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ÖZET
Ç!FTL! GRAFLARIN TAM BOYANMASI
YORGANCIO!LU, Zeynep
Yüksek Lisans Tezi, Matematik Bölümü
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Põnar DÜNDAR
Aralõk 2010, 33 sayfa
Bu tezde öncelikle graflarda boyama ölçümleri üzerine günümüze kadar
yapõlan çalõ#malarda elde edilen bilgilere yer verilmi#tir. Ardõndan çiftli graflarõn
tam boyanmasõ çalõ#õlmõ#tõr.
"lk bölümde, graf boyama tarihinden, günlük ya#antõdaki kullanõm
alanlarõndan bahsedilmi#tir.
"kinci bölümde, bu tezi anlamada kolaylõk sa$layacak; temel graf
tanõmlarõna ve bazõ teoremlere yer verilmi#tir.
Üçüncü bölümde, graflarda boyama ölçümleri olan tepe boyama, ayrõt
boyama ve tam boyama özel graflarda incelenmi#, tanõmlar verilmi# ve teoremler
ispatlanmõ#tõr.
Dördüncü bölümde, çiftli graflarõn tam boyanmasõ üzerine teoremler
ispatlanmõ#tõr.
Anahtar sözcükler: Graf boyama, tam boyama, çiftli graf.
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ABSTRACT
TOTAL COLORING OF DOUBLE VERTEX GRAPHS
YORGANCIOGLU, Zeynep
MSc in Mathematics
Supervisor: Prof. Dr. Pinar DUNDAR
December 2010, 33 pages
In this thesis some knowledges of graph coloring that have been gathered
are stated. Next total coloring in double vertex graph is studied.
In the first chapter, the history of graph coloring and the usage of graph
coloring in real world is mentioned and also the subject of the thesis is introduced.
In the second chapter some basic definitions for graphs are given in order
to make reading of the thesis easy.
In the third chapter some definitions about graph colorings such as vertex
coloring, edge coloring and total coloring are given and theorems are proved.
In the fourth chapter the theorems about total coloring in graphs are
proved.
Keywords: Graph coloring, total coloring, double vertex graph.
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1.G!R!"
Graf boyama, 1852 yõlõnda ortaya atõlan bir problem sonucu do!mu"tur.
Problem; siyasi haritalarda kom"u ülkeler farklõ "ekilde boyanmak üzere haritanõn
renklendirilmesi için gerekli en az renk sayõsõnõ sorgulamaktadõr.
Bir haritanõn boyanmasõ için dört rengin yeterli olaca!õnõ ilk sezinleyen,
1852 de ö!renci olan ileride matematikçi olacak Francis Guthrie dir. Karde"i
Frederick Guthrie’ye bundan bahsetmi", bunun matematiksel ispatõnõn nasõl
olaca!õnõ sormu"tur. Soruya cevap bulamayan Frederick de problemi hocasõ
Augustus De Morgan’a götürmü"tür. Ancak De Morgan da sorunun cevabõnõ
bilmemektedir. Problem 1976 yõlõnda Kenneth Appel ve Wolfgang Haken
tarafõndan çözüme kavu"turulmu"tur. Problemin daha basit bir ispatõ 20 yõl sonra
Robin Thomas, Daniel Sanders, Paul Seymour ve Neil Robetson tarafõndan
verilmi"tir. Söz konusu ispat bilgisayar destekli olup, matematiksel basit kanõt için
hala u!ra"õlmaktadõr. (Berkman, 2010)
Graf

boyama

fikri

birçok

planlama

probleminin

çözümünde

kullanõlmaktadõr. Örne!in sõnav zaman çizelgelerinin çakõ"mayacak "ekilde
hazõrlanmasõnda, kimya labaratuarlarõna kimyasallarõn tepkime vermeyecek
"ekilde yerle"tirilmesinde kullanõlõr. Bu durumda planlama problemleri tepe
boyama problemine dönü"ür.
Bu çalõ"mada ilk olarak tezi anlamada kolaylõk sa!layacak bazõ tanõm ve
özellikler sunulmu"tur. Graflarda tepe boyama, ayrõt boyama ve tam boyama
tanõmlarõ, bazõ teoremler verilmi", özel graflarda bu tanõmlar incelenmi"tir. Son
olarak özel graflarõn çiftli graflarõnda tam boyama konusunda çalõ"õlmõ",
teoremlerin ispatõ yapõlarak genellemelere ula"õlmõ"tõr.
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2.ÖN B!LG!LER
2.1 Temel Graf Tanõmlarõ
Bu bölümde, bazõ temel graf tanõmlarõ ve teoremleri verilmi"tir.
Tanõm 2.1.1 Graf (G); ba!õntõnõn "ekilsel gösterimidir. Elimizdeki problemin
çözümü için bize görsel olarak kolaylõk sa!layan bir yapõdõr.
V, bo"tan farklõ, n elemanlõ bir tepeler kümesi, V#V ye, bir R ba!õntõsõ da
grafõn ayrõtlar kümesi olan E yi göstermek üzere; G = (V, E) ye bir “graf (graph)”
denir. Bir G grafõnõn tepeleri, düzlemde noktalar ile gösterilir. Gerçekte bu tepeler,
günlük ya"amdaki herhangi bir nesneye kar"õlõk getirilebilir. Benzer "ekilde bir
grafõn ayrõtlarõ, düzlemde iki noktayõ birle"tiren bir çizgi olup, günlük ya"amda iki
____

____

nesne arasõndaki ili"kiyi belirtir. Bir G grafõnda vi, vj ! V için, ( i = 1, n , j =1, n )
her bir ayrõtõ (vi, vj) ikilileri "eklinde ifade edilir. V tepeler kümesinin eleman
sayõsõ |V|, E ayrõtlar kümesinin eleman sayõsõ |E| ile gösterilir.
Tanõm 2.1.2 Bir G grafõ ayrõtõnõn ba"langõç ve biti" tepesi aynõ tepe ise bu ayrõta
“bukle (loop)” denir.
Tanõm 2.1.3 Bir G grafõnda bir tepe çifti iki veya daha fazla ayrõt ile ba!lanmõ"sa
bu grafa “katlõ ayrõtlõ graf (multi edge graph)” denir.
Tanõm 2.1.4 Simetrik olmayan ba!õntõlarõn graflarõna “yönlendirilmi" graf
(directed graph)” denir. Yönlendirilmi" graflarõn her ayrõtõ yönlüdür.

