
 

  

  
  
  
  

  
  
  

کنـیم، بعـد یـک     ها صحبت می ي گراف بازه اما در این جلسه اول درباره! ي دوم، حال شما که خوب است؟ ما هم بد نیستیم          ه جلسه رسیدیم ب ! بخ  
اسـت را مـورد بررسـی قـرار       دور و مسیر سؤال آمدههاي مختلفی که تا به حال از تر از همه شکل شویم و مهم  آشنا میδ و ∆هاي مربوط به   کمی با سؤال  

  :کنیم دوباره با یک سؤال آغاز می. دهیم می

هاي  گراف مرتبط با بازه: 1تست 
i

A (i , i ) ; i , , , ,= − + =1 2 1 2 3 4    چند یال دارد؟5
  1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

  

هاي مربوط به دو رأس بـا    اگر بازهحال. شود ص داده میي باز از اعداد حقیقی اختصا اي به هر رأس یک بازه هاي بازه  دانیم در گراف    می 
  .کنیم رسم میهم اشتراك داشت، بین آن دو رأس یال 

  
  :کنیم ها را مشخص می در این سؤال اول بازه

A : ( , ) , A ( , ) , A ( , ) , A ( , ) , A ( , )= = = =1 2 3 4 50 3 1 4 2 5 3 6 4 7  

د شـو   یال رسم مـی A3 و A1هاي  سمثالً بین رأ: نگاه کنید . کنیم  جاها یال رسم می     ها با هم اشتراك دارند؟ همان       حال کدام بازه  

)هاي    چون بازه  , )0 ) و   3 , )2 )کنـیم چـون     یـال رسـم نمـی   A5 و A2اما بین   .  اشتراك دارند  5 , )1 ) و 4 , )4  اشـتراك  7
  . یال دارد7بینیم  کنیم، می ترتیب اگر گراف را رسم می همین به. ندارند

 ها است؟ هاي زیر، گراف بازه یک از گراف کدام :2تست 
  

  1 (  2 (  3 (  4 (  
  
  

  :رو را نگاه کنید یعنی االن شما گراف روبه. م بشود برایش بازه پیدا کردجور نیست که هر گرافی ما داشته باشی واقعیت این است که این
  
  
ي مربوط به  بینید که بازه می: جوري مثالً این. ي گراف مربوط به شبیه شکل باال شود       هایی پیدا کرد که قیافه      شود بازه   می

  . هر سه با هم اشتراك دارندc و b و a اشتراك دارد ولی cي مربوط به رأس   فقط با بازهdرأس 
  

ي گـرافش    اي وجود ندارد کـه قیافـه  d و c و b و aي  یعنی هیچ چهار بازه. شود پیدا کرد هایی نمی اما براي این یکی گراف، هیچ بازه   
  !)اثباتش آسان است. (این شکلی شود

∆δ
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 ي دوم جلسه

 ، دور و مسیرδ و ∆اي،  هاي بازه گراف

n)هاي   ضلعیnبه    )≥ جز  به. ها نیست شامل حفره بود، گراف بازهاگر گرافی . حفرهگویند   بدون قطر می4
  :ها نیستند  هم یادتان باشد که گراف بازهرو روبهها این دو گراف  حفره

  
  

هـا   شـان کـه آن وسـط مـسط     شان ندارند، اما اگر خوب نگـاه کنیـد، حفـره    کدام ها حفره ندارد؟ انگار هیچ   حاال برویم سراغ سؤال خودمان، کدام یک از شکل        
b چهار ضلعی 1در گراف گزینه . کنید ا پیدا میشده ر قایم f c eقطر ندارد .  

هایی شبیه  حواستان باشد که شکل  
 

یا هم 
 

  .حفره است

a چهار ضلعی 2ي   در گراف گزینه   b c dنیز پنج ضلعی 4ي  در گراف گزینه.  قطر ندارد a b c e f  3ي  گـراف داده شـده در گزینـه   .  بدون قطـر اسـت 
aچی؟ چهار ضلعی    . اي است، چون حفره ندارد      بازه b c d    خیر، یال   بدون قطر است؟ نهbd قطر آن است، رأس cحاال کمـی  !  را بکشید پایین تا ببینید

  ! خبرهاراما پیش از آن مروري ب.  حل کنیمδ و ∆هاي مربوط به  از سؤال
  

q :هاي یک گراف برابر است با هاي رأس میانگین درجه -  
p
2  

q: هاست، داریم ن آنتری ترین و کوچک  بین بزرگ،میانگین تعدادي عددکه با توجه به این     -  
pδ ≤ ≤ از ایـن نامـساوي بـراي    ن باشـد  تـا   امـا حـواس  2∆

