
GráfparaméterekEbben a részben az egyszer¶ség kedvéért feltesszük, hogy ninsenek a gráfban hurokélek.Arról, hogy mi lenne, ha ezt nem tennénk, a szakasz végén lesz egy megjegyzés.Definíió. A G = (V, E) gráfban
• egy A ⊂ V súshalmaza független súshalmaz, ha nins olyan él, amelynek mind-két végpontja A-beli. (Azaz az A által feszített részgráfnak nins éle.)
• egy B ⊂ V súshalmaza lefogó súshalmaz, ha minden élnek legalább az egyikvégpontja B-ben van. (Azaz a V \ B által feszített részgráfnak nins éle.)
• egy P ⊂ E élhalmaza független élhalmaz, ha semely két E-beli élnek nins közösvégpontja. (Azaz a G′ = (V, P ) gráfban minden sús foka legfeljebb egy.)
• egy R ⊂ E élhalmaza lefed® élhalmaz, ha minden súson van R-beli él. (Azaz a

G′ = (V, R) gráfban minden sús foka legalább egy.)
Példa.
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Az els® gráfban {B,C,D} független súshalmaz, és egyben lefogó ponthalmaz is. Az egysúsból álló {A} halmaz szintén lefogó és független is; a {B,C} halmaz független, de nemlefogó; az {A,D} halmaz lefogó, de nem független. A második gráfban az {{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}}élhalmaz lefed®, de nem független; az {{1, 2}, {2, 4}} élhalmaz független is és lefogó is; az
{{1, 3}} élhalmaz független, de nem lefed®.Megjegyzés. A független élhalmazokat szokás párosításnak is nevezni, hiszen a függetlenélek végpontjait tekinthetjük pároknak. A független élhalmaz, azaz a párosítás fogalmanem köt®dik a páros gráfokhoz, bármilyen gráfban értelmeztük.Gyakorlat. Vannak-e olyan súshalmazok a fenti gráfokban, melyek se nem függetlenek,se nem lefogók? Hát olyan élhalmazok, melyek se nem függetlenek, se nem lefed®k?Gyakorlat. Igaz-e, hogy tetsz®leges gráfban van független ponthalmaz, független élhal-maz, lefogó ponthalmaz és lefed® élhalmaz? És ha kizárjuk a széls®séges példákat (üres,ill. teljes halmaz)? És ha a gráf összefügg® és egyszer¶?Vegyük észre, hogy független ponthalmaz tetsz®leges részhalmaza is független, mígegy lefogó ponthalmazt tartlamazó tetsz®leges halmaz szintén lefogó. Ez indokolja, hogyfüggetlen ponthalmazból nagyot, lefogó ponthalmazból pedig kisit keresünk. Ezt tehetjükkétféle értelemben: kereshetünk tartlamazásra nézve érdekes széls® eseteket, vagy egysz-er¶en a méretüket tekintve. Egy független ponthalmaz (tartalmazásra nézve) maximális,ha nem valódi részhalmaza egy (nála nagyobb) független ponthalmaznak; egy lefogóponthalmaz pedig (tartalmazásra nézve) minimális, ha semelyik valódi részhalmaza nemlefogó. Nem biztos, hogy például egy tartalmazásra nézve maximális független ponthal-maznál nins nagyobb méret¶ független ponthalmaz a gráfban; vizsgálhatjuk tehát azt1



2is, hogy mekkora a lehet® legnagyobb független ponthalmaz mérete. Analóg szempontokérvényesek a független, illetve a lefed® élhalmazoknál is.
Példák arra, hogy a tartalmazásra nézve extrém halmazok nem feltétlenül a legnagyobbak,legkisebbek. Az els® gráf vastagított élei tovább nem b®víthet® (tartalmazásra nézve maximális)független élhalmazt alkotnak, de a gráfban könny¶ találni teljes párosítást is. A második gráfvastag élei lefed® élhalmazt alkotnak, amely nem sz¶kíthet® (tartalmazásra nézve minimális), devan kisebb, három elem¶ lefed® élhalmaz is. A harmadik gráfban a fekete és a fehér pontokegy-egy tartalmazásra nézve maximális független, illetve minimális lefogó ponthalmazt alkotnakeltér® méretekkel.Jelölés. Egy G gráfban a független súsok maximális számát α(G), a független élekmaximális számát ν(G), a lefogó súsok minimális számát τ(G), a lefed® élek minimálisszámát ̺(G) jelöli.Gyakorlat. Határozzuk meg a C5, K5, K3,3 és a Petersen gráfokban az α, ν, ̺, τparaméterek értékét!Állítás. Lefogó ponthalmaz komplementere független. Független ponthalmaz komple-mentere lefogó.Bizonyítás. Legyen A ⊂ V (G) egy legfogó ponthalmaz. De�níió szerint minden élneklegalább az egyik végpontja A-ban van, ami átfogalmazva azt jelenti, hogy nins olyan él,aminek mindkét végpontja V (G) \ A-ban lenne, azaz V (G \ A független ponthalmaz. Amásik állítás ugyanígy közvetlenül a de�níióból adódik. �Következmény. α(G) + τ(G) = |V (G)|.Bizonyítás. Legyen A minimális lefogó ponthalmaz. Ekkor τ(G) = |A|. V (G) \ A lefogó,így α(G) ≥ |V (G) \ A| = |V (G)| − |A|. |V (G)| − |A|-nál nagyobb független ponthalmaznem lehet G-ben, mert komplementere A-nál kisebb független ponthalmaz lenne, viszont