•a
c•

•b
•

d

$ekil 2.1 Yönlendirilmi" Graf
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Tanõm 2.1.5 Simetrik ba!õntõlarõn graflarõna “yönlendirilmemi" graf (undirected
graph)” denir. Yönlendirilmemi" graflar genelde “G” harfi ile gösterilir.
a

•

c •

• b
•

d
$ekil 2.2 Yönlendirilmemi" Graf

Tanõm 2.1.6 Yönlendirilmemi", katlõ ayrõtlõ olmayan ve bukle içermeyen graflara
“basit graf (simple graph)” denir.
Tanõm 2.1.7 Bir G grafõnda (vi, vj) ayrõtõnõn tepelerine “biti"ik tepeler (adjacent
vertex)” denir.
Tanõm 2.1.8 Bir G grafõnõn herhangi bir vi tepesine ba!lõ ayrõtlarõn sayõsõna o
tepenin derecesi denir ve deg( vi ) ile gösterilir. Tepe derecelerinin en büyü!üne o
grafõn en büyük tepe derecesi, en küçü!üne ise en küçük tepe derecesi denir ve
sõrasõyla % (G) ve &(G) ile gösterilir. Yönlendirilmi" bir grafta ise vi de ba"layan
ayrõtlarõn sayõsõ deg " (vi ) "eklinde, vi de biten ayrõtlarõn sayõsõ deg # (vi ) "eklinde
gösterilir.
Tanõm 2.1.9 Sõfõrõncõ dereceden tepeye “ayrõk tepe (izolated vertex) ” denir.
v5

•

v4 •

v1

•

• v3

• v2

G Grafõ

G grafõnõn tepe dereceleri: deg(v1) =1, deg(v2) = 3, deg(v3) = 0, deg(v4) = 2,
deg (v5) = 2 ve v3 tepesi ayrõk tepedir.
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Teorem 2.1.1 Bir G grafõnda tepe derecelerinin toplamõ, ayrõt sayõsõnõn 2 katõna
e"ittir. (West, 2001)
Teorem 2.1.2 Bir G grafõnda tek dereceli tepelerin sayõsõ çiftir. (West, 2001)
Tanõm 2.1.10 Bir G grafõnõn tepe ve ayrõt kümesi bo" küme ise bu grafa “bo"–
graf (empty graph)” denir.
Tanõm 2.1.11 Bir G grafõnõn tüm tepelerine ait dereceler r ye e"it ise bu grafa
“r-düzenli graf (r-regular graph)” denir.
Tanõm 2.1.12 Ayrõtlar kümesi bo" olan grafa “sõfõr graf (null graph)” denir. n
tepeli sõfõr graf Nn ile gösterilir.
Tanõm 2.1.13 Ba"langõç ve biti" tepeleri tek dereceli olup di!er tepeleri iki
dereceli olan graflara “yol graf (path graph)” denir ve n tepeli yol graf Pn ile
gösterilir.
Tanõm 2.1.14 Her tepesi 2 dereceli olan grafa “çevre graf (cycle graph)” adõ
verilir ve n tepeli çevre graf Cn ile gösterilir.
Tanõm 2.1.15 Bir G grafõnõn her bir tepesi, grafõn di!er tepelerinin her birine bir
ayrõt ile birle"tirilmi" ise bu grafa “tam graf (complete graph)” denir ve n tepeli bir
tam graf Kn ile gösterilir.
Tanõm 2.1.16 n tepeli bir çevre grafõn her bir tepesine bir tek tepeden ayrõtlar
çizilerek olu"turulan grafa “tekerlek graf (wheel graph)” denir ve n+1 tepeli bir
tekerlek graf W1, n ile gösterilir. Tekerlek grafõ K1 +Cn "eklinde de ifade etmek
mümkündür.
Tanõm 2.1.17 Bir G grafõ C 3 (ya da K 3 ) ise bu grafa “üçgen graf (triangle
graph)” denir.

5
Tanõm 2.1.18 Bir G grafõnõn tepeler kümesi birle"imleri V yi veren, arakesitleri
bo" olan ( V1 % V2 $ V ve V1 & V2 = ') ve her ayrõtõnõn bir tepesi V1 de di!er tepesi

V2 de olacak "ekilde iki kümeye ayrõlabiliyorsa bu grafa “iki parçalõ graf
(bipartite graph)” denir. V1 ve V2 kümelerinin eleman sayõlarõ sõrasõyla m ve n
olmak üzere iki parçalõ bir graf Gm,n ile gösterilir. Bu iki kümeden herhangi
birinin her bir tepesi di!er kümenin her bir tepesine bir ayrõtla birle"tirilmi" ise bu
grafa “iki parçalõ tam graf (complete bipartite graph)” denir ve (m+n) tepeli böyle
bir graf Km,n ile gösterilir.
5
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•
•

4

3

• •
•2 1•

•7
•8

1

•

•

2

6

4

•

•

G4,4

•

•

•8

5

3

7

•

G4,4

$ekil 2.7 'ki Parçalõ Tam Graf

Tanõm 2.1.19 'ki parçalõ bir tam grafta m=1 ise bu grafa “yõldõz graf (star graph)”
denir ve n+1 tepeli bir yõldõz graf S1,n ile gösterilir.
Tanõm 2.1.20 Bir G grafõ 10 tepeli ve 3-düzenli graf ise bu grafa “Petersen grafõ”
denir.

