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Témakörök a kombinatorikus 
optimizálás területéről 

1. 1 Előszó 

 

A könyv címe, "Témakörök a kombinatorikus optimizálás területéről" lehet, hogy nem a legszerencsésebb. A 

kombinatorikus optimalizálás tudományos témaköre hagyományosan jól körülhatárolható. A cím esetleg azt 

sugallhatja, hogy könyvünk ezzel a hagyományos megközelítéssel foglalkozik. Rövid könyvünkben valóban 

olyan problémákkal foglalkozunk, amik ehhez a témakörhöz tartoznak, habár, annak csak csekély részével. És 

még ezt a csekély részt sem a szokásos abban az értelemben, amit a tipikus könyvekben szoktak tárgyalni. 

Könyvünkben a standard klikk-kereső algoritmusokkal, azok részfeladataival és az azokhoz kapcsolódó 

különböző segédalgoritmusokkal foglalkozunk. 

Talán az a cím, hogy "Példák és feladatok a klikk-keresés algoritmusainak területéről" jobb lehetne. 

Mindenesetre pontosabb és informatívabb cím lenne. Amivel a hallgatók és oktatók figyelmét arra szeretnénk 

felhívni, hogy könyvünk nem elsősorban önálló feldolgozásra alkalmas tankönyv. Kérjük ne is próbálják meg 

így használni. A szöveg célja, hogy kidolgozott példákon keresztül mutassa be a témakört. Ezeket a példákat 

igyekezetünk szerint a lehető legrészletesebben kidolgoztuk. Talán néhol fájdalmasan túlzóan részletekbe 

menően, így a könyvet használó oktatók számára nem is ajánljuk, hogy ezeket a példákat ebben a formában 

mutassák be előadásuk során. Ha erre kerülne sor, akkor ajánljuk, hogy a példákat lerövidítve, egyszerűsítve 

mutassák be. A könyvünkben szereplő részletes példákat akkor ajánljuk, ha valaki részleteiben szeretné 

megérteni és megtanulni az ott prezentált algoritmusokat. Továbbá bizonyos példák egyszerűen túlzottan 

hosszúak ahhoz, hogy előadáson vagy gyakorlaton végig lehessen őket venni. Viszont a leegyszerűsített és 

kisebb példák gyakran nem alkalmasak arra, hogy rámutassanak bizonyos fontos tárgyalt pontokra. Ezekben az 

esetekben a példák otthoni önálló feldolgozása javasolt. 

Könyvünk pedagógiai szempontból fontos eredménye, hogy bemutatja azt, hogy lehetséges papír és ceruza 

segítségével biztonságos és biztos módon nem triviális méretű számításokat végezni. A tanulók reményeink 

szerint betekintést nyernek viszonylag absztrakt koncepciókba is. Fő üzenetünk tehát, hogy nyugodtan 

piszkítsuk be a kezünket, és ennek eredményeképpen biztos fogást fogunk találni a klikk-kereső algoritmusok 

problémáiban. 

Még egyszer le kell szögezzük: a könyv nem alkalmas önálló tanulásra, de önálló elméleti tankönyvként sem 

tekinthetünk rá. A könyv fejezetei majdhogynem függetlenek egymástól. Emiatt bizonyos szomszédsági 

mátrixok többször, azonos formában is előfordulnak a szövegben, mivel az olvasó számára több helyen is 

szükség lehet arra, hogy kiolvassa belőle a szükséges adatokat. A koncepció célja az, hogy lehetséges 

programozási projekteket vessen fel. Lehetőség szerint ugyanazon típusú feladatból ne oldjanak meg kettőnél 

többet. Ha a szövegben több is szerepel, ez csak abból a célból van így, hogy ezzel is gazdagítsa a bemutatott 

témakört és bővítse a lehetséges példák számát. A tapasztalat azt mutatja, hogy elégséges egy pici, "gyerek" 

példát bemutatni, majd egy nem triviális méretűt. 

2. 2 Segédalgoritmusok 

 

Egy tipikus maximum klikk-keresési feladat standard lépésekre bontható. A prekondicionálási fázisban 

megpróbáljuk bizonyos triviális megfigyelések segítségével leegyszerűsíteni és redukálni a problémát. Továbbá 

használhatunk optimalitási teszteket, elágazási és vágási szabályokat. Ebben a fejezetben azokat a 

segédalgoritmusokat kívánjuk bemutatni, amiket jellemzően használni szoktak a klikkfeladatok megoldása 

közben. Itt még nem mutatjuk be, hogyan fogjuk tudni majd később használni ezeket az segédalgoritmusokat. 

2.1. 2.1 Csúcsszínezések 
 

Legyen a  egy véges egyszerű gráf. Ez azt jelenti, hogy -nek véges számú csúcsa és éle van, 

továbbá nincsenek benne többszörös élek és hurok élek. Színezzük  csúcsait úgy, hogy 
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•  minden csúcsa legyen pontosan egy színnel színezve. 

• A szomszédos csúcsok kötelezően különböző színűek kell, hogy legyenek. 

A  csúcsainak ilyen színezését hívjuk jó színezésnek vagy legális színezésnek. 

2.1.1. példa Vegyük az 1 táblázat szomszédsági mátrixa által meghatározott  gráfot, amelynek  csúcsa és 

 éle van. Ki szeretnénk legálisan színezni -t. 

Azt az ötletet, hogy egy adott gráf a szomszédsági mátrixában az  helyén pontot ("bogyót") használunk F. 

Kárteszitől [11] vettük át. A módosítás célja az, hogy ezzel elkerüljük az elgépelési hibákat a számítások során. 

Nem végeztünk ugyan részletes kísérleteket, de úgy tűnik, hogy ez az egyszerű eszköz sok tipikus hiba 

elkerülését lehetővé teszi lehetővé. 

Észrevehetjük, hogy a  gráf ,  és  csúcsai egy  méretű klikket alkotnak. Egyértelmű, hogy egy klikk 

csúcsai mind különböző színt kell, hogy kapjanak. 
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A számításunkat egy táblázaton fogjuk elvégezni. A táblázat első oszlopa a  csúcsainak nevét tartalmazza. 

Másképpen fogalmazva a táblázat sorait a  csúcsaival indexeljük. A "cc" oszlop az adott csúcs 

színosztályának nevét fogja tartalmazni. A "df" oszlop az adott csúcs szabadsági fokát jelzi.1 Az utolsó oszlop a 

pivot elemet mutatja, itt a " " jelet használjuk. A pivot elem szomszédait a " " jel jelöli ugyanebben az 

oszlopban. A  nevű oszlopok az adott csúcs  színosztálybeli szomszédainak számosságát jelölik. 

                                                           
1A jelölések az angol "color class" és "degree of freedom" elnevezésekből származnak. 
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Az itt felvázolt algoritmus D. Brelaz [6]. által publikált algoritmus egy változata. Az algoritmus alapötlete az, 

hogy ahhoz a csúcshoz rendeljünk előbb színt, amelynél a legkevésbé tudunk válogatni. Ez az ötlet a 

mesterséges intelligencia alapú megközelítésében egy gyakori heurisztikus módszer. 

2.1.1. megjegyzés A számítás ugyancsak kivitelezhető, ha a  mátrixot láncolt listás reprezentációban tároljuk. 

A 2.1.1 példa ezen reprezentációját a 7 táblázatban mutatjuk be. 

 

2.1.2. megjegyzés Tudjuk majd, ha befejeztük a színezést, hogy a  gráf színezhető  színnel. A megtalált  

méretű klikk és ez a színezés azt mutatja, hogy a gráf kromatikus száma  és  között van. A kérdés az, hogy 

színezhető-e   színnel. Nézzük a 2 táblázatokból az elsőt. A  gráf ., . és . csúcsai egy -klikk 

elemei, tehát különböző színt kell, hogy hozzájuk rendeljünk. Szimmetria alapú megfontolásokból nyugodtan 

hozzájuk rendelhetjük az ,  és  színeket. A . csúcsnak olyan színt kell, hogy adjunk, ami különbözik a  

és a  színtől. Tehát ez a csúcs az  vagy a  színt kapja. Ha a kérdés az, hogy lehet-e  színnel színezni a 
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gráfot, akkor nem kell figyelembe vennünk a második esetet, azaz azt, hogy a . csúcs a -es színt kapja. Így 

kapjuk a második táblázatot. Nézzük most azt. Hasonló megfontolásokból csak azt az esetet kell megnéznünk, 

amikor a . csúcs a -es színt kapja. Így folytatjuk, amíg eljutunk a . tábláig, ahol a . csúcsnak kell színt 

adnunk. Azonban ennek a csúcsnak nem adhatjuk a ,  és  színek közül már egyiket sem, így a -es színt 

kell, hogy hozzárendeljük. Végső következtetésünk tehát az, hogy a  gráf kromatikus száma . 

2.1.3. megjegyzés Az itt bemutatott színezést kibővíthetjük úgy, hogy egy egzakt optimális színezésre jussunk. 

Az algoritmus lépései során lesznek olyan esetek, amikor döntenünk kell az adott csúcs színosztályáról mert 

több lehetőség is adott. Ekkor megjegyezzük a döntési lehetőségeket és visszalépéses technikával (backtracking) 

felhasználva a táblázatunkat kimerítő színezést végezhetünk. 

2.1.1. projekt munka Ugyancsak hasznos lehet, ha minden színosztályhoz is szabadsági fokokat rendelünk. 

Miután meghoztuk a döntést, hogy melyik csúcsot színezzük a következő lépésben, azaz kiválasztottuk a pivot 

elemet, ki kell választanunk, hogy melyik színosztályba kerüljön a lehetségesek közül. Az egyik lehetséges 

stratégia, hogy a színosztályok közül válasszuk a legnagyobb (vagy éppenséggel a legkisebb) szabadsági fokút. 

Az eredeti algoritmus a legelső lehetséges színosztályba helyezi a csúcsot. Ebben a projekt munkában azt 

ajánljuk, hogy a diákok vizsgálják meg a színosztályválasztás lehetőségeit. 

2.2. 2.2 A csúcsok parciális színezése 
 

Adott  egyszerű gráf és egy pozitív  egész. Feladatunk, hogy színezzük ki a gráf csúcsait  

színnel, azonban nem kötjük ki, hogy az összes csúcshoz színt kelljen rendelni. Azaz egyes csúcsoknak nem lesz 

színe. Célunk, hogy minél több csúcsot kiszínezzünk. Más megfogalmazásban, minimalizálni szeretnénk a nem 

kiszínezett csúcsok számát. Egy mohó algoritmust ajánlunk, tehát csak szuboptimális megoldást kapunk. (Ebben 

a részleges, más szóval parciális színezésben a  egész az, amit rögzítünk. Az olvasó sejtheti, hogy a parciális 

színezést fogjuk majd alkalmazni a -klikk kereseső algoritmusokban is.) Egy részletesen kidolgozott példán 

keresztül próbáljuk meg bemutatni a módszert. 

2.2.1. példa A 2.1.1 példában meghatározott  gráfot fogjuk használni.  értéke legyen . 

Bevezetünk  színosztályt: , , , . Ezek a színosztályok lesznek  partíciói az algoritmus minden 

lépésében. Kezdetben minden csúcs a . színosztályban, -ban van. A , , ,  oszlopok jelzik, hogy 

az adott csúcs milyen fokú az adott partícióra nézve. A "cc" oszlop jelzi a csúcs színosztályát, a "df" oszlop a 

csúcs szabadsági fokát. A legkisebb szabadsági fokú csúcsot választjuk. Ha több csúcs közül is választhatunk, 

akkor a legkisebb sorszámút választjuk közülük. A kiválasztott csúcs lesz a pivot. Átmozgatjuk a kiválasztott 

csúcsot az első lehetséges színosztályba, amibe belerakhatjuk. Példánkban a . csúcs lesz a pivot, és azt a  

színosztályból a  színosztályba mozgatjuk. Az új fokszámokat és szabadsági fokokat egyértelmű és könnyű 

kiszámolni. 
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2.3. 2.3 Kvázi klikkek 
 

Legyen  egyszerű gráf és  egy pozitív egész. Legyen   részhalmaza úgy, hogy . A 

 által -ben kifeszített  részgráfot nevezzük  kvázi klikkjének. Természetesen olyan -t keresünk, 

amely sok élt tartalmaz. Más szóval olyan -kvázi-klikket keresünk, amely elég közel áll a -klikkhez. 

Legyen  egyszerű gráf, tehát ne legyenek benne többszörös élek és hurkok. Tegyük fel, hogy  és 

 a  gráf  csúcsainak particionálása. Legyen  a  gráf egy csúcsa, azaz  eleme -nek. A  

szomszédait -ben nevezzük  . fokszámának. A  szomszédait -ben nevezzük  . fokszámának. 

Ezeket a fokszámokat jelöljük  és -vel. Definíciószerűen: 

 

A továbbiakban -re és -re úgy hivatkozunk, mint  fokszámára a  illetve a  partícióra 

nézve. A  mátrix csúcsainak fokszámát a  illetve a  partícióra nézve befoglalhatjuk egy  méretű 

mátrixba. A mátrix sorai  csúcsainak felelnek meg, a mátrix oszlopai a  illetve  partícióknak. 

2.3.1. példa Legyen  gráf az 1 szomszédsági mátrixa által megadott. Legyen  egyenlő -gyel. 

A  gráf egy -kvázi-klikkje a 2.3.1 példában egész egyszerűen  egy részgráfja, melyet   csúcsa feszít 

ki. Olyan  csúcsot keresünk, melyekbe viszonylag sok él fut be.  csúcsait, -t két részre particionáljuk, a 

 és a  partícióra úgy, hogy , . Legyen   azon részgráfja, melyet  feszít ki -n 

belül. Ha  egy -klikk, akkor találtunk egy optimális -kvázi-klikket, és a keresésünk leáll. Tehát csak azzal 

az esettel kell foglalkoznunk, amikor  nem egy -klikk. Válasszuk ki  csúcsai közül a legkisebb fokút. 

Mozgassuk át ezt a csúcsot -ből -be. Ezek után válasszuk ki -ből azt a csúcsot, melynek a legtöbb 

szomszéda van -ben. Mozgassuk át ezt a csúcsot -ből -be. Ezen lépések után egy új  gráfot kapunk. 

Ha -nak több éle van, mint az eredeti  gráfnak, akkor javítottunk a -kvázi-klikkünkön. Ez a lépés 

többször is megismételhető. 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.3.1. megjegyzés Ha a fenti kereső eljárást az adott  gráf komplementerén alkalmazzuk, akkor  kvázi 

független halmazát keressük. Ez segíthet a valódi független halmazok megtalálásában, melyek segítségünkre 

vannak, ha a klikk probléma lineáris programozási feladatként történő megfogalmazásában csökkenteni 

szeretnénk a feltételek számát. 

2.3.2. megjegyzés A tárgyalt mohó kvázi klikk kereső algoritmus ugyancsak hasznos lehet, ha nagy klikkeket 

keresünk. Amikor egy -kvázi-klikket nem tudunk már tovább javítani, és a -kvázi-klikk nem egy -klikk, 

akkor a következő lépéseket tehetjük. Eldobjuk a -kvázi-klikk egyik csúcsát, méghozzá azt amely a klikken 

belül a legkisebb fokszamú. Ezzen a módon kapunk egy javított -kvázi-klikket. Előbb vagy utóbb ezen 

a módon eljutunk egy -klikkig, egy bizonyos -ra. 

2.4. 2.4 A fokszámok kezelése 
 

Első ránézésre a csúcsok fokszámának számítása összemérhető azzal a számítással, amint felépítjük a 

színosztályokat. Mindeközben a színosztályokból kinyerhető információ hasonló a fokszámokból kinyerhető 

információval. Ebből arra a következtetésre is juthatunk, hogy a fokszámok számítását a gyakorlatban nem 

szerencsés véghezvinnünk. Ebben a rövid részben közelebbről is megvizsgáljuk a fokszámok számítását. 

2.4.1. példa Vizsgáljuk meg a 18 táblázat szomszédsági mátrixa által adott  gráfot. A gráfnak  csúcsa és 

 éle van. 

Ki tudjuk számolni  csúcsainak fokszámát, majd az eredményt egy listában tároljuk. Ezt a listát úgy kapjuk, 

hogy kiolvassuk a gráf szomszédsági mátrixát sorról sorra, azaz összesen  olvasást végzünk. Megkeressük a 

legkisebb fokszámú csúcsot, ami ebben az esetben a -es. A -es csúcs lesz a pivot csúcs, és ezt a választást a 

táblázat utolsó oszlopában egy nyíllal jelöljük. Ugyancsak ebben az utolsó oszlopban megjelöljük azokat a 

csúcsokat, melyek szomszédosak a pivot csúccsal. Ezek után kitöröljük a -es csúcsot és újraszámoljuk a 

maradék csúcsok fokszámát. Ehhez a szomszédsági mátrixból összesen  elemet kell kiolvasnunk. Az eljárást 

ismételjük amíg a végére nem érünk. Így menet közben nem túl nagy költséggel nyilván tudjuk tartani a 

maradék csúcsok fokszámát. 

Rá kell mutassunk, hogy ebben az eljárásban a kvázi klikk méretét nem rögzítettük. A kvázi klikk méretét akkor 

kapjuk meg, ha az eljárás leáll. 
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Vizsgáljuk meg mi történik, ha a  gráfban -klikket keresünk. Ekkor minden -nél kisebb fokszámú csúcsot 

kitörölhetünk. Ezt addig folytathatjuk, amíg egy olyan listához jutunk, amikor már egyértelmű lesz, hogy a gráf 

tartalmaz -klikket. Általános esetben nem feltétlenül jutunk el egy kívánt méretű klikkhez ha kitöröljük azokat 

a csúcsokat, melyek nem lehetnek benne a keresett klikkben. 

Így tehát elkerülhetetlen a kérdés, hogy teljesít ilyen esetekben a mohó kvázi klikk kereső eljárásunk. 
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2.4.2. példa Vizsgáljuk meg a 18 táblázat szomszédsági mátrixa által adott  gráfot. A gráfnak  csúcsa és 

 éle van. Most megadjuk a keresett kvázi klikk méretet. Legyen tehát , azaz -kvázi-klikkeket 

keresünk -ben. 
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2.5. 2.5 Háromszögmentes particionálás 
 

Ebben a részben a korábban bemutatott legális színezés egy kiterjesztését mutatjuk be. Az általánosítást az új 

színezés hasznossága motiválta a klikk-kereső algoritmusok terén. 

2.5.1. definíció Legyen  egy egyszerű, véges gráf. A   részhalmazát nevezzük 

háromszögmentes partíciónak, ha az  által -ben kifeszített részgráf nem tartalmaz -klikket. A  

 particionálását háromszögmentes particionálásnak nevezzük, ha mindegyik  egy 

háromszögmentes partíció. Az  particionálást tekinthetjük úgy, mint a  csúcsainak egy színezését. 

Azaz a csúcsok háromszögmentes particionálását hívhatjuk háromszögmentes színezésnek. Ebben az esetben az 

-k lesznek a színosztályok. 

2.5.1. propozíció Ha  a  háromszögmentes particionálása, akkor . 

Bizonyítás. Legyen  a  gráf egy maximum klikkje. Egy adott  partíció legfeljebb   csúcsát 

tartalmazhatja. [QED] 

Általánosítva beszélhetünk -klikk mentes, -klikk mentes vagy -klikk mentes színezésekről is. Triviálisan, 

ha  egy -klikk mentes particionálása -nek, akkor . 

Ha adott egy egyszerű, véges  gráf és egy pozitív  egész, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy vajon 

lehetséges-e a  gráf -klikk mentes színezése  színnel. Nevezzük ezt a problémát a  -klikk mentes  

színezés problémájának. A  esetben a -klikk mentes  színezés probléma az NP-teljes bonyolultsági 

osztályba tartozik. A  speciális esetben a -klikk mentes  színezés probléma egybevág azzal a 

kérdéssel, hogy létezik-e legális  színezése a  gráfnak, amely egy jól ismert NP-teljes probléma. 

A probléma  esetei redukálhatóak a  esetre. Ezt S. Szabó és B. Zaválnij a [29] cikkben mutatta 

meg. Szabadosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a  esetben nehéz feladatnak kell, hogy tekintsük a 

háromszögmentes színezés minimális színszámának megmutatását. Másfelöl viszont egy adott  gráf 

háromszögmentes színezését viszonylag könnyen elkészíthetjük. Ahhoz, hogy ezt beláthassuk tegyük fel, hogy a 

 gráf csúcsai egy adott sorozatban adottak, ami legyen a . Elsőként -et elhelyezzük az  

színosztályba. Tegyük fel, hogy az eljárás közepén a  csúcsokat már kiszíneztük, azaz elhelyeztük 

a  színosztályokba. Nézzük most a  csúcsot. Ha , ,  nem alkotnak -klikket -ben 

minden , akkor helyezzük el -et a  színosztályba. Ha nem tudjuk ilyen módon elhelyezni az  

színosztályba, akkor próbáljuk meg ugyanezzel az eljárással elhelyezni az  színosztályba. Ezt folytatva vagy 

arra jutunk, hogy elhelyezzük -t az egyik  színosztályba, vagy nyitunk a számára egy új,  

színosztályt. Folytassuk az eljárást  csúcsokra is. Az eredmény a  gráf egy héromszögmentes 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 particionálása. Tehát a 2.5.1 propozíció egy praktikus eszközt ad a kezünkbe, amelyel felső korlátot 

tudunk állítani -re. Példaként bemutatunk egy egyszerűbb esetet. 

2.5.1. példa Vegyük a 22 táblázat szomszédsági mátrixa által meghatározott  gráfot. A gráfnak  csúcsa és 

 éle van. 

 

Elsőnek nyitunk egy új színosztályt, -et, és elhelyezzük benne az . csúcsot. Ezt az információt mutatjuk a 

23 táblázat első résztáblája. A . csúcsot is elhelyezhetjük az  színosztályba. Az  csúcsai által -ben 

kifeszített részgráfban megjelenik egy él, az  él. A számításunk jelen állapotát mutatja a 23 táblázat 

második résztáblája. A . csúcsot él köti össze az  él mindkét végpontjával, így tehát ezt a csúcsot nem 

tehetjük a  színosztályba. Egy új színosztályt nyitunk tehét neki, a -t, és elhelyezzük ide a . csúcsot. A 

számításunk állását mutatja a 23 táblázat harmadik résztáblája. A . csúcsot nem köti él az  él mindkét 

végpontjához, tehát a csúcsot elhelyezhetjük az  színosztályban, ahol egy új él, a  jelenik meg. Az . 

csúcsot él köti az  él mindkét végpontjához, így tehát ez a csúcs nem kerülhet a  színosztállyba. Ezt a 

csúcsot az -be rakjuk. Az  által kifeszített részgráfnak éle a  él, tehét ezt is feljegyezzük az -höz 

tartozó listába. Úgy véljük az eljárás már világos, és nem fogjuk tovább részletezni. 
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A 23 táblázat utolsó résztáblázatából kiolvashatjuk a keletkezett színosztályokat 

 

A 2.5.1 propozíció szerint . 