  .دهد  چون حدود دقیق به شما نمیها استفاده نکنید، کردن حدود یالپیدا
  

δدانیم     می 9ي    در گرافی از مرتبه   : 3تست   = هـاي ایـن    ترین تعداد یـال  ترین و کم ف بیشاختال.  است2ي   و فقط دو رأس گراف از درجه      2
  گراف چند است؟

  1 (11  2 (12  3 (13  4 (14  
  

تـر   هاي رأس کم دانیم هرچه درجه  باشد از طرف دیگر می2ي   رأس داریم که دوتاي آن حتماً باید از درجه9. ترین تعداد یال  اول برویم سراغ پیدا کردن کم     

    طوري این. تر نسبت دهیم هاي کوچک ها درجه کنیم به رأس ابراین تالش میشود، بن تر می ها کم باشد، تعداد یال

  

  :داریم. 4کنیم  ها را می ي یکی از رأس هاي فرد، فرد است و چنین گرافی وجود ندارد، درجه اما چون االن تعداد رأس

min
q q= × + × + ⇒ =2 2 2 6 3 4 13  

  
  
  

اما براي پیدا کردن     
max

q هـا ایـن مـدلی عـدد      شود این کار را کرد، چون اگـر بـه رأس      نمی

   :نگاه کنید. شود بدهیم گراف اصالً رسم نمی

 2ي  شـود رأس درجـه    نمـی ري ماکزیمم داریم دیگ   رأس از درجه   6علتش این است که وقتی      
  .داشت

.) کنـیم  گراف کامل درست مـی (گذرانیم  توانیم یال می قدر می ها هرچه ي رأس گذاریم کنار، از بقیه  را می2ي  کار باید بکنیم؟ ابتدا دو رأس از درجه         پس چه 
  .کنیم بعد شرط مربوط به آن دو رأس را لحاظ می

−: ها برابر است با اختالف حداکثر و حداقل تعداد یال =25 13 12  
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 گراف

 همایش ریاضیات گسسته

∆دانیم   می10ي  در گرافی از مرتبه: 4تست  =   کم چند یال دارد؟ این گراف دست.  است7ي   و سه رأس گراف از درجه7
  1 (18  2 (19  3 (20  4 (21  

  

7 کم رسد باید دست  یال بگذرد، پس به نظر می   7ها باید     سه رأس داریم که از هر کدام از آن         3 21× شـود   مـی اما . یال داشته باشیم =
هم وصل   شود را به7شان  خواهیم درجه هایی را که می جوري که رأس جوري؟ این چه! جویی کرد  صرفهیک کاري کرد که در مصرف یال 

 abمثالً یـال  .  هستند7ي  هایی که بین این سه رأس درجه ها؟ آن کدام. اند چند تا یال دوبار حساب شده      .خُب حاال حساب کنید   . کنیم
.  گذشته اسـت bهایی که از  بار هم جزو یال شده و یک  گذشته حسابaهایی که از   بار جزو یال    این یک یال است، اما یک     . را نگاه کنید  

−: در نتیجه.  تا3هایی که دوبار حساب شده داریم؟ بله،  حاال چندتا از این یال =21 3 18  

∆ترین مقدار  گرافی داراي هشت رأس و بیست و سه یال است، بیش :5تست  − δ81 -آزاد(     کدام است؟(  
  1 (5  2 (1  3 (3  4 (6  

  

∆اگر بخواهیم    − δ     ،شود زیاد شود و   باید تا جایی که می∆ زیادترین مقدار ممکن را بگیردδ مشـود کـ    تا جایی که مـی .
تـوانیم بگـذارنیم     یال می7 رأس داریم، نهایتاً از یک رأس 8ب چون وقتی ؟ خچرا.  است7 که برابر   ∆ براي   مقدارترین    بیش
کنـیم کـه   نکه اگر بـشود بـه آن یـالی وصـل      گذاریم براي آن  چه کنیم؟ یک رأس را کنار می      δاما براي کوچک شدن     ! دیگر
هاي  تعداد یال(توانیم بگذرانیم   یال می21 رأس دیگر حداکثر 7بینیم از  کنیم، می کار را می  اما وقتی این.ود صفرشاش ب درجه

k7 ( یعنـی    ، بگـذرانیم  ،شـده  اریم دو یال هم از این رأس کنار گذاشـته         بنابراین ناچ 
min

