csak nem
is sima /=balanced [4]/, hanem normalis, a feny6-hipergrafokra vonatkozOkból i gy csak nehany tetel menthet6 at. Egyik
celunk epp a normalissag algoritmikus bizonyitasa lesz.
2.1 Maximalis s61/14

II1,1112.2er

A 4. tetel fa-hipergrafra vonatkoze megfelelOjevel,
illetve annek, mar jelzett altalanositasaval kezdjUk. RendeljUnk minden

fahoz egy s

s(FOtermeszetes szamot.

DEFINICIO

EgyC t rószrendszer sialya

)=

s(10)
E

DEFINICO
t

Az "J'.

reszrendszer fUggetlen, ha F 4 , F;&teseten
F n- F ,

=

-35
DEFINICO
Az F fa nem feltetlenUl kU1Onb6z6 pontjaib61 6.116
X halmazt

s-lefogO pontrentzernek nevezzUk, ha minden

F' fanak legal6bb

pontjat tartalmazza.

12.TFTEL
max s()=

1X1

min

ahol a maximum a fUggetlen, a minimum az s-lefog6 rerszerek-

re megy.
BIZONYITÄS
max. min. Csupan a fUggetlen T rendszer
s-lefogasahoz kell

s()pont.
Megkonstrualunk egy - fUggetlen

max. = min.

rendszert es egy X ponthalmazt, melyekre
s(f)

Jelblje g az

=1

X

F

fa

1

/Ha x 4 G F. , , akkor persze
Az X

x i -hez legkbzelebbi pontjdt.
g,=

x i /.

s-lefogO'pontrendszer konstrukciOja

' Minden g . -t tartalmaz6 F
•

s'(F): = max(0,

4

-

12/1

-36-

Az algoritmus sordn a ±'ák sdlya vdltozik, az P: fa
aktualis stilydt s jelbli. A fdkat csUkken6 index szerint
tekintjUk. Megvizsgdljuk, bogy a soron kOvetkez6 F; fa
aktualis

s;sdlya pozitiv-e. Ha nem, a kOvetkez6 fdra

rUnk, ha pozitiv, dgy a g . pontots 'dldanyban
l
az
X
446.- ,1efog6 pontrendszerbe vesszUk, ésag -t tartalmaz6
fdk aktudlis

stilyat s . -vel, de legfeljebb

0 -ra csbkkentjUk.
Az j-fUggetlen rendszer megkonstrudlasa412/2;

, es nem letezaTh

g

g

F',melyre

,1 =

A fdkat nOvekv6 index szerint tekintjUk,
akkor

vat sztunk

mazza mdr

r -be,

ha g

es egy Fi fait

X -ben van, de nem

tartal-

-htiz vdlasztott fa.

A konstrukciak alapjdn 'nyilvanval6, bogy
fUggetlen,

es X minden t beli

pontot tartalmaz, amib61 az

X s-lefogO,

fab61 pontosan s

s,(3 1X1 egyenlOseg

kbvetkezik.
112.0.1.12atha
A dudlis feladatra bason16 jellegU minimax -betel nem
allithat6, jelezven, bogy fa-hipergrdf nem mindig sima. A kbvetkezO

peldaban a fUggetlen 1= pdronkent nem egy faban lev6/

-37—

pontok maxima' lis szema kisebb, mint az bsszes pontot fed6
fák minim6lis sz6ma. Az el6bbi szam 1, az utObbi 2.
{ 1,2,31'

F4 =

i(1,2,4)

F
P)

=

{2,3,4}

03
Pelda a 12. -betel algoritmusara

4
zett pontokb61

./G
0

S

X

SS
2.

o

3

0(,

8
s'

3

4

2

3

2

3

1

3

3 gb, 3

1

2

3

2

0

1

0

1 ,g4 2

0

2

3

1

0

0

0

gc 2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2g

all.

Az s—lefog6 pontrendszer
A fUggetlen farendszer

X =
CS-A

=

{3

gV 9 gt,
F Fs)}

2

=7

sM= 7

-382.2

FUggetlen farendszerekre bontds

Vdlaszt adunk arra az 5A -betel utdn felvetett problemara, bogy egy fa-hipergrdfot hany fUggetlen rendszerre le
het felbontani.
13. TETEL
fa-hipergrafban 4= akkor es csak akkor bont-

A
hat6 fel

d fUggetlen rendszerre, ha

feljebb

F minden pontja leg-

faban van.

BIZONYITAS
SzUksegesseg. Ha egy pont d+1 fdban van, akkor ezek
mind killtinbbz65 osztalyba esnek.
Az elengedOseg bizonyitasahoz feltehet6, hogy letezik olyan pont, amelyik pontosan d faban van. Egy ()Ilan

14

fUggetlen rendszert konstrualunk, amelynek elhagyasa-

val keletkez6 fa-hipergrafban minden pont legfeljebb d-1
faban van. Ha ezt az eljardst egymas utan alkalmazzuk d
helyett d-1, d-2,...1 -re, a tetel bizonyitdsat es egylittal algoritmust is kapunk.
Je101je d(x,, x0a fa ket pontjanak tavolsagat, to-

vabba X 4 CF , X,CF eseten d (X 1 ,X0= min d(x t , xi).
xjW44
akkor persze d(X, X i ). 0/ . Je101je
/Ha Xj")Xi/
az 1 4 -beli fel pontjainak halmazat LJN .
Az

konstrukci6ja ;13/1;

El6szdr

F4 -t betesszUk

lepesben megnózzUk, letezik-e olyan

majd az altalanos
-beli fa, mely diszjunkt

az 1-4 -beliekt61. Ha nem, az t i konstrukci6javal k6szen va-bez legkbzelebbi,
gyunk, ha letezik, akkor az '1,',
belieket nem metsz6 fat vesszlik T1 -be.

1 -

-

39 -

=

ahol

A konstrukci6 alapja4 nyilvan fiiggetlen lesz. Legyen
ahol a 7 index az

= F4 9

-be keriils sorsza-

mat jel6li. Belatjuk, hogy minden pont legfeljebb d-1
-5\

faban van. Indirekt tegyiik fel, bogy

GLn
a
F

Ha

i< j<

ahol

k / 4- in/

G-t-441/i=1, ...di

akkor a konstrukcia alapjan

nem metszi az F.t. es F A. -t iisszekiit6 utat. Killbnben
helyett
F, -t kellett volna fill -be venni.
•
fa. Ellenkez6

Az x-t nem tartalmazza
esetben

d+1 fa tartalmazna
/.114

Az

-b61 x -be vezet6 Uton x 4 legyen

az utolsO pont, amely benne van
Ekkor letezik. olyan
Gi

-1351.

G Lmely

faban ;

-ben.

x 7 -t nem tartalmazza.

metsz 174 -bent , es legyen

lekthamarabb valasztott, amelyre

F.

F lc az T. / -be

P c'.

0

llost a , alapjan c>j igy

helyett G;, -t kel-

lett volna a c-dik lepesben T„4 -hez valasztana..i IL2E1

- 40 P63.da
4,1c.

4L

Az F L pontjai az

1;17-

i-vel jelblt pontok
;

1.. 40

1,2..,(4f

17{F 4 ,F t, ,110

\66/44

,ijd?

3,0

,F3)
3 = {11 ,1 0 Fi ,Fi{)

\\V

Tit = (Fc
Megjegyzes

Az utObbi algoritmusnal /igy a peldaban se/ nincs szUks6g az /1A/ felt6telez6sre.
2.3 Merevkbrii grafok
A kbvetkezOkben fa-hipergrafoknak egy 6rdekes grafosztallyal val6 kapcsolatat vizsgaljuk.
DEFINICIO

r-Egy VV,) grafot merevkbrUnek[7_ nevezUnk, ha nem
tartalmaz haromnal tObb 61U atici mentes kbrt.
A definici6b61 rbgtOn leolvashatO, bogy merevkbrU
gr6f feszitett reszgrafja is merevkbrii. Ebnnyti 6s ismert[)1 a

14A TETEL
Fa-hipergraf 61grafja merevkbrii.
lieglep6 6s 16nyegesen melyebb a 14-A t6tel szint6nismert
megforditasa
14 P TETEL
Minden merevkOrii graf egy fa-hipergraf 61grafja.

- 41 A tetelre egy olyan dj bizonyitast adunk, mely alkal-

mas ezen fa-hipergrafnak egy konkret esetben való megkonstrualasara, tovabba jelzi, bogy ez a fa-hipergraf bizonyos ertelemben a merevkbrU

graf szerkezeteben benne van.

BIZONYITAS
DEFINICIO
A

) graf egy pontj6t gazdagnak /=simplicial/ ne-

vezzUk, ha szomszedjai teljes reszgrafot i=klikketi feszitenek.
Lemma /G.Dirac[21/
Minden merevkbrU grafnak van gazdag pontja.
A lemma, Kas Peterrel kbzbs, az eddigieknel lenyegesen egyszerUbb bizonyitasahoz feltehetjUk, hogy
sebb

ealitast igazolunk: ha

bsszefUgg6. Er6-

a gr6fnak van ket

nem szomsze-

dos pontja, akkor van ket nem szomszedos gazdag pontja. Ha
teljes,

akkor peraze minden pontja gazdag.

ElOszbr belatjuk, bogy ket nem szomszedos u,v pontot
elvalasztO minimalis K ponthalmaz klikket feszit. Jelblje
0,

es C, a K tbrlesevel keletkez6 komponensek kbzUl az

u illetve v -t tartalmazOt. Menger tetele szerint
kbzbtt vezet
x,yc.

K

IKI

u

es

p6ronkent diszjunkt dt. Igy tetsz6leges

par C, -ban

ós C u -ben is dttal Usszekbtbtt. Ha a

ket legrbvidebb ilyen utat valasztjuk, akkor ezek egyUtt
olyan kbrt alkotnak, melynek egyetlen hdrja az(?

61 le-

het. Igy K valeban klikket feszit.
Most legyen

C d a Co) K altal feszitett reszgraf. Ez

f i teljes, tetsz6leges C, -bell pontja gazdag C 4 -ben. KUlbnben indukci6 alapjanC 4 tartalmaz ket nem

merc y kbrU. Ha

szomszedos gazdag pontot, melyekb61 az egyik szUksegkeppen
C,

-ban van. Ez a gazdag pont nyilvan

-ben is gazdag.