A háromszögmentes színezés által készített particionálásból további információkat is nyerhetünk a maximum 

klikkméretre nézve. Készítsük el a  származtatott gráfot.  csúcsai legyenek az  élek a 

 gráfokon belül, melyek az  partíciók által -ben kifeszített részgráfok.  két 

különböző csúcsa, ,  akkor és csak akkor van összekötve, ha az , , 

,  élek mind  élei. (Lásd a ábrát.) A  gráf örökli  színezését. Ha a   éle a -nek 

éle, akkor az -vel reprezentált csúcsot -ik színnel színezzük. A  élei  csúcsai, így tehát  csúcsait 

legálisan tudjuk színezni  színnel. 
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2.5.2. propozíció Ha  tartalmaz egy -klikket, akkor a -ben van egy -klikk. 

Bizonyítás. Legyen  egy  beli -klikk, és legyenek a  csúcsai . Vegyük észre, hogy a  

egyik különböző élpárja,  és  sem lehet benne ugyanabban a -ban. A  csúcsainak halmaza 

páronként független. Ebből következik, hogy az  éleknek  független végpontja van. Ezek közül 

mindegyik össze van kötve -ben, tehát -ben van egy -klikk. [QED] 

A példánkban szereplő gráf származtatott  gráfjának csúcsai a  , , , , 

,  élei. A ábra a  geometriai ábrázolása. 

 

A  gráf szomszédsági viszonyait kényelmesen tudjuk ellenőrizni a  szomszédsági mátrix  

részmátrixaiban a 24 táblázat alapján. Megállapíthatjuk tehát, hogy a 2.5.2 propozíció alapján a  gráfban van 

egy -klikk. 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Kidolgozunk még egy példát. 

2.5.2. példa Nézzük a 18 táblázat szomszédsági mátrix által meghatározott  gráfot. 

A mohó szekvenciális háromszögmentes színezés eljárása segítségével színezzük ki  csúcsait. Az eljárást 

nem részletezzük, csak a számítás során keletkező táblázatokat mutatjuk be, átugorva néhányat. 
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2.6. 2.6 Javított háromszögmentes színezés 
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A 2.5 szakaszban bemutatott eljárás egy triviális mohó algoritmus, amely elkészíti egy gráf háromszögmentes 

színezését. Ezen az algoritmuson fogunk javítani. Ha már adott egy parciális  színezés, akkor 

minden csúcsra, melyet még nem színeztünk ki, kiszámolhatjuk a szabadsági fokát. Egy csúcs szabadsági foka 

azt mutatja meg, hogy a  színosztályok közül hányba lehetne a csúcsot elhelyezni. Némi 

többletmunka árán könyvelhetjük az éppen aktuális szabadsági fokokat. Ésszerűnek tűnik azt a csúcsot 

elhelyezni következőként, aminek a szabadsági foka a legkisebb. 

Nézzünk meg egy példát. 

2.6.1. példa Vegyük a 18 táblázat szomszédsági mátrixa által adott  gráfot. A gráfnak  csúcsa és  éle 

van. Ez a gráf azonos a 2.5.2 példában szereplő gráffal. 

Az eljárás során egy táblában tartjuk nyilván az adatainkat. A tábla sorai a  csúcsai által indexeljük. Elsőként 

megnyitjuk a  színosztályt, és elhelyezzük ide az . csúcsot. Legyen  egy részlegesen elkészült 

színosztály. A színeknek fenntartunk egy külön oszlopot. Ebben az oszlopban a  sorban az  azt jelenti, hogy 

a  csúcs a  színosztályban van. A  oszlopban egy  jelzi azt a  sorban, hogy a  csúcs elhelyezhető 

abba a színosztályba. Ha egy adott  csúcs nem helyezhető el egy  színosztályba, akkor a  sorban a  

oszlopban egy -es áll. Az -esek és -ák megszámolásával a  oszlopokban a  sorban kapjuk 

meg a  csúcs szabadsági fokát. 

A 27 táblázat első résztáblája mutatja, hogy az . csúcs a  színosztályba került. A  oszlopbeli -ák azt 

mutatják, hogy most még minden  csúcs bekerülhet a -be. Az  oszlop mutatja azt a tényt, hogy 

az  csúcs a -be tartozik. A  oszlopban találjuk a szabadsági fokokat. Kiválasztjuk a legelső csúcsot a 

legkisebb szabadsági fokú csúcsok közül. A mi esetünkben ez a  csúcs. Ezt a kiválasztott csúcsot nevezhetjük 

még pivot elemnek is, és a táblázatban egy " " jel fogja jelölni a választásunkat a  oszlopban, a  sorban. A 

 csúcsot is berakhatjuk a -be. Az  él a  által -ben kifeszített gráf éle. Felvezetjük tehát az 

 élt a táblázat  oszlopába, melyet az "edges" jelöl.2 (A ábra mutatja meg a pivot elemel szomszédos 

élek szerepét a szabadsági fok számítása tekintetében.) A  csúcs az  és a  csúcs közös szomszéda, így 

egy -est rakunk a  sor  oszlopába. Hasonlóképpen a  csúcs is szomszédos az  és a  csúcsokkal, 

tehát a  sor  oszlopába is -est rakunk. Ezek után meghatározhatjuk a  csúcsok szabadsági 

fokát. Végezetül új pivot elemet választunk, amely a  csúcs lesz. Az aktuális állapotot mutatja a 27 táblázat 

második résztáblája. 

A  csúcsnak új színosztályt kell nyissunk, a -t. Meghatározhatjuk az új szabadsági fokokat, majd újabb 

pivot elemet választunk, ezúttal a  csúcsot, melyet a -be helyezünk. 

Végezetül megkapjuk a  egy háromszögmentes színezését 

 

Értelemszerűen a  által -ben kifeszített részgráfnak nincsenek élei. Legyenek a  a  gráf 

háromszögmentes színezésének színosztályai. A most bemutatott példa is mutatja, hogy megtörténhet az az eset, 

hogy a  által kifeszített -beli részgráf olyan, hogy nincsenek benne élek. Ebben az esetben  nemcsak 

hogy háromszögmentes partició, hanem egy független halmaz. A 2.5.1 propozíciónak van egy verziója, amely 

élesebb határt ad. 

2.6.1. propozíció Legyenek a  a  gráf háromszögmentes színezésének színosztályai úgy, hogy a 

 által a -ben kifeszített részgréfok mindegyikében legyenek élek, a  által -ben 

kifeszített részgréfokban viszont ne legyenek élek. Ekkor  

Bizonyítás. Legyen  egy maximum klikk -ben, és legyen  a  csúcsainak halmaza. A 

 halmazok particionálják -t úgy, hogy . Figyeljük 

meg, hogy  és . Ebből következik, hogy 

 [QED] 

                                                           
2Az élek angol neve. 
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A 2.6.1 propozíció szerint a példánk beli  gráf esetén . A  gráfból származtatott  

gráf geometriai reprezentécióját mutatjuk be a ábrán. A , ,  csúcsok egy -klikk csúcsai -

ban. A , , , ,  csúcsok egy -klikket alkotnak -ben. Ez azt jelenti, hogy . Tehát, 

. 

2.6.1. megjegyzés A mohó háromszögmentes színezés algoritmusa még nincs implementélva. Az algoritmus 

során többször döntési helyzetben vagyunk, amikor egy csúcsot el kell helyeznünk valamelyik színosztályba és 

több lehetőség közül választhatunk. Elgondolkodtató, hogy esetleg megpróbálhatjuk a csúcsot abba az osztályba 

helyezni, amelyikben a legkevesebb él található. 

Az eljárásunk áttekintése a következő. A szabadsági fokok alapján, azaz a  oszlop szerint kiválasztjuk a pivot 

elemet. A pivot elem segítségével kitöltjük a  oszlopot, ahol jelöljük az elemmel szomszédos csúcsokat. Ezek 

után megkeressük azokat az éleket, amelyeket a  oszlopba kell helyeznünk. Ezen oszlop alapján kitöltjük a  

oszlopot. A  oszlop segítségével ujraszámoljuk a szabadsági fokokat. 
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2.7. 2.7 Parciális háromszögmentes színezés 
 

A gráf csúcsainak teljes színezése mellett hasznos lehet egy részleges színezés is. A parciális színezésben nem 

követeljük meg, hogy minden csúcs kapjon egy színt. Más szavakkal, bizonyos csúcsok színezetlenek 

maradnak. Az egyszerűség kedvéért bevezetünk egy kitüntetett színosztályt, legyen ez a , amely azt fogja 

jelenteni, hogy a  színnel színezett csúcsok a gráf színezetlen csúcsai. 
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3. 3 Mohó színezőalgoritmusok 

 

Négy mohó színezőalgoritmus implementációját fogunk bemutatni, melyek ugyanazon algoritmust valósítanak 

meg. Az implementációk működését részletes példákon mutatjuk be. A  gráfot, amit ehhez használni fogunk 
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a 36 táblázat adja meg szomszédsági mátrixként és láncolt listás reprezentációban. Ebben a fejezetben újabb, a 

szokványostól némiképp eltérő színezési módszerekkel fogunk dolgozni. 

3.1. 3.1 Soros módszer 1 
 

Valószínűleg ez az első ötlet, ami bárkinek eszébe jut a mohó színezés kapcsán. 
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Ez a módszer akkor hatékony, ha a  gráfot láncolt listával adjuk meg. Ilyenkor az algoritmus könnyen ki 

tudja olvasni a szomszédokat és összegyűjteni azok színeit. Valójában csak a csúcsot megelőző szomszédokat 

kell figyelembe vennünk. Mindazonáltal azt az esetet is megvizsgáljuk, amikor szomszédsági mátrixként van 

megadva a gráf. Becsüljük meg az eljárás lépésszámát! Tegyük fel, hogy az első  csúcsot már kiszíneztük, 

és most az -ik csúcs színezése van soron. Végigmegyünk  azon szomszédain, melyek megelőzik -t és 

megvizsgáljuk, milyen színnel vannak kiszínezve. A legrosszabb esetben  elemet kell a szomszédsági 

mátrixből kiolvasnunk, illetve ezek színeit. Végül kiválasztjuk az első nem használt színosztályt. Mindehhez 

 memóriaolvasásra van szükségünk és  írásra. A kiindulási állapotban feltöltjük az 

 tömböt nullákkal. Végigmegyünk a  csúcsokon, és leellenőrizzük, hogy éllel 

össze vannak-e kötve az  csúccsal. Ha az -ik csúcs össze van kötve az -ik csúccsal, akkor  értékét 1-re 

állítjuk. A következő lépésben végigmegyünk az  tömbön és megkeressük az első 0 

bejegyzést. Ha az első nulla az , akkor nem színezhetjük -t  színével. Összességében tehát az írások és 

olvasások száma a következő képlettel becsülhető fölül: 

 

A szerző implementálta a fenti algoritmust, de nem végzett összevetéseket arra nézve, hogy a valós futások 

számítási igénye hogy viszonyul a fenti becsléshez. 

3.1.1. projekt munka Ellenőrizzük le kimerítő és szisztematikus számítások segítségével, hogy különböző 

esetekben hogy viszonyul egymáshoz a legrosszabb esetre adott becslés a valós számítási igényekhez. 

3.2. 3.2 Soros módszer 2 
 

Két listát fogunk fenntartani, az egyikben a csúcsokat soroljuk fel, a másikban a színeket. A kiinduló állapotban 

a csúcsoknak nincs színük. Ezt a kiinduló állapotot mutatja a 39 táblázat első résztáblázata. Egy harmadik listát 

is fenntartunk, melyben az eddig ki nem színezett csúcsokat soroljuk fel. Ezt az információt mutatja a harmadik 

oszlop. Az -ő csúcsot az -es színnel színezzük, és új listát állítunk össze, méghozzá olyan módon, hogy az -

ő csúcs szomszédait kitöröljük belőle. Ezt a listát a 39 táblázat negyedik oszlopában láthatjuk. Ezek után 

kiszínezzük a -ik csúcsot az -es színnel, és ismét kitöröljük a szomszédokat a listából. Majd az -ik csúcsot 

is kiszínezzük az -es színnel, és ismételten kitöröljük a szomszédait. Ezzel minden csúcsot kitöröltünk a 

listánkból és egy üres listát kaptunk. Így tehát nem rendelhetjük hozzá az -es színt több csúcshoz. Az -ő, -

ik és -ik csúcs tehát az -es színt kapta. Így új listát készítünk az eddig nem kiszínezett csúcsokból és 

megismételjük a fenti eljárást, ahol a -es színt fogjuk majd a csúcsokhoz rendelni. 
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Az eljárást három tömb segítségével tudjuk elvégezni. Az egyikben tároljuk a csúcsokat, egy másikban a 

színeket és egy harmadikban az eddig ki nem színezett csúcsokat. Ez az eljárás akkor hatékony, ha a gráfot a 

szomszédsági mátrixával adjuk meg. 

3.2.1. gyakorló feladat Adjunk felső becslést a fenti színezési módszer munkaigényére. 

3.3. 3.3 Soros módszer 3 
 

Ezt a módszert vödrös módszernek is nevezhetjük. Minden egyes színosztálynak fenntartunk egy vödröt. 

Kezdetben a csúcsokhoz nincsenek színek rendelve. Kiválasztjuk az -ő csúcsot és kiszínezzük az -es színnel. 

Más szóval elhelyezzük a csúcsot az -es vödörbe. A következő lépésben kiválasztjuk a -ik csúcsot és 

megpróbáljuk belerakni az -es vödörbe. Egy csúcsot akkor helyezhetünk el egy vödörbe, ha az nincs 

összeköttetésben a vödörben lévő egyik csúccsal sem. 
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Ez a módszer kiválóan alkalmas arra, hogy papírral és ceruzával végezzük el a szúnezési eljárást, ha adott a  

gráf szomszédsági mátrixa. A könyvelés igen egyszerű. Csak a vödröket és a tartalmukat kell nyilvántartani, és 

ezekbe kell megkísérelni elhelyezni az újabb csúcsokat. Vizsgáljuk meg ennek az eljárásnak is a számítási 

komplexitását. Tegyük fel, hogy az első  csúcsot már elhelyeztük a vödrökbe, és jelenleg az -ik csúccsal 

próbálkozunk. Végigmegyünk a vödrökön, és leellenőrizzük, hogy az -ik csúcs belehelyezhető-e az adott 

vödörbe. A legrosszabb esetben  elemet kell megvizsgálnunk a vödrökből összességében, amit  

memóriaolvasással tudunk elvégezni. Azaz a vödrökből  elemet olvasunk ki, és azokhoz  elemet 

olvasunk ki a szomszédsági mátrixból. Így tehát a memóriaolvasások száma felülbecsülhető a következő 

számítással: 

 

A szerző implementálta a fenti algoritmust, de nem végzett méréseket abban a tekintetben, hogy a legrosszabb 

eset hogy viszonyul a valódi futási eredményekhez. Ugyancsak nem végzett a szerző összevetéseket, hogy 

hogyan viszonyul egymáshoz ez az algoritmus és a 3.1 részben korábban leírt algoritmus. 
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3.4. 3.4 Soros módszer 4 
 

Ebben a fejezetben azt fogjuk megmutatni, hogy a 3.3 fejezetben részletezett algoritmust miképpen lehet egy 

kicsit takarékosabban is végrehajtani. A korábban példaként hozott gráfot fogjuk ismét kiszínezni. Az 

algoritmus nyeresége abból adódik, hogy mindegyik részben elkészült színosztályhoz fenntartunk egy listát, 

amiben azokat a csúcsokat tároljuk, amik nem kerülhetnek be ebbe a színosztályba, mivel szomszédosak 

valamely, abban már bent lévő csúccsal. A kiindulási állapotban még nincsenek megkezdett színosztályaink. 

Megnyitjuk a  színosztályt, amely ekkor még nem tartalmaz csúcsot. Ezt a tényt a  oszlopban jelöljük 

úgy, hogy csupa nullát írunk ide be. Az -ő csúcsot, mivel a sorában 0 szerepel, berakhatjuk a  

színosztályba. Az -ő csúcs lesz a pivot csúcs. A sorába, az utolsó oszlopba, egy nyilat rakunk. Ugyancsak a 

 oszlopban -ekkel jelöljük a csúcs szomszédait, hogy jelezzük mely csúcsok nem kerülhetnek már be ebbe 

a színosztályba. Láthatjuk, hogy a -ik csúcsnak egy új színosztályt kell nyitnunk, a -t. 
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Az algoritmus előnye az előzőhöz képest abból jöhet, hogy a fenti listák kezeléséhez legfeljebb  olvasásra 

van szükségünk a szomszédsági mátrixból, és hasonló számú listához hozzáfűző műveletre. Ezek után a listát 

használjuk majd, hogy azt figyeljük, miszerint a következő -ik csúcs berakható-e a  

színosztályokba. Ehhez az -ik sor bejegyzéseit kell kiolvasnunk. Ha az összköltséget szeretnénk felülbecsülni, 

akkor arra jutunk, hogy a szomszédsági mátrixból legfeljebb  olvasást végzünk, illetve a listák 

tekintetében legfeljebb  olvasást és  hozzáfűzést végzünk. Nem szabad elfeledkeznünk az üres listák 

létrehozásáról sem, ami  műveletet jelent. 

3.5. 3.5 Mohó független halmazok 
 

Ezeddig a jól ismert mohó színezési módszerekkel foglalkoztunk. Most néhány új mohó eljárást fogunk 

bemutatni. Mohó független halmaz algoritmusnak fogjuk majd ezeket hívni. 

Soroljuk fel az adott  gráf csúcsait a fokszámaikkal együtt. Keressük meg az egyik legnagyobb fokszámú 

csúcsot, és töröljük ki ezt a csúcsot. A maradék csúcsok által kifeszített részgráfban megismételjük az eljárást. 

Addig folytatjuk a csúcsok törlését, amíg egy független halmazt nem kapunk a maradék csúcsokból. Ezt a 

független halmazt töröljük -ből, és új független halmazt keresünk ugyanezzel a módszerrel. Az így kapott 
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független halmazok az eredeti gráf színosztályait képezik. Abból a célból, hogy részleteiben mutassuk be az 

eljárást, a 36 táblázatban megadott  gráfon végezzük el az eljárást. 
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Miután az utolsó  színosztály is kiolvastuk a  gráfból, azt látjuk, hogy csak az -ös csúcs 

maradt kiszínezetlen, így ez a csúcs alkotja majd az utolsó,  színosztályt, és tudjuk, hogy a gráf 

színezhető 5 színnel. 

3.6. 3.6 Mohó kvázi színezés 
 

Adott egy  gráf és egy pozitív  egész. A mohó kvázi színezés segítségével  egy kvázi -

színezését fogunk előállítani. Tipikusan, a  kvázi színosztályok tartalmaznak majd néhány élt -

ből. De természetesen az is előfordulhat, hogy egyetlen ilyen színosztály sem lesz. Ebben az esetben a 

 kvázi színosztályok valójában a  legális színezését adják  színnel. Ha több, különböző  

értékkel is elvégezzük az eljárást, akkor végül kapunk egy legális  színezést. Továbbá, ha már csak néhány él 

marad a kvázi színezés által felállított  színosztályokban, akkor leellenőrizhetjük ezeket az éleket 

más, ad hoc módszerrel is, hátha az adott él valójában kitörölhető a kérdéses feladatban, és így végül egy legális 

 színezésre jutunk. 

Ugyancsak lehetséges a SAT megoldók által használt adatstruktúrák és alaplépések segítségével felépítenünk 

egy mohó színezést. Vegyük a  gráfot, melynek éleit lejjebb adjuk meg, az -es oszlopban. Kiválasztjuk a 

legnagyobb fokszámú csúcsot, és kitöröljük belőle kifutó (a csúcsot fedő) éleket. Ez ugyanaz a lépés, mint 

amikor a SAT probléma megoldásakor propagáljuk a szingleton klózt. Ezt a lépést folytatjuk mohó módon 

addig, amíg az összes klóz ki nem lesz elégítve. A pivot elemek halmaza egy élfedő halmaz. Amiből következik, 

hogy a komplementer halmaza a  egy független halmaza lesz. Példánkban a  egy független 

halmaz, így színosztályként is tekinthetünk rá. Ezek után -ből kitöröljük a  elemeit, majd 

megismételhetjük az egész eljárást a kisebb gráfra. Példánkban a második független halmaz a  

lesz, majd a harmadik a . 
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3.7. 3.7 Háromszögmentes színezés mohó független halmazok 
segítségével 
 

Legyen  egy véges egyszerű gráf. Szeretnénk megszerkeszteni  csúcsainak egy 

háromszögmentes színezését lehetőleg kevés szín felhasználásával. A  gráf segítségével egy új,  gráfot 

fogunk szerkeszteni. A  csúcsait megfeleltetjük  éleinek.  két különböző élének megfelelő csúcs, 

 és  akkor van összekötve -ban, ha a  csúcsok által kifeszített -beli részgráf 

tartalmaz egy -klikket. Valamely mohó módszert követve keresünk egy  független halmazt -ban. Legyen 

 a  részgráf csúcsainak halmaza. (Értelemszerűen  megfelel  éleinek egy részhalmazának.) Legyen 

. 

3.7.1. propozíció A  részgráf, melyet  feszít ki -ben egy háromszögmentes részgráf. 

Bizonyítás. Tegyük fel az ellenkezőjét, azaz, hogy  tartalmaz -klikket, és legyenek ,  és  ennek a -

klikknek a csúcsai. Az  és  -beli élek a  csúcsai. Továbbá ezek a csúcsok össze vannak 

kötve -ban. Ekkor viszont  és  nem lehetnek a  független halmaz csúcsai. Tehát  

nem lehet  részhalmaza. [QED] 

A 3.7.1 propozíció azt mondja ki, hogy ha független halmazt keresünk -ban, az segít háromszögmentes 

halmazt keresni -ben. 

Nézzünk egy példát. 

