درس 1

معرفی گراف ،تعاریف و برخی خواص

در اوایل قرن هجدهم ،معمایی فکر برخی از اهالی شهر کونیگسبرگ (در حال حاضر در روسیه)
را به خود مشغول کرده بود.
رودخانه این شهر که از میان شهر عبور می کرد مانند آنچه در شکل زیر می بینید ،شهر را به چند
ٔ
قسمت تقسیم می کرد .برخی از مردم این شهر کنجکاو بودند که بدانند آیا می توان با شروع از یک
نقطه شروع حرکت برگشت؟
نقطه از شهر و دقیقاً یکبار عبور کردن از هر کدام از پل ها ،به ٔ

برجسته سوئیسی ،برای حل این مسئله از شکل
لئوناردو اویلر ( 1783ــ  ،)1707ریاضی دان
ٔ
زیر که امروزه به آن «گراف» می گوییم کمک گرفت و با استفاده از استدالل ثابت کرد این مسئله
امکان پذیر نیست.
ناحیه  xو  yو  zو  wرا با  4نقطه نمایش دهیم
اگر چهار ٔ
و به ازای هر پل که بین دو ناحیه قرار دارد نقاط متناظر
با آن ناحیه ها را به هم وصل نماییم شکل مقابل به دست
می آید که ِ
مسئله مذکور است.
گراف حاصل از مدل سازی
ٔ
مدلسازی بسیاری از مسائل با گراف ،دسته بندی منظم و
درباره آنها را آسان تر می نماید.
تفکر منطقی
ٔ
اگرچه بیشتر مورخان تاریخ ریاضی شروع بحث گراف
مسئله اویلر می دانند اما بی تردید متفکرین و ریاضی دانان دیگری پیش از آن تاریخ نیز
را از این
ٔ
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برای حل مسائل از مدل سازی با گراف بهره گرفته اند .به طور مثال  100سال پیش از آن شیخ  بهایی ،ریاضی دان ایرانی
( 1000ــ    925خورشیدی) مسئله ای به این صورت طرح کرد:
سه رودخانه و سه چاه آب مانند شکل مقابل مفروض اند .آیا می توان
چاه ها
از هر چاه به هر خانه یک کانال آب حفر کرد به طوری که هیچ دو کانالی
یکدیگر را قطع نکنند؟
حل این مسئله هم ارتباط نزدیکی به مباحث گراف دارد .اگر خانه ها
خانه ها
و چاه ها را  6نقطه مشخص کنیم و کانال ها را با خط یا منحنی ها نمایش
مجموعه مجزای  3عضوی از نقاط داریم که
دهیم در این صورت دو
ٔ
مجموعه دوم وصل شوند.
مجموعه ّاول به تک تک نقاط
باید نقاط
ٔ
ٔ
شکل حاصل از این کار یک گراف است و می توان نشان داد که این کار نشدنی است و الاقل دو تا از خط ها یکدیگر را قطع
می کنند.
مثال :تحلیل وضعیت با استفاده از گراف
فرض کنید بدانیم  5تیم فوتبال  d ،c ،b ،aو  eدر یک گروه قرار دارند و باید دوبه دو با هم بازی کنند و برخی از این بازی ها
انجام شده است و فرض کنید اطالعات زیر را داشته باشیم:
تیم  aتیم های  bو  eرا برده و به  cباخته است.
تیم  bبه  aباخته و از  dبرده است.
تیم  cاز  aبرده و از  eنیز برده است.
تیم  dبه تیم  bباخته است و به تیم  eنیز باخته است.
تیم  eبه  aو  cباخته و از تیم  dبرده است.
فرض کنید برای نمایش تمام اطالعات باال به صورت خالصه ،از نموداری به
این صورت استفاده کنیم که به ازای هر تیم یک نقطه می کشیم و دو نقطه را به
هم وصل می کنیم اگر و تنها اگر تیم های مربوط به آنها با هم بازی کرده باشند و
جهت خط یا منحنی ای که دو نقطه را به هم وصل می کند از تیم برنده به سمت
تیم بازنده باشد.
حال با یک نگاه به نمودار رسم شده عالوه بر دریافت اطالعات باال به سادگی
به سؤال های زیر نیز می توان جواب داد.
ــ برای هر تیم مشخص کنید با کدام تیم ها بازی نکرده است.
ــ اگر هر برد  3امتیاز داشته باشد در بازی هایی که تا اینجا انجام شده است کدام تیم ها بیشترین امتیاز را کسب کرده اند؟
تمرین