- 42 Hason16 megfontolassal jutunk egy 0 4, - beli gazdag pont 16tezesere, amely termeszetesen az el6z6vel nem szomszédos.
A tetel bizonyitasahoz visszaterve jelblje V1

a

Li

YV,

graf gazdag pontjainak halmazat. A definici6b61 ad6d6an a

V 1 altal feszitett reszgraf kom p onense1 klikkek, es szomszedos gazdag pontok szomszedjai megegyeznek. Egymas utan

hal-

megkonstrualjuk a paronkent diszjunkt VA ,

mazokat, espedig ha X = VO/UV,.(J...V) nem tires, akkor V44
legyen az X altal feszitett reszgraf gazdag pontjainak
halmaza. Az eljaras veg6n V a paronkent diszjunkt V4,VL
halmazok uni6ja, es mindegyik. V,e altal feszitett
reszgraf komponenesei klikkek. A keresett

F fanak annyi

pontja legyen, ahany klikk keletkezett a fenti felbontasnal, es minden klikknek feleltessUnk meg egy fa pontot.
Ha 0 4 , 0 2 ket klikk,

akkor a konstru-

aland6 faban, a nekik megfelelO (C) es
akkor vezessen 61, ha

pontok kbzbtit

, a C i es C. kbzi5tt a

cr

grafban vezet 41, de i<i< 1, eseten C A es Vo kbzUtt

-ben 61 nem haled. EgyszerUen ellen6rizhet(5, bogy igy
val6ban fat definialtunk. Most mindena pont melle
irjuk aC.graf azon pontjainak indexeit, amelyek Cj
ben vannak, tovabba azoket, melyek magasabb indexüV; -ben
vannak, mint

, es Cjontjaival UsszekUtUttek. Hamar be-

lathat6, bogy azon pontok, amelyek melle i-t irtunk, Fnek egy F reszfajat alkotjdk, es a graf pontjainak megfeleltetett reszfak egy olyan hipergrafot kepeznek, melynek

61grafja eppen

)

-43 Pelda

Az xz -nek megfele16

fa pontjai melle

)(31(7,X(.,

XI,

-t

irtunk.
Xy X

L
Ili

G$

)(-)1,
I

x4,x(

A fa-hi p ergrafok es merevkbrii grafok kbzbtt kimutatott
kapcsolat sugalmazza, bogy a fa-hipergrafokra Fidott algoritmusokat alkalmazni lehet merevkbrU grdfokra. KOnnyen lathat6,
bogy a F,

fa-hipergraf

(V,0 elgrdfjdban fUgget-

len rendszernek fUggetlen pont halmaz felel meg, 3: fUggetlen rendszerekre bontdsanak pedig V stabil halmazokra
bontasa. Most ha minden v e EV ponthoz egy

s(vi)

tame-

szetes szdm /stay/ van rendelve, akkor maximdlis sdly6
stabil halmazdt dgy kereshetnenk, bogy 14 B tete' alapjdn
elOdllitjuk azt a _hipergrdfot, melynek elgrafja eppen 5, es
erre alkalmazzuk a 12. -betel algeritmuse.t. Most kimondjuk a 12.
-betel megfelelOjet, es a 14 B tetel megkerUlesevel kbzvetlen
algoritrnikus bizonyitdst adunk.

-44-

15. TETEL

VIMMOMMIIM.1101.1:e1716

Sdlyozott merevkUril grafban stabil halmaz maximilis
sdlya megegyezik azon /nem feltetlen kUlbnb5z6/ klikkek
minimills szamival, melyek

minden v pontot s -szer fed-

nek.
BIZONYI24S
max.

min.

trivalisan ad6dik abb61, bogy stabil

halmaz kfiltinbbz6 pontjai kUlUnbOz6 klikkekben lehetnek.
max. = min.

A Dirac lemma alapjan a greS

pont-

jait lehet dgy indexezni, bogy v gazdag pontja legyen a
v i;

i,A 9

g Vo

e • • g

v

pontok altal feszitett (1 grafnak. A v: es

v . CT.-bell szomszedjai altal alkotott klikket jeliajUk
vel. A

graf f6klikk'einek nevezzUk.

klikkeket a

A fed6 klikkrendszer
aktualis

elkeszitesenel

az i-dik pont

sdlyit jelenti, kezdetben s=s.C a keresett

klikkek halmaza.

HGE

Cz-

15/1 algoritmus:

J
Minden vc

C•1T pontra

= max(0,
Az elObb meghatarozott sorrendben vágigmegyUnk a grif
k pontjan

es a j-dik lepesben megvizsgaljuk, bogy c„
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a v; aktu4lis sdlya pozitiv-e. Ha nem, a kbvetkez6 pontra
terUnk, ha pozitiv, 6gy a C 4 klikket s; peldanyban a fed6
klikkrendszerbe vesszUk,

es a C i -ben lev6 pontok aktu6lis

sdlyat s: -vel csbkkentjUk, de 0-n41 nem kisebbre. Az elj gras

vegen minden pont aktudlis sdlya 0 lesz, ami azt je-

lenti, bogy a vi pont legal4bb s i 6-ben klikkben van.
Az s .1CIsdlyd S stabil halmaz konstrukci6ja, 15/2:

C

6-

v- szomszedos

ponttal ?

S -ben

1.1).
S :

S

u {v )

Forditott sorrendben vesszUk a pontokat. A v pontot
akkor valasztjuk S -be, ha

04

-beli volt,

es vi nem

szomszedos az eddigi S egyik pontjdval sem.
Az S a konstrukci6b(51 nyilvan stabil. A 15/1 algo-

ritmus szerint, ha

C .E Cakkor

valasztott klikkben van, igy az

v3, pontosan
43)

s- darab ki-

egyenlOseg iga-

zolasahoz csumin annyit kell 16tni, hogy minden
klikk S -be belemetsz. Ekkor ugyanis

C -ben

C klikkjeit megszam-

Ligy, bogy megnezzUk az S pontjai bsszesen hany
ChS Ures volna,
es
-beli klikkben vannak. Ha

lalhatjuk
G

0 S, de 15/2-ben v-t S-bez kellett volna venni, mert
vf nem szomszedja j-nel nagyobb indexU S-beli Dontnaki 1
akkor v,
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2

2

1

2

3

0

1_-

0

3

Rfl

0

2

El

A minim6lis klikkfedes:

,
, vs-

6 klikkb6l

v3,

,

all,

a maximalis stabil halmaz:

sdlya szinten 6.

Llegjegyzes

A 15. es a kbvetkeze5 16. tetel szinten nvetkezmenye a
perfekt grafok elmeletenek

14

11 . Itt a hangsdly az algoritmikus

bizonyit6son van.
A 15. algoritmus speci6lis esetere, maximdlis meretU
stabil halmaz keresese • e F. Gavril adutt eljdrdst

Fil

- 47 A 15. -betel duellja a
16. TETEL
Sdlyozott merevkbrU grafban klikk maximalis sdlya megegyezik azon stabil halmazok minimdlis szdmaval, melyek kbminden vi pont legalabb s j -ben van benne.
BIZONYITAS

max.

min. , mert stabil halmaz klikkb61 csak egy

pontot tartalmazhat.
max. = min.
A maximalis sdlyd klikk konstrualasdra elOszUr F.Gavril
adott algoritmust, amely azon az egyszerU eszrevetelen slapszik, 1-ogy tetsz6leges klikk resze egy f6klikknek /megpedig az elObbi indexezes szerinti legkisebb indexU pontja
fOklikkjenek/. Igy a maximalis sdlyd klikk a k darab f6klikk kbzUl a legnagyobb. Az itteni algoritmus bar ugyanezt
a klikket eredmenyezi egyben a tetelt is bizonyitja, es persze megadja a minimalis stabil fedest.
A fed6 stabil halmazok

csaladjdt es a maximalis

sdlyd klikket /C/ parhuzamosan keszitjUk el. Ez a maximalis
klikk mindig valamely ponthoz tartoz6 fOklikk lesz. Lanyeges
megjegyzes, bogy az eljdr6s soran a mar c), Abe valasztott
stabil halmazokat is b6vithetjUk.
A j-dik lepesben megszamldljuk, hogy az addig kivalasztott stabil halmazok kbztitt htiny olyan van

/,

amely nem tartalmaz vi -vet szomszedos pontot. Ezen ftigt\
getlen halmazok kbzill min (s,s 4 )darabot a vi ponttal b6vitjUk. Ha sk sh volt, akkor a kbvetkez6 pontra terUnk.
Ellenkez6 esetben pedig s;-s;' darab dj fiiggetlen halmazt
vesztink,\-be; mindegyike az egyelemti v lesz. A
klikknek a v -hez tartoz6 f6klikket valasztjuk.

-48Az algoritmus blokkv6zlata:

k
:= 0
0

C

:=
S

;

SES

es

skiv i ) stabil )
halmazok kbzin min (J
\ 1
darabot b6vitstik a
-vet

?D
-hez vegyilk egyelemU
stabilkent fvi:i - t

s;--0-.1peldanyban.

Az algoritmus vegen minde6 v pont

si

S-beli halmazban

van. A bizonyitas teljes lest, ha bel6tjuk, bogy minden leper vegen az aktualis C

klikk staya megegyezik az aktualis

j elerszam6val. Ez csak arra a j -re jelent gondot, araikor
C -t

valtortattuk

fedese ut6n a 1 ii graf

/s:7s:/.

i

Mivel a j-dik pont le-

Aa
,4

pontok dltal feszi-

tett reszgraf/ minden v, pontja pontosan

s darab

6 -beli

halmazban van, csupan azt kell igazolni, bogy a

C

klikk mindent6 -beli halmazt metsz. Ha letezne

SE S ,

amelyre

cps= 0

Ci

, akkor vi -b61 /rn.erthogy az elgoritmus

sor g n S -t nem b6vitettlik a v -vet/ vezet S-be el, ami
epp azt jelenten6, bogy

C .ns p 0 .00E-11
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Megjegyzes
A merevkbrU grafokra adott algoritmusok nem teszik
feleslegesse a fa-hipergrdfra vonatkozOkat. Ha ezen alooritmusokat akarndnk a fa-hipergrdfokra alkalmazni, akkor
e13 kellene dllitani a hipergrdf elgrdfjat es a merevkUrLi
grdfokndl haszndlt indexezest.
2.4 Eldisz 4 unkt reszfa-rendszerek
A

fejezet utols6 reszeben egy F faT 4

• • F1/4j resz-

fa rendszer6ben taleahat6 paronkent kOzbs (51t nem tartalmazó
1 ,
resz rendszer irdnt Ordekl6dUnk. Most Fa fa eleinek
halmazat jelblje. Itt a maximum altalaban nem lest egyen16
a lefog6 61ek maximalis szamdval, amint az aldbbi pOlda mutatja, aholis az elOz6 szalm 1, mig az utObbi 2.

A probl6ma pontos megolddsanak a neh6zs6get jelzi,
bogy egy grdfban maximalis fUggetlen elrendszer nem tdl egyszertien megoldhat6 problemdja igen kbnnyil specidlis eset.
Ugyanis egy grdfnak megfeleltetUnk egy fa reszfa rendszeret
amelyben a maximalis elidegen r6szrendszer eppen a graf
maximalis fUggetlen elhalmazdnak felel meg. Egy n szUgpontd grafhoz rendeljUk az n+1 pontd csillagot, amelynek
kUzepe x c , t6bbi pontjax 4

, 6s a graf (v , ,v.)

elenek feleltessiik meg a x,x c oxi reszfdt.
Az elidegen /.fUggetlen/ reszfdk maximalis szamdt
jelnje V , az Usszes reszfat lefog6 elek minimdlis szdmdt
pedig

.

-

5C)

17. TETEL
Ha az T

, .

r6szfa rendaz erben minden F fa

legfeljebb M fokd pontot tartalmaz, akkor

BIZONYITAS
A rOvidseg es egyszerUseg kedveert nem algoritmikusan
bizonyitunk, a bizonyitas utan azonban megadunk egy algoritmust, amellyel megkonstrualhat6
feljebb 2 ))‘

V

elidegen fa

es leg-

minden fat lefog6 61.

Legyen F
ellenpelda /k is

minimalis elszamd fa, amelyre van

F4...

minimdlis/.

I% legalabb M±1 61b61 all. Ellenkez6 esetben
es az

-t

Fz

-vel kbzbs 61U fakat hagyjuk el T-b61. A maradek

-re

igy k minimalitasa miatt "3"- fad_

M

611e1 lefogl-atOk. Ehhez veve F legfeljebb
-nek kapnank M

V

MV -1L
M darab elet

61U lefogasat.