3.7.1. példa A  gráf szomszédsági mátrixát az 52 táblázatban adjuk meg. A gráfnak 8 csúcsa és 15 éle van. 
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Ezek után felépítjük a  gráf szomszédsági mátrixát. A -nek 15 éle van, így -nek 15 csúcsa lesz. A  

szomszédsági mátrixát az 53 táblázatban adjuk meg. 
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A mohó független halmaz keresőt kényelmesebben tudjuk majd használni, ha a  csúcsait átcímkézzük. 

Egyszerűen az  címkéket használjuk majd a  címkék helyett. Ugyancsak 

megadjuk a  szomszédsági mátrixát ahol a sorok és oszlopok a  címkékkel vannak jelölve. 

A  gráfban ezek után független halmazt keresünk. 
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A  halmaz a  egy független halmaza. Más szóval a  

 

élei páronként nem összekötöttek -ban. Így tehát a , , , ,  és  csúcsok egy háromszögmentes partíciót 

alkotnak -ben. Ezek után kitörölhetjük ezeket a csúcsokat -ből, így egy kisebb,  gráfot kapva. A  

gráfból megszerkeszthetjük a  derivált gráfot a fenti módon, majd ebben ismét független halmazt 

kereshetünk. A talált független halmaz  egy háromszögmentes partíciója lesz. 

3.8. 3.8 Háromszögmentes színezés SAT segítségével 
 

Adott egy  gráf és egy  pozitív egész. A kérdés az, hogy ki lehet-e -t színezni  színnel úgy, 

hogy bármely -beli háromszög három csúcsa ne kaphassa ugyanazt a színt. Ezt a problémát egy 

kielégíthetőségi (SAT) problémaként is felírhatjuk. Szokás szerint bevezetjük a propozícionális változókat. 
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A  intuitív értelmezése az, hogy a  csúcsot az  színnel színezzük. Ha , akkor ezeknek a 

változóknak a számossága  lesz. A 

 

klóz biztosítja majd, hogy a  csúcs legalább egy színt kapjon a  színekből. Ezekből összesen  klóz 

lesz. A 

 

klóz garantálja azt, hogy a  csúcs csak egy színt kaphasson. Ezeknek a klózoknak a számossága 

. Tegyük ezek után fel, hogy a , ,  csúcsok egy háromszöget alkotnak -ben. A 

 

kifejezés megtiltja, hogy ezek a csúcsok egy színt kapjanak, és így ezek a klózok megtiltják a -beli 

monokróm háromszögeket. Ezek számossága , ahol  a -beli háromszögek számossága. 

Nézzünk meg egy példát. 

3.8.1. példa A  gráf szomszédsági mátrixát az 58 táblázatban adjuk meg. Ez a gráf 4 háromszöget tartalmaz: 

, , , . A kérdés az, hogy színezhető-e  2 színnel úgy, hogy ne 

keletkezzenek monokróm háromszögek. 16 propozícionális változót vezetünk be. 

 

Az 55 táblázat második tábla -ő oszlopa biztosítja, hogy mindegyik csúcs legalább egy színt kapjon. A -ik 

oszlop klózai azt biztosítják, hogy mindegyik csúcs legfeljebb egy színt kapjon. Az utolsó oszlop klózai 

felelősek azért, hogy ne keletkezzenek monokróm háromszögek. Feltehetjük, hogy a , ,  

klózok kielégítettek, hiszen a  háromszög csúcsai nem kaphatják ugyanazt a színt. 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A klózok mind kielégítettek akkor, ha a , , , , , , ,  szingletonok mind kielégítettek. Így tehát a 

, , , , , , ,  igaz lesz. 

3.8.1. megjegyzés Lehetséges, hogy a mohó SAT eljárás a megfelelő módszer arra, hogy mohó módon 

háromszögmentes színezést konstruáljunk. 

3.8.2. megjegyzés Tegyük fel, hogy egy mohó klikk-kereső eljárásban találtunk egy  -klikket -ben. Ezt 

az információt felhasználhatjuk a  élmentes színezésében. Mivel  csúcsai kötelezően különböző színűek 

kell, hogy legyenek, így a színezést azzal kezdhetjük, hogy az  színeket hozzárendeljük  csúcsaihoz. 

Ezáltal le tudjuk csökkenteni a keresési teret a színezés kiterjesztésében a teljes -re. Vajon van-e hasonló 

módszer a háromszögmentes színezésben is? A triviális válasz a következő. Osszuk fel  csúcsait párokra, 

majd rendeljünk színeket a csúcsokhoz úgy, hogy a különböző párok csúcsai különböző színt kapjanak. 

4. 4 Élszínezési példák 
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Legyen  egy egyszerű, véges gráf. A gráf éleit színezzük a következő módon: 

•  minden élét pontosan egy színnel színezzük. 

• Egy 3-klikk 3 éle kötelezően 3 különböző színt kell, hogy kapjon. 

• Egy 4-klikk 6 éle kötelezően 6 különböző színt kell, hogy kapjon. 

A  gráf éleinek ilyen színezését jó színezésnek, avagy legális színezésnek nevezzük. Ebben a fejezetben 

különböző élszínezési módszereket fogunk bemutatni, hogy jobban bemutathassuk az élszínezés elvét az 

olvasónak. Azzal a kérdéssel, hogy vajon hasznos-e az élszínezés elve maga, ebben a fejezetben nem 

foglalkozunk. 

4.1. 4.1 Első példa 
 

4.1.1. példa Legyen  a ábrán látható gráf. A gráf szomszédsági mátrixát az 58 táblázatban adtuk meg. A 

gráfnak 6 csúcsa van. Az éleket három különböző vonaltípussal rajzoltuk meg, de egyenlőre ezt hagyjuk 

figyelmen kívül. Ha mohó soros színezéssel kiszínezzük a  csúcsait, akkor a , , 

 színosztályokat kapjuk. 
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Azért választottunk ilyen pici példát, mert egyébként az élszínezés igen elrettentőnek tűnne. A  gráfnak 7 éle 

van összesen. Az egyértelműség végett a  éleit a következő sorrendben soroljuk fel: 

 

Az  élt az 1-es színosztályba helyezzük. Ahhoz, hogy kiszínezzük az  élt nézzük együtt az 

 és az  éleket a ábrán. Az élek végpontjai egy 3 elemű halmazt alkotnak, az  

csúcsokkal. Az  háromszög két oldala éle -nek, de a  oldal nem éle -nek. Tehát az 

 él kaphatja ugyanazt a színt, mint az  él. Más szóval az  élt elhelyezhetjük az 1-es 

színosztályba. Az  él akkor kerülhet be az 1-es színosztályba, ha az  él kaphatja ugyanazt a színt, 

mint az  él illetve kaphatja ugyanazt a színt, mint az  él. Ha megvizsgáljuk az  

háromszöget a ábrán, akkor láthatjuk, hogy az  él kaphatja ugyanazt a színt, mint az  él. Ha 

megvizsgáljuk az  háromszöget a ábrán, akkor láthatjuk, hogy az  él nem kaphatja ugyanazt a 

színt, mint az  él. Következtetésképpen az  élt a 2-es színosztályba helyezzük. Ezen a módon 

folytatva kiszínezhetjük  éleit. Az eredményt az 59 táblázatban foglaljuk össze. 
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4.2. 4.2 Második példa 
 

4.2.1. példa Vegyük a 61 táblázat szomszédsági mátrixa által által adott  gráfot, aminek 8 csúcsa van. A 

ábrán láthatjuk a gráf rajzát. Kiszínezzük mohó szekvenciális módon a  csúcsait, így a , 

,  színosztályokat kapjuk. 

 

 

Színezzük most ki a 4.2.1 példa  gráfjának éleit. Értelemszerűen ezt leginkább számítógéppel szeretnénk 

elvégezni. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a színezés közben nem támaszkodhatunk a gráf grafikus 

reprezentációjára. A  gráf, amivel dolgozunk egyszerű gráf, és így nincsenek benne hurkok. Azaz a 

szomszédsági mátrix főátlójában 0-ák találhatóak. De az olvasó észreveheti, hogy a 63 táblázat főátlójában 

viszont 1-esek vannak. Ez azért van, mert az eljárásunkban először 1-esekkel töltjük fel a főátlót. Ez 

egyszerűbbé teszi majd a számítást, és miután elvégeztük azt, visszacserélhetjük az átlóbeli elemeket 0-ra. Az 

 élt az 1-es színosztályba helyezzük. Az  élt ugyancsak az 1-es színosztályba helyezhetjük, mivel 

kaphatja ugyanazt a színt, mint az  él. Ehhez a figyelmünket az , , ,  csúcsok által kifeszített  

részgráfra fordítjuk. A  részgráf szomszédsági mátrixát a 64 táblázatban láthatjuk. 

 

A  feszített részgráf -es szomszédsági mátrixának kitöltéséhez a  szomszédsági mátrixát használjuk. 

Láthatjuk, hogy a  szomszédsági mátrixának főátlójában is 1-esek vannak. Ugyancsak láthatjuk, hogy a 
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mátrixnak lehetnek azonos sorai és oszlopai. Ha a  szomszédsági mátrixa teljesen ki van töltve 1-esekkel, 

akkor az ,  élek nem kaphatják ugyanazt a színt. Továbbá, ha a  szomszédsági mátrixa nincs 

teljesen kitöltve 1-esekkel, akkor az ,  élek kaphatják ugyanazt a színt. Mivel az  élt már 

kiszíneztük, így kapunk egy eljárást arra, hogy kiszínezzük az  élt. Ez az él ugyancsak kaphatja az 1-es 

színt. Az élek színét a 65 táblázatban soroljuk fel. 

 

 

 

Következőkben azt vizsgáljuk, hogy vajon az  él kaphatja-e ugyanazt a színt, mint az ,  

élek. A  és  feszített részgráfokat nézzük, melyeket az , , ,  illetve az , , ,  csúcsok feszítenek 

ki. Mivel a  szomszédsági mátrixa teljesen ki van töltve, így az  él nem kaphatja azt a színt, amit az 

 él. Így az  él a 2-es színosztályba kerül. Folytatva az eljárást ezen a módon végül megkapjuk a 

 gráf éleinek színezését, amit a 65 táblázatban adunk meg. 

4.2.1. megjegyzés Észrevehetjük, hogy a 64 táblázat szomszédsági mátrixai redundáns információt hordoznak. 

Mivel az  az eredeti  gráf egy éle, így az első  blokk teljesen ki van töltve. Hasonlóan, mivel az 

 az eredeti  gráf egy éle, a jobb alsó  blokk is teljesen ki van töltve. Mindez azt jelenti, hogy 

csak a jobb felső (vagy bal alsó)  blokkot kell leellenőriznünk, hogy vajon az ki van-e töltve. Más 

szavakkal, ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az  él kaphatja-e az  él színét elég a figyelmünket az első 

redukált mátrixra fordítanunk. Ahhoz, hogy eldöntsük, hogy az  él kaphatja-e az ,  élek 

színét, elég a 66 táblázatban megadott redukált mátrixokat néznünk. 
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4.2.2. megjegyzés Rá szeretnénk mutatni, hogy az élek színeit eltárolhatjuk a  gráf szomszédsági mátrixában. 

Ezt a 67 táblázatban láthatjuk. 

 

Az  cellában látható 1-es azt jelenti, hogy az  él az 1-es színt kapja. Kiszínezhetjük a gráfot a 

mohó szekvenciális színezéssel, ekkor a színosztályok a következők lesznek: , , 

. A 67 táblázat két színezést tartalmaz különböző csúcs-sorrendekből kiindulva. Minden 

csúcshoz hozzárendelhetünk egy színfokot. Mivel az 1-ő sorban két különböző színt is találunk, így ehhez a 

csúcshoz a 2-es színfokot rendeljük. 

 

A 68 táblázat azt mutatja, hogy a hagyományos színfok lehet kisebb, mint ez az újonnan definiált színfok. 

Példánkban a , ,  csúcsok hagyományos színfoka 2, miközben a példánkban 3 jött ki. Ami azt jelezheti, 

hogy talán az új színfok fogalom nem is olyan jó ötlet. Viszont a 68 táblázatból kiolvasható, hogy a -ik csúcs 

nem lehet egy 3 méretű klikk része. Így ha  méretű klikkeket keresünk, akkor kitörölhetjük a -ik csúcsot a 

gráfból. 
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A  csúcsainak egy színezését esetleg kihasználhatjuk a  éleinek színezésekor. Az 

 

éleket például kiszínezhetjük egy színnel, például az 1-es színnel. Az ok az, hogy ezek az élek két színosztály, a 

 és a  csúcsai között futnak. Hasonló következtetések alapján tudhatjuk, hogy a , 

, , ,  élek is egy színnel színezhetőek, mondjuk a 2-es színt kapják. Viszont 

megvizsgálva a konkrét esetet esetleg láthatjuk, hogy ezek közül az élek közül egyesek kaphatják az 1-es színt 

is, esetünkben ilyen a  él. Az , ,  élek is kaphatják ugyanazt a színt, legyen ez a 3-

as. Egyik él sem színezhető ezek közül 1-es vagy 2-es színnel. Mivel minden élt kiszíneztünk, így a  éleinek 

legális színezését kaptuk meg. 

Következőkben azt mutatjuk meg, hogy tudjuk "besűríteni" a 4.2.1 példa  gráfját. Először két részre 

particionáljuk a  csúcsainak  halmazát: 

 

A 69 táblázatban, ami az eljárást mutatja be, a csúcsok "nem-fokait" soroljuk fel az adott partícióra nézve. 
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A ábra a  páros gráfot mutatja, melyet a ,  csúcsok feszítenek ki -ben. A  éleit 

két színnel tudjuk kiszínezni, ami azt jelenti, hogy  minden -biklikkje esetén az  szorzat legfeljebb 2 
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lehet. Egyértelmű, hogy az  összeg felső becslése a  klikkméretének. Így esetünkben -ben nem lehet 

4 méretű klikk. 

 

4.3. 4.3 Harmadik példa 
 

4.3.1. példa Vegyük a  gráfot, melynek a szomszédsági mátrixát a 71 táblázatban adtuk meg. Kiszínezzük  

csúcsait. A színosztályok: , , . 

 

A mohó soros élszínezés szerinti színosztályokat a 72 táblázatban láthatjuk. A színezést úgy végeztük, hogy 

először a szomszédsági mátrix első során mentünk végig balról jobbra, majd a másodikon, és így tovább a 

nyolcadik sorig. 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A gráf grafikus reprezentációját a ábrán láthatjuk. Miután töröljük az 1-ő színosztályhoz tartozó éleket egy fát 

kapunk, melynek öt éle van. Ez az új gráf nem tartalmaz háromszögeket. Tehát  klikkszáma legfeljebb 3 

lehet. Ezután átrendeztük  csúcsait. Az átrendezett gráf szomszédsági mátrixát a 73 táblázatban láthatjuk. A 

bogyók helyett most az élek színosztályát jelezzük a mátrixban. A kérdés természetesen az, hogy vajon az 

élszínezés ad-e valami többletinformációt a csúcsszínezéssel szemben. Vajon ha alaposan megfigyeljük a 73 

táblázatot, vagy amit aktuálisan kapunk segít valamit? 
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4.4. 4.4 Negyedik példa 
 

4.4.1. példa Vegyük a  gráfot, melynek szomszédsági mátrixát a 74 táblázatban adtuk meg.  grafikus 

reprezentációját a ábrán láthatjuk. 

Kiszínezzük  csúcsait a mohó soros színezéssel. A színosztályok a következők lesznek: 
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A 74 táblázat mutatja  átrendezett szomszédsági mátrixát. Az átrendezést a színosztályok szerint végeztük. A 

ábra a gráfot mutatja a színosztályokkal. 

 

Színezzük most ki a 4.4.1 példa  gráfjának éleit. A színezéshez a ábrát használjuk. Az eredményt a 75 

táblázat mutatja. Mivel  éleit 3 színnel tudtuk színezni, ezért -ben legfeljebb 3 méretű klikk lehet. 
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Az élek színosztályait is feljegyezzük a szomszédsági mátrixba. Ebből a szomszédsági mátrixból ki tudjuk 

olvasni a csúcsok színfokát. Valójában kétféle színfokot is ki tudunk olvasni. 

 

A 76 táblázatból kiolvashatjuk, hogy vannak esetek, amikor az új színfokok kisebbek lesznek, mint a 

hagyományos színfokok, és vannak esetek, amikor nagyobbak lesznek. 
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Természetesen szeretnénk az élszínezést számítógép segítségével elvégezni, azaz nem támaszkodhatunk az adott 

gráf grafikus reprezentációjára. Legyen  a 74 táblázat szomszédsági mátrixával meghatározott gráf. A 

gráfban, amivel dolgozunk nincsenek hurkok, így a főátlóban 0-ák vannak. Az olvasó azonban láthatja, hogy mi 

a 74 táblázatban 1-eseket írtunk a főátlóba. Az élszínezést ugyanis úgy kezdjük, hogy a szomszédsági mátrix 

főátlójába 1-eseket írunk. Ez egyszerűbbé teszi majd az eljárást, és miután elvégeztük majd a színezést 

visszacseréljük az 1-eseket 0-ra. Az  élt az 1-ő színosztályba helyezzük. Az  élt ugyancsak az 1-ő 

színosztályba helyezzük, ha kaphatja az  él színét. Ehhez a  gráf  részgráfját vizsgáljuk meg, 

melyet az , , ,  csúcsok feszítenek ki. A  gráf szomszédsági mátrixát a 64 táblázatban láthatjuk. 

Ugyanazt a táblázatot használtuk, mint amit a 4.2.1 példában. 
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4.5. 4.5 Ötödik példa 
 

4.5.1. példa Nézzük a  gráfot, melyet a 79 táblázatban adtunk meg a szomszédsági mátrixával. A gráf 

grafikus reprezentációját a ábra mutatja. Kiszíneztük a  gráf éleit a mohó szekvenciális algoritmussal, 

melynek eredménye a 80 táblázatban látható. 
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Mohó szekvenciális színezéssel kiszínezzük a  gráf csúcsait. A keletkező színosztályok a következők: 

 

Ezek után átrendezzük a szomszédsági mátrixot a színosztályok szerint, amit a 81 táblázatban láthatunk. 

Ugyancsak feltüntettük a szomszédsági mátrixban az élek színeit is. Mivel a , , ,  színekkel csak egy-

egy élt színeztünk, így ha van a  gráfban 5-klikk, akkor abban a következő élek mindenképpen részt vesznek: 

 

Más szavakkal, az , , ,  csúcsok által kifeszített részgráf ennek a klikknek része kell, hogy legyen. Ezt az 

információt kihasználva nagyban lecsökkenthetjük a feladat keresési terét. 
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Mivel  éleit 10 színnel tudtuk színezni, ezért  klikkmérete legfeljebb 5. (Emlékezzünk, hogy ha  

klikkmérete , akkor  éleit legalább  színnel tudjuk csak kiszínezni.) Most kitöröljük -ből az 

1-es színosztályhoz tartozó éleket. A keletkező gráfot  jelöljük majd.  grafikus reprezentációját a ábrán 

láthatjuk. 
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Tegyük fel egy pillanatra, hogy  maximum klikkmérete 5, és próbáljunk meg megkeresni egy 5 méretű 

klikket -ben. Ez azt jelenti, hogy  maximum klikkmérete 4 kell, hogy legyen Így minden csúcs, aminek a 

fokszáma 3 vagy kevesebb törölhető -ből. Így az , , , ,  csúcsok törölhetőek a  gráfból. A 

keletkező gráfot  gráfnak nevezünk majd. A  gráfból viszont a ,  csúcsok törölhetőek. Másfelől 

viszont a megmaradt , , , ,  csúcsok egy 5-klikket képeznek -ben. 

 

4.6. 4.6 Hatodik példa 
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4.6.1. példa Nézzük a  gráfot, melyet a 82 táblázatban adtunk meg a szomszédsági mátrixa által. A gráfnak 9 

csúcsa és 20 éle van. A szomszédsági mátrixot úgy adtuk meg, hogy a főátlót is kitöltöttük bogyókkal. Ezt 

fogjuk majd használni a gráf élszínezéséhez. A ábra a gráf grafikus reprezentációja. 

 

Tisztán látszik, hogy a , , ,  csúcsok egy négyszöget, 4-klikket alkotnak -ben. Ennek a négyszögnek a 

6 éle különböző színt kell, hogy kapjon az eljárás során. Elkezdjük a színézést. A 83 táblázatban néhány esetet 

sorolunk fel, arra hogyan lehet leellenőrizni azt, hogy  két adott éle kaphatja-e ugyanazt a színt, vagy sem. A 

teljes színezéshez jópár hasonló táblázatot ki kell töltenünk. (Konkrétan  darab táblázatot.) 

 

 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

A 4.6.1 példa  gráfjának 9 csúcsa és 20 éle van. Az éleket a következő sorrendben fogjuk felsorolni: 

 

 

Egy új gráfot definiálunk, a -át.  csúcsait  éleinek feleltetjük meg. Két él,  és  akkor van 

összekötve -ban, ha  egy 4-klikket feszít ki -ben. -át származtatott gráfnak nevezzük. A 

következőkben megszerkesztjük  szomszédsági mátrixát. Ahogy eddig is tettük, a szerkesztést táblázatok 

kitöltésével oldjuk meg. A 86 táblázat első táblájának második sora négy bogyót tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a 

 és  élek össze vannak kötve -ban. A táblázat utolsó oszlopából kiolvashatjuk  azon éleit, 

melyek össze vannak kötve az  éllel -ban. 20 ilyen táblázatot kell kitöltenünk, hogy 

megszerkeszthessük  szomszédsági mátrixát. 
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4.6.1. megjegyzés Úgy tűnik, az élszínezés elve több szempontból is hasznos lehet. 

• Használhatjuk prekondícionálásra. Például a Carraghan-Pardalos algoritmust indíthatjuk élszínezéssel. 
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• Hasznát vehetjük mint elágaztatási szabály. Úgy tűnik, hogy akkor lehet hasznos, ha sok olyan színosztályunk 

van, amiben csak egy-egy csúcs kerül. 

• Használhatjuk becslésként a maximum klikk méretre. Amikor a legnagyobb színosztály jóval nagyobb, mint a 

többi, akkor lehet esetleg hasznos. 

Ezek a megközelítések nem lettek egyenlőre implementálva, és így tesztelve sem. 

4.6.1. projekt munka Végezzünk méréssorozatot a 4.6.1 megjegyzéssel kapcsolatban. 