δ = هـاي گـراف    رأسي  درجـه ،  2
)max     .شود جوري می این )∆ − δ = − =7 2 5  

  کم چند رأس دارد؟ این گراف دست.  تا است50هاي   و تعداد یال7ترین رأس  ي بیش در گرافی درجه :6تست 
  1 (11  2 (13  3 (14  4 (15  

  

  :توانید از آن استفاده بکنید جا می  این، یادتان هست؟کنیدنها از آن استفاده  آن نامساوي را که گفتم براي پیدا کردن تعداد یال

min
q p / pp p

2 100 1007 14 2 157≤ ∆ ⇒ ≤ ⇒ ≥ = ⇒ =  

∆مثالً اگر بگوید در گرافی . یستقبول ن قابل ،آید دست می ها به ها گاهی عددي که براي رأس تان باشد در این مدل سؤال  فقط حواس  هـا    و تعداد یـال 11=

    : تا است داریم30
min

q p / pp p≤ ∆ ⇒ ≤ ⇒ ≥ ⇒ =2 60 11 5 5 6  

ف هاي مختل  توجه کنید مدل.12شود  ها می جا حداقل تعداد رأس  داریم، بنابراین این11ي   تا باشد چون رأس از مرتبه6شود که  ها نمی واضح است که رأس
ه ها در کنکور سراسري نیامده و در آزاد هم تعداد محـدودي آمـد   حال در این مدل سؤال که تا به  وجود دارد، اما با توجه به این       ∆ و   δهاي    زیادي از سؤال  

  .کنیم است به همین حد کفایت می
شـود   هاي عادي خواسته می ها تعداد دور و مسیرها در گراف در نوع اول این سؤال. اند ها دو نوع این مدل سؤال. ر و مسیرهاي دو   حاال برویم سراغ سؤال   خُب،  

هـاي کامـل خواسـته      گـراف درها را پیدا کنیم و در نوع دوم تعـداد دور و مـسیرها    که راه خاصی ندارد و فقط باید با رسم شکل و استدالل کردن تعداد آن            
  .رسیم برویم جلو ببینیم به کجا می. ها را فهمید شود تعداد آن هایی می  با رابطهشود که می

  )81-سراسري( کدام است؟4تعداد دورهاي به طول .  دو رأس با ماکسیمم درجه غیرمجاورند3، 3، 2، 2، 2هاي   با درجه رأسGدر گراف  :7تست 
  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1  

  : شود جوري می شکل این. کنیم  را نباید به هم وصل3ي  ی دو رأس درجهیعن

جوري که یکی  این. کنیم شکل را ساده می. اند، سخت است هاي زیادي هم دیگر را قطع کرده ها که خط جور گراف تشخیص دور در این   
  .آوریم پایین  را می3ي  هاي درجه از رأس
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 ي دوم جلسه

 ، دور و مسیرδ و ∆اي،  هاي بازه گراف

a.  دارد4ه طول  دور ب3بینیم گراف  می. حاال بهتر شد b c e a , a b c d a , a d c e a  

وجـود    گـراف بـه   . کنیم   آب، برق، گاز و تلفن وصل می       هايطور جداگانه به مرکز     سه خانه را هرکدام به     :8تست  
   دارد؟4آمده، چند دور به طول 

  1 (6  2 (12  3 (18  4 (24  
  

 و مراکـز آب و  3 و 2هاي  مرکز را انتخاب کرد مثالً اگر خانهها و دوتا از  براي داشتن یک دور به طول چهار باید دوتا از خانه       
  :آید وجود می گاز را درنظر بگیریم این دور به

 :واضح است.  مرکز را انتخاب کرد4 تا از 2ها و  تا خانه توان دوتا از سه حاال به چند طریق می   
× = × =   

   

3 4
3 6 18

2 2
  

یک از اعـداد زیـر     برابر کدامc و aي دو رأس   باشد فاصله6 برابر   c و   b رأس   2ي     و فاصله  3 برابر   b و   aي دو رأس      اگر فاصله  :9تست  
  تواند باشد؟ می

  1 (1  2 (2  3 (4  4 (10  

  .ترین مسیر بین دو رأس ي دو رأس یعنی طول کوتاه دانیم فاصله می  
  

 b و aدانـیم نبایـد بـین     و از طـرف دیگـري مـی   . هاي سؤال چنین شکلی قابل تصور اسـت     با توجه به داده   
 فـرض سـؤال   صـورت   دراین چون، باشد6تر از   مسیري به طول کمb و   cبین   و   3تر از     مسیري به طول کم   