Legyen x a fa egy els6 fokd pontja, a bel6le kiindul6 61 e x . Tegyuk fel, bogy tetszOleges
excInF

,

igaz, bogy I

Fnry

,Fe fr

melyre

Ez lehetetlen, mert

hagyjuk el ex -t F-b61 es az of tartalmaz6 fak mindegyik6b651. Mivel

') es

'17 nem

valtozik, ellentetben vagyunk F

minimdlis valasztasaval.
3.

A fa akarmely x c pontjat61 legtavolabbi X pont

fokd, es rendelkezik a 2.

1

-ben leirt tulajdonsaggal, es

mivel 2.-ban ilyen pont letezeset kizartuk allitasunk igatetel bizonyitdsa is keszen van.
e, masik vegpontja legyen y az x o -b61 y -ba

zolasa , ial a
Az

vezet6 15.t utols6 61e pedg f . Az y-b61 indul6 f-t
nem hasznal6 utak, (x 0 ,x)dt maximalie valasztasa miatt egyetfa
allnak. Igy barmely ex -t tartalmazO
len elb61

-

az

f 61t

51 -

is tartalmazza, mert

F -ben minden pont foka

legfeljebb M, 6s .1% az 1• alapjan lega1abb M4-1 61b31
611.[J- 1-1

1

Maziazzaill
Az

allitas nem 6lesithet6;

csillag, 11' alljon az bsszes M

F legyen egy 2M-1 61U
61U r6szcsillagb61.

. 1, r M

Most

Uvetkezmenv
TetszOleges grafban egyrbgzitett feszit6 fahoz tartozó alapkbr rendszerben
ValOban, az alapkbrbk

V

fan

61ei kUldnbOz6k, a fakban

pedig utakat definialnak, igy az el6z6
esetre

te:telt

ken M =

2

a1kalmazni.

Az algoritmus blokkvaziataban r jeloli az elidegen

fak halmazat, L a lefog6 61ek halmazat:

xc tetszoleg s pont F-ben
-t61 legt6volabbi x.

= Ft, \ e minden i-re

VELE

KUldnfele tetelek a kombinatorika terUleter61
Ebben a fejezetben a kombinatorika nehany ismert es neh6ny
dj tetelere adunk algoritmikus bizonyitast.
3.1 Kbrmentes hiperordfok
El6szt51- egy LovasztO1r9i szarmaz6 -be-belt eatalanositunk.
Jelnje I az J:1,2,.

indexhalmazt,0.)egy hipergri-

fot, ahol

It EC:V} a hiperelek csaladja.

18A TET)L /Lovdsz Lasz1(5/
Akkor es csak akkor letezik egy olyan kbrmentes $,(V,1)
graf, amelyre
•

11,(0.
k•

. '

(a
i U E. > Ij1+1
Lc)

j
,

/

i

} es

b)
C
E.
L
--:-

minden

04 J C I

eseten.
A tetel dltalanositasahOz a kbvetkezO definici6 szUkseges.
DEFINICIO

Legyen q >1 termeszetes szElm. Azt mondjuk, bogy kUlUnbbz6
hiperelek egy A 1I ,A,...A 9 csaladja /p iper/ kbrt kepez, ha leteznek x i ,x,...x9 pontok, melyekre
Ai

,
)c ci

xi.}CA

Megjegyzes

Egy hipergraf a definici6 alapjdn eppen akkor ktirmentes,
ha a hipergr6f asszocieat paros grafja kOrmentes.

- 53 perel6hez egy
1 termeszetes szamot.

1?.TETEL
Akkor es csak akkor letezik egy olyan0

kbrmentes

hipergraf, amelyre
{F ;

€

I }

es

1P 1 = k

11- (- E
( k -

I U E

/2/

ha

LeD

0-A JC.

minden

I

Le.)

eseten.
B7'.zonyita2

A feltetel szUkseges. Ha valamely J C I index halmazra egyenlOseg allna, akkor ezen resz-hipergrafhoz asszo-

cialt paros grdfnak legfeljebb Ji+ )
volna.

Eg,„

k

- 4=2

k

pontja

Lt1

alt kivalasztva

pontil grafb61

biztosan kapnank kUrt.
Az elegend6seg bizonyitasara adand6 algoritmus
tetsz6leges VV,) hipergrafra vagy megadja a kihipergrafot, vagy a feltetelt megvant tulajdonsagd VV,t)
sert6 J indexhalmazt. Ehhez szUksegUnk van a Hall tetel

kbzismert altalanositasara.
Lemma /M.Hall/
hipergrafhoz akkor es csak akkor leteznek
olyan

G4 ,G,

paronkent diszjunkt halmazok, melyekre
—
C

es

-54ha
/3/

U E• L;>-'

-1) minden 0 ,6 J C I
L63

eseten.

ElOszbr megprebaljuk a j61 ismert altern6.16 utak mOdszerevel ezen

halmazokat megkeresni. Ha ez nem lehetseges,

akkor /3/ nem teljesUl f igy /2/ meg kevesbe. Ezert tegyilk fel me tal gituk az elObbi G

.

halmazokat. JelUlje

G = V\ GLEI

Ezutan megkonstrualunk egy XC V

halmazt es egy JCI

indexhalmazt es ezzel parhuzamosan az Fi hipereleket. Az
aktu g_lis J azon i indexekb61 all, melyekre
nem konstruiltuk meg, az aktu6lis

X . = Uy G4.

Kezdetben legyen X = V \ G e
ben, amig J =

CO,

F 4 -t meg

es J

. Minden lepes-

eldbntjUk letezik-e olyaE hiperel, amely-

hez meg nem rendeltUnk F i aat /azaz i( J/ es

X. Ha

nem letezik ilyen hiperel, akkor az aktu6lis J

ihdexhalmaz

megserti a /2/ feltetelt. Ugyanis
E- X

=

0 G

amib6l

U El i = E ( -1 )
ici
Ha viszont az elObbi tulajdonsagd E t letezik,akkor
legyen z

E\ X tetszOleges pont es defini4.1juk az dj F -t:
F.

GLi{z)

Ezutan az X halmazt csbkkentjUk.

-vel, J-t pedig {i}

vel. Ezt az eljairAst mindaddig vegezzUk, amig vagy J megserti a fe1tetelt, vagy Uresse yank.
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Az algoritmus blokkvzlata:

X -. --, V \

[r

J----

-----------------

_,1

J megserti a
/2/

1

feltetelt

A
VEGE

._
X

F.

z

abol ze ELn X

Az algoritmus 6s a

-betel 6rv6nyess6g6bez

6riznUnk, bogy amikor az algoritmus JØ

azt kell

-nal

fejez6dik be,

/az abraban a B VEGE kimenet /akkor a konstrualt
hipergraf kielegiti a

-betel kikt;t6seit.

Az 1Fk=k , 6s FEz

kivansagok teljesUlese az algoritmus mUkbdes6b61 rOgtbn leol-

vashat6k.

A k5rmentess6g pedig annak a kbvetkezm6nye, bogy

al algoritmus soran egyik

F konstrukciNanal sem keletke-

zett kbr,hiszen mindegyik aktualisan elkaszitett F, az addigiak uni6jaba1 egyetlen pontot tartalmazhatott /az aktuails z-t/.Lirmi
Az el6z6 t6tel alabbi ktivetkezm6nye egyfajta hiperr6tf
szinez6sre ad konstruktiv lebet6s4get. Jelblje M a k szamok legnagY obbikat.

-56TETEL /LOV4sL L[9] /

/2/ feltetelt kielegit6 14V,T)hiDergriif pontjait meg lehet dgy M szinnel szinezni, bogy mindegyik
elben legyen k; kUlbnb6z6 szin.
BIZONYITAS es ALGORITMUS
Az el-Obbi konstrukciat kibOvitjUk: azzal_parhuzamosan
v gezzUk a szinezest. Az M-fele szint az 1,2,...M termeszetes szamokkal jelbljUk. G e pontjai legyenek I-es szinUek.
Valamennyi megkonstrualt

-nek az addig konstrualtak uni-

6javal egyetlen kbzbs pontjuk lehet, az aktudlis z, aminek mar
van szine. Az F- tUbbi pontj6,t szinezzUk egym6sból es a z
szinet(51 ktilbnb6z6 szinekkel az M szin kOzUl. Az U F

-ben

nem szerepl6 p ontok szinezese tetszOleges.airl
A 19. tetel alkalmazasakepp konstruktiv bizonyitg.st
adunk Lindstrbm tetelere/.
TETEL /B LindstrUm/
Ha egy 1((V,E)hipergr6fbanIV 1>-(s-1)1E1 valamely s termeszetes szamra, akkor pontjainak letezik s parondgy, hogy tetszO-

kent diszjunkt reszhalmaza ,
leges

hiperel vagy mindegyiket metszi yegy egyiket sem.
BIZOMITAS

Az egyszerUseg kedve4rt a bizonyit6st indukciOval
mondjuk el, de a vegen algeritmust adunk. Vizsg6ljuk meg,
Irlasztas mellett telje-

hogy a KV,Ohipergr6fra

sUl-e a /2/ feltetel. Ha igen, akkor a 19. tetel szevint
a hipergraf pontjai s osztalyba sorolhatOk dgy, bogy mindegyik hipereI messe mind az

s

kielegiti tetelUnk kikbteset.

oszt6lyt. Ez az s osztily

- 57 A /2/ fel-betel nem teljesUlese azt jelenti,
1c_tezik egy

O JC I indexhalmaz, amelyre
! .0

(s•1) i Ji

I

Termeszetes a tete]_ feltetele alapjan
I\ J

hogy

Tekintsilk a

indexhalmaz a.'ltal meghat6rozott reszhipergraf

V\ J E L es EIN1-)
L-trl

alhipergr4rjat, amelyben

Ezen hipergrafra a tetel feltetele ibmet teljestil, hiszen
IV i I

!VI

ft • 1J !

I EI

—

1J I

IV I > (s-1): 3E,

es

bsszeftiggesekb61 kbvetkezik,
I

ho-gy

!JO =

V' 1>i(s-433---(s-1)

.

Igy az indukcias felteves alapja.n. a AV:-.1hipergr6fban

letezik s halmaz,V 1

, .. . Vs melyek paronkent diszjunk.-

tak, es tetszOleges E•E€ vagy mindegyiket metszi vagy egyik.et sem. .A.zonban ezenV, 1

,

eredeti0Ohipergreira is, hiszen

halmazok jek lesznek az

E\t_i e halmazok

mindegyiket61 diszjunkt.
ALGORITMUS

A 18. tetel algoritmusat alkalmazzuk a 19. tetelnel leirt bOvitesse1. Ha az algoritmus B-ben vegz6dik akkor az
el6allitott

V4 VI • V4, halmazok kielegitik a kivant

tulajdons6gokat. Ha az algoritmus A-ban vegz6dik, akkor
megad egy /2/ feltetelt megsertO

J indexhalrnazt.

Ezutan ti.5rUljiik a hipergre'lbel a J ,-4beli indexenez tar-

toze hipereleket, valamint ezek pontjait. /A bizonyitEls
alaDjeln set, a ponthalmaz sem a hiperelek halmaza i.gy nem vailk Liresse/. A csOkkentett hipergr6fra most ketdjiik e161r51
nn

.1i4v4At.1

58 A 18. tetel utols6 alkalmazdsak6nt, megvizsgeljuk, bogy
tisszefUgg6 grafnak p ontosan mikor letezik olyan feszit6 fdja,
melynek fokszdmaira bizonyo ,, p ontokn61 als6 korldtot irunk
e16. Termeszetesen a kerdes altaldnos megv6laszoldsa nem remelhet6; ha ket pontnal 1, a tbbbin:-"1 2 a fokszdmra dolt
else korldt,

akkor a keresett

fa ep p egy Hamilton

tit.