5. 5 Elágaztatási szabályok 

 

Egy tipikus maximum klikk kereső algoritmus futása során, amikor az optimalitási teszt nem ad eredményt, azaz 

nem tudjuk meghatározni, hogy az adott gráf maximum klikkmérete egyenlő-e egy adott -val, olyankor a 

feladatot kisebb részfeladatokra bontjuk. Ezt a lépést nevezzük elágaztatásnak. Ebben a fejezetben élágaztatási 

szabályokat gyűjtöttünk össze. Szeretnénk kiemelni, hogy az elágaztatás közvetlenül kapcsolódik a klikkeresés 

feladatának párhuzamosítási lehetőségeihez. Konkrétan, a kisebb részproblémákat egymástól függetlenül is 

tudjuk kezelni. 

5.1. 5.1 Keresőfák 
 

5.1.1. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 97 táblázat szomszédsági mátrixával adunk meg. A gráfnak 6 csúcsa 

van. A gráf grafikus reprezentációját a ábra mutatja. 

A Carraghan-Pardalos algoritmus keresőfáját, vagy más néven klikkfelsoroló algoritmusának lépéseit a 98 

táblázat illusztrálja. A Carraghan-Pardalos algoritmusről bővebben lásd [8]. Az Östergård algoritmust a [17] 

cikk részletezi. 
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5.1.2. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 100 táblázat szomszédsági mátrixával adunk meg. A gráfnak 8 csúcsa 

és 15 éle van. A gráf grafikus reprezentációját a ábra mutatja. 
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Nagyobb méretű példát is szeretnénk bemutatni a témakőrből. 

5.1.3. példa A  gráf szomszédsági mátrixát a 101 táblázat adja meg. A gráf klikkeresésének keresőfáját a ábra 

mutatja. (A keresőfát nem számítógéppel állítottuk elő, így az akár hibás is lehet. Az olvasó feladata a fa 

ellenőrzése!) 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 Témakörök a kombinatorikus 

optimizálás területéről 
 

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.2. 5.2 Feszítőfa szabály 
 

Adott egy  egyszerű gráf. Válasszuk ki  egyik csúcsát és egy szélességi bejárás segítségével 

építsük fel a gráf feszítőfáját. Legyenek az  a feszítőfa csúcsainak szintenkénti halmazai. 

Természetesen a fa csúcsai egybeesnek a  csúcsaival. Most képezzük a következő halmazokat: 
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• A  halmaz legyen az  és  uniója. 

• A  halmaz legyen az  és  uniója. 

• A  halmaz legyen az  és  uniója. 

• Végül, a  halmaz legyen az  és  uniója. 

A kérdés, amire a választ keressük,  maximum klikk mérete. 

5.2.1. megfigyelés Ha  egy maximum klikk -ben, akkor  egy klikk a   részgráfjában, melyet  

feszít ki valameny -re, . 

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy egy -beli csúcsnak nem lehet szomszédja valamely  

halmazban. Továbbá a  klikk csúcsai legalább az egyik  halmazban benne, kell, hogy legyenek, 

révén ezek  partíciói. Tegyük fel, hogy -nek van csúcsa -ben. Ha  minden csúcsa -ben van, akkor 

végeztünk. Nézzük a másik esetet, nevezetesen -nek van csúcsa az -ben, ahol . Két esetet 

különböztetünk meg. 

• Eset 1: . 

• Eset 2: . 

Azt állítjuk, hogy az első esetben  minden csúcsa -ben van. Egyértelmű, hogy -nek nincs csúcsa 

-ben, hiszen -nek van csúcsa -ben. Másfelől ha -nek lenne csúcsa -ben, akkor nem lehetne 

csúcsa az -ben. 

Továbbá azt is állítjuk, hogy a második esetben  minden csúcsa a -ben van. Egyértelmű, hogy -nek 

nincs csúcsa -ben, hiszen -nek van csúcsa -ben. Másfelől ha -nek lenne csúcsa -ben, akkor 

nem lehetne csúcsa az -ben. [QED] 

Nézzünk egy példát. 

5.2.1. példa A  gráf geometrikus reprezentációját a ábra mutatja. A gárf szomszédsági mátrixa a 102 

táblázatban látható. 
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Kiszámoljuk az 1-es csúcs szomszédait. Ez az . Ezután kiszámoljuk a , ,  csúcsok 

szomszédait. Minden esetben, amikor felsorolunk egy szomszédot, akkor azt a csúcsot kitöröljük a gráfból. 

 

Kiszámoljuk az , , , , 11 csúcsok szomszédait. 

 

Végül kiszámoljuk a , ,  csúcsok szomszédait. 
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A szélességi bejárás feszítőfája a ábrán látható. A ábrázolása nem túl tetszetős, így más formában újrarajzoltuk a 

ábrán. 
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Az , , ,  halmazok a következők lesznek: 

 

Következésképpen a , ,  halmazok: 

 

A , ,  gráfok szomszédsági mátrixait, melyeket a , ,  halmazok feszítenek ki -ben a 103 

táblázatban adtuk meg. 
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Mivel  önmagában egy 4-klikk, így a következőkben azt kell leellenőriznünk, hogy vajon a ,  

tartalmaz-e nagyobb klikket. -ból ezek alapján kitörölhetjük a , ,  csúcsokat a fokszámuk miatt, majd 

ugyanezen oknál fogva az 5-ös csúcsot is. A maradék gráf egy 4-klikk. A megmaradó feladat annak az 

eldöntése, vajon  tartalmaz-e legalább egy 5-klikket. A 7-es csúcsot kitörölhetjük, mivel a fokszáma 3. Ezek 

után a 3-as csúcsot is kitörölhetjük, mivel a törlés következtében a fokszáma 3-ra csökkent. A megmaradó gráf 

egy 6-klikk. Tehát  maximum klikk mérete 6. 

Egy praktikusabban felépített szélességi bejárást is bemutatunk a feszítőfa megkonstruálásához. Az algoritmus 

két táblát tart fent. A második táblában tároljuk a részlegesen felépített feszítőfát. Az eljárás akkor áll le, amikor 

felépítettük a feszítőfát. Az első táblázatban jegyezzük fel a részlegesen felépített fa pontjait. Két pointert 

használunk. Az első mutatja, hogy a fa melyik szintjével dolgozunk. A második pointer az eddig megjelölt 

csúcsok végére mutat. Amikor a két pointer ugyanoda mutat, akkor a fát már nem lehet tovább bővíteni. Nem 

összefüggő gráf esetén maradnak még feldolgozatlan csúcsok. Ebben a tekintetben az algoritmus arra is 

használható, hogy egy gráf összefüggőségét is megállapítsuk vele. Ugyancsak lehet arra használni, hogy 

összeszámoljuk az összefüggő komponensek számát. Ugyancsak alkalmas arra, hogy megállapítsuk, vajon egy 

adott csúcs elérhető-e egy adott másikból. 

5.2.1. megjegyzés Ez a feszítőfaépítő eljárás igen sok algoritmusban használható. Nem csoda, hogy 

gyakorlatilag minden témábavágó könyv tartalmazza. Nekünk egy jó implementációra van szükségünk. A naív 

algoritmus, amit itt mutatunk be egy -szer -es táblával dolgozik, ahol  a gráf csúcsainak száma. Elég 

egyértelműnek tűnik, hogy nincs feltétlenül szükségünk ekkora tárhelyre. Az algoritmus használhatja a  gráf 

szomszédsági mátrixát, de akár egy láncolt listás reprezentációt is. 

5.2.1. projekt munka Implementáljuk az algoritmust praktikusan használható módon. 

Az igazi kérdés itt a következő. Két típusú klikkeresési feladatot szokás megkülönböztetni. Az egyikben egy 

nagy klikket keresünk, és nem érdekel minket, hogy hogyan. Az sem gond, ha nem optimális, azaz nem 

maximum klikket találunk. Ezek a feladatok konkrét, valós alkalmazásokban fordulnak elő. A klikkeresés másik 

típusa az, amikor meg akarjuk mutatni, hogy egy gráfban nincs -klikk. Ezek a feladatok olyan 

alkalmazásokból jönnek, amikor a problémát úgy építjük fel, hogy egy klikk nem létezése bizonyítja az 

állításunkat. 

5.2.2. projekt munka Megjegyezzük, hogy egy színezés megkonstruálásakor a szélességi bejárás jobbnak tűnik, 

mint a mélységi bejárás. Másfelől amikor azt szeretnénk bizonyítani, hogy egy adott színezés nem lehetséges 

bizonyos számú színnel, akkor a mélységi keresés lehet jobb stratégia. Vajon ez csak véletlen, vagy van valami 

mögöttes tartalma? 
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A gyakorlás kedvéért nézzünk egy másik példát. 

5.2.2. példa Vegyük a  gráfot, melynek grafikus reprezentációját a ábrán láthatjuk. A gráf szomszédsági 

mátrixát a 74 táblázatban adtuk meg. A szélességi bejárással kapott feszítőfát a ábrán láthatjuk. 

 

5.2.2. megjegyzés A részletezett elágazási szabály nem igazán hasznos, ha a feladatunk az összes maximum 

klikk felsorolása (egyszer) egy adott gráfban. Megeshet ugyanis, hogy egy bizonyos maximum klikk több 

 részgráfban is szerepel. Ebben az esetben ezt a maximum klikket többször is felsorolnánk. 

5.2.3. megjegyzés Ha a szélességi bejárás során kapott feszítőfának csak két szintje lenne, akkor csak egy  

"részgráfot" kapunk, és az eredeti klikkeresési feladatot valójában nem sikerült részekre bontanunk. Ez abban az 

esetben léphet fel, ha -ben van egy olyan csúcs, amely minden más csúccsal összeköttetésben van. Ez az eset 

valójában nem okoz problémát. Másfelöl a szélességi bejáráson alapuló feszítőfának valószínűleg sok szintje 

lesz abban az esetben, ha a gráf átmérője nagy. (Van a gráfban két olyan csúcs, melyek távolsága nagy.) 

5.2.4. megjegyzés Ha a szélességi bejárást egy minimális fokszámú csúccsal kezdjük, akkor a feszítőfa első két 

szintjén lévő csúcsok egy klikket fognak kifeszíteni -ben. Ez a módszer alkalmas lehet arra, hogy gyorsan 

klikket keressünk a gráfban, és következtetésképpen alsó becsléssel is szolgálhat a maximum klikk méretre. 
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5.3. 5.3 Normál forma 
 

Létezik a gráf csúcsainak egy olyan permutációja, amely segítségével felállíthatunk egy olyan reprezentációt, 

amit normál formának hívhatunk. Ugyancsak tekinthetünk a csúcsok permutációjára mint egyfajta 

particionálásra, ezért erre a permutációra mint normál permutációra hivatkozhatunk. 

5.3.1. példa Vegyük a  gráfot, melyet a ábrán láthatunk. A gráf szomszédsági mátrixát a 74 táblázatban adtuk 

meg. 

Most a  láncolt listás reprezentációjával fogunk számolni, amit a 108 táblázatban adtunk meg. Az első oszlop 

 csúcsait tartalmazza. A következő oszlopokban ennek a csúcsnak a szomszédai találhatóak. Az utolsó előtti 

oszlopban a csúcs fokszámát adtuk meg. Az utolsó oszlopban jelezzük majd a pivot csúcsot. A pivot csúcs a 

lista legnagyobb fokszámú eleme lesz. Esetünkben a 8-as csúcs lesz a pivot, aminek 7 a fokszáma. A csúcs 

szomszédai: , , , , , , . Megszerkesztjük a  gráfokat, ahol  definíció szerint a 

 lesz. A pivot csúcs szomszédai által a -ban kifeszített részgráf lesz a . 
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Azok a csúcsok, melyek nincsenek összekötve a pivot csúccsal képzik az épülő normál permutáció első 

szakaszát. Esetünkben a 

 

lesz az első szakasz. Mivel a 8-as csúcs önmagával nincs összekötve, így ezt a csúcsot is felsoroltuk a nem-

szomszédok között. Az elemek sorrendje lényegtelen esetünkben. Mindazonáltal első helyre a pivot csúcsot 

tettük, a többi csúcsot meg eredeti sorrendjükben soroltuk fel. A  részgráf, melyet a 8-as csúcs szomszédai 

feszítenek ki a 108 táblázatban látható, ismételten láncolt listás reprezentációban. 

Ezek után kiolvashatjuk a következő pivot csúcsot, és megszerkeszthetjük a normál permutáció második 

szakaszát, ami esetünkben a következő lesz: 

 

A  részgráf, melyet a 7-es csúcs szomszédai feszítenek ki a 108 táblázatban szerepel. 
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Eredményképpen egy olyan gráfot kaptunk, melynek csúcsai izoláltak, így az eljárás végetér. A normál 

permutáció utolsó két szakasza így a  és  lesz. A teljes normál permutáció a következő: 

 

A  gráf szomszédsági mátrixa más formát vesz fel, mivel a permutáció szerint átrendezzük a sorokat és 

oszlopokat. Az átrendezett mátrixot a 109 táblázatban láthatjuk. 

 

Az ok, ami miatt megszerkesztettük ezt az átrendezett reprezentációt a következő. Particionáljuk  csúcsait a 

következő három halmazba: 

 

Ha ezek után töröljük a következő éleket: 

 

akkor a , ,  partíciók színosztályok lesznek, a  egy legális 3 színnel való színezésében. Tehát az így 

keletkező  gráfban nem lehet nagyobb klikk, mint 3. Másfelől meg a , ,  csúcsok egy 3-klikket 

feszítenek ki -ben. Ami azt jelenti, hogy a  maximum klikk mérete pontosan 3. Legyenek a  

gráfok a 

 

csúcspárok közös szomszédai által kifeszített részgráfok. Egy 2 méretű klikk -ben így egy 4 méretű klikket 

jelent -ben. Azaz azt kell leellenőriznünk, hogy vajon a  gráfok valamelyikében nincs-e 2 méretű 

klikk. Ez a módszer a normál permutáció által adott elágazási szabály. 

Dolgozzunk ki egy másik példát. 

5.3.2. példa Ez úttal vegyük a ábrán látható  gráfot. A  gráf láncolt listás reprezentációját a 110 táblázatban 

adtuk meg. 
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A pivot csúcs a 4-es lesz. A normál permutáció első szakasza a következő lesz: . A  gráf, 

melyet a 4-es csúcs szomszédai feszítenek ki a 111 táblázatban látható. 

A következő pivot csúcs a 2-es. A normál permutáció második szakasza így: . A  gráf, melyet a 2-es 

csúcs szomszédai feszítenek ki a 111 táblázatban látható. 

A következő pivot csúcs a 8-as. A normál permutáció harmadik szakasza: . A 111 táblázat mutatja a  

gráfot. 

A következő pivot csúcs a 5-ös, és a normál permutáció negyedik szakasza: . A következő,  gráf az 

utolsó pici résztábla a 111 táblázatban. 
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Ezzel a lépések végére értünk. A felbontási eljárás végetért. A normál permutáció utolsó szekciói:  és 

. A teljes normál permutáció a következő lesz: 

 

A  gráf permutáció szerint átrendezett szomszédsági mátrixát a 111 táblázatban láthatjuk. Particionáljuk most 

 csúcsait a következő halmazokba: 

 

 

Ha kitöröljük a ,  éleket a gráfból, a kapott  gráf  partícióira mint 

színosztályokra tekinthetünk, melyek a  gráf legális 6 színnel való színezését adják meg. Továbbá a , , , 

, ,  csúcsok egy klikket feszítenek ki -ben. Azaz  maximum klikkmérete pontosan 6. Legyenek a 

,  gráfok a ,  csúcspárok közös szomszédai által -ben kifeszített részgráfok. Egy 5 

méretű klikk -ben egy 7 méretű klikket jelent -ben. Tehát azt kell eldöntenünk, van-e 5 méretű klikk -

ben illetve -ben. Mivel mind a két részgráfnak 2 csúcsa van összesen, így egyikben sem lehet 3 vagy annál 

nagyobb klikk. 

 

5.3.1. megjegyzés A normál permutáción alapuló elágazási szabály nem alkalmas arra, hogy felsoroljuk egy 

gráfban az összes maximum klikket. Nem állítjuk, hogy nem lehetne esetleg ezen valami ügyes módon segíteni, 

csak azt mondjuk, hogy nem ezzel a céllal lett megtervezve ez az eljárás. 

5.3.1. projekt munka A normál particionálás alsó becslést ad -re. Próbáljunk meg a -függvény 

segítségével hasonló felső becslést szerkeszteni -re. 

5.3.2. projekt munka A Carraghan-Pardalos algoritmus, akárcsak az Östergård algoritmus futási sebessége 

nagyban függ a csúcsok kezdeti sorrendjétől. Vizsgáljuk meg, mennyiben befolyásolja a normál particionáláson 

alapuló algoritmus futási idejét a csúcsok kezdeti sorrendje. 

5.4. 5.4 Szimultán színezések 
 

Adott egy  egyszerű, véges gráf. Az algoritmusunk első fázisában kiszínezzük  csúcsait. 

Valójában azt feltételezzük, hogy több ilyen színezést is elkészíthetünk, és ezek a rendelkezésünkre állnak. 
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Ezekre a különböző színezésekre fogunk úgy hivatkozni, mint  szimultán színezései. Egy színezés 

meghatározására az  leképzést használhatjuk. Egy adott  csúcs esetén az  adja meg 

a csúcs színét. Legyenek az  leképzések egy adott  gráf különböző legális színezései. Jelölje az 

 egy adott  színezés által használt színek számát. Válasszuk most azt az  színezést, amely a 

legkevesebb színt használ, azaz ahol az  minimális. Ez lesz a pivot színezés. Válasszuk ki ezek után az  

színezés legkisebb színosztályát, amely a  csúcsokat tartalmazza. A gráfot, melyet a  szomszédai 

feszítenek ki -ben jelöljük -val. A gráfot, melyet a  csúcshalmaz feszít ki -ben jelöljük -

val. A gráfot, melyet  és a szomszédai feszítenek ki -ben jelöljük -lel. 

5.4.1. megfigyelés Ha  egy klikk -ben, akkor  vagy egy klikk -ban, vagy egy klikk -ben. 

Bizonyítás. Két esetet különböztetünk meg. Az elsőben feltesszük, hogy a  csúcs  klikk egyik csúcsa. A  

csúcsai így a  halmaz elemei lesznek, tehát  az  egy klikkje. A másodikban feltesszük, hogy 

 nem csúcsa -nek. Ebben az esetben  egy klikk -ban. [QED] 

A 5.4.1 megfigyelés a következő üzenettel szolgál. Ha egy -klikket keresünk -ben, akkor vagy egy 

-klikket kell találnunk -ban, vagy egy -klikket -ban. A  gráfot úgy kapjuk -ből, hogy 

kitöröljük abból a  csúcsot. Ugyancsak meg kell jegyeznünk, hogy  egy legális színezése a -nak is 

legális színezése. A  gráfot úgy kapjuk, hogy -ből kitöröljük  nem-szomszédait. Ugyancsak igaz, hogy a 

 egy legális színezése a  gráfnak is legális színezése. Továbbá a  szimultán színezései mind legális 

színezései -nak is, és -nak is. Tehát a leírt elágaztatás -ra is, és -ra is folytatható az adott 

színezésekkel. 

Nézzünk egy példát. 

5.4.1. példa Vegyük a ábrán szereplő  gráfot, melynek a szomszédsági mátrixát a 74 táblázatban adtuk meg. 

A mohó soros színezőalgoritmus segítségével lekészítettük  három különböző színezését. A színezéseket a 

112 táblázatban gyűjtöttük össze. Egy  színezés ugyancsak feljegyezhető egy  

mátrixba, ahol a sorok felelnek meg a csúcsoknak, és az oszlopok a színeknek. Azt a tényt, hogy egy  csúcs az 

 színt kapta az  mátrixban úgy jelezzük, hogy bogyót rakunk a  cellába. 

 

A három színezést a 113 táblázatban az , ,  betűkkel jelöljük. Az , ,  szimultán színezések mátrixát 

a 113 táblázat első tábláján mutatjuk. 
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Mindhárom, , ,  színezés ugyanannyi, konkrétan négy színt használ. Ezért az  színezést választjuk ki, 

mint pivot színezés. Az  színezés legkisebb színosztálya a  partíció. A 8-as csúcsot választjuk, mint 

pivot csúcs. 4 méretű klikket keresünk -ben. A 8-as csúcs szomszédai: , , , , , , . Legyen a  

gráf ezen csúcsok által kifeszített -beli részgráf. A 113 táblázat tartalmazza  gráf -től örökölt , ,  

szimultán színezéseit. A  színezés csak 2 színt használ, tehát -ban nem lehet 3-klikk. ("Mellékhatásként" a 

8-as csúcsot törölhetjük a  gráfból a további keresés során. De most nem használjuk itt ezt a megfigyelést.) 

A  13-as csúcsának szomszédai: , , , , , . Legyen a  gráf az ezen csúcsok által -ben 

kifeszített részgráf. A 113 táblázat tartalmazza a  gráf -től örökölt , ,  szimultán színezéseit. Mind a 

három , ,  színezés három színt használ. Most az  színezést választjuk pivot színezésnek. Az  

színezés legkisebb színosztálya a . A 10-es csúcs szomszédai -ben: , . Az  színezés ebben 

az új gráfban csak egy színt használ, így tehát nem lehet 2-klikk a  szomszédai által -ben kifeszített 

részgráfban. 
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A 16-os csúcsnak csak egy szomszédja van -ben, így tehát a  szomszédai által -ben kifeszített 

részgráfban nem lehet 2-klikk. 

Végső következtetésünk az, hogy -ben tehát nincs 4-klikk. 

5.4.1. megjegyzés Ugyancsak hozzávehetünk szimultán klikkpartíciókat is a szimultán színezésekhez. Ezen a 

módon alsó becsléseket is kaphatunk az eljárás során a klikkméretre, ahogy az eljárás halad előre. Ugyancsak 

fenntarthatunk élszínezéseket is egy külön táblában, hogy vághassunk a keresési fából. 

5.5. 5.5 Kvázi színezés 
 

Legyen a  egy véges, egyszerű gráf. Legyenek a  a  partíciói, és legyen a  az a 

szám, ami egy  partíció csúcsait összekötő élek számosságát adja meg. Más szavakkal a  által -ben 

kifeszített részgráfról beszélünk, és -vel jelöljük ennek a részgráfnak az élszámát. Legyen . 