$ekil 2.4 Petersen Grafõ

Tanõm 2.1.21 G grafõnda |V|=n olmak üzere elemanlarõ;
1, i tepesi j tepesine biti"ik ise
a ij $

0, aksi halde
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"eklinde tanõmlõ Anxn matrisine G nin “biti"iklik matrisi (adjacency matrix)”
denir.
Tanõm 2.1.22 G grafõnda |V|=n ve |E|=m olmak üzere elemanlarõ;
1, i tepesi j ayrõtõna biti"ik ise,
bij $

0, aksi halde
"eklinde tanõmlõ Bnxm matrisine “kom"uluk matrisi (incidence matrix)” denir.
Tanõm 2.1.23 G = (V,E) grafõ verilsin. V1 ( V ve E1 ( E olacak "ekilde
tanõmlanan G1 $ (V1 , E1 ) grafõna G grafõnõn bir “alt grafõ (sub graph)” denir.
Tanõm 2.1.24 G = (V,E) grafõ verilsin. V1 $ V ve E1 ( E olacak "ekilde
tanõmlanan G1 $ (V , E1 ) grafõna G grafõnõn bir “dallanmõ" alt grafõ (spanning sub
graph)” denir.
Tanõm 2.1.25 Bir G grafõnda, u tepesinden ba"layarak v tepesine eri"en, ayrõt ve
tepelerden istenildi!i kadar geçilen ileti"ime bir “yürüyü" (walk)” denir.
Tanõm 2.1.26 Bir G grafõnda, u tepesini v tepesine ba!layan bir yürüyü"te
kullanõlan her ayrõt sadece bir kez kullanõlmõ"sa bu ileti"ime bir “zincir (chain)”
denir.
Tanõm 2.1.27 Bir G grafõnda, u tepesini v tepesine ba!layan bir zincirde
kullanõlan her tepe sadece bir kez kullanõlmõ"sa bu ileti"ime bir “yol (path)” denir.
v1

v3

•

•

v2 •

•

v5

G Grafõ

• v4

7
$ekildeki G grafõna ait v1 tepesinden v5 tepesine bir yürüyü"; v1, v3, v4, v3, v1, v2,
v1, v3, v5
$ekildeki G grafõna ait v1 tepesinden v5 tepesine bir zincir; v1, v3, v4, v5, v1, v2, v5
$ekildeki G grafõna ait v1 tepesinden v5 tepesine bir yol; v1, v3, v4, v5
Tanõm 2.1.28 Bir G grafõnda u tepesini v tepesine ba!layan bir ileti"imde
kullanõlan ayrõt sayõsõna “ileti"imin uzunlu!u” denir.
Tanõm 2.1.29 Bir G grafõnõn her tepe çifti arasõnda bir yol varsa bu grafa
“birle"tirilmi" graf (connected graph)” denir.
g

f

•

•

d •

• a
• b

c•
e•

$ekil 2.5 Birle"tirilmi" Graf

Tanõm 2.1.30 Bir G grafõnõn çevre içermeyen birle"tirilmi" bir alt grafõna G nin
bir “a!acõ (tree)” denir.
)

n tepeli bir a!aç (n-1) tane ayrõt içerir.

)

Her tepe çifti arasõnda sadece bir tane yol vardõr.
Bu tez çalõ"masõnda basit, birle"tirilmi" graflar kullanõlmõ"tõr.
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3. GRAFLARDA BOYAMA ÖLÇÜMLER!
Tez çalõ"masõnõn bu bölümünde graf

boyama tanõmlarõ, algoritmalarõ,

teoremleri ve kromatik polinoma yer verilmi"tir.

3.1 Tepe Boyama
“Kimya bölümündeki kimyasal maddelerin odalara yerle"tirilmesi gerekiyor.
Ancak birbiriyle etkile"im halinde olan kimyasallar aynõ odada olmamalõdõr. Bu
durumda kimyasallarõn yerle"mesi için en az kaç oda gereklidir?” "eklindeki
problemlere tepe boyama ile cevap bulunabilir. Bu problem G = (V,E) grafõna
ta"õnacak olursa, tepeler kümesi kimyasal maddeleri, ayrõtlar kümesi de birbiriyle
etkile"imde olan kimyasal maddeler arasõndaki ba!larõ gösterir. G grafõnõn tepe
boyanmasõ için gerekli en az renk sayõsõ, en az oda sayõsõna e"ittir. Bu sayõ da G
grafõnõn kromatik sayõsõnõ verir.
Tanõm 3.1.1 Bir G grafõnõn tepelerinin birbirine biti"ik olan iki tepesinin farklõ
renkte olacak "ekilde boyanmasõna “tepe boyama (vertex coloring)” denir. Tepe
boyama için gerekli en az renk sayõsõna da grafõn “kromatik sayõsõ (chromatic
number)” denir ve * (G ) ile gösterilir.
Teorem 3.1.1 G basit bir graf olsun. O zaman

* (G ) + , (G ) " 1
dir. (Aldous, 2006)
Teorem 3.1.2 Brooks Teoremi
G birle"tirilmi" basit bir graf olsun. G grafõ tepe sayõsõ tek olan çevre graftan
ve tam graftan farklõ olmak üzere

* (G ) + , (G )
dir. (Xu, 2003)
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Teorem 3.1.3 G ve H bir graf olsun. E!er H grafõ G grafõnõn bir alt grafõ ise

* ( H ) + * (G )
dir. (Chartrand, 1996)

3.2 Tepe Boyama Algoritmasõ
Tepe boyama için geli"tirilmi" etkili bir algoritma yoktur. Ancak gerçek
de!ere yakla"tõran sezgisel algoritmalar vardõr. Bunlardan biri de Greedy
Algoritmasõdõr.
Greedy Algoritmasõ:
A0: Bir G grafõ ve renklerin bir listesini olu"turarak ba"la,
A1: Tepeleri a, b, c, ... harfleri ile etiketle,
A2: Alfabetik sõrada ilk önce gelen boyanmamõ" tepeyi belirle, biti"ik tepelerle
aynõ renk olmayacak "ekilde listedeki ilk renkle bu tepeyi boya,
A3: Tüm tepeler boyanõncaya kadar A2 yi tekrarla,
A4: Son.

3.3 Özel Graflarda Kromatik Sayõ
Özel graflarõn kromatik sayõlarõnõ kullanarak, graflarõn kromatik sayõsõ
bulunabilir. (Gross, 1999) kitabõndan alõnan teoremler a"a!õdadõr.
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Teorem 3.3.1 Kn n tepeli bir tam graf olsun. O zaman

* (K n ) = n
dir.
Teorem 3.3.2 G m ,n iki parçalõ bir graf olsun. O zaman

* (G m , n ) = 2
dir.
Teorem 3.3.3 Pn n tepeli bir yol graf olsun. O zaman

* ( Pn ) = 2
dir.
Teorem 3.3.4 T bir a!aç graf olsun. O zaman

* (T ) = 2
dir.
Teorem 3.3.5 S1,n bir yõldõz graf olsun. O zaman

* ( S1,n ) = 2
dir.
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Teorem 3.3.6 C n n tepeli bir çevre graf olsun. O zaman
____

2,

n = 2k

k= 1, n

3,

n = 2k+1 k= 1, n

* (C n ) =
____

dir.
Teorem 3.3.7 W1, n bir tekerlek graf olsun. O zaman
____

3,

n = 2k k= 1, n

4,

n = 2k+1 k= 1, n

* (W1,n ) =
____

dir.