سؤال دیگری مطرح کنید که با دیدن نمودار گراف بتوان به آن جواب داد.
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همان طور که دیدیم یک گراف متشکل است از مجموعه ای از
نقاط و مجموعه ای از خطوط .به این نقاط رأس و به خطوط یال
می گوییم .توجه کنید که یال ها الزم نیست حتماً راست باشند و
می توانند به صورت منحنی نیز باشند و در هر ِ
سر یال باید رأسی قرار
ِ
نمودار
داشته باشد .یک گراف را می توان مانند آنچه دیدیم با رسم
آن نشان داد و نیز می توان آن را با نمادهای ریاضی معرفی کرد .در
G
نحوه نمایش یک گراف را
ادامه به شکلی ساده چند تعریف مقدماتی و ٔ
بررسی می نماییم.
گراف  Gرا با  9رأس و  10یال مانند شکل در نظر می گیریم و با بررسی آن برخی تعاریف را نیز مطرح می نماییم.
با توجه به اینکه یک گراف مجموعه ای از رئوس و یال هاست می توان به جای نمایش آن با شکل باال با نمادهای ریاضی
مجموعه یال ها و رئوس آن را به صورت زیر نمایش داد.
ٔ
1
  مجموعه رأس های گراف G
}V   (G  ) = {v 1 , v 2 , ... , v 8 , v 9
ٔ
2
مجموعه یال های گراف G
}E   (G  ) = {v  1v 2 , v 1v 4 , v 1v 8 , v 2v 3 , v 2v 5 , v 4v 5 , v 4v 6 , v 5v 7 , v 6v 8 , v 7v 8
ٔ

به وضوح با داشتن ِ
مجموعه
شکل گراف شما می توانید مجموعه های )   V   (Gو )   E   (Gرا بنویسید و همچنین با داشتن دو
ٔ
)   V   (Gو )   E   (Gمی توانید ابتدا به تعداد ) ) ( n (V (Gتعداد اعضای
مجموعه )   V   (Gکه آن را با )  V (Gنیز نمایش می دهیم)
ٔ
نقطه (رأس) مشخص نمایید و سپس با توجه به )   E   (Gرأس های متناظر را به هم وصل نمایید.
همان طور که در مثال تیم های فوتبال مالحظه کردید گاهی اوقات الزم است برای یال ها جهت تعیین کنیم.
به گرافی که برای یالهای آن جهت تعیین شده باشد ،گراف جهتدار میگوییم .در این حالت
برای نمایش اینکه جهت یک یال از سمت کدام رأس به سمت کدام رأس است یالها را با زوج مرتب
مجموعه رئوس و یالهای گراف جهتدار زیر اینگونه نمایش میدهیم.
نمایش میدهیم .به طور مثال
ٔ
}) E {(a ,b ),(a ,c ),(c ,a ) (d ,b

}V = {a , b , c , d

کار در کالس

مجموعه )   V   (Gو )   E   (Gبه صورت زیر داده شده اند .با توجه به آنها شکل گراف مورد نظر را بکشید.
ــ دو
ٔ
}V   (G  ) = {v 1 , v 2 , ... , v 6
}E   (G  ) = {v 1v 4 , v 2v 5 , v 6v 1 , v 5v 1
توجه :برای رسم نمودار یک گراف (شکل گراف) روش یکتایی وجود ندارد و شکل گراف صرفاً باید مشخص نماید که
کدام رئوس به هم متصل اند و چند بار .به طور مثال برای دو نمودار زیر با نوشتن مجموعه های )   V   (Gو )   E   (Gبرای هر یک
از شکل های زیر ،نشان دهید هر دو یک گراف را نمایش می دهند.
 Edgeــ  2
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 Vertexــ  1