Ha , akkor mindegyik  független halmaz -ben, és a  halmazok a  egy legális  

színezésének színosztályai lesznek. A  particionálást a  egy -kvázi színezésének fogjuk 

nevezni. Intuitívan azt is mondhatjuk, hogy ha  értéke nullához közelít, akkor a -kvázi színezés közel 

van egy -színezéshez. A  mennyiséget úgy is nevezhetnénk, hogy a zavaró élek száma. 

Ha adott -nek egy  particionálása, akkor a  csúcs  foka a csúcs -beli szomszédainak 

száma. A  fokokat egy  mátrixba fogjuk feljegyezni. A mátrix sorait a  csúcsaival indexeljük, az 

oszlopokat meg az  kvázi-színosztályokkal. Az  leképzés mutatja azt a tényt, 

hogy a  csúcs az  színt kapja. Ha egy  csúcsot átmozgatunk az egyik,  színosztályból egy másik, 

 színosztályba, az egy új  kvázi színezést fog létrehozni. Ebben 

 

és  minden -re, , , . 

Tegyük fel, hogy a  csúcs fokai a  kvázi színezésre nézve: . Az átmozgatott 

 csúcs  fokait a  kvázi színezésre nézve a következő módon tudjuk 

kiszámolni. 

Ha a  egy él -ben, akkor 

 

és 

 

Ha a  nem egy él -ben, akkor 

 

Megfigyelhetjük, hogy ha  fennál egy  csúcsra nézve, akkor a -t átmozgatva -ből -

ba, az csökkenteni fogja a zavaró élek számát. Ez az átmozgatás javítja a kvázi színezést, és a mohó kvázi 

színező algoritmusunk alapját adja. (Lásd a ábrát.) 
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Nézzünk egy példát. 

5.5.1. példa A ábrán látható  gráfot fogjuk használni, melynek a szomszédsági mátrixát a 74 táblázatban 

adtuk meg. 

A kiinduláskor vett kvázi színezés a következő: 

 

A  csúcsainak fokait a kvázi színosztályokra nézve a 114 táblázat tartalmazza. A sorokat a csúcsokkal 

indexeljük, az első oszlopban a csúcs sorszámát tüntetjük fel. Az oszlopok a színosztályok sorszámával vannak 

indexelve, ezeket az első sorban tüntettük fel. A csúcsok színeit az 5. oszlopban jelöltük. A zárójelben szereplő 

fokszámok a zavaró élek számításához szükségesek. Kiinduláskor a zavaró élek száma: 

. 
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Továbbra is nézzük a 114 táblázat első tábláját. A tábla alaposabb vizsgálata segítségével láthatjuk, hogy 

, így tehát hasznos az 1-es csúcsot átmozgatnunk -ből -ba. Az új fokokat egy újabb 

táblában számoljuk ki. Az 1-es csúcsot számításunkban a pivot csúcsnak fogjuk nevezni. A pivot csúcsot egy "

" jellel jelöljük, és a csúcs szomszédait egy " " jellel. Ezeket a jeleket a tábla egy újabb oszlopába 

helyezzük, így a továbbiakban ezzel a kibővített tábla formával dolgozunk majd. A kibővített tábla a 114 

táblázat második tábláján látható. 

Az új kvázi színezésünk  zavaró élt tartalmaz. Mivel , így a 6-

os csúcsot választjuk ki, mint pivot csúcs. Ismételten megjelüljük a pivot csúcsot és a szomszédait az utolsó 

oszlopban. A számításunkat a 114 táblázatban kezdjük, majd a 115 táblázatban folytatjuk, végül a 116 

táblázatban fejezzük be. 
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A 117 táblázat tartalmazza a  gráf átrendezett szomszédsági mátrixát. Egyértelműen látszik, hogy a 

 

halmazok  egy -kvázi színezést adják. Az egyetlen zavaró él a maradék gráfban a  él. Miután 

töröltük a  élt, a megmaradt gráf legálisan színezhető 3 színnel, azaz nem lehet benne 4-klikk. Ha -

ben van 4-klikk, akkor az a ,  és a közös szomszédaik által kifeszített részgráfban kell, hogy legyen. A  

és  csúcsok közös szomszédai a , . Ha -ben van 4-klikk, akkor a  által kifeszített részgráfban 

kell, hogy legyen 2-klikk. (De a  csúcspár nem alkot élt -ben.) Általánosságban a következőt tudjuk 

megfogalmazni. 

5.5.1. megfigyelés Ha a  gráfok a zavaró élek csúcspárjainak közös szomszédai által kifeszített 

részgráfok, mely zavaró élek egy -kvázi színezés által meghatározottak, akkor -klikkeket kell 

keresnünk a  gráfokban ahhoz, hogy -klikket találjunk -ben. 

A 5.5.1 megfigyelésre mint a kvázi színezés által meghatározott elágazási szabályra fogunk hivatkozni. 

Dolgozzunk ki egy további példát. 

5.5.2. példa A ábrán látható  gráfot fogjuk használni. A gráf szomszédsági mátrixát a 102 táblázatban adtuk 

meg. A mohó soros színezés és a mohó klikkparticionálás eredménye a 118 táblázatban látható. 
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Ezek alapján egyértelmű, hogy a  gráf maximum klikkmérete 5 és 6 között van. Matematikai jelöléssel: 

 avagy . A felső becslés miatt egy 5-kvázi-színezést fogunk konstruálni, és 

megnézzük, hogy a 6-os határ vajon lejjebb vihető-e. A kezdő kvázi színezés: 

 

A számítás a 116 táblázat első tábláján kezdődik. A  csúcsainak foka a kvázi színosztályok tekintetében ebből 

a táblából olvasható ki. A zárójelbe tett fokok a zavaró élek számításához szolgálnak segítségül. Most a zavaró 

élek száma: . 
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A számítás végét a 121 táblázatban láthatjuk. A zárójeles fokszámok segítségével ki tudjuk számítani a zavaró 

éleket. Így végeredményül a következő értéket kapjuk: . Más szavakkal, 

csak egy zavaró él maradt a kvázi színezésre nézve. A  gráf átrendezett szomszédsági mátrixát a 122 

táblázatban mutatjuk be. Értelemszerűen ez csak egy átrendezés, így pontosan ugyanazt az információt 

hordozza, mint az eredeti szomszédsági mátrix. Csak a szemléltetés végett mutatjuk be. 

 

A kvázi színezésből, illetve az átrendezett szomszédsági mátrixból is kiolvashatjuk, hogy egy zavaró él van csak 

a gráfban. Konkrétan a  él egy zavaró él. (Miután ezt az élt kitöröljük egy legális 5-színezést kapunk 

majd a módosított gráfra.) Ezek után meg kell vizsgálnunk a  gráfot, amit a ,  csúcsok közös szomszédai 

feszítenek ki -ben, azaz a  csúcsok. A  gráf szomszédsági mátrixát a 123 

táblázatban mutatjuk. Mivel a  egy 4-klikket tartalmaz, így -ben egy 6-klikk van. 
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Így tehát a  maximum klikk méretére tett becslésünket a  intervallumról a  intervallumra 

szűkíthettük. Egyértelműen látszik, hogy ez az eljárás, amely szűkíti a hasonló becsléseket, általános esetben is 

működik. 

Jelölje az  intervallum az eddigi maximum klikk becslésünket -re. Konstruáljuk meg  egy -

kvázi-színezését, amelyben mondjuk  zavaró él lesz. Legyen a  gráf az, amit az -ik zavaró él csúcsainak 

közös szomszédai feszítenek ki -ben. Továbbá jelölje  maximum klikk méretére az  

intervallum a becslésünket. 

5.5.2. megfigyelés Ebben az esetben a  intervallum fogja megadni az új becslésünket a  maximum klikk 

méretére, ahol 

 

 

5.5.1. megjegyzés 

A mohó színezés helyett szimulált hűtési algoritmust is használhatunk a kvázi színezés megkonstruálására. 

5.5.2. megjegyzés A kvázi színező algoritmus - az itt bemutatott mohó verzió csakúgy, mint a szimulált hűtésen 

alapuló - ugyancsak használható kvázi klikkparticionálásra. 

5.5.3. megjegyzés Ha a kvázi színezés során az összes kvázi színosztály véletlenül zavaró él mentes lenne, 

akkor egy legális -színezést kaptunk. Ebben az értelemben a mohó kvázi színezés használható legális 

színezésre is. 

5.5.4. megjegyzés A kvázi színező algoritmus jól használható egy gráf maximum klikkméretének becslésére. Ha 

mohó klikkparticionálásként használjuk, akkor alsó becslést ad. Ha kvázi színezőként használjuk, akkor 

ráirányítja a figyelmünket bizonyos jól kiválasztott kritikus élekre. 

A következőkben néhány megjegyzést szeretnénk kifejteni, amiben a súlyozott kvázi színezést mutatjuk be. 

Legyen a  egy véges egyszerű gráf, és legyen  egy pozitív egész. Azt szeretnénk eldönteni, hogy 

vajon  tartalmaz-e -klikket. A  minden  éléhez egy  súlyt rendelünk. Ahelyett, hogy a 

kvázi színező algoritmusunkban  szomszédsági mátrixával dolgoznánk, a súlyozott szomszédsági mátrixal 

fogunk dolgozni. S súlyok előállításához a  részgráfot vizsgáljuk, melyet a  csúcsok feszítenek 

ki -ben. Vegyük észre, hogy ha -ban lenne egy -klikk, akkor az azt jelenti, hogy -ben van -

klikk. Ugyancsak, ha -ben van olyan -klikk, melynek az  él egy éle, akkor -ban kell lennie egy 

-klikknek. A súlyozott kvázi színezés motivációja a következő. A Carraghan-Pardalos algoritmus 

segítségével eldönthetjük, vajon  tartalmaz-e -klikket, vagy sem. Tegyük fel egy pillanatra, hogy egy 

orákulum megmondja nekünk, hogy ez a számítás mennyi számítási erőforrásunkba kerülne, és jelöljük ezt 

-nal. (Ez a súly lehet a számítási idő vagy a keresési fa mérete például.) A súlyok összege egy kvázi 

színezésben egyszerűen annak a költsége, hogy eldöntsük, vajon -ben van-e -klikk vagy sem. Ezek után 

néhány  helyett különböző becsléseket, tippeket használhatunk. Az egyik lehetőség, hogy -nak 

a  értéket adjuk. Azaz az ,  csúcsok közös szomszédai által kifeszített  részgráf 
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csúcsainak számát. Ebben az esetben az a gondolat vezérel minket, hogy azt feltételezzük, hogy minél nagyobb 

egy gráf, annál nehezebb benne egy - klikket találnunk. Természetesen ezzel a gondolattal lehet 

vitatkozni. Egy másik gondolat az lehetne, hogy a  kromatikus számát adjuk meg -nak, vagy a 

-nak egy jó felső becslését. Természetesen számos más ötlet is lehetséges a súlyok meghatározásához. A 

lényeg az, hogy valós numerikus kísérletek nélkül nincs valódi sorvezetőnk ebben a kérdésben. 

5.5.1. projekt munka Dolgozzuk ki a következő ötleteket. Vizsgáljuk meg az élszínezésen alapuló elágazási 

szabályokat. Vizsgáljuk meg a fiktív lejátszáson alapuló elágazási szabályokat. Vizsgáljuk meg a lineáris vagy 

kvadratikus programozás által adott elágazási szabályokat. Vajon van-e valami kapcsolat a többértékű 

logikákkal? 

5.5.5. megjegyzés Az itt bemutatott kvázi színezés a  gráf csúcsainak egy előre lefixált sorrendjén alapul. 

Lehetséges több kvázi színezést is konstruálni különböző véletlen csúcspermutációkból kiindulva. A zavaró élek 

száma különbözhet ezekben a különböző kvázi színezésekben. Ezek alapján lehetséges megközelítés az, hogy 

csak a legjobb minőségű kvázi színezést tartjuk meg. 

5.5.2. projekt munka Végezzünk numerikus méréseket, hogy lássuk, hogy a különböző véletlen permutációk 

eredményeképpen mi lesz a zavaró élek száma. 

5.6. 5.6 Legkisebb fokszám szabály 
 

Adott egy  véges, egyszerű gráf. Kiválasztjuk a gráf egy  csúcsát. Legyen a  gráf a 

 csúcsok által -ben kifeszített részgráf, és legyen a  gráf a  csúcsok által -ben 

kifeszített részgráf. 

5.6.1. propozíció Ha  egy klikk -ben, akkor  vagy a  egy klikkje, vagy a  egy klikkje. 

Bizonyítás. Ha a  csúcs nem csúcsa a -nak, akkor a  minden egyes csúcsa a  halmazban van. 

Ebben az esetben a  a  egy klikkje. Ha a  csúcs csúcsa a -nak, akkor  minden egyes csúcsa a  

szomszéda. Ebben az esetben a  egy klikk -ben. [QED] 

Úgy választjuk ki a  csúcsot, hogy a  csúcs foka legyen a lehető legkisebb. Legyen a  az 

 által, és a  a  által -ben kifeszített részgráf. A 5.6.1 propozíció szerint a  egy 

maximum klikkje vagy a , vagy a  maximum klikkje kell, hogy legyen. Ezek után kiválasztunk egy  

csúcsot -ből úgy, hogy a  fokszáma a lehető legkisebb legyen. Legyen a  gráf a  

csúcsok, és a  gráf a  csúcsok által -ben kifeszített részgráf. A 5.6.1 propozíció szerint a  

egy maximum klikkje a , ,  egyikének maximum klikkje kell, hogy legyen. Ezt az eljárást ismételjük 

-szer egymás után, így végül arra jutunk, hogy  egy maximum klikkje a  gráfok egyikének 

maximum klikkje. A -t választhatjuk úgy, hogy a  gráfnak már csak egy csúcsa legyen. Ha nem érdekelnek 

minket az 1 méretű klikkek, akkor a  gráfot figyelmen kívül is hagyhatjuk. Így tehát a keresést a 

 gráfokra korlátozhatjuk. A fenti megfontolásra a legkisebb fokszám szabályként fogunk 

hivatkozni. 

Nézzünk egy példát. 

5.6.1. példa A  gráfot a szomszédsági mátrixával adtuk meg, amely a 124 táblázatban látható. A ábrán  

egy lehetséges grafikai reprezentációja látható. 
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Egy listát építünk fel, ahol a  csúcsai mellett azok fokszámait is szerepeltetjük. Ebből a listából mindig ki 

tudjuk választani a legkisebb fokszámú csúcsot. Ez a csúcs és a szomszédai fogják alkotni a  gráf csúcsait. A 

125 táblázatban kigyűjtöttük a  gráfok csúcsait. 
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A 125 táblázat utolsó táblája egy 5-klikket mutat -ben. Konkrétan a , , , ,  csúcsok egy 5-klikket 

alkotnak. (A klikket onnan vesszük észre, hogy mind az 5 csúcs foka 4.) Tehát . Másfelöl a 125 

táblázat szerint láthatjuk, hogy -ben nem lehet 6-klikk, mivel minden egyes lista hossza legfeljebb 5, és ha 

folytatnánk az eljárást sem kapnánk hosszabb listákat. Tehát . 

5.6.1. megjegyzés A fenti eljárás egyértelműen használható adott gráf maximum klikkméretének alsó és felső 

korlátja megszerkesztéséhez. Következésképpen ennek segítségével kimerítő kereső algoritmus is építhető. 

Továbbá az eljárás lehetőséget ad párhuzamos algoritmus konstruálására is. 

A 5.6.1 megjegyzés tartalmát bővebben is kifejtjük. A legkisebb fokszám szabályon alapuló eljárás egy -

klikket eredményez az utolsó lépésben. Konkrétan egy olyan gráfot kapunk eredményképpen, ami  csúcsból 

áll, melyek mindegyike  fokú. Eközben  darab gráfot kapunk: . Legyen  a  

gráfok csúcsainak maximuma. 

5.6.2. propozíció Az  klikkméretre nézve . 

Ha az algoritmus során keletkező  gráfokat még ki is színezzük, akkor a 5.6.2 propozícióban 

szerkesztett becslést még tovább is tudjuk javítani. Legyen  a  gráfok legális színezésekor 

felhasznált színosztályok számának maximuma. 

5.6.3. propozíció Az  klikkméretre nézve . 

5.6.2. megjegyzés A legkisebb fokszám szabály alapján szerkesztett algoritmus jó viszonyítási pont lehet más 

párhuzamos algoritmusok teljesítnénymértékéhez. 
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5.6.1. projekt munka A legkisebb fokszám szabály jó kiindulási alap ahhoz, hogy alsó és felső becsléseket 

adjunk egy adott gráf maximum klikkméretére nézve. Végezzünk numerikus méréseket, és gyűjtsünk adatokat a 

kapott alsó és felső becslések minőségét tekintve. 

5.6.2. projekt munka A csúcsok fokszáma helyett dolgozhatunk a csúcsok színfokszámával is. Készítsük el a 

legkisebb fokszám szabály analógiájára egy hasonló eljárást a színfokokra nézve! 

Sajnos nem minden eset működik ilyen szépen. Nézzünk egy példát. 

5.6.2. példa Vegyük a 74 táblázat szomszédsági mátrixa által adott  gráfot. A gráfnak 16 csúcsa és 39 éle van. 

A gráf grafikus reprezentációját a ábrán adtuk meg. 
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A 128 táblázat utolsó táblája egy 2-klikket ad számunkra -ben. Konkrétan a ,  csúcsok  egy 2-

klikkje. (A klikket abból láthatjuk, hogy mind a két csúcs fokszáma 1.) Ebből következik, hogy . A 

129 táblázatból kiolvashatjuk, hogy -ben nem lehet 6-klikk, hiszen a listák hossza legfeljebb 5. Tehát 

. Becslésünk a maximum klikkméretre így: . 

A 130 táblázatból ki tudjuk olvasni az  értékeket. Az eredményeket a 131 táblázatban 

foglaltuk össze. Ebből következik, hogy . 

 

5.6.3. megjegyzés A 129 táblázat gráfjainak csúcsszínezései jól használhatóak  maximum klikkméretének 

becslésére. Más szóval a legkisebb fokszám szabály mint vágási szabály is jól használható. 

5.6.3. projekt munka Implementáljuk a 5.6.3 megjegyzésben leírt algoritmust. 

6. 6 Optimalitási tesztek 

 

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megállapítsuk, miszerint egy  gráf maximum klikkmérete , az 

az, hogy találjunk egy  alsó és egy  felsőbecslést -re úgy, hogy . Ebben az esetben, mivel 

 következik, hogy . Erre a megállapításra mint "optimalitási teszt"-re fogunk 

hivatkozni a későbbiekben. Ebben a fejezetben különféle optimalitási teszteket fogunk összegyűjteni. Legtöbbje 

olyan alapmódszer, ami -re ad felső becslést. 

6.1. 6.1 Mohó színezés és klikkparticionálás 
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Legyen  egy egyszerű, véges gráf, és jelölje  ennek a gráfnak a komplementergráfját. 

Mohó színezés segítségével kiszínezzük  csúcsait, csakúgy, mint  csúcsait. Tegyük fel, hogy a  

színezéséhez felhasznált színosztályok száma . Továbbá legyen  színezésekor keletkezett legnagyobb 

méretű színosztály mérete . 

6.1.1. propozíció . 

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy fennáll az  összefüggés. Továbbá könnyű belátni, hogy a 

 minden egyes színosztályának csúcsai klikket alkotnak -ben. Ebből következik, hogy . A két 

állítás együtt azt mondja ki, hogy . [QED] 

Nézzünk egy példát. 

6.1.1. példa Vegyük a  gráfot, melynek szomszédsági mátrixát a táblázatban adtuk meg. A gráfnak 9 csúcsa 

van. A gráf grafikus reprezentációját a ábrán láthatjuk. 

A  gráf mohó színezésével 4 színosztályt kapunk: 

 

Ebből következik, hogy . A mohó klikk particionálás 3 klikket eredményez: 

 

Ezek közül a legnagyobb klikk 4 csúcsot tartalmaz. Tehát . Azt kaptuk, hogy 

, amiből következik, hogy . Ez lesz a legegyszerűbb optimalitási 

tesztünk. 

A gráf színosztályai és klikkpartíciói a 133 táblázatban láthatóak. 

 

 

6.1.1. megjegyzés Amikor kiszínezzük a  gráfot az egyik célunk az, hogy minél kevesebb színosztályt 

használjunk. Ebből a szempontból egy mohó színező algoritmussal szemben hasznos, ha például a Brelaz 
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színezőt használjuk. Másfelől viszont, amikor egy gráf klikkparticionálását végezzük, akkor a célunk többnyire 

az, hogy a legnagyobb klikk minél nagyobb legyen. A mohó színező tipikusan nagyobb színosztályokat (is) 

alkot, szemben a Brelaz színezővel, amely egyenletesebb eloszlást szokott eredményezni. Ezért ebben az 

esetben az egyszerű mohó színezőt ajánljuk inkább. 

6.2. 6.2 Parciális élszínezés 
 

Miután láttuk, hogy a csúcsok színezése egy jó optimalitási teszt lehet, az olvasó könnyen beláthatja, hogy az 

élek színezése is szolgálhat esetleg hasonló módon. Példánknak egy olyan esetet választottunk, ahol az 

optimalitási teszthez a csúcsok particionálása mellett az élek egy parciális színezését is kihasználjuk. 

6.2.1. példa Vegyük a 134 táblázat szomszédsági mátrixa által definiált  gráfot. A gráfnak 16 csócsa és 39 éle 

van. 

Kiszínezzük -t egy mohó szekvenciális színező algoritmussal. A keletkező színosztályok a következők 

lesznek: 

 

A klikkparticionálással kapott -beli klikkek a következők: 

 

 

A mohó szekvenciális klikkparticionálás nem eredményez 4-klikket. Az optimalitási tesztünkkel tehát nem 

jutunk konklúzióra. 

A gráf színosztályait és klikkjeit a 135 táblázatban mutatjuk meg. 
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A "sűrítési" ötletet felhasználva részekre bontjuk a  gráfot. A csúcsok  halmazát két partícióra bontjuk: 

 

A csúcsok komplementer fokait a 136 táblázatban tüntetjük fel. 

 

Az eljárás ezzel véget is ér. (Nincs ugyanis olyan sor, ahol a zárójeles fokszám nagyobb lenne, mint a másik.) A 

 

partíciók által meghatározott  páros gráfot a ábrán mutatjuk meg. 

Kiszínezzük  éleit. Az élek színezése során a következőképpen fogunk eljárni.  élei egyben  élei is. Így 

tehát  bármely élszínezése egyben  éleinek egy parciális színezése is. A  éleinek egy parciális 

színezését keressük tehát, ahol a  élei ki vannak színezve. 