3.4 Kromatik Polinom
Tanõm 3.4.1 Ayrõt büzme; graftan ayrõt silerken silinen ayrõta ait tepeleri
birle"tirme i"lemidir. Ayrõt silme i"lemi ise silinecek ayrõtõn graftan çõkarõlmasõdõr.
Tanõm 3.4.2 Bir G grafõnõn PG (() ile gösterilen kromatik polinomu, ( ! N için,
biti"ik tepeler farklõ renk olmak üzere, ( renk kullanarak G grafõnõn tepelerinin
kaç farklõ "ekilde boyanaca!õnõ hesaplar.
Kromatik Polinom hesaplama metodlarõndan biri Silme ve Büzme
Algoritmasõdõr (Deletion and Contraction). Bu algoritma, graftan ayrõt silerek ve
büzerek grafõ; kromatik polinomunun hesaplanmasõ daha kolay olan sõfõr grafa
indirgemektedir. Bu sõfõr graflarõn kromatik polinomlarõ toplanarak grafõn
kromatik polinomuna ula"õlõr. (Tang, 2005)
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G bir graf olsun.
1. G ye pozitif de!er ver.
2. Bir ayrõtõ ) ile i"aretlenmi" graf oldu!unda,
i) Ayrõtõ ) ile i"aretlenmi" ve izole olmayan grafõ seç.
ii) ) ile i"aretlenmi" ayrõtõ graftan çõkar; ayrõt çõkarõrken grafõn i"aretini koru, ayrõt
büzerken grafõn i"aretinin tersini al.
3. Geriye kalan sõfõr graflarõn kromatik polinomlarõnõ uygun i"aretleriyle topla.

(+)

(+)

)

(-)

)

)

(+)

)

(+)

(-)

(-)

)

(-)

(-)

)

)

(+)

)

)

(+)

)

)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

$ekil 3.1 Silme ve Büzme Algoritmasõ Kullanarak
4 - tepeli bir Grafõn Sõfõr Grafa 'ndirgenmesi

(-)
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$ekil 3.1 de alõnan 4- tepeli grafa uygulanan Silme ve Büzme algoritmasõnõn
sonunda sadece sõfõr graflar kalmõ"tõr. n tepeli sõfõr graflarõn kromatik polinomu (n
dir. Bu durumda algoritmanõn sonunda elde edilen sõfõr graflarõn kromatik
polinomlarõnõn toplamõ,
PG (() = (4- (3- (3 + (2 - (3 + (2 + (2- (1- (3+ (2+ (2- (1
= (4- 4(3 + 5(2- 2(1
grafõn kromatik polinomunu verir.
Teorem 3.4.1 G grafõ n tepeli, m ayrõtlõ ve G1, G2, ... , Gk gibi k birle"enden
olu"an bir graf olsun. (Harary, 1994)
1. PG ((), n derecelidir.
2. PG (() da -n nin katsayõsõ 1 dir.
3. PG (() da -n#1 nin katsayõsõ (–m) dir.
4. PG (() nõn sabit terimi 0 dõr.
Teorem 3.4.2 E!er ( < * (G ) ise PG (() = 0 olur. (Harary, 1994)
Teorem 3.4.3 PG (() > 0 için en küçük ( sayõsõ G grafõnõn kromatik sayõsõdõr.
(Harary, 1994)
Teorem 3.4.4 G grafõ, Kn tam grafõ ise,
PKn (() = ( ( ( - 1 )( ( - 2 ) ... ( ( - n + 1 )
dir. (Harary, 1994)
Teorem 3.4.5 n tepeli bir G grafõnõn a!aç graf olmasõ için gerek ve yeterli ko"ul
PG (() = ( ( - # 1) n #1
olmasõdõr. (Harary, 1994)
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3.5 Ayrõt Boyama
“Ö!retim dönemi sonunda ö!renciler e!itmenleri tarafõndan bir saat süren
mülakatlara alõnmaktadõr. Bu mülakatlar en az kaç periyotta tamamlanabilir?”
"eklindeki problemlere ayrõt boyama ile cevap bulunabilir. Bu problem daha
basite indirgenecek olursa; a, b, c, d ö!renciler ve A, B, C e!itmenler olsun. a
ö!rencisinin e!itmenleri A ve C, b ö!rencisinin e!itmenleri A, B ve C, c
ö!rencisinin e!itmenleri A ve B, d ö!rencisinin e!itmenleri B ve C olsun. Bu
problem G = (V,E) grafõna ta"õnacak olursa;
a

A

b

B

c

C

d

iki parçalõ G grafõ elde edilir. 'ki parçalõ grafõn ayrõt boyanmasõ için gerekli en az
renk sayõsõ mülakatlarõn en az kaç periyotla gerçekle"ece!ini verir. Bu G grafõnõn
ayrõtlarõ en az 3 renkle boyanõr. Yani mülakatlar 3 periyotta gerçekle"ebilir.
Örne!in; {aA, bB, dC} mülakatõ saat 9:00 da, {aC, bA, cB} mülakatõ saat 10:00
da, {bC, cA, dB} mülakatõ saat 11:00 de gerçekle"ebilir.
Tanõm 3.5.1 Bir G grafõnõn ayrõtlarõnõn birbirine biti"ik olan iki ayrõt farklõ renkte
olacak "ekilde boyanmasõna “ayrõt boyama (edge coloring)” denir. Ayrõt boyama
için gerekli en az renk sayõsõna da grafõn “ayrõt boyama sayõsõ (edge coloring
number)” denir ve *1 (G ) ile gösterilir.
Teorem 3.5.1 Vizing Teoremi
G basit bir graf olsun. O zaman
, (G ) * *1 (G ) + , (G ) " 1

dir. (Aldous, 2006)
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Teorem 3.5.2 Shannon Teoremi
G basit bir graf olsun. O zaman

, (G ) çift ise; , (G ) * *1 (G ) +

3, (G )
,
2

3, (G ) # 1
,
2

, (G ) tek ise; , (G ) * *1 (G ) +

dir. (Aldous, 2006)
Teorem 3.5.3 König Teoremi
G iki parçalõ bir graf olsun. O zaman

