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مساله زمان بندي: مثال

بايد در هر  Tiمعلم . كالس وجود دارد nمعلم و  mفرض كنيد در مدرسه  اي �

ها را در  توان كالس چطور مي. تدريس كند Sjساعت در كالس  wijهفته 

كمترين تعداد ساعت ممكن برنامه ريزي كرد؟

سازيم كه در آن هر راس از يك بخش،  براي مدل سازي، گرافي دوبخشي مي�

.  نشان دهنده يك معلم و هر راس از بخش ديگر نشان دهنده يك كالس باشد

.كنيم متصل مي Sjيال به  wijرا با  Tiهر راس 

تواند در حداكثر يك كالس حاضر شود و هر كالس  در هر ساعت هر معلم مي�

.  تواند يك معلم داشته باشد مي
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مساله زمان بندي: مثال

آميزي  هايي كه نشان دهنده اين وضعيت باشند را با يك رنگ، رنگ مجموعه يال�

.دهند ها يك تطابق در گراف تشكيل مي اين يال. كنيم مي

.ريزي است ها، كمترين تعداد ساعت هاي برنامه كمترين تعداد اين تطابق�
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رنگ آميزي يالي

ها  هاي گراف به مجموعه رنگ گراف، تابعي از مجموعه يالآميزي يالي  نگيك ر�

.است

آميزي است كه در آن هيچ راسي با دو يال  ، يك رنگآميزي يالي مجاز رنگ�

. همرنگ مجاور نيست

گراف عدد رنگي يالي را  Gآميزي مجاز گراف  كمترين تعداد رنگ در رنگ�

.دهيم نمايش مي ناميم و با نماد           مي
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تطابق و تجزيه

.منظم آن است -1، يك زيرگراف Gيك تطابق در گراف �

.شود ناميده ميعامل  -rمنظم از گراف را يك -rهر زيرگراف �

باشند به  Gمجزا از گراف -هاي فراگير يال فرض كنيد                       زيرگراف�

طوري كه                     

.شده استتجزيه  هاي                       به زيرگراف Gگوييم  در اين صورت مي

.  استپذير  تجزيه -G  ،rگوييم  عامل باشند، مي -rاگر                        همگي �
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تطابق و تجزيه

تجزيه پذير -1يك گراف �

تجزيه پذير -2يك گراف �

.پذير، منتظم است تجزيه -rهر گراف : نكته�
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پذير تجزيه -1گراف هاي 

عامل است اگر و تنها اگر براي هر -1داراي  Gگراف غيربديهي ): تات(قضيه �

از تعداد اعضاي  G-Sهاي فرد  ، تعداد مولفهV(G)از اعضاي  Sزيرمجموعه ناتهي 

S كمتر يا مساوي باشد.

7گروه علوم كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي -نظريه الگوريتمي گراف

پذير تجزيه-1هاي  گراف

.تجزيه پذير است-1منظم، -1هر گراف �

در اين  . عامل است اگر و تنها اگر دور فرد نداشته باشد-1منظم، داراي -2گراف �

.پذير هم هست تجزيه -1صورت 

. عامل است-1منظم بدون پل داراي -3هر گراف ): پيترسن(قضيه �

عامل و -1منظم بدون پل را به يك -3توان گراف  با استفاده از اين قضيه مي�

عامل باقيمانده  -2عاملي وجود داشته باشد كه -1اگر . عامل تجزيه كرد-2يك 

.پذير است تجزيه -1پذير باشد، آنگاه گراف  تجزيه-1آن 
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پذير تجزيه -1گراف هاي 
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پذير تجزيه -1گراف هاي 

.پذير نيست تجزيه-1گراف پيترسن  :قضيه�

. دارد f3و  f1 ،f2عامل -1پس سه . تجزيه پذير باشد -1فرض كنيد : اثبات�

بايد در  f1هاي  بقيه يال. داراي دو يال صورتي رنگ است) f1مثال (عامل ها -1يكي از 

.ها هم همگي صورتي هستند پس بقيه يال. عامل بسازند-1گراف زير يك 

!عامل، گراف باقيمانده داراي دور فرد است-1با حذف اين 
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پذير   تجزيه -1هاي  گراف

.پذير است تجزيه -1منظم،  -rهر گراف چندگانه دوبخشي : قضيه�

توان نشان داد هر گراف  هال مي -با استفاده از قضيه كونيگ: ايده اثبات�

با   rحال با استقرا روي . عامل است-1منظم داراي يك  -rچندگانه دوبخشي 

.شود شود و اثبات قضيه تكميل مي منظم مي -(r-1)عامل، گراف  -1حذف يك 
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و تجزيه پذيري  عدد رنگي يالي گراف

.كنند هاي همرنگ در يك رنگ آميزي گراف يك تطابق توليد مي مجموعه يال�

،                               rبا درجه راسي  Gتجزيه پذير  -1پس، براي هر گراف �

: داريم Gبراي هر گراف دوبخشي چندگانه : 1نتيجه�

هاي متصل به راس با بزرگترين  در گراف با بزرگترين درجه          ، همه يال�

هاي متفاوتي الزم دارند، پس درجه رنگ

، Gبراي هر گراف ناتهي ): ويزينگ(قضيه �
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يك الگوريتم ساده

براي رنگ آميزي يالي گراف كافي است در هر مرحله يك تطابق ماكسيمم از �

هاي رنگ شده را از گراف  سپس، يال. آميزي كنيم گراف را با يك رنگ، رنگ

.حذف كنيم
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