Először tekintsük a következő párosítást: 
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Egyértelmű, hogy ezeket az éleket kiszínezhetjük ugyanazzal a színnel. Legyen ez a szín az 1-es. Ezek után a 

következő éleink maradnak: 

 

Le lehet ellenőrizni, hogy a ábrán megadott élszínezés  egy legális színezése. Azaz  minden egyes -

biklikkjére az  szorzat legfeljebb 2. Amiből az következik, hogy . A kérdés, amit ezek után meg 

kell válaszolnunk, az hogy a ,  gráfokban, melyet a ,  csúcspartíciók 

feszítenek ki van-e 4-klikk. A "sűrítési" ötletet felhasználva külön fogjuk megvizsgálni a  és a  gráfokat. 

A  gráf csúcsait két partícióra bontjuk: , . A  gráf csúcsait is két 

partícióra bontjuk: , . A csúcsok komplementer fokait a 136 

táblázatban tüntetjük fel. A "sűrítési" eljárás lépéseit a 137 táblázat mutatja. 
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A 138 táblázat mutatja a  és  gráfokat a "sűrítési" eljárás után átrendezve. Az 

 

és 

 

által kifeszített páros gráfot a ábra mutatja. Mindkét páros gráf élei két színnel színezhetőek, amiből levonhatjuk 

a következtetést, hogy sem  sem  nem tartalmaz 4-klikket. Azaz  sem tartalmaz 4-klikket. 
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Bizonyos megfontolások után megfigyelhetjük, hogy valójában a  gráf dekompozíciójáról beszélünk. A 

dekompozíció során a következő halmazokkal dolgoztunk: 

 

Felhasználva ezeket a halmazokat és a  szomszédsági mátrixát megszerkeszthetjük a 4 segédgráfot és a 3 

páros gráfot. A  átrendezett szomszédsági mátrixát a 139 táblázatban láthatjuk. Az olvasó azt is mondhatja, 

hogy valójában kvázi klikkeket használtunk a klikkméret becsléséhez. 
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A  gráf csúcsainak mohó színezése a következő színosztályokat eredményezi: 

 

A  gráf csúcsainak mohó színezése a következő színosztályokat eredményezi: 

 

A  és  gráfok ezen színezéseit is kihasználhatjuk a későbbiekben, amikor kiszínezzük a  gráf éleit 

melyet az , . csúcspartíciók feszítenek ki. Először a következő éleket 

színezzük ki: 

 

Ezek az élek különböző színosztálybeli csúcsokat kötnek össze, így tehát kaphatják ugyanazt a színt, mondjuk 

az 1-est. Ezek után a , ,  éleket színezzük. Ezen élek végpontjai mind különböznek, és 

nem azonosak az előző élek végpontjaival. Így tehát ezeket az éleket is kiszínezhetjük az 1-es színnel. A 

maradék éleket, az 

 

éleket a 2-es színnel színezhetjük. Konkrétan az , ,  élek különböző színosztályok 

között futnak, így kaphatják ugyanazt a színt. Továbbá a ,  élek végpontjai különböznek, és nem 

azonosak az előzőleg felsorolt élek végpontjaival, így ők is kaphatják ugyanazt a 2-es színt. (Sajnos ez az eljárás 

kissé feleslegesnek tűnik. Valószínűleg jobb eredményt érhetünk el, ha egyszerűen mechanikusan kiszínezzük 

az összes élt.) 
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6.2.2. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 140 táblázat szomszédsági mátrixa határoz meg. A 141 és a 142 

táblázatban bemutatott módon "sűrítést" hajtunk végre rajta. 
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Legyenek a ,  gráfok a 

 

csúcshalmazok által kifeszített részgráfok. Legyen a  az a páros gráf, melyet a  és  partíciók 

feszítenek ki -ben. A  és  gráfok csúcsainak mohó színezése a következő színosztályokat eredményezi: 

 

A  és  gráfok mohó klikkpartícionálása a következő klikkeket eredményezi: 

 

Ezek alapján a  gráf maximum klikkméretére a következő alsó becslést adhatjuk: , illetve 

felsőbecslésként a  kapjuk. A  páros gráf mohó élszínezése a következő színosztályokat 

eredményezi: 

 

Más szavakkal a  gráf éleit 3 színnel tudjuk színezni. A következő optimalizálási probléma megoldása 

 

azt mutatja, hogy a  maximum klikk méretére az 5 felsőbecslést adhatjuk, azaz . 

6.3. 6.3 A profil módszer 
 

A profil módszert talán úgy tudjuk legjobban bemutatni, ha egy kidolgozott példát végigviszünk. 

6.3.1. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 144 táblázat szomszédsági mátrixa határoz meg. A gráfnak 

16 csúcsa és 56 éle van. 
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A  gráf csúcsait két partícióra bontjuk. Legyenek ezek a 

 

Egyértelmű, hogy a  és a  halmazok függetlenek és uniójuk a , a  csúcsainak halmaza. Három új 

segédgráfot fogunk meghatározni. Legyen a  és a  az a gráf, melyet a  illetve  feszít ki -ben. 

Végül legyen a  gráf az a páros gráf, melyet a ,  halmazok feszítenek ki -ben. 

A legegyszerűbb mohó színezés segítségével kiszínezzük a  és  gráfok csúcsait. A  színosztályai a 

következők lesznek: 
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A  színosztályai a következők lesznek: 

 

Vegyünk egy  csúcsot. Határozzuk meg  színfokát a  partícióra nézve. Ehhez a  halmazt 

vizsgáljuk meg. Ez a halmaz kifeszít egy részgráfot -ben. Ezt a részgráfot kiszínezzük, és a felhasznált színek 

száma lesz  színfoka a  halmazra nézve. 

Bármely színezési eljárást használhatjuk. Ez azt jelenti, hogy különböző algoritmusok más-más színfokot 

találhatnak -hez. A  által kifeszített részgráf kromatikus száma egyértelmű ugyan, de lehet, hogy 

kifejezetten számításigényes lenne kiszámolni. Ez az az ok, amiért megelégszünk egy nem egyértelműen 

meghatározott, de hatékonyan kiszámítható színfokkal. 

Legyen . A  színfokát a -re nézve hasonlóképpen határozzuk meg. A  és  csúcsainak 

színfokait a 145 táblázatban soroltuk fel. 

A , , ,  színosztályok mindegyikéből kiválasztjuk a legnagyobb színfokszámú csúcsot. Ez összesen 

négy színfokszámot jelent majd, amiket nem csökkenő sorba rendezünk. Az eredményként kapott színfoksort a 

 színfok profiljának nevezzük majd. 

Hasonlóképpen, a , ,  színosztályok mindegyikéből kiválasztjuk a legnagyobb színfokszámú csúcsot. 

A színfokszámokat nem csökkenő sorba rendezünk. Az eredményként kapott színfoksort a  színfok 

profiljának nevezzük majd. 

A  és  színfok profiljait a 145 táblázatban soroltuk fel. 
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Tegyük fel, hogy -ben van egy  klikk, melynek csúcsai közül  darab van a -ben és  darab a -ben. 

Ez azt jelenti, hogy a  páros gráfban van egy -biklikk. 

A 146 táblázatban először megvizsgáljuk az ,  lehetőséget. Vegyük észre, hogy a -biklikk 

minden egyes csúcsának színfoka a -ben legalább 3. Hasonlóképpen a -biklikk minden egyes 

csúcsának színfoka a -ben legalább 4. A kapott színfokokat összevethetjük a szükséges színfokokkal. A  jel 

azt jelzi, hogy az ,  nem lehetséges. 

A végső következtetés, amit a 146 táblázatból kiolvashatunk az, hogy vagy a  klikk minden egyes csúcsa a 

-ben van, vagy a  klikk minden egyes csúcsa a -ben van. Vagy pedig . 

Nézzünk meg még egy példát. 

6.3.2. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 140 táblázat szomszédsági mátrixával adunk meg. Ez ugyanaz a gráf, 

amit a 6.2.2 példában már használtunk. 
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Kiszámoljuk a  páros gráf csúcsainak külső színfokát a  gráf tekintetében. Az eredményt a 148 

táblázatban foglaltuk össze. A  és  csúcsainak színfokszámításához a  gráf egy átrendezett 

szomszédsági mátrixát használtuk, melyet a 147 táblázatban adtunk meg. 

 

A  csúcsait 5 színosztályba particionáltuk. Mindegyik színosztályból kiválasztottuk a legnagyobb fokszámot, 

és ezeket nem növekvő sorba rendeztük. A keletkezett , , , ,  sorozat a  színfok profilja. A  

csúcsait 3 színosztályba particionáltuk. Mindegyik színosztályból kiválasztottuk a legnagyobb fokszámot, és 

ezeket nem növekvő sorba rendeztük. A keletkezett , ,  sorozat a  színfok profilja. 
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Legyen a  egy -klikk -ben, és  a  csúcsainak halmaza. Amiképp a ,  halmazok particionálják 

-t, ugyanígy az 

 

halmazok particionálják -t. Az alábbi négy esetet különböztetjük meg. 

• 1. eset: , . 

• 2. eset: , . 

• 3. eset: , . 

• 4. eset: , . 

Az első esetben . Mivel olyan -beli -klikk -ák érdekelnek minket, ahol , így ezt az esetet 

elvethetjük. 

A második és harmadik esetben  a  illetve  klikkje. Ebben az esetben a -klikk probléma egy kisebb 

feladatra redukálódik. 

A negyedik eset marad. Legyen , . Egyértelmű, hogy 
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Az  és  értékei összesen 15 állapotot vehetnek fel. A felmerülő eseteket a 150 és a 151 táblázatokban 

foglaltuk össze. 

6.3.1. megjegyzés a 153 táblázat utolsó résztáblája egy 5-klikket rögzít -ben. Konkrétan a , , , ,  

csúcsok egy 5-klikket alkotnak. A 150 és a 151 táblázatok számításai viszont arra mutatnak rá, hogy -ben 

nincs olyan 4-klikk , amikor a  egyes csúcsai a  halmaznak a részei, míg más csúcsai 

a  halmazból lennének. Másfelől viszont a kvázi klikk kereső algoritmus talált egy 5-

klikket -ben. Tehát ennek az 5-klikknek a csúcsai mind vagy a  vagy a  halmazból kell, hogy legyenek. 

Ez a megfigyelés redukálja az eredeti problémát két, jóval kisebb problémára. Azt is mondhatjuk, hogy ezek a 

megfigyelések alapjai lehetnek egy elágazási szabálynak. 

6.4. 6.4 Kvázi színezés 
 

Ebben a fejezetben azt fogjuk megmutatni, hogyan tudjuk a már bemutatott kvázi színezést alsó becslésre is 

használni a klikk-keresés során. Ebben az értelemben a mohó kvázi klikk-kereső algoritmust mint optimalitási 

tesztet használhatjuk. Egy kidolgozott példán keresztül mutatjuk be a módszert. 

6.4.1. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 140 táblázat szomszédsági mátrixával adtunk meg. Ezt a gráfot már 

használtuk a 6.3.2 példában. 

A  gráfon kvázi klikk-keresést fogunk végezni. Első lépésben a gráf csúcsait két halmazba particionáljuk: 

 

Az első,  halmaz lesz a kvázi klikk, amivel dolgozni fogunk. Kiszámoljuk a csúcsok fokát a két halmazra 

nézve. A 152 és a 153 táblázat tartalmazza a számításunk lépéseit. A táblázatok sorait a gráf csúcsaival 

indexeljük. Az első oszlop tartalmazza a fokszámokat az első halmazra nézve, a második oszlop a második 

halmazra nézve ugyanezt. Kiválasztjuk az első halmazból a legkisebb fokszámú csúcsot, és eltávolítjuk a 

halmazból. Majd a második halmazból is kiválasztjuk a legnagyobb fokszámú csúcsot, és átrakjuk az első 

halmazba. 

A 153 táblázat utolsó résztáblájából kiolvashatjuk, hogy a , , , ,  csúcsok egy 5-klikket alkotnak -

ben. Ebből következik, hogy . Ezt az információt a korábbival összevetve, miszerint , azt 

kapjuk, hogy . 
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6.4.1. megjegyzés Észrevehetjük, hogy a számítást A  gráf egy láncolt listás reprezentációjával is 

elvégezhetjük. A 154 és a 155 táblázatokban azt a számítást mutatjuk be, ahol a táblázatot a láncolt listás 

reprezentáció alapján inicializáljuk. A számítás ezek után a 141 táblázatban folytatódik. 
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Nézzünk egy további példát. 

6.4.2. példa Vegyük a  gráfot, melyet a 158 táblázat szomszédsági mátrixával adtunk meg. A gráfnak 20 

csúcsa van. A gráf láncolt listás reprezentációját a 159 táblázatban adtuk meg. 
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A  gráf csúcsainak mohó szekvenciális színezésének színosztályait a 160 táblázat mutatja. 
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A 163 táblázat utolsó résztáblájából kiolvashatjuk, hogy az , , , , , , ,  csúcsok egy 8-klikket 

alkotnak -ben. Tegyük fel egy pillanatra, hogy a kapott 8-kvázi klikk amit kaptunk nem teljes klikk. Más 

szavakkal vannak a kvázi klikkben nem szomszédos csúcsok. Ebben az esetben kihúzzuk a legkisebb fokszámú 
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csúcsot a kvázi klikkből, és így egy kvázi 7-klikket kapunk. Ezt az eljárást folytatjuk addig, amíg a kapott kvázi 

klikk nem lesz teljes klikk. Ez a mohó klikk-kereső algoritmusunk. 

Az algoritmus még nincs implementálva, és a kísérleti mérések még hiányoznak. 

6.4.1. projekt munka Implementáljuk a fent kifejtett mohó klikk-kereső algoritmust, és végezzünk numerikus 

kísérleteket. Vessük össze a kapott eredményeket más mohó klikk-kereső algoritmusokkal. 
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6.5. 6.5 Hamming-távolság mátrix 
 

Legyen a  egy egyszerű gráf. Legyenek a ,  csúcsok a  gráf szomszédos csúcsai. A  és  

csúcsok közös szomszédainak számát úgy fogjuk nevezni, hogy a  él fokszáma. A  gráf 

szomszédsági mátrixában a  és  csúcsokkal indexelt sorok közötti Hamming-távolság egyenlő a  él 

fokával. Egy új mátrixot készítünk, ahol a sorok és oszlopok a  csúcsaival vannak indexelve, és a -ik sor 

-ik oszlopában a  él foka van eltárolva. A következő megfigyelést fogjuk alkalmazni a későbbiekben. 

6.5.1. megfigyelés Ha a  gráf Hamming-távolság mátrixában a legnagyobb érték , akkor . 

Bizonyítás. Legyen  és tegyük fel, hogy . Legyen a ,  egy -beli -klikk csúcsai. Ebben 

az esetben a  és  közös szomszédainak száma legalább . Ebből következik, hogy  és így 

. [QED] 

6.5.1. példa Nézzük a  gráfot, melynek a szomszédsági mátrixa a 167 táblázat első résztáblájában, a 

Hamming-távolság mátrixa a második résztábláján szerepel. 
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A 167 táblázat második résztáblájából kiolvashatjuk, hogy . Másfelől viszont a mátrixból 

azt is láthatjuk, hogy . 

6.5.2. példa Nézzük a  gráfot, melyet a 168 táblázat első résztáblájában a szomszédsági mátrixával adtunk 

meg. Kiszámítjuk a Hamming-távolság mátrixát is, ezt a második résztáblában tüntettük fel. 

 

Mindebből következik, hogy . Ha viszont az , akkor azok az élek, melyek foka 

legfeljebb 1 kitörölhetők -ből, és így egy új,  gráfot kapunk. Az új  gráf szomszédsági és Hamming-

távolság mátrixát a 169 táblázatban mutatjuk. 

 

Ezekből következik, hogy . Ez ellentmondásra vezet, mivel 

. Azaz . Ha viszont , akkor azok az élek, 

melyeknek foka legfeljebb 0 kitörölhetők -ből, és így egy új,  gráfot kapunk. Az új,  gráf szomszédsági 

és Hamming-távolság mátrixát a 170 táblázatban mutatjuk. 
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Ezek után egy mohó kvázi klikk-keresőt fogunk használni, hogy alsó becslést adhassunk -re. 

Particionáljuk  csúcsait két halmazba: 

 

A kvázi klikk-kereső egy 3-klikket talált. Az , ,  csúcsok egy 3-klikket alkotnak -ben. A részletes kvázi 

klikk-kereső eljárás menetét a 171 táblázatban mutatjuk. 

 

Ha netán az összes -beli 3-klikkre szükségünk lenne, akkor használhatjuk például a Carraghan-Pardalos 

algoritmust ezek megkeresésére. 

6.5.1. megjegyzés Ha a  gráf ritka, akkor a szomszédsági mátrix mellett ésszerűnek tűnik a gráf láncolt listás 

reprezentációját is használni. Például egy  él fokának kiszámításakor a  listáján végigfutva 

ellenőrizhetjük, hogy  egyenlő-e 1-el, vagy sem. Ehhez kevesebb számítás szükséges, mintha a 

szomszédsági mátrix két során mennénk végig. Ugyancsak kevesebb számítást igényel, mintha két láncolt lista 

metszetét kellene kiszámolni. 

6.5.3. példa Számoljuk ki a  gráf Hamming-távolság mátrixát a 134 táblázat szomszédsági mátrixa alapján. 

Az elkészült Hamming-távolság mátrixot a 172 táblázatban mutatjuk. 
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A fentiekből következik, hogy . Ha , akkor azokat az éleket, melyek fokszáma 

legfeljebb 1 törölhetjük a gráfból. Legyen az így keletkezett új gráf a . Az új,  gráf Hamming-távolság 

mátrixában csak 0 elemek vannak. Ebből következik, hogy , ami a következő 

ellentmondásra vezet: . Amiből tehát következik, hogy . 

 

6.5.4. példa A gyakorlás kedvéért számoljuk ki a 18 táblázat szomszédsági mátrixa által adott  gráf 

Hamming-távolság mátrixát. 
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Mindebből következik, hogy . Ha , akkor minden olyan élt, melynek a fokszáma 

legfeljebb 3 törölhetünk a gráfból. Legyen az így keletkezett gráf a . A  gráf Hamming-távolság 

mátrixában csupa 0 és 1 szerepel. Amiből következik, hogy , és így ellentmondásra jutunk, 

miszerint . Így tehát . Ha , akkor minden olyan élt, melynek a 

fokszáma legfeljebb 2 törölhetünk a gráfból. Legyen az így keletkezett gráf a . 

 

A  gráf Hamming-távolság mátrixában csak 0 és 3 értékek szerepelnek. Ebből kiolvashatjuk, hogy a , , , 

,  csúcsok egy 5-klikket alkotnak -ben. 

6.5.1. projekt munka Amikor egy gráf kromatikus száma nagyobb, mint az általunk talált felső becslés, akkor 

megpróbálhatjuk ezt a szűkebb optimalitási rést kihasználni az élszínezés, dinamikus programozás, 0-1 

programozás, szimultán színezés illetve szimultán klikk particionálás által. 

6.6. 6.6 A c-függvény 
 

Az Östergård algoritmus a  gráf csúcsainak egy előre fixált sorrendjével dolgozik. Legyen a 

csúcsok  sorrendje fixált. Az algoritmus beállítja, hogy . Ha a  csúcs szomszédos a 
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 csúccsal, akkor az algoritmus beállítja, hogy . Ha a  csúcs nem szomszédos a  csúccsal, 

akkor az algoritmus beállítja, hogy . Általános formában, amikor ismerjük már a  

értékeket, akkor a  ezek segítségével kiszámítható. Konkrétan a  áll fenn, ha az 

 által -ben kifeszített részgráf nem tartalmaz -klikket. Másfelől, a 

 áll fenn, ha az  által -ben kifeszített részgráf tartalmaz 

-klikket. Módosítsuk ezt az eljárást. Ha már ismerjük a  értékeket, akkor válasszunk ki 

egy megfelelő csúcsot, úgy, hogy . Ha az  által a -ben kifeszített 

részgráf nem tartalmaz -klikket, akkor cseréljük fel a  és az  csúcsokat, és állítsuk be a 

 értéket. Ezen a módon a  csak akkor fog nőni, ha minden egyes  

esetén az  által a -ben kifeszített részgráf tartalmaz -klikket. Eljárásunkat úgy 

is jellemezhetjük, hogy megkíséreljük mohó módszerrel a  függvényt úgy befolyásolni, hogy az minél 

lassabban nőjön. Nem törődünk egyelőre azzal, hogy milyen árat kell fizessünk azért, hogy több csúcsot is 

megvizsgálunk, és nem törődünk azzal sem, hogy megváltoztattuk az eredeti csúcssorrendet. Hogy 

használhatjuk ki ezt az eljárást? Leállíthatjuk az eljárást például már közvetlenül azelőtt, hogy eléri a 8-at. 

Ebben az esetben megkapjuk a  halmaz egy olyan  részhalmazát, ami nem tartalmaz 8-klikket. Így 

lehetségessé válik a számunkra, hogy megkonstruáljuk a  egy 8-klikk-mentes részhalmazát. Ezek után 

megismételhetjük az eljárást a  halmazra és ismételten kapunk egy  részhalmazt, ami 8-klikk-mentes. 

Ezt az eljárást folytatva végül a  egy 8-klikk mentes színezését kapjuk, ahol a  halmazok a 

színosztályok. Ezen színosztályok segítségével felső becslést tudunk adni a  gráf klikkméretére nézve. 

Konkrétan ebben az esetben . Részletes mérések nélkül nem nyilatkozhatunk az algoritmusról, de 

számunkra kifejezetten ígéretesnek tűnik ez a megközelítés. 

6.6.1. projekt munka Implementáljuk az algoritmust. 

6.6.1. megjegyzés Azt, hogy egy  hozzáadható-e a  halmazhoz, mint a 

következő  esetleg olcsóbb módon is kiszámíthatjuk. Használhatunk például egy színezést, vagy a  

függvényt magát. Ezekben az esetekben a klikk-keresés esetleg felgyorsulhat. 

Legyen a  egy egyszerű véges gráf, ahol  és legyen a  a csúcsok 

egy rögzített permutációja. Legyen , . Nevezzük az  halmaz által 

-ben kifeszített részgráfot -nek. Végül legyen . 

Nézzünk egy példát. 