*1 (G ) = , (G )
dir. (Aldous, 2006)
Teorem 3.5.4 Kn n tepeli bir tam graf olsun. O zaman
____

n-1,

n = 2k k= 1, n

n,

n = 2k+1 k= 1, n

*1 ( K n ) =

dir. (Matematik Dünyasõ, 2003)

____
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3.6 Ayrõt Boyama Algoritmasõ
Greedy Algoritmasõ:
A0: Bir G grafõ ve renklerin bir listesini olu"turarak ba"la,
A1: Ayrõtlarõ a, b, c, ... harfleri ile etiketle,
A2: Alfabetik sõrada ilk önce gelen boyanmamõ" ayrõtõ belirle, kom"u ayrõtlarla
aynõ renk olmayacak "ekilde listedeki ilk renkle bu ayrõtõ boya,
A3: Tüm ayrõtlar boyanõncaya kadar A2 yi tekrarla,
A4: Son.

3.7 Özel Graflarda Ayrõt Boyama Sayõsõ
Özel graflarõn ayrõt boyama sayõlarõ kullanõlarak, graflarõn ayrõt boyama
sayõsõ bulunabilir.
Teorem 3.7.1 Pn n tepeli bir yol graf olsun. O zaman

*1 ( Pn ) = , ( Pn ) =2 (n>2)
dir.
!spat:Yol graflar iki parçalõ graflar oldu!undan Teorem 3.5.3 den, ayrõt boyama
sayõsõ, yol grafõn en büyük tepe derecesi olan 2 ye e"ittir.
(Gross, 1999) kitabõnda aynõ sonuç elde edilmi"tir.
Teorem 3.7.2 T bir a!aç graf olsun. O zaman

*1 (T ) = , (T )
dir.
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!spat: A!aç graflar iki parçalõ graflar oldu!undan Teorem 3.5.3 den, ayrõt boyama
sayõsõ a!aç grafõn en büyük tepe derecesine e"ittir.
(Gross, 1999) kitabõnda aynõ sonuç elde edilmi"tir.
Teorem 3.7.3 S1,n bir yõldõz graf olsun. O zaman

* 1 ( S1,n ) = ,( S1,n ) = n
dir.
!spat: Yõldõz graflar iki parçalõ graflar oldu!undan Teorem 3.5.3 den, ayrõt
boyama sayõsõ yõldõz grafõn en büyük tepe derecesine e"ittir.
(Gross, 1999) kitabõnda aynõ sonuç elde edilmi"tir.
Teorem 3.7.4 C n n tepeli bir çevre graf olsun. O zaman
____

k= 1, n

2,

n = 2k

3,

n = 2k+1 k= 1, n

*1 (C n ) =
____

dir.
!spat: C 2 k çevre grafõ iki parçalõ graf oldu!undan Teorem 3.5.3 den, ayrõt
boyama sayõsõ ,(C n ) = 2 ye e"ittir. C 2 k "1 çevre grafõnõn ayrõtlarõ e1 , e 2 , e 3 , ..., e 2k "1
olsun. Alt indisi tek olan ayrõtlar bir renk, çift olan ayrõtlar ise bir renk olacaktõr.
Ancak e1 ayrõtõ ile e2 k "1 ayrõtõ kom"u oldu!undan aynõ renkler çakõ"õr. C 2 k "1
çevre grafõnõn ayrõtlarõnõ boyamak için 3 renk gereklidir.
(Gross, 1999) kitabõnda aynõ sonuçlar elde edilmi"tir.
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3.8 Tam Boyama
Tam boyama terimi ve tam boyama varsayõmõ ifadesi 1964 ve 1968 yõllarõ
arasõnda Behzad ve Vizing tarafõndan ileri sürülmü"tür. Bu varsayõmõn tüm iki
parçalõ graflar gibi di!er birkaç önemli graflar sõnõfõnda da geçerli oldu!u
bilinmektedir.
Tanõm 3.8.1 Bir G grafõnõn; biti"ik tepeleri ve kom"u ayrõtlarõ farklõ renkte olacak
ve her bir ayrõt ile o ayrõtõn biti" tepeleri aynõ renk olmayacak "ekilde, grafõn tepe
ve ayrõtlarõnõn boyanmasõna “tam boyama (total coloring)” denir. Tam boyama
için gerekli en az renk sayõsõna

grafõn “tam boyama sayõsõ (total coloring

number)” denir ve * T (G) ile gösterilir. (Saetung, 2010)
Teorem 3.8.1 G bir graf olsun. O zaman

* T (G) . * (G )
dir.
!spat : Tam boyama yapmak için hem tepe boyama hem de ayrõt boyama
yapõldõ!õndan bu e"itsizlik vardõr.
Teorem 3.8.2 G bir graf olsun. O zaman

* T (G) . *1 (G )
dir.
!spat :Tam boyama yapmak için hem tepe boyama hem de ayrõt boyama
yapõldõ!õndan bu e"itsizlik vardõr.
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Teorem 3.8.3 G, bo"tan farklõ bir graf olsun. O zaman

* T (G) .

1
[ * (G ) + *1 (G ) ]
2

dir.
!spat : * T (G) . * (G ) ve * T (G) . *1 (G ) e"itsizliklerini taraf tarafa toplamak
yeterlidir.
Teorem 3.8.4 G bir graf olsun. O zaman

* T (G) . , (G ) " 1
dir. (Wikipedia, 2010)
Teorem 3.8.5 Behzad ve Vizing Tam Boyama Varsayõm Teoremi
G bir graf olsun. O zaman

* T (G) + , (G ) " 2
dir. (Saetung, 2010)
Teorem 3.8.6 G bir graf olsun. O zaman
, (G ) $ 3 ise * T (G) + 6

dõr. (Chen, 2008)
Teorem 3.8.7 T bir a!aç graf olsun. O zaman
, (T ) +1* * T (T ) * , (T ) +2

dir. (Wang, 2009)
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3.9 Özel Graflarda Tam Boyama Sayõsõ
Teorem 3.9.1 Pn n tepeli bir yol graf olsun. O zaman