Ha vi-

szont csak egy stabil halmaz pontjaira teszUnk korldtozdst,
a kerdes megvalaszolhat6.
21. TkEL
Legyen

S,..+4,sL,...s0 a

egyszerU UsszefUgg6

graf pontjainak egy stabil /=fUggetlen/ halmaza. Minden
s.

S

p onthoz rendeljUnk egy k H l termeszetes sz6mot.

y -nek akkor es osak akkor letezik egy olyan F feszit6
fdja, melynek minden s {: -ben a foka legaldbb k
tetsz6leges S reszhalmaza a grdfban

,ha S
- 1)+

1

ponttal szomszedos.
BIZONYITAS
A feltetel szUksegesseget, nem nehez ellen6rizni, az
elegend6sgehez megadunk egy erd6t,ami a fokszam feltetelt
kielógiti

ez feszit6 fava kiegeszithet6. Az erd6 S-beli

es S -sel szomszedos pontokb61 fog dllni. Az

szomsze-

dainak halmazdt jelUlje E. Mindegyik E:nalmaznak megadunk egy k. elemU F reszhalmazdt d gry, bogy minden
-t ezen 11 pontjaival bsszekbtve Urmentes grafog kapjunk. Ez eppen akkor teljesUl, ha az F hiperelekb61 6116
hipergrdf nem tartalmaz hiperkbrt. Igy eljardsunk az, bogy
elkeszitjUk S szomszedainak halmazdn a 1t(y4,41/)hipergrElfott
E.

t I /, e's alkalmazzuk a 18. tetelt /illetve a]-

goritmust/. TetelUnk felt6tele e p pen a /2/ feltetel
teljesUleset jelenti. /Az S halmaz az I incex halmazanak
felel meg./

-593.2 k-Osszefii 076 __Ofok felbontasa
meretil bsszefLigg6

E pontban egy k-bsszefUgg6 grdf adott

reszgrafokra tbrten6 fe1bontasdra vonatkoz6 Oltalanos sejtós
hdrom specialis esetet, bizonyitjuk be. A sejtest egy gyengebb es egy erOsebb formdban fogalmazzuk meg, de ezel6tt emlekeztettink

a

k-bsszefUgges definici6jdra

egy

graf akkor k-UsszefilzLI, ha akarmely j /0 j < k/ pontjdt
elhagyva UsszefUggO grOfot kapunk.
1. SEJTES
Legyen

egy n szbgpontd k-bsszefUgg6 egyszerU

irdnyitat1an grdf, tovabba n l ,n ) ,...n

olyan termeszetes

szdmok, melyek bsszege n-et nem haladja meg.
megadott

pontjaihoz letezik

diszjunkt (t A4 ,

tetszOlegesen
k paronkent

y

( am' L)

reszgrdfja, melyekre
OsszefUgg6

/4/
v. E

2. SEJTES
Legyen yV,€) n szbgpont6 k-bsszefUgg6 grdf, n
termeszetes szdmok, melyek Usszege n-et nem haladja meg.
Ekkor letezik (r-nek
reszgrOfja, (1,,
I

V

k paronkent diszjunkt UsszefUgg6
t 232
n

.Ejmelyekre

.

LaaLImala
Az 1. sejtesben a k-OsszefitTgesnel kevesebb nem mondhav,_41 a grafot szetvOgja, es az egyik
te. Ugyanis ha 01
t j
komponens mondjuk m

pontot tartalmaz, akkor ezen komponens-

= 1 , n„ =m+1 vOlasztds
b61 veve v t -t, n.. n t =
mellett a kivant felbontas nyilvdn nem csinalhat6 meg.
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Az 1. sejtes kette5, a 2. sejtós egy specialis eset6t bebizonyitjuk.
22.TETEL

AlwalewOl...7.1•Ireetri

Az 1. sejt6s k = 2 esetben igaz.

BIZONYITAS
A kbzismert Menger [1] -betel specialis esete az
lemma
2-bsszefUgg6 grafban barmely ket pont kbzUtt vezet
k6t, v6gpontjait61 eltekintve pontidesen fit.
Feltehet6, bogy n + n i = n. A t6tel allitasan61
kicsivel tbbbet jelent a
lemma

07

Ha q 1 1 ,€),

(ILOT I E )

C -nek diszjunkt OsszefUgg6

reszgrAfjai, v i V, , v l E V .

6s 1Vti> 1 , akkor

V V1

nek van olyan v, -t61 kUlOnbOz6 x pontja, melyb61

-be

vezet 61, 6s I -nek nem elvag6 pontja.
A 2. lemma

ismereteb(51 a tetel azonnal kOvetkezik.

Ugyanis az egyetlen v i pontb6l 6116 (b -b61, 6s a
v4

9,, -b61

ttirl6s6vel keletkez6 ( 1 r6szgrafb51 /ami bsszefUgg6/

kiindulva egymas utan atvehetUnk -b61 v t61 kil16nbbz6 pontokat
bsszefUge

(4.4

— be dgy, bogy minden 16p6sben thy Ct

maradjon. Ezt tsJz eljarast eg6szen addig folytat-

juk, amig C 4 pontjainak szama

n4

lesz.

A 2. lemma igazolasahoz felhasznaljuk az ismert tenyt,
bogy tetszOleges

graf blokkokb61 all, 6s ha van legalabb ket

blokkja, akkor van kett6 olyan is /v6gblokk/, melyek a
grafnak csupan egy elvag6 pontjat tartalmazzak. Ci,,eset6ben
a ket begblokk kbzill az egyik legalabb olyan, bogy vagy nem

- 61 tartaimazza vL -t vagy elvig6 pontk6nt tartaimazza. Ezt
a blokkot, illetve ha c z egyetlen blokk, akkor azt, jelbljUk
B-vel. Legyen x B v v -tel kUlOnbdz6 pont. Az 1. lemma
szerint x' 6s v l ktizbtt vezet k6t pontidegen ut, melyek
kbzUl az egyik biztosan nem hasznalja v l -t illetve B
elvag6 pontjat. Ewen tit utols6 B-veli pontja x olyan teha't
hogy x -b61 vezet 61 -be, x 4 2.7 nek nem elvag6 pontja
6s x

xr,

• F-1 Eli El

Megjegyz6s
Az itt leirt bizonyitas algoritmikus, alkalmazhat6
konkret 2-bsszeftigg6 graf felbontasara. Nem kell ehhez mas,
mint egy graf v6gblokkjanak, valamint ket pontja kbzUtt vezet6 ket pontidegen tatnak a megkeresese.
y.

Megjegyz6s
A t6telre, ha az algoritmikus ig6nyekt61 eltekintank,
igen rtivid bizonyitas adhat6, felhasznalva azt a kbzismert
t6nyt,

bogy legalabb 3 pont6. 2-bsszeffigg6 graf tetszCleges

616t vagy elhagyva vagy esszehtlzva is/net 2-bsszefUgg6 grafot
kapunk. Ennek ismeret6ben 61szam szerinti indukciOval dolgozunk. n = 2 -re az allitas trivialis, n> 2 eseten egy
v 4 -h61 kiindul6 61t tekintUnk, melynek masik vege nem v t .
Ha ezt elhagyva 2-Osszefilge marad a graf, akkor az indukn / valasztassal alkaimazzuk, ha az 61t bsszeci6t n
htizva kapunk 2-UsszefUgg6 grafot, akkor n; -1,
tassel alkalmazzuk az inoukci6t.
23.TETEL
Az 1. sejtes tetszOleges k--2 eseten n4=
= 9

xl.;n -2(k - 1)

valasztas mellett igaz.

BIZONYITÄS
A tetelt mas alakban is megfogalmazhatjuk. Ha !Vi .- 2k - 1,

- 62 -

letezik

akkor

olyan

pontokra U16 /k-1 elU/

pontidegen elrendszer /fUggetlen/, melynek vegpontjait
elhagyva /es persze az ezekkel szomszedos eleket/, a megmarad6

graf

dsszefUgg6

es

tartalmazza

El6szbr beldtjuk, bogy a v 414,
getlen elrendszer. L

p ontok

-t.

,...v)1-1

pontokra Ul fUg-

halmazat jelbljUk A -val. A

le-

Hall tetel szerint-ilyen fUggetlen elrendszer akkor nem
tezik, ha van egy A iCA

j elemU halmaz, amely csak j - 1

A -n kivUli ponttal szomszedos. De ekkor ezen szomszedok az
A \ A4 pontjaival egyUtt egy k-nal kevesebb pontb61 6.116
elvdg6 rendszert_alkotnak, hiszen A4 tetszOleges pontjat
elvalasztjak v, -t61, es ez ellentmondasban van a grdfra
kikUtbtt k-bsszefUggesi feltetellel.
Lemma
l'asszefUgg6 reszgraf olyan,

Ha

es

v,c

hogykl<n, ,,

pontjainak elhagyasaval keletkez6 grdfban A -ra

teljesUl a Hall feltetel /azaz letezik A -,ra U16 pontidegen elrendszerOCcban/, akkor
ja, amely

1/\(-Vu

A)halmaznak van olyan pont-

V -val szomszedos,

es

amilyet V\(V,, U A) -b61

tbrblve, meg mindig teljesUl A -ra a Hall feltetel.
Ha a lemma igazsagat belattuk, a tetele mar kbnnyen
adOdik. Ugyanis az egyetlen v h pontb6l 6116 VOsszefUgg6/ reszgr6fb61 kiindulva, a lemma alapjan ( h, -hoz
egyre djabb pontokat csatlakortathatunk dgy, bogy a maradekban

A

-ra Uljbn pontidegen elrendszer. Ezt az eljarast

mindaddig folytatjuk, amig

elemszama n 1, nem lesz.

a5\(, -ban

A lemma bizonyitesahoz legyen
A

-ra U16 pontidegen elrendszer. Az e egyik vegpontja

a masikat jeltajUk b -vel. Legyen tovabb6 a
V ti A -beli szomszedjainak halmaza Z

, es

v,

reszgraf

-63—
B

,bt
B

S = \

V feltett elemszama miatt S nem tires. Ha
marls keszen vagyunk; egy xe
tUnk. Igy

snz pontot

snz

14, -hoz vehe-

0.

snz

Egy S -b61 kiindul6 Rltern616 dton olyan utat ertUnk,
melynek els6 pontja S -bell, az utols6 B-ben van, paros
sok 611061 611, es felvdltva hasznal elt a tekintett
61_

=

...e ti _flia-getlen elrendszerb61 es azon kivii l

{el

-r61.AzSbaltern6d éhetB-bliponk
halmazat je101je Bs , ezeknek az e l ,e 1 ,...e eleken vett
szomszedjainak halmazat pedig As .
Allitas
B

nZ

0
BO halmaz k-1 pontot

Ellenkez6 esetben

,
tartalmaz, de feltetelUnkkel ellentetben minden tiro es
Bs u S kbzOtt vezet6 utat lefog. Val6ban,

vv -b61 el csak

-b61 sem vezethet el AN, A -be,

Z U A -be mehet,

ós Su

mert akkor lenne

Bs -en kivizl

S -b61 altern416 (ittal eler-

- 64 het6 pont.
Legyen xE ;(),7, tetsz6leges. Az x-et

letezik egy A -ra U16 fUggetlen 61-

venni V,, -hoz, meet
rendszer

hozza lehet

rely x-et nem hasznalja. Ezt dgy le-

het megkonstrualni, bogy az S -b61 x -be vezet6 alterng16
dt ment4n kicsereljUk az

f'tiggetlen elrendszerben

levO

eleket/ az alternal6 dt esfszimmetrikus differenciajat
kepezzUk/.000
Az algoritmus blokkvazlata a bizonyitas jelbleseit hasznalva:

6

=je

ez.,/ ...e

A-ra U16 fUggetlen 61rendszer el6allitasa

S : = V Z

= V H szomszedjai
V \ A -ban

Letezik S-1061 Z-be

Bi : = az S-b61 alter-

alternal6 dt

nal6 dton elerhetO
L.pontok B-ben

IV,,i<n

?
I:
VEGE

Az alternal6 dt men-

As :=Bs

ten csereljtik t' 1_-t,

szomszedei

es az dt Z-beli
pontjat tegyUk V

vegt

-ba

menti

A graf nem k ossze-

fUgg(5,ku(\lls) k-1
pontd halmaz elvag6.
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24. T.11131,
A 2. sejtes tetsz6leges k 2 -re, n

3

/i = 1,,

.,k-1/

tetsz6leges valaszta',s mellett igaz.
BIZO7'ITsiS
FeltebetjUk, bogy n 2, mert ha valamely i-re
volna, akkor egy tetsz6leges pontot

radek graf(k-1) -Uss

= I

-nek valasztva a ma-

69 igy indukci6 alapjdn keszen

volnank.
Indukci6 ala p jan feltehetjUk, bogy a

44/10 ,CpsszefUgg6

(

,

( VL,

E L)

paronkent diszjunkt, rendre

rendelkezesre allnak.

pontd reszgrafok mar

Lemma
Ha

VO: V olyan ponthelmaz, amely

grafot feszit es Iro<n k

-ben bsszefUgg6

tovabba leteznek V\ Vi -ban

Vl ' V1' ...Vtl--4 paronkent diszjunkt bsszefUgg6 reszgrafot feszit6 halmazok, melyekrelVj. n i /i.1,...,k-1/ akkor letezik olyan

xE V \ VL amelyb61 vezet

V. -t kibOvitve, az dj V\ VI, -ban
elObbi tulajdonsaggal bir6
A lemma

el

-ba,

es amellyel

meg mindig leteznek az
;

4halmazok.

igazsagab61 a tetelóre mar kbanyen kUvetkeztet-

hetUnk; a lemma el6tt kimutatott

Vio halmazokb61,

es egy tetszOleges ezekt61 diszjunkt OsszefUgg6 grafot feszit6 /esetleg egyelemU/

halmazb6l kiindulva a lemma slap-

jan V -t mindig egy dj pont hozzacsatlakortatasaval egyre
nbveljUk, hogy tovabbra is letezzenek V \ Vi, -ban a fenti
halmazok.

tulajdonsagd /leoesenkent valtoz6/
Az eljarastIV I,

ncig folytatjuk.

A lemma bizonyitasahoz jelUlje S
a V1.

halmazat. He zns

V\LiV

, Z pedig

0 , marjs keszen

vagyunk; egy xc sn Z pontot V4_- hoz vebettink.
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na

Mindegyik harom pontd bsszefUgg6 graf tartalmaz egy ket
b61 a 115 utat. A h6rom pontd V. -ket ezentdl egy ket 611361
6.116 dtnak tekintslik es az esetleges harmadik 611e1 ne tbrOdjUnk. /Ekkor mindegyik

/ i

1,2,...k-1/ egy kett6

vagy egy 61'061 6116 dt, meiyeknek ket vegpontja van esIVJ=3
eseten van egy kbzeps6 pontja/.
Az S pontjait jelbljUk meg zOlddel. E1j6rasunk-sDran
ameddig csak lehetseges, kiv6lasztunk meg nem valasztott
-ket /i< k/ az al6bb leirt szabaly szerint, es egy kiv6lasztott V , mindket veget megjeldljUk zblddel /a kOz4ps6
pontjat soha/. Egy V i utat akkor v6lasztunk ki, ha vagY
kbz6ps6 pontja zbld ponttal szomszedos, vagy
mindket vege zbld ponttal szomszedos.
/Ha peld6u11V I =2, akkor V: csak a 2. feltetel alapj6n
lehet kiv6lasztott/. Az eljaras b1okkvazlataban Z e az aktu6.1is zbld pontok halmaza,lt a kivalasztott V . utake:
1
SY/1 V

•••V

: = S
= 0

K- Van olyan Vc:- V N\1,1,:, --..
melynek kbzepe Z d -bell
ponttal szomszedos?

7,•: 4W),ket vegpontj
"Vi i, : =-V.IL U {V

1
I
...)

Van olyan 11' VN\ Irk:L

melynek mindket vege
Z-s -belive1 szomszedos?

-67Palitas

MeMawareNeWevetomag.....11

Az eljdras v6g6n

knz

0,

azaz

-nak lesz

zbld szomszódj.
Ha nem igy

volna, akkor jelblje K 1 a kivalasztott

-bell/ 3 Pont: utak kbzeps6 pontjainak halmazat.
A nem vdlasztott utak k5zep6be zbld pontb6l egyaltalan nem
vezet 41, kUlbnben 1, elapjan
volna,
tovabba v6gpontjaik kbzUl is legfeljebb csak az egyik szomszedos zbld ponttal, mert ellenkez6 esetben 2, alapjan
kerUltek vo1na1 -ba. Ezen "egyik" vegpontok helmazat
jelblje K 2, . A K K 4 UKI halmaz legfeljebb k-1 pontot
tartalmaz, mert mindegyik V -b61 /i< k/ legfeljebb egyet.
De igy a k-5sszefUgg6s6gi felt6telUnkkel
tottunk,

ellentmondasba jur

hiszen K elhagyasaval zbld pontb61 nem zbldbe 61

nem vezet: valOban Z nz

0 indirekt feltev6sUnk azt

jelenti, hogy Z -b51 Vti -ba nem vezet 61. AINL-beli
utaknak a konstrukci6 alabjan csak egyetlen pontjab61 mehet
zbldbe 61, de ez a pont K 1 -ben van.

Az allitas igazolasa utan, "a kbnnyebb hivatkozas 6rdek6ben

16v.5 utakat indexeljUk at dgy, hogy az inlex

e(7--bakern6ssorszamatjelentse.LegYenxeZ-nZ a
leghamarabb megzblditett pont.
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Allitds
Az x pontot Ve y -hoz

lehet csatlakortatni.

Meg fogjuk mutatni, bogy az x-et Vt, -hoz v6ve hogyan
lehet a

-ket atalakitani. Az x

x i -et

tehat vegyUk

hoz. Ha x 1 1T -bell volt, akkor vagy a V , kbzep4b(51, vagy
L4

a mdsik v6g6b61 vezet 41 valamely
vegpontjabal, ahol
vegyUk

el

A .*/ tit xL

i < i 4 . TbrbljUkN i -b61 x 4 -et 6s

hozza x z - t. A kOvetkezO 16p6sben hasonl6an jarjunk
helyett i, -vel:

-nek vagy a kOz6ps6 vagy

az

-tO1 kUlOnbOzO vegpontjabcil vezet valamely V.

/0):, /

tit egy x 3 vegpontjAi-oz 61 ii,_<13/ .

-b61

tbrbljUk az x, -t 6s vegyUk hozza x 3 -t. S.i.t.
Az eljdrast addig kell folytatni, amig az aktualis
dt kbz6ps6 vagy x i -t61 kUlOnbbz6 v6gpontjab61 egy S -bell
-b61 tbrbljUk xt -t 6s
x ci4 ponthoz vezet 61. Ekkor

LiEJ

hozzavesszUk

A leirt eljarast egyszerU peldan szem161tetjUk.

N
V'
X 0-- -
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3.3 Grafok eleinek iranvitAsa
KUlUnfele teteleket fogunk igazolni ir6nyitatlan gr6f
eleinek bizonyos felteteleket kielegit6 iranyitasar61. Regi

es

egyszerii a
25. TETEL

elt

Tetsz6lege5Q4el.yage

nem tartalmaz6 graf

i-

rdnyithat6 dgy, hogy pontjainak akarmely val6di reszhalmazd-

b61 vezessen ki 61.
BIZONYITÀ3
A fenti tulajdonsag6 iranyitas epp azt jelenti, hogy

CV,E graf

az iranyitott

er6sen Osszeftige. A klasszikus

/le-

bizonyitds konstruktiv: kivalasztunk elOszUr egy kiirt
teziki

es

evt kUrbe iranyitjuk. Az altalanos lepesben pedig

kivdlasztunk egy olyan v' pontot, amelyb61 kiindul6
mindegyike

meg iranyitatlan.

elek

A v-1361 az iranyitott 611e1

szomszedos pontok halmazahoz vezet ket eldiszjunkt t /el-

vag6 61 mentesSeg

fele,

61-Menger/. Az egyik dt

eleit

a pont

a masikat ellentetesen iranyitjuk. Az eljaras vegen a

megmaradt iranyitatlan elek

iranyitasa

tetsz6leges.

Az alabbi lemma szinten a 25. tetel bizonyitasat jelenti.
Lemma
Egy
tott

es

cr(v, t )

elvag6 elt nem tartalmaze kevert /iranyi-

iranyitatlan elt tartalmazO/ grafban, ha nines

elek mindegyike iranyitott,
graf tetsz6leges iranyitatlan

olyan V C V , amelybe befut6
espedig V : fele, akkor a

elenek valamelyik

iranyitasa utan ez a tulajdonsag megmarad.

A lemma felhasznalasaval a 25. tetel kUnnyen adOdik ;
a

graf eleit

uetsz6leges sorrendben veve a lemma alk-lma-

zasaval a keresett iranyitast megkapjuk.

- 7 0 A lemma bizonyit6s6hoz legyen e iranyitatlan 61
ket vegpontja a es b • Ha az (a, b ) irellyitds nem jó, akkor V -nek letezik AUB particiója, amelyre a E A
bE B es az e kivetelevel mindegyik A es B kbzbtt
halade 61 iremyitott B fele. Az A es 13 kbzbtt a feltétel szerint nem csak az e 61 vezet, hanem mondjuk eda0b4
is. Ha indirekt feltevéssel e ellentetes iranyite:sa is
rossz, akkor letezik V-nek X U Y particiója, melyre

b

E

a Y es az X , Y kbzbtt vezet6 elek az e kivetelevel Y

fele ire,nyitottak.

Allitas
A C X vagy BO Y egyike nem Ures.
EllenkezO esetben a

Y, b4 E. X volna, szemben Y-ra tett

feltevesUnkkel.
Most viszont a V'. V\(A ñ

halmaz ellentmond a lemma

feltevesenek.LL
26.TETEL
EgyL(V,t)elv6g6 elt nem tartalmaz6 iranyitott greifban

Cr egy minim6lis /nem cs5kkenthet6/ olyan elhalmaz, amelynek
minden 616t iremyitatlanra cserelve a graf er6sen bsszefUg-

Ove valik, akkor az e -beli elek iranyanak megfordit4s6val er6sen bsszefUgg6 grafot kapunk.