6.6.1. példa A  gráfot a 74 táblázat szomszédsági mátrixával adtuk meg. A  csúcsait jelöljük 

-al, azaz . A  permutációnak most azt választjuk, ami azonos a 

 permutációval, azaz . A  függvény számítását a 176 táblázatban 

foglaltuk össze. A  függvényt a ábrán ábrázoltuk. 

A példa célja egész egyszerűen az, hogy ismerkedjünk meg közelebbről a jelölésmóddal. (Csak hogy 

bepiszkítsuk egy kissé a kezünket.) 
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6.6.2. példa Nézzük a  gráfot, melynek szomszédsági mátrixát a 140 táblázatban adtuk meg. A  függvény 

számítását a 177 táblázatban összegeztük. A függvény ábrázolását a ábrán láthatjuk. Megcseréltük az 1-es és a 

2-es csúcsokat. Az új szomszédsági mátrixot a 178 táblázatban mutatjuk. 
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A  függvényt használhatjuk a  gráf klikkszámának meghatározásához. 

6.6.1. lemma . 

Bizonyítás. Legyen . Legyen  a  gráf egy maximum klikkje, és tegyük fel, 

hogy  mérete . Más szavakkal . Felépítjük a  függvényt a gráf csúcsainak egy rögzített 

 permutációján alapulva. A  klikk  csúcsai a  sorozat részsorozatát 

képezik. Létezik egy olyan , ahol . A  definíciójából következően . 

Tehát a  fennáll. Másfelől viszont, mivel  a  gráf egy maximum klikkje . [QED] 

A  értékek maximumát úgy is megkaphatjuk, hogy sorban kiszámoljuk a 

 értékeket egymás után. De lehetséges esetleg lerövidíteni a számítást. Konkrétan 

összevethetjük a -t a legnagyobb  értékkel, amit az eljárás során addig a  értékek 

között találtunk. Így ahelyett, hogy egy adott  gráf maximum klikkméretét keressük elég azt 

megállapítanunk, hogy a  klikkmérete egyenlő-e -el. Ha , akkor  és találtunk 

egy új legnagyobb értéket a  sorozatban. Ha viszont , akkor , azaz 

 és így a  sorozat maximum értéke továbbra is  lesz. A számítás gyorsulása abból a 

tényből jön, hogy annak a megállapítása, miszerint  klikkmérete egyenlő-e -el könnyebb feladat, mint a 

maximum klikkméret meghatározása. Minél nagyobb az  értéke az -hoz képest, annál többet nyerünk. 

Könnyebb ugyanis megállapítani, hogy egy gráf tartalmaz-e egy nagyon nagy klikket, mintsem kiszámítani a 

maximum klikk méretét. 

Azon célból, hogy formalizáljuk a  maximum értékeinek keresését egy új  függvényt 

vezetünk be, ahol . Egyértelmű, hogy . 

6.6.2. lemma A  egy monoton csökkenő lépcsős függvény, amely lépései maximum 1 értékűek lefelé. 

Bizonyítás. Tegyük fel az ellenkezőjét, miszerint a  több, mint 1-et lép le. Legyen mondjuk , 

 és . Mivel , ezért létezik egy olyan , hogy , . A  gráf 

tartalmaz egy olyan  klikket, amely  méretű, és  a  egy csúcsa. Ebből következik, hogy a  gráf 

vagy egy  vagy egy  méretű klikket kell, hogy tartalmazzon. Azaz . Ez az 

 ellentmondásra vezet. [QED] 

Egy mohó soros színezőalgoritmust használva kiszínezzük a 6.6.1 példa  gráfját. A , , ,  

színosztályokat a 180 táblázatban tűntettük fel. A  átrendezett szomszédsági mátrixát a 181 táblázatban 

mutatjuk. 
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Érdekes lehet megjegyezni, miszerint az , , , ,  halmazok által kifeszített , , , ,  

gráfok csak utak, így a csúcsaik 2 színnel színezhetőek. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben ki tudjuk 

számolni a  függvényt mohó színezés segítségével is. 

Egy mohó soros színezés segítségével kiszínezzük a 6.1.1 példa  gráfját. A színosztályokat a 185 táblázatban, 

az átrendezett szomszédsági mátrixot a 184 táblázatban adtuk meg. 

 

 

 

Ismét érdekes megjegyeznünk, hogy a , , , ,  gráfok ugyancsak jól kezelhetőek a mohó 

színezés segítségével. 
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6.7. 6.7 Nagy fokszámú csúcsokon alapuló vágási szabály 
 

Legyen a  egy véges, egyszerű gráf. Legyenek a  csúcsok a gráf csúcsai. A csúcsok 

fokszáma . Bizonyos esetekben a fokszámok listájából viszonylag kis költséggel ki 

tudjuk olvasni a  klikkszámát. Az egyik legtriviálisabb ilyen eset, ha a csúcsok fokszáma 

. Ebben az esetben a  maga egy klikk, és . 

Nézzünk meg egy másik szituációt. 

6.7.1. propozíció Tegyük fel, hogy  csúcsai két halmazba particionálhatók, nevezetesen az  és a 

 halmazba, ahol 

 

és 

 

Ebben az esetben  páros, és . 

Bizonyítás. Beláthatjuk, hogy  csúcshoz létezik egy olyan , nevezzük át ezt a csúcsot -re, hogy a 

 pár nem éle a  gráfnak, azaz . A  csúcshoz is létezik egy ilyen , nevezzük át 

ezt a csúcsot -re, hogy . Ezt folytatva azt kapjuk, hogy  páros. Továbbá az 

 csúcsok klikket alkotnak -ben. Mindebből következik, hogy . 

Másfelől viszont . Válasszunk ki  csúcsot a -ből. Az egyértelmű 

megfeleltetés elve alapján  olyan csúcs van, aminek a fokszáma legfeljebb . Ezek közül egyik 

kettő sem lehet szomszédos -ben. [QED] 

Ezek után nézzük meg azt a szituációt, ahol  minden egyes ,  esetén. Most  

komplementer gráfjával, a  gráffal fogunk dolgozni. A  gráfban minden egyes csúcs fokszáma legfeljebb 

2. Azaz a  gráfot particionálhatjuk olyan részgráfokra, melyekben izolált csúcsok, utak illetve körök vannak. 

Megszerkesztjük a  halmaz egy  részhalmazát a következő módon. Először az -ba helyezzük az izolált 

csúcsokat. Legyen  egy út -ben, melynek csúcsai  és melynek élei 

 

(Ezekre fennáll a  egyenlőtlenség.) Az  csúcsot az  halmazba helyezzük. Kitöröljük az ,  

csúcsokat és az ,  éleket -ből. Így kapuk egy rövidebb  utat -ből. A  esetben 

viszont nem kapunk új utat, mivel az összes csúcsot töröltük -ből. Ugyancsak nem kapunk utat a  

esetben. Az élek törlése után egy izolált csúcs marad. Addig folytatjuk az eljárást, amíg az összes út eltűnik. 

Legyen  egy kör -ben, melynek csúcsai  és élei 

 

(Ezekre fennáll a  egyenlőtlenség.) Az  csúcsot az  halmazba helyezzük. Kitöröljük az , ,  

csúcsokat és az 

 

éleket -ből. A körből kaptunk egy  utat. A  esetben persze a  út nem igazán út, mert egy izolált 

csúcsot kapunk. Tehát elimináltunk egy kört, és kaptunk egy utat vagy egy izolált csúcsot. 
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Ezt az eljárást folytatva eliminálhatjuk az összes kört, az összes utat, és végül az összes izolált csúcsot. Azt 

állítjuk, hogy az  halmaz csúcsai klikket alkotnak -ben. Legyen . Tehát . 

Természetesen ezen felül azt is véljük, hogy fennáll az . De sajnos erre nincs egy megfelelő rövid 

bizonyításunk. (1-hiba javító kódok és csúcsok dominanciáját felhasználva lehet bemutatni az állítás igazságát.) 

6.7.1. megjegyzés Tegyük fel, hogy a klikk-kereső algoritmusunk futása során számon tartjuk a csúcsok 

fokszámait. A fenti megállapítások segítségével a keresési tér nagy részeit le tudjuk esetleg nyesni. 

6.7.2. megjegyzés Bizonyos nagyon speciális típusú gráfokra tehát van egy polinomiális idejű algoritmusunk, 

hogy a gráf klikkméretét kiszámoljuk. Vajon hasonló módon ki tudjuk-e számolni azoknak a gráfoknak a 

klikkméretét ahol a komplementer gráf csúcsainak foka legfeljebb 3? 

Legyen a  egy egyszerű gráf, és legyen  az  csúcsból az  csúcsba vezető legrövidebb út 

hossza. Ha ezeket a csúcsokat nem köti össze út, akkor a  értéke végtelen. Mindazonáltal nem 

szeretnénk, ha a csúcsok között végtelen távolságok lennének, ezért az ilyen távolságokat egy megfelelően nagy 

egészre állítjuk, mondjuk legyen . Vegyük észre, hogy a  függvény egy 

távolságfüggvény, és ezáltal a -re mint metrikus térre tekinthetünk. Ezek után beszélhetünk -beli 

gömbökről. Egy adott -beli  csúcs és egy adott  pozitív egész esetén a 

 

egy  központú,  sugarú gömb lesz. Legyen  a  egy részhalmaza.  felhasználásával a gömbök egy 

családját fogjuk megszerkeszteni. Nevezetesen a gömbök ,  halmazát. Az 

 

értéket a  minimum belső távolságának fogjuk nevezni. Azon halmazok belső távolsága, melyek nem 

tartalmaznak legalább két elemet nem túl érdekes a számunkra, így tehát a  olyan részhalmazaira irányítjuk a 

figyelmünket, ahol az elemek száma legalább 2. A  halmaz  részhalmazát kódnak is nevezhetjük. Intuitív 

értelemben a  halmaz elemeit tekinthetjük kódszavaknak. Az információ átvitele során a csatornában 

torzulhat a jel. Az  és  kódszavak (csúcsok) közötti él jelenti azt, hogy  úgy torzulhat, hogy -ként 

olvassuk ki a csatorna másik végén. Beszélhetünk 1-hiba jelző kódokról. Tegyük fel, hogy  a kódunk. A 

küldő elküld egy  kódszót, ahol . Az üzenet továbbítása során a kódszó torzul, és  lesz belőle, amely 

-ben szomszédja -nek. Ha a  egyik -beli szomszédja sem kódszó, azaz  egyik szomszédja sem eleme 

-nek, akkor észleljük a hibát, mivel egy olyan kódszót olvastunk ki, ami nem eleme -nek. Ha minden egyes 

 kódszóra igaz, hogy a szomszédai nem elemei a -nek, akkor beszélünk 1-hiba jelző kódról. Figyeljük meg a 

gömbök azon családját, melyek sugara 1, és a középpontjuk egy-egy kódszó. Ha gömbök ezek családjában 

egyik gömb sem tartalmazza egy másik gömb középpontját, akkor a  kód egy 1-hiba jelző kód. 

Beszélhetünk ezek után -hiba jelző kódokról. Egy  kód -hiba jelző kód abban az esetben, ha minden 

egyes -beli -re igaz, hogy -nek nem eleme egyik olyan  beli csúcs sem, melynek távolsága -től 

. Figyeljük meg a gömbök azon családját, melyek sugara , és középpontjuk egy-egy kódszó. Ha 

gömbök ezek családjában egyik gömb sem tartalmazza egy másik gömb középpontját, akkor a  kód egy -

hiba jelző kód. Legyen  a  egy részhalmaza. 

Az 

 

értéket a  minimum belső távolságának fogjuk nevezni. Azon halmazok belső távolsága, melyek nem 

tartalmaznak legalább két elemet nem túl érdekes a számunkra, így tehát a  olyan részhalmazaira irányítjuk a 

figyelmünket, ahol az elemek száma legalább 2. 

6.7.2. propozíció Legyen  a  egy részhalmaza, és . A  kód egy -hiba jelző kód akkor és csak 

akkor, ha a  belső távolsága legalább . 
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Az 1-hiba jelző kódok problémája rokon az  királynő problémával. Megszerkesztünk egy  gráfot. A  

csúcsait az -es sakktábla  számosságú mezőjéhez rendeljük. Két csúcs, a  és a 

 akkor van összekötve, ha azok azonos sorban vagy azonos oszlopban vannak. Az alfejezet elején 

megmutattuk, hogy egy  gráfban akkor van -klikk, ha a  komplementer gráfban van egy 1-hiba jelző  

kód, ahol . Ezt az 1-hiba jelző kódot mohó szekvenciális módon is felépíthetjük. Az eljárás hasonló a 

mohó szekvenciális színezés eljárásához. Itt is színosztályokat készítünk. Kiválasztjuk a  legelső csúcsát, és 

elhelyezzük az első színosztályba. Ezek után feltehetjük, hogy minden egyes lépésben egy részleges színezésünk 

van, amit ki szeretnénk terjeszteni úgy, hogy egy addig színezetlen csúcshoz színt rendelünk. Kiválasztjuk  

egy színezetlen csúcsát. Ez a csúcs berakható egy színosztályba, ha a távolsága minden egyes csúcstól ami már a 

színosztályban található legalább 2. Megvizsgáljuk, hogy ez a színezetlen csúcs berakható-e az első 

színosztályba. Ha ebbe a színosztályba nem rakható be, akkor megvizsgáljuk a következő színosztályt. A 

színezetlen csúcsot végül a legelső olyan színosztályba fogjuk elhelyezni, amibe berakható. Abban a sepciális 

esetben, amikor a  csúcsainak fokszáma legfeljebb , ahol , ez a mohó eljárás egy optimális 

méretű 1-hiba jelző kódot fog megszerkeszteni. Azaz megkapjuk  maximum klikk méretét. Általános esetben 

ez az eljárás csak egy alsó becslést ad  klikkméretére. A kérdés természetesen az, hogy vajon ez az eljárás ad-

e valami hasznos segédeszközt a kezünkbe. 

A gömbök geometriai nyelve rámutat egy lehetséges heurisztikára. A gömbökhöz térfogatot rendelünk. A -

beli 1-hiba jelző  kódokhoz a gömbök egy családját rendeljük, ahol , . A család két adott 

gömbjének lehet közös csúcsa, de nem lehet közös éle. Ez a megfigyelés a következő definíciót sugallja. Legyen 

a gömb térfogata a gömbön belüli élek száma. A  gömb térfogata tehát egyenlő lesz a  csúcs -beli 

fokszámával. Szeretnénk egy 1-hiba jelző  kódot választani -ben, ahol  a lehető legnagyobb. Ez azt 

jelenti, hogy olyan gömböket kell választanunk, melyek térfogata a lehető legkisebb. Ilyen esetekben a 

heurisztikus következtetés a legcélravezetőbb. Tegyük fel, hogy  és az  a  egyetlen szomszéda 

-ben. Mivel  így tehát a  csúcs dominálja az  csúcsot -ben. Mindez azt jelenti, hogy 

kitörölhetjük -t -ből anélkül, hogy annak maximum klikkmérete csökkenne. Az olvasó könnyen 

meggyőződhet arról, hogy egész egyszerűen hozzávettük a  gömböt az 1-hiba jelző kódok gömbjeinek 

családjához. Ebben az esetben ez a heurisztikus megközelítés, amit semmiképpen sem tekinthetünk 

újdonságnak, egyértelmű. Már korábban is használtunk hasonlót, amikor a legnagyobb fokszámú csúcsokat 

választottuk egymás után. A geometriai nyelv és a térfogat elve egy új felső becslési módszert ad a kezünkbe a 

klikkméretre. Tegyük fel, hogy a  gráf csúcsainak fokszámai . Úgy rendezzük át a csúcsokat, 

hogy  fennálljon. Legyen  a  gráf éleinek számossága. Tegyük fel, hogy 

, ekkor . 

 

A fentiek után megvizsgáljuk az 1-hiba javító kódokat is. Tegyük fel, hogy  egy kód, azaz a  halmaz a  

halmaz részhalmaza. A küldő elküld egy  kódszót. Az átvitel során a kódszó torzul, és  helyett -et kapunk, 
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ami az ábrázolásunkban a -vel együtt a  csúcsa, és a két csúcs szomszédos. A kapott  kódszóból nem 

tudjuk helyreállítani -t, ha több olyan csúcs is van -ben, melyek távolsága -től 1. De ha -ben minden 

-beli -hez csak egy olyan -beli  csúcs tartozik, melynek távolsága -től 1, azaz , akkor -

ből teljesen egyértelműen helyre tudjuk állítani -t. Vegyük a gömböknek azon családját, melyek 1 sugarúak és 

a középpontjuk egy-egy kódszó. Ha a gömböknek ezen családja páronként nem metsző, akkor a  kód 1-hiba 

javító kód. Más szavakkal a metrikus  tér pakolása gömbökkel egy olyan probléma, ami rokon a hiba 

javító kódok problémájával. Ugyancsak beszélhetünk -hiba javító kódokról. A  kód egy -hiba javító kód, 

ha a ,  gömbök halmaza egy pakolási rendszer -ben. A pakolási rendszerek és a  minimum 

belső távolsága közötti kapcsolat a következő. 

6.7.3. propozíció Legyen  a  egy részhalmaza, úgy, hogy . A ,  gömbök családja 

egy pakolási rendszert képez -ben akkor, és csak akkor, ha a  minimum belső távolsága legalább . 

Legyen a  egy véges egyszerű gráf. Legyenek  és  a  gráf csúcsai, melyekre fennáll, hogy 

. Ha , akkor azt mondjuk, hogy  csúcs dominálja az  csúcsot. Legyen  a 

 halmaz által kifeszített gráf. Tudjuk, hogy ha  tartalmaz egy -méretű klikket, akkor  

ugyancsak tartalmaz  méretű klikket. Azaz . Ezt a tényt úgy is rögzíthetjük, hogy szabad az  

csúcsot törölnünk -ből anélkül, hogy  klikkméretét csökkentenénk. Legyen a  egy véges 

egyszerű gráf, és legyen  a  gráf komplementer gráfja. Legyen a  egy út -ben, melynek csúcsai 

, és melynek élei 

 

Vegyük észre, hogy 

 

és . Mindebből következik, hogy az  csúcs dominálja az  csúcsot -ben. Azaz a -ből 

törölhetjük -őt anélkül, hogy a  klikkméretét csökkentenénk. Folytatva ezt az eljárást bizonyítást nyer, 

hogy ha a  hosszúsága , akkor  fennáll minden egyes  1-hiba javító kód esetén -

ben. Legyen a  egy véges egyszerű gráf, és legyen  a  gráf komplementer gráfja. Legyen a 

 egy kör -ben, melynek csúcsai , és melynek élei 

 

Itt feltesszük, hogy . Legyen a  egy 1-hiba javító kód -ban. Feltehetjük, hogy , mivel a 

csúcsok  sorrendjét szabadon választhatjuk meg. Legyen ezek után a  gömb a , 

 gömbök családjának egyike. Ebből következik, hogy a , ,  csúcsok nem lehetnek családbéli 

gömbközéppontok. Azaz kihúzhatjuk -ból az , ,  csúcsokat az 

 

élekkel együtt. Ezzel a lépéssel megszüntettük a kört, és már csak egy utunk maradt. Amiből következik, hogy 

az  feltétel minden egyes -beli  1-hiba javító kódra fennáll, hogy . 

Nézzük a 186 táblázatban látható lineáris programozási feladatot. 
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Ez a lineáris programozási feladat rokon azzal az 1-hiba javító kód feladattal, amit a  gráfban 

szeretnénk megoldani, ahol  és 

 

Az 1 sugarú  központú gömbök a következők lesznek: 

 

Ha , akkor az első megszorítás következtében azt kapjuk, hogy . Általánosan 

 

Legyen az  a lineáris 0-1 programozási feladat egy lehetséges megoldása, és legyen 

. Nézzük a ,  gömbök családját. Figyeljük meg, hogy ebben a családban 

nincs olyan gömb, amely tartalmazná egy másik gömb középpontját. Azaz a  egy 1-hiba javító kód. Az 

ellenkező irányú állítás is fennáll. Legyen a  egy 1-hiba javító kód. Fennál az , ha  és az 

 ha , azaz 

 

Ebben az esetben az  a lineáris 0-1 programozási feladat egy lehetséges megoldása. Nézzük most a 

lineáris programozási feladat duálisát, melyet a 187 táblázatban adtunk meg. 
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A duálishoz is szerkeszthetünk egy lehetséges megoldást. Nevezetesen a 

 

egy megoldás. A gyenge duális tétel alapján minden egyes -beli  1-hiba javító kódra fennál, hogy 

. Általánosságban, ha  egy  hosszú kör, ahol  páros, akkor minden egyes -beli  1-hiba javító 

kódra fennál, hogy . Az érvelés páratlan  esetén is fennáll. ha  egy  hosszú kör, ahol  

páratlan, akkor minden egyes -beli  1-hiba javító kódra fennál, hogy . 

Kidolgozunk egy példát, hogy illusztráljuk a mohó klikkeresési eljárást. 

6.7.1. példa Legyen  egy 10 csúcsú gráf. A gráf  komplementerét a ábrán adtuk meg. 

 

A harmadik lépés után már csak izolált csúcsaink maradtak. Az ezt jelenti, hogy az eredeti gráf egy 4-klikket 

tartalmaz. A  egy független csúcshalmazát a ábrán mutatjuk. 

 

7. 7 Élszínezések 
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Ebben a fejezetben visszatérünk az élszínezés problémájára. Az élszínezések azért lesznek fontosak a 

számunkra, mert segítségünkre lehetnek egy gráf klikkméretének felső becslésében. Alapvetően arra leszünk 

kíváncsiak, hogy vajon az élszínezéssel jobb felső becslést kapunk-e, mint a szokásosan használt 

csúcsszínezéssel. 

7.1. 7.1 Élszínezés SAT segítségével 
 

Legyen a  egy véges egyszerű gráf, és legyen  egy pozitív egész. Tegyük fel, hogy  éleit 

kiszínezzük  szín segítségével úgy, hogy 

•  minden éléhez pontosan egy színt rendelünk hozzá a -ból 

• ha , ,  csúcsok egy 3-klikket alkotnak -ben, akkor az , ,  élek három 

különböző színt kapnak. 

A könnyebb hivatkozás végett ezt a színezést a későbbiekben A típusú színezésnek fogjuk hívni. 

Tegyük fel, hogy  éleit kiszínezzük  szín segítségével úgy, hogy 

•  minden éléhez pontosan egy színt rendelünk hozzá a -ból 

• ha , , ,  csúcsok egy 4-klikket alkotnak -ben, akkor az ,  élek két különböző színt 

kapnak. 