}

}

{ = )V  (G2

}

{ = )E  (G2

{ = )V  (G1

}

{ = )E  (G1

مرتبه آن گراف می گوییم و با )   p   (Gنمایش
مرتبه و اندازۀ یک گراف :تعداد رأس های گراف  Gیعنی )  V (Gرا ٔ
اندازه گراف  Gمی گوییم و با )   q   (Gنمایش می دهیم .معموال ً برای راحتی کار
می دهیم و تعداد یال های گراف یعنی )  E (Gرا
ٔ
مرتبه 5
به جای )   p   (Gاز  pو به جای )   q   (Gاز  qاستفاده می کنیم .به طور مثال گراف های نمایش داده شده در شکل قبل از ٔ
و
اندازه  6هستند .بنابراین  p = 5و .q = 6
ٔ
درجۀ یک رأس:
درجه رأس  vدر گراف  Gبرابر است با تعداد یال هایی از
ٔ
گراف  Gکه به رأس  vمتصل اند و آن را با )    degG   (vیا به طور ساده تر با )    deg   (vیا
درجه یک رأس فرد باشد آن را یک رأس فرد و اگر زوج
)    d   (vنمایش می دهیم .اگر
ٔ
باشد آن را یک رأس زوج می نامیم .به طور مثال در شکل مقابل داریم:
deg   (v  5 ) = 4

,

deg    (v  1) = 3

گرافی که
درجه تمام رئوس آن با هم مساوی و مساوی عدد  kباشد را گراف  - kمنتظم می نامیم .مثال ً
ٔ
گراف مقابل یک گراف ِ 6
رأسی  - 3منتظم است.
درجه آن صفر باشد؛ یعنی روی هیچ بالی واقع نباشد ،رأس تنها (یا ایزوله)
رأس تنها :به رأسی که
ٔ
می گوییم .به طور مثال در گراف  Gدر شکل  ،3رأس  v9یک رأس تنهاست.
کار در کالس

درجه سایر ِ
رئوس این گراف شکل قبل را بنویسید و مشخص کنید کدام رئوس فرد و کدام رئوس زوج اند.
1ــ
ٔ
مرتبه  5رسم کنید که:
2ــ گرافی از ٔ
الف) یک رأس تنها داشته باشد.
ب) دو رأس تنها داشته باشد.
پ) سه رأس تنها داشته باشد.
ت) چهار رأس تنها داشته باشد.
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ث) هر پنج رأس آن ،رأس تنها باشند (گرافی که تمام رئوس آن رأس تنها باشند؛ یعنی هیچ یالی نداشته باشد را گراف تهی
می نامیم).
توجه :بین دو رأس از یک گراف ممکن است بیش از یک یال وجود داشته باشد
و همچنین یک یال ممکن است یک رأس را به ِ
خود آن رأس وصل نماید که در این
صورت به این یال طوقه گفته می شود .این دو مورد در شکل روبه رو نمایش داده
شده اند .گرافی که در آن هیچ یک از این دو مورد اتفاق نیفتاده باشد را گراف ساده
می گوییم .دیدیم که گراف حاصل از مدل سازی پل کونیگسبرگ یک گراف ساده
نیست .ما در این کتاب صرفاً گراف های ساده را بررسی خواهیم کرد و از این به بعد
منظورمان از گراف ،گراف ساده است.
دو رأس مجاور (همسایه) :دو رأس  uو  vرا دو ِ
رأس همسایه یا مجاور گوییم
هرگاه توسط یالی به هم وصل شده باشند ،یعنی )   .u v ∈E   (Gبه طور مثال در گراف
مقابل ،رأس  v1با رئوس  v2و  v5همسایه است و رأس  v2با رئوس  v1و  v3و v4
همسایه است.
توجه :در زمان رسم نمودار یک گراف توجه داشته باشید که هیچ یالی خودش را
قطع نکند و همچنین هیچ یالی نباید از روی رأسی که مربوط به دو سر آن یال نیست عبور نماید.
مجموعه همسایه های رأس  vدر گراف G
مجموعۀ همسایه های یک رأس:
مجموعه تمام رأس هایی از گراف  Gهستند
ٔ
ٔ
که با  vمجاوراند و آن را با ]    NG  [vنمایش می دهیم .به طور مثال در گراف  Gدر شکل  3داریم.
∅ = ]NG    [V9