X,
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EtaiatmaL
kevert gr6f akkor er6sen bsszefilge, ha tetsz6leges
a,b pontpdrjdra a -b61 vezet b -be ellentetesen iranyitott
elt nem hasznale dt.
BIZONYITAS
,

(-1/0/j) jelolje az, Er -ben lev6 elek irdnyitdsdnak elhagydsaval keletkez6 kevert grdfot. Alkalmazzuk F r, eleire egymas
utan az el6z6 lemmdt. LegvegUl egy erOsen bsszefUggo,v L 4 grdfot kapunk. A tetelhez azt kell ldtni, hogy

-ben mindegyik

(, -beli

-ben. Va16-

61

ellentetesen van iranyitva mint

ban, ha e 03,bke tetszOleges, az E minimdlis vdlasztasa
miatt letezik
b € B,

V -nek olyan

AUB partici6ja, amelre a

E

A,

A,B kOzbtt mindegyik el B fele mutat, es ezen

elek kbzbtt rads E - bell nem szerepel. Mivel
szefUgg6, e

irdnyitdsa
->, _‘

er6sen Osz-

szliksegkeppen (b,a).L_El I

Legyen az CA,V (L.pisszefligg6 irdnyitott grdf ket pontja
t es s. Tegytik fel, bogy

t-b61 s -be nem vezet irdnyi-

tott dt. Minimdlisan harry 61 irdnyitasat kell megforditani
ahhoz, bogy t -b61 el lehessen irdnyitott dton jutni s -be?
DEFINICIO

Legyen XUT a graf pontjainak olyan partici6ja, amelyre s a S,

t E

T

es az S,T kbz6tti elek mindegyike

S -b61 T -be mutat. Az S es T kOzOtt halad6 elek halmazdt

iranyitott s-t vdgdsnak nevezzUk.
27.TtTEL
Az elidegen s-t vagasok maximdlis sz6ma egyen16 az

irdnyitott s-t vagdsokat lefoge elek minimdlis szamdval,
Megjeazes

Azert erdekes szdmunkra az irdnyitott s-t vagasok

72 maximalis szima, mert mindegyikb51 egy 61t legaldbb meg kell
forditani, ha t -b61

irdnyitott dton s -be akarunk jutni.

BIZONYITitS

Max.

min. trividlis. Az ellenkez6 irdny6 egyenl5t-

lenseg igazoldsdhoz szukcessziv elkeszitjUk a
pdronkent diszjunk ponthalmazokat. G c azon pontok halmaza, melyekb61 vezet
G t, =

s -be iranyitott dt.
x

x-be vezet 61
-b51)

G L , 4 .{x

xe. V\ GU

x-bOlvezet

iranyitott dt Ge. )
A gr6f bsszefUgg6, igy s berme van valamelyik G.-ben,
mondjuk G m -ben /m .,1/
Allitds
Lezteik m darab pdronk6nt 6lidegen irdnyitott
m6gpedig

S-. G ,

1*"UG.

T,.

s-t vagds,

/Os im-1/.

Val6ban, a konstrukci6 alapjan G . -b51 csakC ,,-be vezethet 61, igy e vdgasok diszjunkt irdnyitott s-t vagdsok.
Allitas

A konstrukci6b61 kbnnyen leolvashat6, hogy tetsz6leges
xc G j pontb61 vezet

s-be olyan nem irdnyitott dt, amely-

nek i darab 61e ellentetesen van iranyitva.
Ezen utObbi dllitds alapjdn t -h61 vezet olyan dt sbe, amelynek m 61e van ellent6tesen. Ezen m 61t megforditva vezet

.pa]
t -b51 s -be iranyitott dt

A kbvetkezO t6telekben a pontok kifokare teszUnk als6,
fels5, v6gUl als6 ds fels5 korlátozdst. A 28. tetel egy specidlis eset6re el6azbr Gydrfds Andric, adott bizonyitast Hall
t6telenek felhaszn4lds6val.
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28.TETEL
...R.11.11110.413.0711111.61

A

iranyitatlan gr6f minden

egy

V:C- V

pontjahoz

f(vi) nemnegativ egeszt rendelUnk. Akkor

akkor lehet a gr6f

eleit

pont kifoka legfeljebb

csak

day megirdnyitani, bogy minden

f

‹. rf(v)

/5/L

es

Iegyen, ha
minden

Is

V

,
C V

v-Ar

aholE y a V'

altal -feszitett reszgraf eleinek halma6

•

BIZONYITÄS
SzUksegesseg. Ha a

feszitette resz raf iranyi-

tasa megengedett, akkor eleit megszamlalhatjuk a pontoknal:
a kifutó elek szamat kell Osszeadni. Erre a

11f v)fels6
V`41/1

becsles.
Az elegend6seget az alabbi algoritmus igazolja. Az algoritmus tetsz6leges grafb51 kiindulva vagy megedja a
kivant iranyitast, vagy kimutat egy /5/ feltetelt megsert6 V"

halmazt.

/MegjegyezzUk, bogy az algoritmus nem direkt,

hanem javit6; egy iranyitott 61

irânyitasa kes6bb megvaltoz-

hat/.
A graf eleit sorra iranyitsuk tetszes szerint, csupdn
arra

U Pryelve,

egy e (u,v)

bogy a fokszam feltetelt ne sertsUk meg. Fa

elt

nem tudunk iranyitani, mert u

es

mar f(u)illetve f(v)/mas sz6val u,v telitettek/,
lUlje V% a

graf

v kifoka

akkor je-

azon pontjainak halmazat, melyek az eddig

mar megirdnyitott elek

felbasznalasaval u vagy v -b61

iranyitott dton elerhet6k. Kt eset kepzelbet6 el.
a/ Letezik V I-ben egy

mondjuk

x telitetlen pont. Legyen x

iranyitott aton elerhet6. Ezen dt eleinek

u

iranyitdsat fordit uk meg, tovabba e -t iranyitsuk v
fele. Ekkor a
b/ A

r

feltetelnek

eleget tev6 iranyitast kapunk.

minden pontja telitett. Mivel V'- 61

- 74 kifel6 iralnyitott 61 nem vezet, a V% pontjait telit6 ir6nyitott 61ek

-ben haladnak. Igy V I -re az /5/ fe1t6tel

nem teljesUl, inert a V s -ben legalabb eggyel /e-vel/ tbbb
41 van, mint a pontjaihoz rendelt fels6 korlatok 5sszege.
Ha mindegyik 61re a/ teljesUl, akkor a gréi megengedett iranyit6s6t kapjuk, ha valamely 61re b/ all fenn, akkor az /5/ felt4telt megsert5 V I halmazt. it 0
-4›

Az algoritmus blokkv6zlat6banC,: jelbli az aktualisan
mar megir6nyitott 61ek halmazdt:
-1>

: =

CIN77:71-70(.

VEGE

->

e u v
V: .(u vagy v-b616 -bell
61ekb61 6116 ir6nyitott
dton elerhet6 pontok)
-,\rL
L 6tezik

xc- V telitetlen ?

V

megs6rti

/5/-t

Vfr,E

Az u -b61 /v-b61/ x-be
vezet6 dt 61einek irdnyit6s6t
forditsuk meg, e -t irdnyitsuk v /u/
______J
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29.TETEL
A

C(V, )irdnyitatlan

deljUnk egy

grdf minden v- pontjdhoz ren-

.1v)nemnagabiv egeszt. Akkor

es

csak

akkor lehet a grdf eleit dgy megirdnyitani, bogy minden
pont kifoka legalabb a legyen, ha
J6/

I E

a V

wool

vI .

minden

a ;,v)

p ontjaival

VtV

szomszedos elek halmaza.

BTZOWITAS
A feltetel nyilvdn szUkseges. Az elgend6s6get a k6vatkez6 algoritmus bizonyitja, tetsz6leges

graf

eseten meg-

advan vagy a kivdnt iranyitast vagy a /6/ feltetelt megserhalmazt. Az e16bbihez hasonlOan ez az algoritmus sem

t6

direkt; az elek iranyitasa megvdltozhat.
A

graf

eleit sorra irdnyitsuk tetszes szemint. /A bi-

zonyitap_szempontj61061 mindegy, de az algoritmus egy konkret
alkalmazdsanal praktikus arra Ugyelni, ha lehet, bogy egy
v.

p ontb61

ne irdnyitsunk kifele 61t, amikor v- kifoka

a t -t mar elerte./ Ha az 6sszes el megirdnyitdsa utan letezik
v.(: pont, amelynek kifoka a-nel kisebb, akkor jelblje V'
azon pontok halmazdt, amelyekb6l vi iranyitott .ton el-

es

erhet6. Persze

V\IT' -b61 nem vetet 61 V' -be.

Ket eset van:
melynek kifoka nagyobb

a/ Letezik

Akkor az (x, v, iranyitott dt

a(x)

eleinek iranyitasat

-n61.

valtoz-

tassuk meg.
b/ V minden x
Ekkor

a V -ve l

pontjanak kifoka

legfeljebb

a(x).

szomszedos eleket, mivel V -be nem fut

be 61, V' pontjaindl megszamlalhatjuk: a kifokokat kell

, v t miatt/ szigordan kisebb, mint
ellentetben a /6/ feltetellel.

bsszeadni. Ez az Usszeg

- 76

mindaddig folytatju amig van a -nel

Ezt az eljarest

kisebb kifokd v pont. Ezt a pontot me gvizsgalva, ha a/
eset all fenn, akkor a leirt valtortatest vegrehajtva a
fok hianyok bsszege csbkken, ha

pedig b/ akkor a /6/ felte-

tel a konstrualt V -re nem teljesUl.LILi
Az alP7oritmus blokkvaziata

lenren

tetszOleges

irdnyitasa

Letezik VL ,ai-nel
kisebb kifokd oont

.{z , z-b51 v 11 el-

erhgt6 ir6nyitott dton1_,
I

Letezik xE V, melynek

1\s,„_kifoka naao1312.,mint ax

Az )c,vi.". (It eleinek ira
nyitasat forditsuk meg
Az elObbi ket tetelt egyesiti az aldbbi:
30.1iTEL

EgyV,Oixtilyitatlan graf
eljUnk egy
. Akkor

minden

a

es

es

csak akkor lehet a

v: pontjahoz

ren-

egy fcnemnegatjv eeszt, melyekre,

graf eleit Llgy

meg-

_rdnyitani, bogy minden pont kifoka legaldbb ai Os leg:eljehb

f ,

ha /5/

es

/6/ feltetelek

teljestilnek.

77BIZONYITAS
A feltetel termeszetesen szUkseges. Az elegend6seg bizonyitasahoz el6szbr hasznaljuk a 28.

-betel algoritmusdt,

majd ennek vegeredmenyeb61 kiindulva a 29. tetelet. KUnnyen
ellenOrizhet6, bogy ez ut6bbi algoritmus a fels6 korlatozasi
tulajdonsdgot nem rontja el, hiszen minden lepesben csak olyan x pontnak no a kifoka, melye -meg nem erte el

a(x)-t.L]-171

TETEL

.91.1n••n•nnn•••91.1e•

Ha egy grafnak van olyan iranyitasa, amely kielegit egy
kifokokra tett als6 korlat kbvetelmenyt,

es van

olyan, amely

egy /az el6bbinek nem ellehtmond6/ fels6 korlat kUvetelmenyt,
akkor letezik olyan iranyitasa, amely egyszerre kielegiti
mindket kOvetelmenyt.
BIZONYITÁS
A 28. es 29. tetelt a szUkseges, a 30 tetelt az elegend6 iranyban kell alkalmazni.LJ-E]
Az alabbi problemat Gydrfas Andras vetette fel es 6 fogalmazta meg sejtes formajaban a kbvetkez6 tetelt.
Tik'El,
pontjahoz renVV,t) iranyitatlan graf minden
\
del junk egy f7f(vj nemnegativ egeszt. Akkor es csak akkor lehet
a grail' eleit dgy megiranyitani, bogy minden vi pont kifoka
lqgfeljebb fL , es az iranyitott grdf er6sen Osszefit:-g6 legyen, ha Cynem tartalmaz elvag6 Olt es
A

1

1 7/

ahol E 0 a V
PjV3 )pedig a

f

v

V)(jf (v)
vc..v

E „I

altal

eseten,

feszitett reszgraf eleinek halmaza

V elhagydsaval

A -betel a 25.