. دشو  رد می4ي   وجود دارد، پس گزینه9 یک مسیر به طول c به aدر همین شکل االن از . شود نقض می
 ، باشـد 2 برابـر  a و cي دو رأس   چون اگر مـثالً فاصـله  ،شود رد کرد  را نیز می2 و 1هاي    چنین گزینه   هم

 6 برابـر  b و cي  صـورت دیگـر فاصـله    ندرای.  وجود داردc به a از 2کم یک مسیر به طول       یعنی دست 
bکه االن طول مسیر   ، چرا نیست x x a z c2 ي ایـن   که در سؤال داشتیم فاصـله  صورتی است در5ابر  بر1

  . است6دو رأس 

  )88-آزاد(    ول چهار دارد؟ حداکثر چند دور به ط2ي   رأس درجه45گرافی با  :10تست 
  1 (11  2 (1  3 (15  4 (10  

  

چـون هـر   . (هایی شبیه مربع کنار هم بچینـیم  توانیم شکل تر شود، باید تا می      ما بیش  4که دورهاي به طول       براي این 
 رأس چـون  45 تا مربع درست کرد با 11شود  اما نمی.)  است2ي هر رأس آن   است و درجه4مربع یک دور به طول   

  :ضلعی کنیم و یک پنج  تا مربع درست می10کار کنیم؟  چهپس .  نیست2ي  شود و دیگر از درجه رأس ایزوله مییک 
  

حـال  . هاي زیادي از این بحث در کنکور آمـده اسـت   بینید که سؤال می. هاي غیرکامل دیدید   هاي دور در گراف     هاي مختلفی از سؤال      نمونه !خب
  .و گراف کامل حل کنیمبرویم چند تا سؤال از دور و مسیر 

   وجود دارد؟4 چند مسیر به طول b به a از رأس k7در گراف  :11تست 
  1 (20  2 (30  3 (60  4 (120  

  

: ایـن . دهـم   نشان مـی به شما b به a از 4 طول اول یکی دوتا مسیر به! هاي کامل این است که همه جایش یال هست        خوبی گراف 
a g e c b  یا این  :a f e d b از 4ي مسیرهاي به طول     بینیم که در این مسیرها و بقیه         می a به b رأس اول همیشه a رأس 
جـوري   پـس ایـن  . آیـد  وجود می ازاي هر تغییري یک مسیر جدید به توانند عوض شوند و به  است و سه رأس وسط میbآخر همیشه   

  . شود می
 3 انتخاب داریم و براي رأس سوم 4تواند باشد براي رأس دوم  می.)  که اول و آخرندa ،b(مانده  رأس اول هرکدام از پنج رأس باقی    

  . تا60شود  انتخاب، پس کل حاالت می
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 گراف

 همایش ریاضیات گسسته

  ؟باشد وجودنداشته aز این مسیرها رأس کدام ا  وجود دارد با این شرط که در هیچ3 چند مسیر به طول k6در گراف  :12تست 
  1 (20  2 (30  3 (60  4 (120  

  

باشد مثالً یـک چیـزي مثـل      وجودنداشتهaها رأس  کدام از آن  پیدا کنیم که در هیچk6اي را در     خواهیم مسیرهاي به طول سه      می
bاما اسم این مسیر چیست؟ : ینا c d e یا e d c b  

ها معلـوم   حاال چندتا از این مسیرها هست؟ ببینید چون اول و آخر رأس   . یعنی این مسیر دو نام مختلف دارد      . طبیعی است که هر دو    
باشـیم    مثـل بـاال داشـته   3یعنی اگر بخواهیم یک مسیر به طول . ظرگرفتها را براي اول و آخر هم درن شود هرکدام از رأس  نیست می 

پس بـراي رأس  .)  نباشدaچون خودش گفته  (aتواند باشد به جز  ها می  رأس اول هرکدام از رأس . باید چهار رأس را انتخاب کنیم
قط دقت کنید کـه هـر مـسیري دارد     ف. انتخاب2 انتخاب و براي رأس چهارم 3 انتخاب و براي رأس سوم  4طور براي رأس دوم        انتخاب داریم، همین   5اول  

×:  کنیم، داریمتقسیم 2جواب نهایی را باید به شود، بنابراین  حساب میبار دو × × =5 4 3 2 602  

  )87-سراسري(   وجود دارد؟4ول  چند دور با ط5ي  در یک گراف کامل از مرتبه :13تست 
  1 (9  2 (10  3 (15  4 (20  