}NG   [V3] = {v2

}NG   [V1] = {v2 , v4 , v8

دو یال مجاور :دو یال را مجاور گوییم هرگاه رأسی وجود داشته باشد که هر دوی آنها به آن متصل باشند .به طور مثال
در شکل  3یال های  v1v2و  v1v4مجاوراند.
بزرگ ترین و کوچک ترین درجۀ یک گراف :بزرگ ترین درجه در بین درجات رئوس گراف  Gرا با )   ∆  (Gو
درجه گراف
کوچک ترین درجه در بین درجات رئوس گراف  Gرا با )   δ  (Gنمایش می دهیم و به ترتیب آنها را ماکزیمم و مینیمم
ٔ
می نامیم .به طور مثال در گراف روبه رو داریم:
δ   (G  ) = 0

مجموعه رئوس آن
زیرگراف :یک زیرگراف از گراف  Gگرافی است که
ٔ
مجموعه یال های آن زیرمجموعه ای
مجموعه رئوس گراف  Gو
زیرمجموعه ای از
ٔ
ٔ
از
مجموعه یال های  Gباشد .به طور مثال گراف های  G1و  G2و  G3که در زیر
ٔ
آمده اند ،زیرگراف هایی از گراف  Gهستند.
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,

∆   (G  ) = 3

مجموعه رئوس آن همان
مکمل یک گراف :مکمل گرافی مانند  Gکه آن را با  G   cیا  Gنمایش می دهیم گرافی است که
ٔ
مجموعه رئوس گراف  Gاست و بین دو رأس از  G   cیک یال است اگر و تنها اگر بین همان دو رأس در  Gیالی وجود نداشته
ٔ
باشد .در شکل زیر مکمل یک گراف نمایش داده شده است.

مسئله  :1اگر  Gیک گراف با  nرأس و  vیک ِ
درجه رأس  vدر گراف های
رأس آن باشد و )    d G   (vو )  d G (vبه ترتیب
ٔ
 Gو  Gباشند ،مقدار )  d G (V ) + d G (Vرا به دست آورید.
مسئله  :2یک گراف  nرأسی حداکثر چند یال می تواند داشته باشد؟
مسئله  :3اگر  Gیک گراف  nرأسی باشد ،مقدار )  e (G ) + e (Gرا به دست آورید.
رئوس ِ
دیگر آن وصل باشد را گراف کامل می نامیم .گراف ِ
ِ
گراف کامل :گرافی که هر رأس آن به تمام
کامل  nرأسی را
با  Knنمایش می دهیم.
مسئله  :1یک گراف کامل  pرأسی چند یال دارد؟
مسئله  :2اگر  Gیک گراف  pرأسی باشد ،چه رابطه ای بین تعداد یال های گراف های  ،Gو  Kpوجود دارد؟
دور ،مسیر و هم بندی در یک گراف
مسیر :اگر  uو  vدو رأس از گراف  Gباشند ،یک مسیر از  uبه ( vیک  vــ  uمسیر) در  Gدنباله ای از رئوس دوبه دو متمایز
در  Gاست که از  uشروع می شود و به  vختم می شود به طوری که هر دو رأس متوالی این دنباله در  Gمجاور هم باشند .طول
یک مسیر برابر است با تعداد یال های موجود در آن مسیر (یکی کمتر از تعداد رئوس موجود در آن مسیر) .قرارداد می کنیم که
دنباله متشکل از تنها یک ِ
رأس  vیک مسیر با طول صفر از رأس  vبه خودش است.
ٔ
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مثال

 uwvیک  vــ  uمسیر به طول  2است.
 u z y wvیک  vــ  uمسیر به طول  4است.

گرافی که تنها از یک ِ
مسیر  nرأسی تشکیل شده باشد را با  Pnنمایش می دهیم .به طور
مثال  P5در شکل مقابل نمایش داده شده است.
دور :یک دور به طول  mدر گراف  Gدنباله ای از  m  +  1رأس است که ِ m
رأس ّاول آن دوبه دو متمایزاند و رأس آخر
( m   +  1امی) همان اولین رأس است .به طور مثال در گراف مثال قبل  x w v u z y x ،y w u z y ،u v w uدورهایی به ترتیب با طول
 3و  4و  6هستند.
گرافی که تنها از یک ِ
دور  nرأسی تشکیل شده باشد را با  Cnنمایش می دهیم .به طور
مثال  C5در شکل مقابل نمایش داده شده است.