V CV

es 28.

keletkez6 komponensek szama.

tetel kOzbs altalanositasa.

BIZONYITAS
A szUkse g esseg igazol6sehoz tetelezzlik

graf

fel, bogy a

a felteteleknek megfelel6en van iranyitva. Az elvdg6

61 letezesenek kizerasa termeszetes.Legyen
leges.

1

V

mindegyike

C IT te ts z6-

elbagyasaval keletkez6 c(V) darab komponens
V -b61 iranyitott uton elerhet6, igy V' -b61

mindegyik komponens fele vezet legalebb egy iranyitott 61.
Ezert a V

fontjaib61 kifut6 elek E5sszes szema egyreszt

H+ c(V), masrószt legfeljebb Ilf(v), amelyek
‘EV
Osszeveteseb61 /7/ adddik.
Elegend6s6g. A 25.tetel bizonyitasaban feirt m6-

don iranyitsuk meg a

graf eleit

a fokszam feltetelre nem

Ugyelve dgy, bogy er6sen UsszefUgg6

grefot kapjunk. Ezutan

az irenyitasok valtortateseval megprObeljuk elerni, bogy
a fokszam fel-betel is teljestiljOn.
E celb61 leirunk egy eljereot, amelynek segitsegevel
al.: gamely v

tdltelitett /= fN-nel nagyobb kifokd/
bogy egyetlen telitet-

pont kifoka vagy csOkkenthet6
len pont kifoka eggyel

116, rig

a tObbi kifok es a graf e-

r6sen 6sszefUgg6sege valtozatlan marad, vagy el6allithat6
egy /7/ feltetelt megsert6 V I

halmaz. Egy ilyen eljaras

ismereteben a tetel bizonyitaseval

keszen vagyunli, mert as

eljarast mindaddig alkalmazzuk, amig a grafban van tdlteli-

tett pont vagy egy

"rossz" V‘ halmazra akadunk.

Legyen tebOt x c, egy rbgzitett tdltelitett pont. Le(x4) -nel kisebb kifokd 1m telitetlen/ pont, kU
ezik
5nben V I . V-re /7/ nem teljesUlne. Az x c -b61 xl -be
ezet6

iranyitott dt /letezik eleit

megforditva a jelzett

gilt elernenk, as jelenthet csupen probl4m6t, bogy a graf
gszUnne er6sen bsszefUgg6nek lenni, azaz letezik egy

- 79 gts

a lma z melyre x,1 6es

amelybe

/az

ira-

nyitas csere el6tt/ egyetlen egy 4 1 vezet befele /a (xc,x,i')
dt egyik ele/. Ha valame5:y telitetlen x -re ilyen
nem letezik, akkor az , x c ,x)iranyitott dt eleinek iranyitasat megfordithatjuk. Ezert az az eset marad hatra, amikor
mindegyik telitetlen x e ponthoz letezik
x(C.,x

melyre

, - es Cc be egyet7en 63 vezet befele. Ci a 221i-

111.6 1 s ilyen tulajdonsagd halmazokat jelentse.

akkor

allitas. Ha a 0—be bel6p6 egyetlen 61

b . -b61 Cz minden pontja (//-ben halad6 iranyitott dton
elerhet6.
Valciban, a gr6f er6Flen UsszefUge es C . be egyedUl
megy be.0
allitas. Hem lehet egyszerre C iN C

0 , C , -NC z0 , C,p040 .
-1?" •
eA,LO, a C: -be

Ha a C; -be belep6 egyetlen 61

e.(a: ,b . )akkor i a. aC CAjC . lehetetlen, mert x, -b61 nem lehetlen C.UC a --be iranyitott dton eljutni. Legyen peldaul
Ekkor persze

Az 1. allitas szerint
csak az

b(51 C!IC i -be vezet iranyitott dt, ez

el menten lephet be, azaz a6CL. De most ellentmondasban
vagyunk Cmaximalis valasztasaval: C i helyett (1/JC
x6CJJC- x tqCuC, es

kellett vo1na v6lasztanunk, hiszen
C'UO . -be egyedUl az eel vezet .0

A 2. allitas at jelenti, bogy a

Ci halmazok paron-

kent vagy diszjuktak, vagy az egyik a masikat tartalmazza.
Ezek utan mar csak a legnagyobb, mas
zott

C: halmazok C csaladjat tekintjUk.

3. 611itas• Czit., C;tGeseten C
61.

C altal nem tartalme-

es

CikOzOtt nem vezet

- 8O
Ugyanis ha k%-b61 vezetne
volt rnaximlis, inert helyette a

-be 61, akkor C nem
C . L)C' -t

vehett idk voina.i

1

A C, halmazokban nem szerep16 pontok halmazat jelUlje
• V nem Liras ix e 6V/,

es minden pontja telitett vagy

ttiltelitett. ]3elattuk, bogy
letkez6 komponensek

V I elhagyasdval a grafban ke-

epp a G -be tartoz6 C

halmazpk, melyek

mindegyikebe egyetlen egy1 vezet befele.
A V s megserti a /7/ feltetelt, inert Dontjainak kifok
bsszege egyreszt a benne 16v6 elek szamanak es a keletkez6
komponensek szamanak Usszege
gordan nagyobb, mint

c(V) 1, masreszt szi-

E f(v) • 001-1
‘N/1

LaLIlaaLl
Egy x telitetlen pontra, a leirt elje_ras konkret
algoritmikus megvalesitasakor nagyon kinxiyU eldOnteni, bogy
az Oc,,x)iranyitott dt

elei megfordithat6k-e. Ha a megfor-

ditas utan V minden p ontja tovabbra is

xc-b61 irnyitott

dton elerhet6, akkor igen, ellenkez6 esetben eppen a nem
elerhet6 pontok fogjak a jelzett maximalis

C-t

alkotni.

A 29. es 25. tetel kbzUs altal6nositasa a
33.TETEL

A 1.,(V-_) iranyitatlan graf minden vz pontj6hoz rbndeljUnk
egy a:. a (v egesz szamot. Akkor es csak akkor lehet a graf 6leit 6:gy megiranyitani, bogy minden
a 6s az iranyitott

graf er6sen UssnefUgg6 legyen, ha

nem tartalmez elvag6 It
/8/ 1 E,,, i - c(V

ahol i,a

vc pont kifoka legalabb

es
,\

a(r) V

vi,V

V pontjaival szomszedos

jelentese ugyanaz, mint az el6bb.

C

V

eseten,

elek halmaza,

c

-81 BIZONYITiiS
A szUks6gesseg igazolds6hoz t6telezzlik fel,bogy a
grdf a feltateleknek megfelel6en van iranyitva. Az elvag6
61 16tez6s6nek kizairdsa term6szetes. Legyen V'C V tetsz6leges. Az erOsen bsszeftigges miatt a

V' elhagydsaval kelet-

kez6 c(Odarab komponens mindegyik6b61 legalabb egy 61
vezet

-be, ezert a V' pontjaib61 kifut6_elek bsszes

szdma egyreszt legfeljebblE.,d- c(V1 , mdsr4szt legaldbb

E a(v)

, amelyek bsszevet6s6b61 /8/ adOdik.

Elegend6s6g. A 25. tetelben leirt m6don irdnyitsuk

Clgy

a graf e1eit, bogy erOsen bsszefUgg6 grdfot kapjunk.

Ezutdn az irdnyitdsok valtortatasaval meg eor6b6ljuk el6rni,
bogy a fokszdm felt6tel is teljestiljUn.
E c61b61 leirunk egy eljdrast, amelynek segits6g6vel
akarmely v

telitetlen 1. -(v)-nel kisebb kifokd/ pont kifo-

ka vagy nbvelhet6 dgy, bogy egyetien tdltelitett
pont kifoka eggyel csOkken,mir a tbbbi kifok 6s a grdf erosen bsszefUgg6sege vdltozatlan marad, vagy elOdllithatO
egy /8/ felt6telt megs6rt6 V / halmaz. Egy ilyen eljdras
ismeret6ben a tOtel bizonyitasdval keszen vagyunk, inert
az eljdrast mindaddig alkalmazzuk, amig a grdfban van telitetlen p ont vagy egy /8/ -t megsert6 V l halmazra akadunk.
Legyen tehdt xc egy rbgzitett telitetlen pont. Ha egy
x, a(x-)-n61 nagyobb kifokd /= tdltelitett/ pontb61 x -ba
vezet6 iranyitott dt 61eit megforditva a graf erOsen bsszefUgg6 marad, mdris kesz vagyunk. Milbnben pedig minden t61telitett

ponthoz tartozik egy

halmaz, melyre

Xz, (CL

x,/C L , 6s egyetlen egy 61 vezet ki bel6le. Az x;-hez
halmazt valasszuk maximilisra. A Inas Ci alta1
tartoz6
nem tartalmazott C, -k csaladjdt jelblje G

Az elozo

- 82 uebel bazon;j itdsdban 16tottakhoz hasonl6an

mutathat6 meg, bogy a

6 -beli halmazok diszjunktak es Mi-

ztittiik 41 nem vezet. A C halmazokban nem szerep16 pontok
V halmaza me g serti a /2/ feltetelt, hiszen nines tditelitett
pontja, a benne

lev6 x pont telitetien, igy pontjainak ki-

fok Usszege egyreszt kisebb

i‘ n

a (v)

-nel, masreszt egyen165

v Er

Ito- e(V) -vel, ugyanis a V' -be befut6 elek szama c (V
/minden

komponensb61 pontosan egy/.I

CL

10[]

TETEL

••••n•nnnMittelt.1.11..Mi

graf minden v pontjahoz rendel-

A(V,I) iranyitatlan

es egy

jUnk egy a
Akkor

fnemnegativ egeszt-melyekre

es esak akkor lehet a grelf eleit dgy megirdnyitani,

bogy minden vz pont kifoka legalabb a L legfeljebbf

ós a

graf er6sen 5sszefUgg6 legyen, ha a grafban nines elvdg6 61
es /7/, /8/ feltetelek teljesaljenek.
Az elegend6s6g bizonyitdsdhoz a 32. es 33. tetel algaritmusdt alkalmezzuk; az utObbi nem rontja el a felsO
1-itot

. EL I

kor-

1

3.4 Dilworth

es

Redo

t61;,71ei

LegvegUl a kombinatorika ket klasszikus tetelere adunk
algoritmikus bizonyitdst.
DEFIDICI6

Egy (,(V,E) iranyitott grdfot tranzitivnak nevezUnk,
ha ( a 9>b)e

es (I 4;1-)E -b61

(a,)66 kUvetkezik.

T.ITEL /R.P.Dilworth [l] /
Tetsz6leges

L(V, E )

tranzitiv kbrmentes grafban a maxi-

us stabil / fUggetlen/ halmaz elemszama egyenl6 az Usszes
ponto-6'4iszjun Ist irdnyitott utak minimdlis szdradval.