* T ( Pn ) = ,( Pn ) " 1 $ 3
dür.
!spat: Yol grafõn tepe ve ayrõtlarõnõ en az renkle boyamak için en büyük dereceli
tepe ve bu tepeye biti"ik ayrõtlar boyanmalõdõr. , ( Pn ) $ 2 dir ve 2+1=3
oldu!undan * T ( Pn ) = 3 elde edilir.
Yol grafta tam boyama; tepe, ayrõt, tepe sõralamasõyla yapõldõ!õnda * T ( Pn ) = 3
dür.
Teorem 3.9.2 C n , n tepeli bir çevre graf olsun. O zaman

,(C n ) " 1 $ 3,

* T (C n ) =

____

n=3k

k = 1, n

,(C n ) " 2 $ 4,

n=3k+1

k = 1, n

,(C n ) " 2 $ 4,

n=3k+2

k= 1, n

____

____

dir.
!spat:

n= 3k için; Çevre grafõn tepe ve ayrõtlarõnõ en az renkle boyamak için en

büyük dereceli tepe ve bu tepeye biti"ik ayrõtlar boyanmalõdõr. ,(C n ) $ 2 dir.
2+1= 3 oldu!undan * T (C n ) = 3 olur.
Çevre grafta (n= 3k için) tam boyama; tepe, ayrõt, tepe sõralamasõyla yapõldõ!õnda

* T (C n ) = 3 dür.
n= 3k+1 için; Çevre grafta tam boyama yapõlõrken 3 renkle tepeler ve ayrõtlar
boyanõr ancak tam boyama kuralõndan dolayõ kom"u ayrõtlar ve biti"ik tepeler
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farklõ renk olaca!õndan bir renge daha gerek vardõr. Bu sebeple boyama için
gerekli en az renk sayõsõ 4 dür.
n= 3k+2 için; Çevre grafta tam boyama yapõlõrken tepe, ayrõt, tepe sõralamasõyla
3 renkle boyama yapõlõr. Ancak bu 3 renkle grafõn ba"langõç tepesiyle biti" ayrõtõ
aynõ renk olaca!õndan farklõ bir renge daha gereksinim vardõr. Bu sebeple boyama
için gerekli en az renk sayõsõ 4 dür.
Teorem 3.9.3 Kn , n tepeli bir tam graf olsun. O zaman

,( K n ) " 2 ,

n = 2k

,( K n ) " 1 ,

n = 2k+1

____

k = 1, n

*T (K n ) =
____

k = 1, n

dir. (Saetung, 2010)
Teorem 3.9.4 G, iki parçalõ bir graf olsun. O zaman

* T (G) = , (G ) +2
dir.
!spat: 'ki parçalõ G grafõnõn kromatik sayõsõ 2 dir. Tepelerin boyanmasõ için
gerekli 2 renkle ayrõtlar boyanamaz. Çünkü boyama kuralõna göre tepelere biti"ik
ayrõtlar farklõ renkte boyanmalõdõr. 'ki parçalõ G grafõnõn ayrõt boyama sayõsõ
, (G ) dir. 'ki parçalõ graflarda tam boyama yapmak için hem tepe boyama hem de

ayrõt boyama yapõldõ!õndan, iki parçalõ grafõn tam boyanma sayõsõ , (G ) +2 dir.
Teorem 3.9.5 S1,n , bir yõldõz graf olsun. n / 1 için

* T ( S1,n ) = , ( S1,n ) " 1 = (n+1)
dir.
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!spat: Yõldõz grafõn tepe ve ayrõtlarõnõ en az renkle boyamak için en büyük
dereceli tepe ve bu tepeye biti"ik ayrõtlar boyanmalõdõr. , ( S1,n ) $ n oldu!undan

* T ( S1,n ) = n+1, (n / 1 için) dir.

3.10 Tam Boyama Algoritmasõ
A0: Bir G grafõ ve renklerin bir listesini olu"turarak ba"la,
A1: En büyük dereceli tepeyi belirle,
A2: Bu tepeyi ve bu tepeye biti"ik ayrõtlarõ farklõ renklerle boya,
A3: Grafõn geri kalan tepe ve ayrõtlarõnõ; herbir ayrõt ile o ayrõtõn biti"ik tepeleri
ayrõ renk olacak "ekilde kullanõlan renklerle boya. Gerekirse listeden farklõ renk
seç.
A4: Tüm tepeler ve ayrõtlar boyanõncaya kadar A3 ü tekrarla.
A5: Son.
Boyama ölçümleri a"a!õda verilen G grafõ üzerinde uygulanmõ"tõr:

a

d

e

b

c
G Grafõ

G grafõnõn kromatik sayõsõnõn, ayrõt boyama sayõsõnõn ve tam boyama
sayõsõnõn bulunmasõ için özel graflardan yararlanõlõr. 4 tepeli tam graf bu G
grafõnõn bir alt grafõdõr. Kn tam grafõnõn kromatik sayõsõ Teorem 3.3.1’ den “n”,
ayrõt boyama sayõsõ Teorem 3.5.4’ den n=2k için “n-1”, tam boyama sayõsõ ise
Teorem 3.9.3’ den n=2k

için “ ,( K n ) " 2 ” dir. Bu genellemelerden

yararlanõlarak, * (G ) = 4, *1 (G ) = 4, * T (G) = 5 elde edilir. G grafõnõn kromatik
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sayõsõ ve tam boyama sayõsõ, Kn tam grafõnõn kromatik sayõsõ ve tam boyama
sayõsõ ile aynõdõr. Ancak tam grafõn ayrõtlarõnõ boyamak için gerekli renk sayõsõ G
grafõnõn ayrõtlarõnõ boyamak için yeterli de!ildir çünkü ayrõt boyamada en büyük
tepe derecesine sahip tepeden ba"lanõlõr; , (G ) $ 4 oldu!undan G grafõnõn ayrõt
boyama sayõsõ 4 dür.

G1

G2

G3

G4

G6

G5

$ekil 3.2a G Grafõnõn A!aç Graflarõ G1, G2, G3, G4, G5, G6

A!aç graflarõn kromatik sayõsõ Teorem 3.3.4 den, * (T ) = 2, ayrõt boyama
sayõsõ Teorem 3.7.2 den, *1 (T ) = , (T ) dir. Tam boyama sayõsõ ise Teorem 3.8.7
den , (T ) +1* * T (T ) * , (T ) +2 aralõ!õndadõr. G grafõnõn ve G grafõnõn a!açlarõnõn
boyama ölçümleri a"a!õdaki tabloda gösterilmi"tir.