A minimális. Tehát α(G) = |V (G)| − |A|, amib®l α(G) + τ(G) = |V (G)| adódik. �Gyakorlat. Mondhatunk-e analóg állítást független, illetve lefed® élhalmazok komple-mentereir®l?A de�níiókból egyszer¶en következnek az alábbi összefüggések a fenti gráfparaméterekközött.Állítás. Tetsz®leges G gráfban ν(G) ≤ τ(G), és ha G-ben nins izolált sús, akkor
α(G) ≤ ̺(G).Bizonyítás. Vegyünk egy ν(G) méret¶ P ⊂ E(G) független élhalmazt G-ben. Ha lefogóponthalmazt keresünk, P -nek mind a ν(G) darab élét le kell fognunk egy-egy súsal,és ezek a súsok páronként különböz®ek, így τ(G) ≥ ν(G). Hasonlóan, egy függetlensúshalmaz minden súsának lefedéséhez kell legalább egy, az adott súsból induló él,és ezek az élek páronként különböz®ek a súshalmaz függetlensége miatt. �



3Gyakorlat. Mutassuk meg a C5 gráf (öt hosszúságú kör) vizsgálatával, hogy a fentiegyenl®tlenségek nem mindig egyenl®séggel teljesülnek!Talán meglep®, hogy a fenti α(G) és τ(G) közötti összefüggés élekre vonatkozó megfelel®jébenszintén a súsok száma szerepel.Állítás. ν(G) + ̺(G) = |V (G)|, ha G-ben nins izolált sús.Bizonyítás. Legyen P egy ν(G) darab élet tartalmazó független élhalmaz. P élei össze-sen 2ν(G) súsot fednek (itt használjuk, hogy nem lehet hurokél P -ben). A kimaradó
|V (G)| − 2ν(G) súsok mindegyikénél választva egy-egy, az adott súsból induló élet,egy lefed® élhalmazzá egészíthetjük ki P -t, melynek összesen ν(G) + (|V (G)| − 2ν(G)) =
|V (G)| − ν(G) éle van. Esetleg találhatunk ennél kisebb lefed® élhalmazt is, így ̺(G) ≤
|V (G)| − ν(G)-t állíthatunk, amib®l ν(G) + ̺(G) ≤ |V (G)| következik.Megfordítva, induljunk ki egy ̺(G) darab élt tartalmazó R lefed® élhalmazból. R nemtartalmazhat kört, mert abból egy él (s®t minden második él) elhagyása után a maradék,kisebb élhalmaz szintén minden súsot fedne, pedig R a lehet® legkisebb méret¶ lefed®élhalmaz. Tehát R élei egy körmentes gráfot, azaz erd®t alkotnak. Ha az erd® k kompo-nensb®l áll, akkor R éleinek száma ̺(G) = |V (G)|−k. Minden komponensb®l egy-egy éltválasztva egy k elem¶ független élhalmazt kapunk, azaz ν(G) ≥ k, amib®l ̺(G)+ ν(G) ≥
|V (G)| adódik. �Gyakorlat. Gondoljuk meg, hogy egy tartalmazásra nézve minimális lefed® élhalmaz éleiolyan erd®t alkotnak, melynek minden komponense sillag.Ezek az összefüggések Gallai Tibortól származnak. Ezzel a terminológiával a párosgráfokra megismert König tétel azt mondja, hogy ν = τ páros gráfokra. Gallai tételeib®laz is következik, hogy izolált súsot nem tartalmazó páros gráfokra α = ̺. FeladatokbanGallai tételét úgy használhatjuk, hogy az α, τ, ν, ̺ paraméterek közül elég (alkalmas)kett®t meghatározni, akkor már mindet ismerjük.Megjegyzés. Ha a gráfban vannak hurokélek, akkor a független súshalmazt kétféleképpis de�niálhatnánk. Ha azt mondjuk, hogy a független súshalmaz semelyik két (külön-böz®) pontja között nins él, az az jelenti, hogy a független súshalmaz súsaiban lehet-nek hurokélek.Ha mondjuk G az a 3 súsú gráf, amelyben minden súsban egy hurokél van, akkor
α = 3, τ = 3 lenne, vagyis nem lenne igaz az α + τ = |V (G)| egyenl®ség. Tehát ezende�níióval fel kellene tennünk, hogy nins a gráfban hurokél.Megkövetelhetjük azt is, hogy független súshalmaz súsaiban ne legyenek hurokélek,ekkor a fenti példában α = 0 és általában is igaz marad az α + τ = |V (G)| összefüggés.Hasonló a helyzet az élekre vonatkozó de�níióval: ha a független élek fentebbi de�níiójátszó szerint vesszük, akkor két különböz® súsbeli hurokél független. A fenti példábantehát ν = 3, ̺ = 3 volna, azaz nem teljesülne a ̺ + ν = |V (G)| összefüggés. Ha afüggetlen élhalmazban nem engedünk meg hurokéleket, akkor a fenti példában ν = 0lenne, és általában is teljesül ezen de�níióval az említett tétel, persze izolált súsot nemtartalmazó gráfokra.Összefoglalva, ha a gráfban megengedünk hurokéleket, akkor úgy érdemes mind afüggetlen élhalmazt, mind a független súshalmazt de�niálni, hogy ezekben (ill. a



4súsaiban) ne lehessenek hurokélek, mert akkor Gallai tételeinél nins szükség továbbifeltételekre.Ez a de�níió azért is jó, mert így azt mondhatjuk, hogy a gráf súsainak egy jól-színezésénél éppen egy független súshalmaz, éleinek jólszínezésénél egy független élhal-maz elemeit színezhetem azonos színre. Persze a kromatikus számmal való kapsolat isalátámasztja azt a kezdeti feltételünket, hogy egyáltalán ne legyenek hurokélek a gráfban.Gyakorlat. Igazoljuk, hogy hurokélmentes G = (V, E) gráfban χ(G) ≥ |V (G)|
α(G)

és χ′(G) ≥
|E(G)|
ν(G)


