
Problémamegoldó szeminárium, 7. alkalom

1. Legyen D = (V, A) aciklikus irányított gráf, r ∈ V gyökérpont. Igazoljuk, hogy D pontosan akkor gyökeresen k-
élösszefüggő az r gyökérpontra nézve, ha minden v ∈ V − r pontra %(v) ≥ k.

2. Legyen D = (V, A) aciklikus irányított gráf, r ∈ V gyökérpont. Két éldiszjunkt feszítő r-fenyőt függetlennek hívunk,
ha minden v ∈ V − r pontra a fenyőkben található rv-utak belsőleg pontdiszjunktak. Igazoljuk, hogy pontosan akkor
létezik D-ben k páronként független feszítő r-fenyő, ha D gyökeresen k-pontösszefüggő az r gyökérpontra nézve.

3. Mutassuk meg, hogy az előző feladat állítása nem feltétlenül igaz általános irányított gráfban k ≥ 3 esetén. Igazoljuk,
hogy k = 2 esetén az aciklikusságra vontakozó feltétel elhagyható.

4. Legyen G = (V, E) egy síkgráf, melyet úgy kapunk, hogy egy maximális egyszerű síkgráf végtelen lapjának éleit
elhagyjuk. A végtelen lap csúcsait jelölje {r1, r2, r3}.

(a) Igazoljuk, hogy G-nek van olyan irányítása, melyben %(ri) = 0 (i = 1,2,3) és %(v) = 3 minden más pontra.
(b) Legyen ei = uiv (i = 1,2,3) három él, mely egy ilyen irányításban belép a v pontba. Azt mondjuk, hogy egy

e = vz él az utódja ei-nek (illetve ei az őse e-nek), ha e és ei egymástól szeprálva van ei−1 és ei+1 által a v pontot
körüljárva. Igazoljuk, hogy nincs olyan irányított kör, melyben minden él utódja az őt megelőző élnek.

(c) Egy tetszőleges e élből kiindulva lépdeljünk vissza az ősein. Ekkor csak valamelyik ri pontban akadhatunk el, ezt
a pontot hívjuk e gyökerének. Mutassuk meg, hogy ha két élnek közös a feje, akkor a gyökereik különbözőek.

(d) Igazoljuk, hogy az ri gyökerű élek együtt egy fenyőt alkotnak.
(e) Mutassuk meg, hogy az így kapott F1, F2, F3 fenyők függetlenek.

5. A D = (V, A) aciklikus digráfban adottak az r1 és r2 gyökérpontok. Adjunk algoritmust, mely eldönti, hogy létezik-e
éldiszjunkt módon egy r1 gyökerű ki- és egy r2 gyökerű be-fenyő.

6. legyen D = (V, A) irányított gráf, L ⊆ 2V −r lamináris halmazrendszer. Adjunk algoritmust, mely eldönti, hogy egy
létezik-e D-ben k páronként éldiszjunkt feszítő r-fenyő úgy, hogy L minden elemébe mindegyik fenyő pontosan egyszer
lép be.
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