G grafı
G1 grafı
G2 grafı
G3 grafı
G4 grafı
G5 grafı
G6 grafı

Kromatik sayısı
4
2
2
2
2
2
2

Ayrıt Boyama sayısı
4
1
2
3
2
3
3

Tam Boyama sayısı
5
3
3
3
3
5
5

$ekil 3.2b G Grafõnõn A!açlarõnõn Boyama Ölçümlerinin Sayõlarõ

G grafõnõn a!açlarõnõn kromatik sayõsõ, ayrõt boyama sayõsõ ve tam boyama
sayõsõ incelendi!inde; G grafõnõn a!açlarõnõn kromatik sayõsõ en fazla G grafõnõn
kromatik sayõsõ kadar, ayrõt boyama sayõsõ en fazla G grafõnõn ayrõt boyama sayõsõ
kadar ve tam boyama sayõsõ ise en fazla G grafõnõn tam boyama sayõsõ kadar
oldu!u görülür.
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4.

Ç!FTL!

GRAFLAR

VE

ÖZEL

GRAFLARIN

Ç!FTL!

GRAFLARININ TAM BOYANMA SAYISI
Tez çalõ"masõnõn bu bölümünde çiftli graf tanõmõna ve özel graflarõn çiftli
graflarõnõn tam boyama sayõsõ ile ilgili teorem ve ispatlarõna yer verilmi"tir.
Tanõm 4.1. G = (V,E) grafõ tepe sayõsõ 2 ya da 2 den büyük bir graf olsun. G
grafõnõn çiftli grafõ olan U2(G) grafõnõn tepe kümesi V nin tüm 2 li alt
kümelerinden olu"ur öyle ki iki farklõ tepesi {x,y} ve {u,v} ancak ve ancak
|{x,y} & {u,v}| = 1 ise kom"udur ve x $ u oldu!unda y ve v G de kom"udur ya da
y $ v oldu!unda x ve u G de kom"udur. (Alavi, 2002)

{a,c}

a

•

•

{a,b}

• b

d•

•

{b,c}

{a,d}

•

•

{c,d}

•

{b,d}

c•

•

$ekil 4.1
4 – Tepeli Çevre Graf

4 – Tepeli Çevre Grafõn Çiftli Grafõ

Teorem 4.1 Bir G grafõ için V $ p olsun. O zaman G grafõnõn çiftli grafõnõn
tepelerinin eleman sayõsõ p

0 p # 11
2

dir. (Alavi, 2002)

Teorem 4.2 U2 (G) nin bir çevre graf olmasõ için gerek ve yeterli ko"ul G = K3
veya

G = K1,3 olmasõdõr. (Alavi, 2002)

Teorem 4.3 G birle"tirilmi" graf ise U2 (G) nin bir a!aç graf olmasõ için gerek ve
yeterli ko"ul G = K2 veya G = P3 olmasõdõr. (Alavi, 2002)
Teorem 4.4 G birle"tirilmi" bir graf olsun. G grafõ tam graf veya K1,3 ise U2 (G)
bir düzenli graftõr. (Alavi, 2002)
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Teorem 4.5 G birle"tirilmi" bir graf olsun. G grafõ iki parçalõ graf ise U2 (G) grafõ
iki parçalõ graftõr. (Alavi, 2002)
Teorem 4.6 G grafõnõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ

* T 2U 2 (G )3 . ,2U 2 (G)3 " 1
dir.
!spat : Tam boyama sayõsõ; biti"ik tepeler ve kom"u ayrõtlar farklõ renkte olacak
"ekilde boyandõ!õnda elde edilen en az boyama sayõsõdõr. Ayrõt boyamak için en
büyük tepe derecesi kadar renge ihtiyaç vardõr. Tam boyama yapabilmek için
tepeler de boyanaca!õndan, U2(G) grafõnõn tam boyama sayõsõ en büyük tepe
derecesinin bir fazlasõndan büyük e"ittir.
Teorem 4.7 G grafõnõn çiftli grafõnõn tam boyama sayõsõ ile G grafõnõn bir H alt
grafõnõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ arasõnda

* T 2U 2 (G)3 . * T 2U 2 ( H )3
ili"kisi vardõr.
!spat : H grafõnõn tepe ve ayrõt sayõsõ G grafõnõn tepe ve ayrõt sayõsõndan daha
azdõr. H grafõnõn çiftli grafõnõn en büyük tepe derecesi de G grafõnõn çiftli grafõnõn
en büyük tepe derecesinden küçük e"ittir. U 2 ( H ) grafõnda ayrõt veya tepe
boyamak için gerekli renk sayõsõ, U 2 (G ) grafõnda ayrõt veya tepe boyamak için
gerekli olan renk sayõsõndan küçük e"ittir. Tam boyama yapmak için hem tepe
boyama hemde ayrõt boyama yapõldõ!õndan, U 2 ( H ) grafõnõn tam boyama sayõsõ,

U 2 (G ) grafõnõn tam boyama sayõsõndan küçük e"ittir.
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Teorem 4.8 Pn , n tepeli yol grafõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ

* T (U 2 ( Pn )) $ 5,

(n . 5 )

dir.
!spat : Yol grafõn çiftli grafõnõn tepe ve ayrõtlarõnõ en az renkle boyamak için
öncelikle en büyük dereceli tepe ve bu tepeye biti"ik ayrõtlar boyanmalõdõr. n . 5
için ,(U 2 ( Pn )) $ 4 dür.

