
Problémamegoldó szeminárium, 8. alkalom

Legyenek D1 = (V1, A1) és D2 = (V2, A2) olyan élcímkézett irányított gráfok, melyek az irányítástól eltekintve utakból
és körökből állnak, és az élek 1-től |Ai|-ig vannak címkézve. Egy pont fokán most a pontra illeszkedő élek számát értjük
(irányítástól eltekintve). Egy v ∈ Vi pontba belépő illetve kilépő élek címkéinek halmazát jelölje rendre Iin

i (v) és Iout
i (v)

Egy DCJ művelet (Double Cut and Join) a következő lehet:

– veszünk két másodfokú pontot, ott elvágjuk a sorozatokat, és a keletkező végekből két új másodfokú pontot készítünk;

– veszünk egy másodfokú és egy elsőfokú pontot, a másodfokú pontnál vágunk, és a keletkező végek egyikét az elsőfokú
ponttal összeillesztve egy új első és másodfokú pontot kapunk;

– veszünk két elsőfokú pontot, és összeillesztjük őket;

– veszünk egy másodfokú pontot, és ott elvágjuk a sorozatot.

A két sorozathoz tartozó adjacencia gráf egy G = (V1, V2;E) páros gráf, melyben u ∈ V1, v ∈ V2 pontokra

uv ∈ E ⇐⇒ (Iin
1 (u) ∩ Iin

2 (v)) ∪ (Iout
1 (u) ∩ Iout

2 (v)) 6= ∅.

1. Tegyük fel, hogy a D1 és D2 élcímkézett irányított gráfok élszáma megegyezik, és a hozzájuk tartozó adjacencia gráfban
C kör és P páratlan út szerepel. Igazoljuk, hogy ekkor m ≥ C+ P

2 , és egyenlőség pontosan akkor szerepel, ha D1 = D2
(ahol az egyenlőségbe a címkék egyezését is beleértjük).

2. Mutassuk meg, hogy egy DCJ művelet legfeljebb eggyel növeli a C + P
2 értéket.

3. Mutassuk meg, hogy ha D1 6= D2, akkor van olyan DCJ művelet, mely növeli C + P
2 -t.

Legyen most D1 és D2 két élcímkézett irányított út (az élek egy irányba mutatnak). Blokk-csere művelet alatt azt értjük,
hogy egy út két, egymástól diszjunkt szakaszát felcseréljük egymással.

4. Mutassuk meg, hogy egy blokk-csere legfeljebb kettővel növeli a körök számát az adjacencia gráfban.

5. Mutassuk meg, hogy a D1-ből D2-be jutáshoz szükséges blokk-cserék minimális számának problémája visszavezethető
egy D′

1-ből az identitásba (irányított út, melynek élei növekvő sorrendben követik egymást) jutáshoz szükséges blokk-
cserék minimális számának meghatározásával.

6. Igazoljuk, hogy ha D nem az identitás, akkor létezik olyan blokk-csere, mely 2-vel növeli a körök számát az adjacencia
gráfban (ekkor a D-hez és az identitáshoz tartozó adjacencia gráfról van szó).

7. ** Mi a kapcsolat dBI(π) és dDCJ(π, id) között?
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