تمرین:
در گراف مثال قبل ،دوری به طول  5بیابید.
همبندی و ناهمبندی یک گراف :گراف  Gرا همبند می نامیم هرگاه بین هر دو ِ
رأس آن حداقل یک مسیر وجود داشته
باشد و در غیر این صورت آن را ناهمبند می نامیم .به طور مثال گراف  Hدر شکل زیر همبند و گراف  Gناهمبند است زیرا مثال ً
بین رئوس  vو  wهیچ مسیری وجود ندارد.
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فعالیت

1
٢
٣
٤
٥

سه گراف دلخواه رسم کنید.
مجموع درجات رئوس هر یک از  3گرافی که رسم کرده اید محاسبه کنید.
تعداد یال های هر یک از  3گراف را محاسبه نمایید.
حدس می زنید چه رابطه ای بین تعداد یال ها و مجموع درجات رئوس یک گراف وجود دارد.
پاسخ خود را با دوستانتان مطرح کرده در این رابطه بحث کنید.
فعالیت

 1یک گراف دلخواه مانند  Gبا ِ n
رأس  ... , v2 , v1و   vnو  mیال  ... , e  2 , e  1و  e  mدر نظر بگیرید.
 ٢تمام یال های گراف  Gرا حذف کنید.
 ٣مجموع درجات تمام رئوس گراف حاصل چند است؟ تعداد یال های گراف حاصل چند است و این دو عدد چه ارتباطی
با هم دارند؟
 ٤یال  e  1را در جای خود (بین همان دو رأسی که  e  1قبل از حذف شدن بین آنها قرار داشت) قرار دهید و به سؤال 3
جواب دهید.
اولیه  Gبرسید و پس از اضافه
 ٥تمام یال های  ... , e  3 , e  2و  e  mرا یکی یکی در جای خود قرار دهید تا نهایتاً به گراف ٔ
کردن هر یال مجدد ًا برای گراف جدید ساخته شده به سؤال  3جواب دهید.
 ٦آیا مجموع درجات رئوس یک گراف می تواند عددی فرد باشد؟ چرا؟
٧

برای تساوی

=( deg (v 1) + deg (v 2 ) +  + deg
vn ) 2m

n

) (vi
=  ∑ degاستدالل خود را بیان نمایید.
i =1

قضیه زیر را بیان نمود.
با توجه به آنچه در فعالیت به دست آوردیم می توان
ٔ
اندازه  qو }V = {v1 , v2 , ... , vp
مرتبه  pو
مجموعه رئوس آن باشند ،آنگاه:
قضیه :اگر  Gیک گراف با ٔ
ٔ
ٔ
p

∑ deg vi = 2q
i =1

نتیجه :تعداد رأس های فرد هر گراف ،عددی زوج است.
رئوس ِ
ِ
همه
فرد گراف  Gو B
اثبات :فرض کنیم  Gیک گراف و A
زوج گراف  Gباشد .با
همه رئوس ِ
مجموعه ٔ
ٔ
مجموعه ٔ
ٔ
برهان خلف فرض کنیم ) n  (Aفرد باشد .در این صورت )  ∑ deg (vعددی فرد است( .چرا؟)
از طرفی )  ∑ deg (vعددی زوج است( .چرا؟)

v∈A

v∈B

لذا ) deg (v ) ∑ deg (v ) + ∑ deg (v
=∑
v∈B

v∈A

) v ∈ v (G

قضیه قبل در تناقض است .بنابراین )n  (A
یک عدد فرد است و این با ٔ

رئوس ِ
ِ
فرد هر گراف عددی زوج است.
نمی تواند فرد باشد؛ یعنی تعداد
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کار در کالس

الف) یک جمع  7نفره از دانش آموزان یک کالس در نظر بگیرید.
ب) گراف  7رأسی  Gرا به این صورت تشکیل دهید که به ازای هر دانش آموز یک رأس قرار دهید و سپس هر دو رأس را
به هم وصل کنید اگر و تنها اگر دانش آموزان متناظر با آن دو رأس با هم دوست باشند.
رئوس ِ
ِ
گراف حاصل برابر با  3باشد.
درجه تمام
قضیه قبل نشان دهید که امکان ندارد
پ) با استفاده از
ٔ
ٔ
ت) با توجه به مراحل قبل و با استفاده از گراف نشان دهید اگر تعداد افراد یک جمع عددی فرد باشد امکان ندارد تمام نفرات
آن جمع ،دارای تعداد فردی دوست در آن جمع باشند.
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