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GrGrááff

• Gráf  (egyszerő gráfban minden él két csúcsot köt össze):

• Szimmetrikus relációt fejez ki



GrGrááfszfszííneznezééss

• Színeket (egész számokat) rendelünk a csúcsokhoz úgy, 
hogy bármely élen különbözı színőek legyenek a 
végpontok.   
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GrGrááfszfszííneznezééss

• Színeket (egész számokat) rendelünk a csúcsokhoz úgy, 
hogy bármely élen különbözı színőek legyenek a 
végpontok.   

Már annak eldöntése is „nehéz” hogy 3 színnel kiszínezhetı-e 
egy gráf  (2-re még „könnyő”) 



GrGrááfszfszííneznezééss –– mint partmint partíícicióó

• Színeket (egész számokat) rendelünk a csúcsokhoz úgy, 
hogy bármely élen különbözı színőek legyenek a 
végpontok.   

• Független (élmentes) halmazokba partícionáljuk a
csúcshalmazt



HipergrHipergrááff

• Hipergráf

(az élek tetszıleges számú csúcsot tartalmazhatnak):

H:



HipergrHipergrááfszfszííneznezééss

• Klasszikus csúcsszínezés: minden él tartalmazzon legalább 
két különbözı színő csúcsot ( D-él )

[Erdıs Pál, Hajnal András, 1966]
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HipergrHipergrááfszfszííneznezééss

• Klasszikus csúcsszínezés: minden él tartalmazzon legalább 
két különbözı színő csúcsot ( D-él )

[Erdıs Pál, Hajnal András, 1966]

H:

Már a 2-színezhetıség eldöntése is „nehéz” (már akkor is, 
ha minden él csak három csúcsot tartalmazhat)

[Lovász László, 1973]



Vegyes Vegyes hipergrhipergrááfokfok
• D-él: legalább két különbözı színő csúcs
• C-él: legalább két azonos színő csúcs

[Voloshin, 1993]

H:
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CC--perfekt perfekt hipergrhipergrááfokfok

• αααα:  függetlenségi szám
(legnagyobb élmentes csúcshalmaz mérete)

• ττττ: (él)lefogási szám 
(legkisebb csúcshalmaz mérete, amely minden élt metsz)

αααα≤≤≤≤χχχχ

• αααα + ττττ = n (csúcsok száma)

• H hipergráf C-perfekt, ha H’=H-ra és minden (feszített)
H’ részhipergráfjára is teljesül:  

•

)'()'( HH αααα====χχχχ



SejtSejtééss

• Egy C-hiperfa akkor és csakis akkor C-perfekt, ha nem 
tartalmaz „monostar” (feszített) részhipergráfot.

monostar:
(egyetlen közös csúcs)



Hiperfa



Hiperfa



Hiperfa



C-hiperfa
Minden éle: C-él



C-hiperfa
Min. lefogó halmaz



C-hiperfa
Min. lefogó halmaz

19423

4
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C-hiperfa
Azonos színő
csúcsok kijelölése
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C-hiperfa
Azonos színő
csúcsok kijelölése



C-hiperfa
Színezés
23-4=19 színnel



C-hiperfa



Algoritmikus nehAlgoritmikus nehéézszséég g 
CC--hiperfhiperfáákonkon

?)()( HH αααα====χχχχ

• H C-perfekt-e?     -- „nehéz”

• -- „nehéz”

)()( HH αααα====χχχχ
• De van olyan „könnyő” algoritmus, amelynek kimenete:
vagy egy színezés                         színnel
vagy egy feszített monostar részhipergráf



1         2         2          3        3=β 4         1          2         1        5=α 4         2          5  

1         2        2=β 3          3         4         1       5=α 1          2         4          5         2

CA B

1         2         2          3         3         4         1 2         1          3         4         2          3 

ÚÚjraszjraszííneznezéési algoritmussi algoritmus
(max si≤4)



KKöösszzöönnöömm aa
ffiiggyyeellmmeett……