BTZOWITÁS
A feltetel szUkseges; ket Usszek6tetlen pont nem leuton
tranzitivitas miett.
net egy irdnyitct t-

- 83 Az elegend6seg bizonyitasdhoz tetelezzUk fel, bogy mar van
e gy

G

=

dt fedesUnk. /Kiinduldsokor ez

az Usszes egyelemU dtb61./ Ezt megpr6baljuk atalakitani egy
m-n61 kevesebb 6tb61 d116 fedesse. Ha ez sikerUl, djra kezdjUk az eljarat, ha nem, megadunk m fUggetlen pontot a
grdfban.
V-bell poltok

sorozatdt

C -re nezve alternd16 dtnak nevezzUk, ha az egymds utan
j5v6k Ct, -ben ellel Ossze vannak kbtve espedig:
(bq,a
(b ,

t

e

)e

tovabbd. b t,. a ,4 valamely
valamint

a- /

C, -bell

b' / b

dt ket szomsz6dos eleme,
ha i k, de a - = b meg-

engedett. /Az Urea utat nem tekintjUk alterndlO dtnak./
Ket eset lehetseges.
a/ IJ6tezik olyan A

=ta 4 ,

b1

alterndlOdtomelyrea,valamely

,...a;
C

Opj (, -re nezve

-bell ut kezd6pontja,

b: pedig valamely (1.) -bell dt vegpontja. Ekkor a 0„...00

irdnyitott utak elei dltal meghatdrozott PV,e)reszgra.fb61 tbrbljUk az alterni16 ütbn szerep16 eleket

vegyUk hozzd az alternd16 dt tUbbi

elet.

„-ales

Igy nyerjUk a

( (10grdfot. /() elhalmaza val6jaban az alterndle dt es a
(

C, C L • • •Ci,

_

eleinek szimmetrikus differencidja/. A tc).-oen

nines irdnyitott kUr,minden pont kifoke legfeljebb egy. Igy
L.,

az bsszes pontot fed6 pdronkent diszjunkt irdnyitott

utakb61

all,

meghozzd annyib61, andny 0 befokd pontja van.

Az alternal6 dt vegpontjaira tett felteves szerint
eggyel kevesebb 0 befokd pontja van, mint C 4 -nek; C1I a C,
g rdfnak egy m-1 dtbal 6116 fedeset jelenti.

- 84 Az a lternal6 utat az abraban szaggatott vonal jelzi:

b/ Semelyik altern6.16
d6 pontjat

ut

ut

-bell

nem kbt Ussze(, -bell

ut

kez-

vegpontjaval.

Minden i m -re legyen f,a Cdton a kezd6 ponthoz
legkUzelebbi pont, amelybe nem vezet
jab61 alternal6

ut.

G

/A feltetel szerint

-bell
ilyen

ut

kezd6 p ort-

pont van/.

Belatjuk, hogy {fl,f1,...fi,„) a grai fUggetlen halmaza,

es

ezzel a bizonyitas

kes -envan.

Ha indirekt f•volna

es

akkor va pyf

kezd6 p ontja C- a.nek,

a l = fpb /f

alternal6 dttal megis elerhetO, vagy a

ekkor f- f-b61 az
Cs,

uton az fi -t megalOz6 pont alternalc5 dton elerhetO. Ezt az
alternalci utat (f ,

f0-vel

megtoldva, f. is elerhet6 volna.001-

egyzes

Azt a kevessel tUbbet mond6 allitast igazoltuk, bogy ha
van egy k l ,k l ,...k m kezd6pontd, v l ,v zvm vegpontd

utfedes,

akkor letezik

egy

olyan minimalis dtfedes, ahol a

kezdOpontok k4 ,...km-b61, a vegpontok

v

kerUl-

nek ki.

azi9TaLa
A

leirt eljards alkalmas konkret graf dtfedesere, csupan

az alternalci utakat kell elOallitani.
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Az el6bb elkeszitett

fUggetlen halmaz

es C l ,C„..., C m dtfedes olyan, bogy barmely ri,rL,
fUggetlen halmazra, minden f L megel6zi

re -t a CL dton,

vagy megegyezik vele.
BIZONYITAS
Ha indirekt pe-ldaul 1;1 megelOzne

f t -t a C 4 dton,

akkor r i altern416 dton elerhet6 valemely C kezd6pontjab61. KepezzUk a

eleinek 6s ezen alternal6 dt
,
eleinek szimmetrikus differenciajat. Ez egy olyan
dtfedest jelent, amelyben az f 4 -et tartalmaz6 dt nem tartalmaz semmilyen r:-t, s igy az r,

...,r,ipontok felte-

vesUnkkel szemben megsem fUggetlenek.ELE
36. TETEL
Tranzitiv grafban a maximalis fUggetlen halmazok Helly
tulajdonsagdak, azaz ha barmely kett6nek van kUzbs pontja,
akkor van kiizbs pontjuk.
BIZONYITAS
Legyen C

(C 4 02)...,C,,,) a 35. tete' konstrukcicijaval

keszitett minimalis dtfed6s -. Legyen f
pontjahoz legkbzelebbi pont a

a

C4 dt kezd6-

C dton, amelybe V -beli

dt kezdclpontjab61 nem vezet c-.1ternal6

Legyen a- a C:

dt vegpontjahoz legkUzelebbi pont a C- dton, amelyb61 nem
vezet G-beli dt vegpontjaba alternal6 dt.
Lattuk, bogy flf4,fz,,...,fm} fUggetlen halmaz, es ugyandgy lathat6, bogy
a ket halmaznak van kbzbs pontja, mondjuk

feltetel szerint
a i . f4 . Az el6bbi

lemma ketiranyd alkalmazasaból azonnal leolvashat6, bogy
a 4 mindegyik maximalis fUggetlen halmazban benne van.LIM
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eo-vzes

'11 , de az itt adott eljgrds

Az e3Obbi -betel ismert

egyben algoritmust jelent ket diszjunkt maxim glis fUggetlen halmaz, vagy az isszes maximal1

7 fUggetlen hairnaz met-

szeteben lev6 pont megkereses6re.
37. TETEL /R.Rado[p
Legyen
X
az

es

(K,E;r) pros grg f pontjainak ke-t osztglya

0, es a kUzbttUk futó elek halmaza

X halmazon e gy

matroid,

r

Adott tovabba

aholTa fUggetien

halmazok csaladja. A pares gr g f azon pontidegen

eleinek

maxim g lis szama, melyek X.-ten a matroid e gy fUggetlen halmaz gval erintkeznek

1= er6sen fUggetlen elhalmazi,

min( r(C(Z))+ IS\ZI) ,

/9/

ehol r a matroid rangfUggvenye,rA pedig a

Z szom-

szedainak halmaza
BIZOYLITA.S
1. max. <

min.

Egy er6sen fUggetlen elhalmazb61 min-

den ZCS halmazra legfeljebb rT(Z el illeszkedhet,
S\ Z -re legfeljebb IS\ Z.
1. A max.

= min,

egyenl6seg bizonyitasahoz megadunk egy

algoritmust, amely kiindul

egy k elU er6sen fUggetlen el-

halmazb61 /legel6szUr k=o/,
letrehozni. Ha ez sikerUl,

ha nem, dgy megadunk egy
k = r(r (Z)

es megprOb gl egy k+1 OlUt

akkor djra kezdjUk az eljarast,
ZCS halmezt,

amelyre

1S\ZI

es ez a tetel bizonyit g s g t jelenti.
TegyUk fel teb g t, bogy az t

er6sen

fUggetlen elhalmazt mar kiv glasztottuk. Ez erintkezzek X ben V -vel /V a matroidban fUggetlen/, 5 -ben pedig F-fel.
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Legyen

X -ix . XE

V

( {X} U

V) C:

DEFINICT6

Egy utatE -re n6zve aiternalOnak nevezUnk, ha felvd1tva haszndl-ben szerep16

es

nem szerep16 Oleket.

0 hosszdsdgd utat is alter/1E116 dtnak tekintjUk/.
Az
maze S -ben

pontjaib61 alternd16 dttal elerhet6 pontok halX -ben Vo.
F

.4.,
Ii

/ /

1 1

/
/

Szukcessziv definialjuk

f

1

II

V
-t, V: -t

Xi -t,

azix)ijVIJX,) -ban lev6

X L; x& X\ (Vt..)
egyetlen Cx matroid kOrre

c,n\r,

j6 }

Ilegjegyzés

C mr. . 0 j> 1 eset4n, kUlOnben x mar egy kisebb
indexU osztdlyba bekerUlt

volna.

Az .-Lz pontjaib61 az F,UF4 U...uF,1_ 4 pontjait nem haszn616 alterndlO dttal el6rhet6 pontok halmaza S -ben
X -ben V4.
Ezt a szukcessziv eljdrast
az X ,
. -k nem Uresek.

addig folytassuk, ameddig

utols6 index legyen m .

,

- 88 Ket eset lehetseges :
a/ L6tezik s (s \
I,e

gyen

...UFO,)

L a legkis ebb indexU, amelyre

valamely
i

F) (FE U 114

S 6

F:

2 kkor

-b61 vezet s -be egy A i altern6.16 tit. /Ha

0 , maris k6szen vagyunk, hiszen az

es

eleinek

szimmetrikus differenciaja egy k.-1-11. 61U er6sen fUggetlen 61rendszer/. Igy

>0 es

kbrt, amelyre letezik

xk,r t3 V

v4, 4

tartalmaz egy

Ok i\

Ekkor valamely x . ‘X'(-1
f

pontb61 vezet A_ i altern6.16
egy

C•,;ma troid

)

-be . , (xi..4 (JV

tartalmaz

Ox i matrold kOrt , amelyre letezik

Ezt az eljarast folytassuk addig /lehet/, amid; i = 0.
Igy kapunk alternalle utaknak egy

Ac ,A4

A4 paronkent

diszjunkt rendszeret. Kepezzlik az ezekben illetve az E. - ben
szerepl6 elek szimmetrikus differen.ciajat Egy

k+2. 611361

4116 pontidegen elrendszert kapunk.
1 -ben

Bel atjuk, bogy erOsen fUggetlen. Valaban

\ 1v4

a V U (x,,

halmazzal erintkezik.
VU X,fUgget-

Ez a halmaz a m. atroidban fUggetlen,hiszen
len es a

V't_ix:„} -ben lev6 /egyetlen/ C X . kbr a megjegyzes

/j < i/,

alapjan nem tartalmazza

-t

V -hez

pontokat betesszUk a

vesszUk, majd sorra x, i xi ,
pontok helyett.
\ F (11;3

b/

.

0

Belatjuk, bogy Z
k = r(r(z)) A

S\ (FpF,U ...uF4eseten
S\ Z

zt keil igazolni, bogy IV -ben V\ C.) VI maxima:Lis

fUggetlen halmaz. A konstrukci6 alapj4n Z -b61 el cask
/

( X\
Ha

U

t

Xd\ nJVI

halmazba vezethet, v

Z -b651 megy 61 xc (X \

n'dveli

V\UT

XPi

gyis r(z)

pontba , akkor

halmaz rangjat , ugyanis a

x

nem

Vitix.} -ben

- 8 9levO egyetlen Cx kbr, ha bellemetszene L)V-be, akkor az
X: -k konstrukciOjako r x -t valamelyik osztalyba bele kellett volna valasztani.LIT]
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