Ezt a élszínezést a későbbiekben B típusú színezésnek nevezzük majd. Ha a gráf éleinek színezése egyszerre 

teljesíti az A és a B típusú élszínezés feltételeit, akkor egyszerűen élszínezésről fogunk beszélni. 

Legyen a  gráf egy egyszerű véges gráf. Bevezetjük az  propozícionális változót. A 

változót úgy értelmezhetjük, hogy a  gráf  élét az  színnel színeztük ki. Tegyük fel, hogy  színt 

használtunk. Ezen változók számossága . Végigmegyünk az összes ,  páron és ha 

 a  gráf egy éle, akkor a következő klózokat tekintjük: 

 

 

A  klóz azt fejezi ki, hogy a  élhez legalább egy színt hozzárendelünk az 

 színekből. Ezeknek a 

 

klózoknak a számossága . Ezen klózok intuitív értelmezése az, hogy a  él legfeljebb 1 db színt kap 

az  színekből. Ezen klózok számossága . Végigmegyünk a , 

 hármasokon. Ha a , ,  háromszöget alkotnak -ben, akkor tekintsük a következő klózokat: 

 

 

 

Ennek a három klóznak az intuitív értelme az, hogy egy háromszög két különböző éle nem kaphatja ugyanazt a 

színt. Minden háromszög összesen 3 ilyen klózt eredményez. A ábrán mutatjuk meg a 3-klikket és a 4-klikket 

ami ezt a levezetést illusztrálja. 
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Végigmegyünk az összes ,  négyesen. Ha a , , ,  csúcsok egy 4-klikket 

alkotnak -ben, akkor tekintsük a következő klózokat: 

 

 

 

Ezeknek a klózoknak az értelmezése az, hogy a négyszög ellentétes oldalai különböző színt kell, hogy kapjanak. 

A  minden egyes négyszöge 3 ilyen klózt eredményez. 

7.1.1. projekt munka Dolgozzuk ki az A típusú illetve a B típusú élszínezések SAT formuláit. 

7.2. 7.2 A klózok számának csökkentése 
 

Legyenek a propozícionális változóink . Az a megkötés, hogy legfeljebb az egyik  

kielégíthető több módon is megfogalmazható. A legtriviálisabb megközelítés valószínűleg a 

 

Ha  változónk van, akkor ezen klózok száma összesen  lesz. Bemutatunk egy másik lehetőséget 

is. Bevezetjük az  segédváltozókat és a következő feltételeket. 
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7.2.1. propozíció Az (1)-(10) feltételek biztosítják, hogy legfeljebb az egyik  legyen kielégítve. 

Bizonyítás. Ahhoz, hogy a propozíciót bizonyíthassuk tegyük fel, hogy . A (6)-ból azt kapjuk, hogy 

, . Az (1)-(5)-ből kapjuk, hogy ,...,  és ezekből megkaphatjuk a (6)-(10) 

segítségével, hogy . 

A bizonyítás további részében feltételezzük, hogy . Továbbra is azt állítjuk, hogy legfeljebb egy 

 kielégíthető. Ennek bizonyítására tegyük fel, hogy . A (7)-ből azt kapjuk, hogy , 

. A fentihez hasonló argumentációval kapjuk, hogy ,...,  és ezek után 

. A bizonyítás fennmaradó részére feltételezhetjük, hogy , . Ezen a módon 

folytatva az összes esetet végignézhetjük. [QED] 

A 

 

feltételt a következő három klózzal tudjuk helyettesíteni: 

 

Ez azt jelenti, hogy az 5 ekvivalenciát (5)(4) klózzal tudjuk helyettesíteni. Ha  változót használunk, 

, akkor összesen  új klózt fogunk felírni. Az első megközelítésben  klózunk volt 

és  változónk, a második megközelítésben  klózunk és  változónk. 

7.2.1. projekt munka Vajon a két megközelítés hogy viselkedik nem triviális méretű számításoknál? 

7.3. 7.3 A derivált gráf ritkítása 
 

Legyen a  egy egyszerű, véges gráf. A  segítségével egy új,  gráfot szerkesztünk, 

és a  gráfot  derivált gráfjának fogjuk nevezni.  csúcsait a  éleinek feleltetjük meg.  két 

különböző  és  csúcsa szomszédos, ha a csúcsok  halmaza klikket feszít ki 

-ben. A felesleges félreértések elkerülése végett két esetet különböztetünk meg. Ha , 

akkor -nek 4 eleme van, és egy 4-klikket feszít ki -ben. Ha , akkor -nek 3 eleme 

van, és egy 3-klikket feszít ki -ben. A  gráf  szomszédsági mátrixa bizonyos redundanciát hordoz. Ha 

az ,  csúcsok szomszédosak -ben és , akkor az ,  

csúcsok ugyancsak szomszédosak -ben, és ugyancsak az ,  csúcsok is. Megvizsgáljuk  

éleit, és megpróbálunk bizonyos éleket törölni belőle. Ez lesz a címben említett ritkítás. Tegyük fel, hogy a fő 

célunk az, hogy eldöntsük, van-e a  gráfban -klikk, ahol  egy pozitív egész. Tegyük fel, hogy az , 

 csúcsok szomszédosak -ben és . Ez azt jelenti, hogy az , , ,  csúcsok 

egy 4-klikket alkotnak -ben. Megkonstruáljuk a következő csúcshalmazt: 
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Más szavakkal  az , , , ,  közös szomszédai, azaz . Legyen a 

 az a -beli részgráf, melyet a  feszít ki. Ha -ban nincs -klikk, akkor az a 4-klikk, ami az , 

, ,  csúcsokból áll nem lehet egy -beli -klikk része. Másfelől viszont ha  tartalmaz egy -

klikket, akkor ezt a klikket kiegészítve az , , ,  csúcsokkal egy -klikket kapunk -ben. Azt az 

információt, hogy az , , ,  csúcsok nem lehetnek tagjai egy -klikknek -ben így tudjuk feljegyezni, 

hogy kitöröljük -ből az 

 

csúcsokat összekötő éleket. Azt, hogy a  gráf tartalmaz-e egy -klikket több módon is vizsgálhatjuk. 

Mivel  egy jóval kisebb gráf, ráadásul kisebb klikket is keresünk, ezért akár egy kimerítő klikkeresést is 

végrehajthatunk. Például használhatjuk a Carraghan-Pardalos algoritmust. Ez a módszer mindig eldönti, hogy a 

-ban van-e -klikk. De használhatunk olyan módszert is, ami felső becslést ad  klikkméretére. Ha 

csak becslésekkel dolgozunk nem mindig fogjuk tudni kitörölni az amúgy kitörölhető éleket. Egyes becslések 

igen gyorsan lefutnak. Például használhatunk csúcsszínezést, élszínezést vagy dinamikus programozást - ezek 

mind gyors algoritmusok a kimerítő kereséshez képest. 

7.4. 7.4 Élszínezési példák 
 

A példák végtelen osztályán keresztül meg fogjuk mutatni, hogy bizonyos esetekben az A típusú színezés 

élesebb felső becslést tud adni a klikkméretre, mint a hagyományos csúcsszínezés. 

7.4.1. példa Vegyük a 188 táblázat szomszédsági mátrixa által definiált  gráfot. A gráf geometriai 

reprezentációját a ábrán mutatjuk meg. A gráfot a következőképpen szerkesztettük. Egy 5 hosszú körből 

indultunk ki, ami a , , , ,  csúcsokból áll. Ehhez hozzávettük az 1-es csúcsot, amit összekötöttünk az 

összet többi, , , , ,  csúccsal. 
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A mohó szekvenciális színezést használva kiszíneztük a  gráf éleit. Az élek színosztályait a 189 táblázatban 

soroltuk fel. A ábrán az élek színeit is ábrázoltuk különböző vonalak segítségével. 

• Az 1-es színosztály élei vékony vonalak. 

• A 2-es színosztály élei dupla vonalak. 

• A 3-as színosztály élei vastag vonalak. 

Mivel éleket 3 színnel tudtuk színezni, . Az , ,  csúcsok egy 3-klikket alkotnak -ben, így tehát 

. Azt állítjuk, hogy  csúcsait nem lehet 3 színnel kiszínezni. Ahhoz, hogy bizonyítsuk állításunkat 

feltesszük az ellenkezőjét, azaz azt, hogy  mégis színezhető 3 színnel, mondjuk az , ,  színekkel. Vegyük 

észre, hogy a , , , ,  csúcsok egy 5 hosszú  kört alkotnak, és  minden egyes csúcsa szomszédos az 

1-es csúccsal. Feltehetjük, hogy az 1-es csúcs az 1-es színt kapja. Ebből az következik, hogy a  csúcsait a 

maradék két színnel színeztük ki. De egy páratlan kör nem színezhető ki 2 színnel. 

Újrakezdjük az élszínezést, és ezúttal szisztematikusan próbálunk meg dolgozni. A 7.4.1 példa  gráfját ismét 

lerajzoljuk, és ezt a ábrán mutatjuk meg. Az új színezési eljárás a következő lesz. 
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Kiszínezzük a , , , ,  kör éleit az 1-es színnel. Másképpen kifejezve a , , , 

,  éleket színezzük az 1-es színnel. Az  élt a 2-es színnel színezzük. Annak a 3-klikknek, amely 

az , ,  csúcsokból áll már két élét kiszíneztük. A még színezetlen  élt a 3-as színnel színezzük. 

Annak a 3-klikknek, amely az , ,  csúcsokból áll már két élét kiszíneztük. A még színezetlen  élt a 

2-es színnel színezzük. Annak a 3-klikknek, amely az , ,  csúcsokból áll már két élét kiszíneztük. A még 

színezetlen  élt a 3-as színnel színezzük. Annak a 3-klikknek, amely az , ,  csúcsokból áll már két 

élét kiszíneztük. A még színezetlen  élt a 2-es színnel színezzük. Ezen a ponton annak a 3-klikknek, 

amely az , ,  csúcsokból áll már mind a három élét kiszíneztük, de ez a színezés nem megengedett. Egészen 

pontosan az ,  élek a 2-es színt kapták. Egy lehetséges megoldás, hogy az  élt a  

színnel színezzük. 

Ebben az új színezésben, ahol  éleit színeztük, 4 színt használtunk az előbbi 3 helyett. Viszont a színszám 

eme növekedése nem befolyásolja a következtetésünket. Az  felső becslése akkor változna csak meg, ha 

elérnénk a 6 színt. A  gráf szomszédsági mátrixát az élszínekkel a 190 táblázatban tüntettük fel. 

7.4.1. megjegyzés Egyértelmű, hogy hasonló példákat több csúcs felhasználásával is építhetünk. 

A gráf megkonstruálásában egy 7 méretű körből is kiindulhatunk, amihez még egy csúcsot rakunk hozzá. Ezen 

új  gráf szomszédsági mátrixát és csúcsainak színezését a 191 táblázatban mutatjuk be. 
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Csinálhatjuk úgy is a szerkesztést, hogy egy 5 hosszú körből indulunk ki, és ehhez 2 csúcsot teszünk hozzá. 

 

Ha egy  hosszú körből indulunk ki, és összesen  csúcsot kapcsolunk hozzá a fent leírt módon, 

akkor egy olyan gráfot kapunk, melynek az élsűrűsége -hez tart, ahogy  tart a végtelenbe. 

7.4.2. példa Vegyük a 193 táblázat szomszédsági mátrixa által meghatározott  gráfot. A gráf geometriai 

reprezentációját a ábrán láthatjuk. 
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A  gráf éleinek színezéséhez felhasználhatjuk akár a ábrát, akár a derivált gráf szomszédsági mátrixát a 194 

táblázatból. Az élek színeit a 195 táblázatban soroltuk fel. 

 

 

Mivel  éleit 7 színnel ki tudjuk színezni, és mivel , így tehát . A gráf , , , 

 csúcsai egy 4 klikket alkotnak, tehát a végkövetkeztetésünk, hogy . Azt állítjuk, hogy  csúcsait 

nem lehet 4 színnel kiszínezni. Ahhoz, hogy ezt bizonyítsuk az ellenkezőjét tesszük fel, azaz azt, hogy  

csúcsait lehetséges legálisan 4 színnel színezni, nevezetesen az , , ,  színekkel. Feltehetjük, hogy az ,  

csúcsok az ,  színeket kapják. A , , , ,  csúcsok egy kört alkotnak, és mindegyik csúcs szomszédos az 

1-es és a 2-es csúccsal egyaránt. Ami azt jelentené, hogy a páratlan hosszúságú kört 2 új színnel kéne 

kiszíneznünk, ami ellentmond kezdeti feltevésünknek. 
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7.4.2. megjegyzés A 7.4.2 példabeli konstrukció segítségével végtelen sok gráfot tudunk készíteni. 

 

A , , , ,  kör éleit kiszínezzük az 1-es színnel. Más szavakkal, a , , , , 

 éleket színezzük az 1-es színnel. Az  élt a 2-es színnel színezzük. Az , , ,  4-klikk élei 

közül kettőt így már kiszíneztünk. Az eddig színezetlen éleket, a , , ,  éleket a , 

, ,  színnel színezzük. Az , , ,  4-klikk élei közül négyet így már kiszíneztünk. Az eddig színezetlen 

éleket, az ,  éleket a ,  színnel színezzük. Az , , ,  4-klikk élei közül négyet így már 

kiszíneztünk. Az eddig színezetlen éleket, az ,  éleket az ,  színnel színezzük. Az , , ,  

4-klikk élei közül négyet így már kiszíneztünk. Az eddig színezetlen éleket, az ,  éleket az ,  

színnel színezzük. Az , , ,  4-klikk élei közül hatot így már kiszíneztünk. De ez a színezés nem legális 

színezés. Konkrétan a ,  élek mindegyike a 3-as színt, a ,  élek mindegyike a 4-es 

színt kapta. Egy lehetséges módja a színezés kijavításának, hogy az ,  éleket a ,  

színekkel színezzük. 

A 196 táblázat tartalmazza a 7.4.2 példa  gráfja éleinek színezését. A sorok és oszlopok egy 7-szer 7-es 

táblázatot alkotnak, és a  gráf csúcsaival indexeltük őket. A 2-es szám az 1-es sor és a 2-es oszlop 

metszetében például azt jelzi, hogy az  él a 2-es színt kapta. 

 

A  gráf csúcsait nem tudjuk legálisan kiszínezni kevesebb, mint 5 színnel. Ez az  értékere 5 felső 

becslést ad. A  éleit ki tudtuk színezni legálisan 8 színnel, ami  értékere 4 felső becslést ad. 

Nevezetesen  miközben . 

Az 5 hosszúságú kört egy 7 hosszúságúra is cserélhetjük. Az így szerkesztett gráf szomszédsági mátrixát és 

éleinek színezését a 197 táblázatban adjuk meg. 
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A  gráf szerkesztését egy 5 hosszúságú körrel és egy azon kívül álló csúccsal kezdtük. Ugyancsak kezdhetjük 

a szerkesztést egy 5 hosszú körrel és két azon kívül álló csúccsal. Az így szerkesztett gráf szomszédsági 

mátrixát és éleinek színezését a 198 táblázatban adtuk meg. A gráf élsűrűsége . 

 

Ugyancsak kezdhetjük a szerkesztést egy  hosszú körrel és  külső csúccsal. Ebben az esetben az 

élsűrűség körülbelül . 

Továbbá kezdhetjük a szerkesztést két különálló 5 hosszú körrel is. A szerkesztett gráf szomszédsági mátrixát az 

éleinek színeivel több lépésben fogjuk kitölteni. Először az első 5 hosszú kört használjuk, ami az , , , ,  

csúcsokból áll, és a  élt. A részlegesen kitöltött szomszédsági mátrixot a 199 táblázatban mutatjuk. 
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A következőben ugyancsak az első kört használjuk, ami az , , , ,  csúcsokból áll, és a  élt. A 

részlegesen kitöltött szomszédsági mátrixot a 200 táblázatban mutatjuk. Vegyük észre, hogy a színezésünk 

ugyancsak helyes az , , , ,  kör és a  él tekintetében is. Viszont még nem tudjuk hogy kéne 

kiszíneznünk az , , , ,  éleket. Ha 5 új színt vezetünk be, akkor 

összesen 13 színnel tudtuk kiszínezni a gráfot, de a 13 túl sok a mi céljainkhoz. Szeretnénk a színszámot 

ugyanis 10 alatt tartani. Összegezve, egy teljes gráf összes csúcsát egy-egy 5 hosszú körre cserélve egy 

kifejezetten érdekes gráfot kapunk, habár ezt a gráfot egyelőre még nem tudjuk kihasználni az élszínezés 

tekintetében. 

 

7.4.3. példa Tekintsünk egy háromszöget, melynek csúcsai az , ,  és egy kört, melynek csúcsai a , , , 

, . Az , ,  csúcsok mindegyikét összekötjük a  csúcsokkal. Az így keletkező gráfnak 8 csúcsa és 

23 éle van. A gráf geometriai reprezentációját a ábrán, a szomszédsági mátrixát a 201 táblázatban mutatjuk. 
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A , , , ,  kör kromatikus száma 3. Ugyancsak 3 az , ,  háromszög kromatikus száma. Ezekből 

következik, hogy a  gráf kromatikus száma legalább 6. Az  felső becslése tehát ennek segítségével 6. 

Megmutatjuk, hogy a  gráf éleit ki tudjuk színezni 12 színnel. Ezen információ felhasználásával az  

felső becslése viszont már 5 lesz. Így tehát az élszínezés segítségével egy szigorúbb becslést kaphatunk. 

Az élszínezési eljárás a következőképpen zajlik. Kiszínezzük a , , , ,  kör éleit a 0-as színnel. Más 

szavakkal a 0 színt kapják a , , , ,  élek. Az , ,  háromszög éleit az , 

,  színnel színezzük, azaz az , ,  színt kapják az , ,  élek sorban. Az , , , ,  

5-klikk éleiből így már négyet kiszíneztünk. A színezetlen éleket, a , , , , , 

 éleket a , , , , ,  színnel színezzük. Az , , , ,  5-klikk éleiből így már hetet 

kiszíneztünk. A színezetlen éleket, a , ,  éleket a , ,  színnel színezzük. Az , , , 

,  5-klikk éleiből így már hetet kiszíneztünk. A színezetlen éleket, a , ,  éleket a , , 

 színnel színezzük. A , , , ,  5-klikk éleiből így már hetet kiszíneztünk. A színezetlen éleket, a , 

,  éleket a , ,  színnel színezzük. Ezen a ponton az , , , ,  5-klikk összes éle már ki 

van színezve. De ez a színezés nem legális. Egy lehetséges módja annak, hogy kijavítsuk a színezést az, hogy a 

, ,  éleket az , ,  színekkel színezzük ki. A 202 táblázat tartalmazza a 

a 7.4.3 példa  gráfja éleinek végső színezését. Az táblázat 8 sorból és 8 oszlopból áll, melyeket a  gráf 

csúcsaival indexeltünk. A 2-es szám az egyes sor második oszlopában azt jelzi, hogy az  él a 2-es színt 

kapta. 
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A 7.4.3 példát többféleképpen is kiterjeszthetjük. Így például az 5 hosszú kört kicserélhetjük  hosszú 

körre, ahol . Ugyancsak kezdhetjük a szerkesztést egy  hosszú körrel és több különálló 

háromszöggel. 

7.4.4. példa Vegyünk egy -klikket, melynek csúcsai  és egy 5 hosszú kört, melynek csúcsai 

. Ezek után kössük össze az  csúcsok mindegyikét az  csúcsokkal. 

A keletkező  gráfnak  csúcsa lesz és  éle. 

Könnyen beláthatjuk, hogy  így tehát egy csúcsszínezéssel kapható felső korlát legfeljebb  

értéket adhat -re. Ugyancsak megfigyelhetjük, hogy  gráf éleit  színnel ki 

tudjuk színezni. Mivel  kevesebb, mint , így tehát ez az élszínezés 

 felső határt ad meg -re. 

A 7.4.4 példát kétféleképpen is kiterjeszthetjük. Az 5 hosszúságú kört helyettesíthetjük egy  hosszúságú 

körrel, bármely -re, ahol . Továbbá kezdhetjük a szerkesztésünket egy  hosszúságú körrel és 

több egymástól különálló -klikkel. 
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Vegyük a ábrán látható  gráfot. A gráfnak 8 csúcsa és 25 éle van. A  gráf szomszédsági mátrixát 

a 203 táblázatban adtuk meg. A  gráf komplementerét a ábrán láthatjuk, szomszédsági mátrixát a 203 

táblázatban adtuk meg. 

A  gráf  komplementer gráfja 4 izolált csúcsból áll, és egy 3 hosszúságú útból. Ebből következik, hogy 

. A  gráf éleit az  típusú színezéssel 5 színnel tudjuk kiszínezni. 
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A  gráf éleinek színezését 5 színnel a 204 táblázatban adtuk meg. Le kell ellenőriznünk, miszerint ez a  

gráf egy helyes  típusú élszínezése. A  halmazból  -elemű részhalmazt tudunk 

kivenni. (Kevesebb, mint 5 szín biztos, hogy nem elég, mivel -ban van 6-klikk. Legyen  egy -beli 6-

klikk. A  klikk örökli a   típusú színezését, de  éleit nem lehet  típusú élszínezéssel kevesebb mint 

5 színnel kiszínezni.) 
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Legyen az  a  gráf éleinek egy  típusú színezése. Azt állítjuk, hogy fennáll az 

 egyenlőség. (A következő lemmára lesz szükségünk. Ha egy 6-klikk éleit  

típusú élszínezéssel kiszíneztük, akkor mindegyik színosztályban 3 él kell, hogy legyen. Azaz a színosztályok 

egy 1-faktort képeznek a 6-klikkben.) 

Feltehetjük, hogy , mivel a hozzárendelés csak permutáció kérdése. Vegyük a  feszített 

részgráfot, melyet az  csúcsok feszítenek ki. Ha , akkor a lemmánk 

szerint  fennáll. Ezt kívántuk bizonyítani. A bizonyítás további részében feltesszük, hogy 

. Vegyük a  feszített részgráfot, melyet az  csúcsok feszítenek ki. 

Ha , akkor a lemmánk szerint  fennáll. Ezt kívántuk bizonyítani. A 

bizonyítás további részében feltesszük, hogy . 

Alkalmazva a lemmát a  részgráfra azt kapjuk, hogy 

 

Alkalmazva a lemmát a  részgráfra azt kapjuk, hogy 

 

Négy esetet kell vizsgálnunk. 
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