(4+1=5) den * T (U 2 ( Pn )) $ 5 dir. U 2 ( P3 ) ve U 2 ( P4 )

graflarõnõn en büyük tepe derecesi ise (n-1) dir. En az (n-1) tane renk, ayrõt
boyamak için ve bir renk te bu ayrõtlarõn biti"ik oldu!u tepe için gereklidir.
(n-1+1 = n) den * T (U 2 ( P3 )) $ 3 , * T (U 2 ( P4 )) $ 4 dür.
Teorem 4.9 C n n tepeli çevre grafõnõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ

* T (U 2 (C n )) $ 5, ( n + 4)
dir.
!spat: Çevre grafõn çiftli grafõnõn tepe ve ayrõtlarõnõ en az renkle boyamak için
öncelikle en büyük dereceli tepe ve bu tepeye biti"ik ayrõtlar boyanmalõdõr. n>3
için U 2 (C n ) grafõnõn en büyük tepe derecesi 4 dür. En az , (U 2 (C n )) tane renk
ayrõt boyamak için ve bir renkte bu ayrõtlarõn biti"ik oldu!u tepe için gereklidir.
(4 + 1=5)’ den * T 2U 2 (C n )3 $ 5 dir. U 2 (C 3 ) grafõnõn en büyük tepe derecesi 2,
(2 + 1 = 3)’ den * T 2U 2 (C3 )3 $ 3 dür.
Teorem 4.10 S1,n yõldõz grafõnõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ,

* T 2U 2 ( S1,n )3 $ n, (n>2)
dir.
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!spat : Yõldõz grafõn çiftli grafõnõn tepe ve ayrõtlarõnõ en az renkle boyamak için
öncelikle en büyük dereceli tepe ve bu tepeye biti"ik ayrõtlar boyanmalõdõr.
U 2 ( S1,n ) grafõnõn n>2 için en büyük tepe derecesi (n-1) dir. En az (n-1) tane renk

ayrõt boyamak için ve bir renk bu ayrõtlarõn biti"ik oldu!u tepe için gereklidir.
(n-1+1=n)’ den * T 2U 2 ( S1,n )3 $ n dir. n * 2 için; U 2 ( S1, 2 ) = U 2 ( P3 ) =P3 oldu!undan

* T 2U 2 ( S1, 2 )3 $ 3 dür. U 2 ( S1,1 ) = N1 oldu!undan * T 2U 2 ( S1,1 )3 $ 1 dir.
Teorem 4.11 n tepeli Kn tam grafõnõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ;
____

k = 1, n

2n-3,

n=2k

3n-6,

n=2k+1 k = 1, n

* T (U 2 ( K n )) $
____

dir.
!spat : n çift için;
Kn tam grafõnõn tepe boyama sayõsõ n dir. Kn tam grafõnõn çiftli grafõ Kn-1 ler
içerir. U2(Kn) grafõnõn tepe boyama sayõsõ n-1 dir.
Tam grafõn çiftli grafõ düzenli bir graftõr ve (2n-4) derecelidir. Böylece
U2(Kn) grafõnõn ayrõt boyama sayõsõ (2n-4)/2 dir. Tam boyama yapmak için hem
tepe boyama hemde ayrõt boyama yapõldõ!õndan

* T 2U 2 ( K n )3 $ n # 1 " (2n # 4) 2 $ 2n # 3
bulunur.
n tek için;
Tam grafõn çiftli grafõ düzenli bir graftõr ve (2n-4) derecelidir. Tepelerden
(2n-4) tanesi farklõ renkte boyanmalõdõr. U2(Kn) grafõnõn ayrõt boyama sayõsõ
(2n-4)/2 dir.
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Tam boyama yapmak için hem tepe boyama hemde ayrõt boyama
yapõldõ!õndan

* T 2U 2 ( K n )3 $ 2n # 4 " (2n # 4) 2 $ 3n # 6
elde edilir.
Teorem 4.12 'ki parçalõ tam grafõn çiftli grafõnõn tam boyanma sayõsõ,

* T 2U 2 ( K m ,n )3 $ ,2U 2 ( K m ,n )3 + 2
dir.
!spat : 'ki parçalõ graflarõn tepe boyama sayõsõ 2 dir. Birle"tirilmi" iki parçalõ
grafõn çiftli grafõ da birle"tirilmi" iki parçalõ graftõr. Km,n iki parçalõ tam grafõnõn
çiftli grafõnda, çakõ"õk iki tane Km,n grafõ vardõr. 'ki parçalõ tam grafõn çiftli
grafõnõn tepe boyama sayõsõ da 2 dir.
Tepelerin boyanmasõ için gerekli 2 renkle ayrõtlar boyanamaz. Çünkü
boyama kuralõna göre tepelere biti"ik ayrõtlar farklõ renkte boyanmalõdõr. U2(Km,n)
grafõnõn en büyük tepe derecesi max{m,n} dir. Bu durumda ayrõt boyama için
gerekli en az renk sayõsõ U2(Km,n) grafõnõn en büyük tepe derecesi olan max{m,n}
kadardõr. Tam boyama yapmak için hem tepe boyama hemde ayrõt boyama
yapõldõ!õndan

* T 2U 2 ( K m ,n )3 $ ,2U 2 ( K m ,n )3 + 2
bulunur.
Teorem 4.13 * T ( P3 )

= *T

[U 2 ( P3 )] $ 3 dür.

!spat : P3 yol grafõnõn çiftli grafõ da P3 yol grafõ oldu!undan tam boyama sayõlarõ
e"ittir.
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Teorem 4.14 * T ( K 3 ) $ * T [U 2 ( K 3 )] $ 3 , * T (C 6 ) = * T [U 2 ( K 1,3 )] $ 3 dür.
!spat : K3 tam grafõnõn çiftli grafõ C3 çevre grafõdõr. n=3k için * T (C n ) $ 3
oldu!undan * T [U 2 ( K 3 )] = * T ( K 3 ) $ * T (C 3 ) $ 3 dür. K1,3 iki parçalõ tam grafõnõn
çiftli grafõ C6 çevre grafõdõr. * T (C 6 ) $ 3 oldu!undan * T [ U 2 ( K 1,3 ) ] = * T (C 6 ) = 3
olur.
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5.

SONUÇ
Bu tezde, geçmi"te tanõmlanan tepe boyama ve ayrõt boyama ölçümlerine ek

olarak son yõllarda tanõmlanan tam boyama ve tam boyama sayõsõ üzerine bilgi
birikimi sa!lanmõ" ardõndan özel graflarõn çiftli graflarõnõn tam boyanmasõ
çalõ"õlmõ"tõr.
Bir grafõn boyama ölçümlerini hesaplamak kolay de!ildir. Graflarõn boyama
ölçümleri özel graflarõn boyama ölçümlerinden yararlanõlarak hesaplanabilir.
Burada da bu dü"ünceyle, özel graflardaki tam boyama özellikleri incelenmi", bu
özelliklerden yararlanarak, özel graflarõn çiftli graflarõndaki tam boyama sayõlarõ
incelenmi" ve bulunan sonuçlar teoremlerle ifade edilmi"tir.
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