  
مثالً همین . گذاري کرد شود اسم  را چند جور می4 است، اول ببینیم هر دور به طول  تاکه تعداد دورها را حساب کنیم چند        قبل از این  

a یکی مثالً ؟ داردسما رو را نگاه کنید، این دور به نظرتان چندتا          دور روبه  b d e a .شود گفت که از هر کـدام از   جوري می این! بخ
. هاي ساعت هاي ساعت و خالف جهت عقربه جهت عقربه: کنیم گذاري می توانیم شروع کنیم و در دو جهت اسم ها که بخواهیم می رأس

aبنابراین  b d e a یعنی از رأس a هاي ساعت و  کردیم در جهت عقربه شروعa e d b aس شروع شده از رأ a است در خالف 
  .گذاري کرد  روش نام8توان این دور را به  ترتیب می همین بنابراین به. هاي ساعت جهت عقربه

  

  .گذاري کرد توان نام  طریق میm2 را به mیک دور به طول   
  

 4 کنیم، رأس دوم را به توانیم انتخاب  طریق می5رأس اول را به  : باشیم حاال براي داشتن یک دور به طول چهار باید چهار رأس داشته

×:  تقسیم کنیم8 بار حساب شده جواب را باید به 8که هر دوري  طریق و به همین ترتیب و حاال براي این × × =5 4 3 2 158  

  .گذاشتیم  می10بود، مخرج را  شده  خواسته5مثالً اگر دورهاي به طول . دقت کنید

}هاي رئوس   و درجهa ،b ،c ،d ،eدر گرافی با رئوس  :14تست  , , , , }4 4 4 3   )84-آزاد(   وجود دارد؟3 چند دور به طول 3
  1 (6  2 (7  3 (8  4 (14  

  
شده نگاه کنید، معلوم است  هاي گرافی که در سؤال داده ي رأس  حاال یک نگاهی به درجه4، 4، 4، 4، 4 چیست؟ 5ي  راف کامل مرتبههاي گ هاي رأس  درجه

کنـیم،    را پیدا مـی 5ي  مرتبه گراف کامل 3حاال براي پیدا کردن تعداد دورهاي این گراف، اول تعداد دورهاي به طول . تر دارد  یک یال کم   k5این گراف از    

براي داشـتن یـک دور   : برویم سراغ حساب و کتاب. برد  را از بین می3قدر از آن دورهاي به طول  تر دارد، چه کنیم این یک یالی که گراف کم     بعد بررسی می  
یعنی جواب آخر را باید . تلف است نام مخ6 داراي 3 رأس انتخاب کنیم و از طرف دیگر یادمان هست که هر دور به طول    3 باید   3به طول   

5=: داریم.  کنیم 6تقسیم به    4 3 داریم تا ببینیم چند تا از ایـن   حاال یک یال را برمی.  است3 دور به طول 10 داراي k5 یعنی  106

) .چین نشان دادیـم  صورت نقطه که به(شدن یک یال  ا برداشته ب3ل  تا از این دورهاي به طو3بینیم که  می. شود  کم می  3دورهاي به طول    
  .ماند می  تا از این دورها باقی7بنابراین . است خراب شده

  
  .ها باز تست بزنید جز این  بهباشید و یادتان باشد باید امیدوارم خسته نشده .یک کم طوالنی شد این جلسه. ي دوم هم تمام شد جلسه
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 ي دوم جلسه

 ، دور و مسیرδ و ∆اي،  هاي بازه گراف
  

  پاسخ كليدي  
  1- 2  2- 3  3- 2  4- 1  
  5- 1  6- 4  7- 1  8- 3  
  9- 3  10- 4  11- 3  12- 3  
  13- 3  14- 2  

  
  :با يک وبالگ

. هـاش، امـا قـدش بلنـدتر اسـت      تـر اسـت، کـف دسـت     هـاش از مـن کوچـک    دسـت . خواهر کوچیکه است. اما نیست. تر است   کنند از من بزرگ     همه فکر می    
انـدازه مهربـان    هـا، بـی   شـباهت بـه خیلـی از آدم    بـی .  ..موهاي صـاف مـشکی دارد  . ا، پاهاش از من الغرتر استمثل نود و نه درصد دختره. تر است هاش عریض  شانه
ولـی  . ش انـداخت  شود دست می. بهنوش به معنی واقعی ساده، ساده است.  ..ست، مجازي ندارد اش تمامن واقعی نویسد، زندگی شباهت به من، چیزي نمی    بی. است

ادبیـات انگلیـسی خوانـده،    . گندي خودت می. شوي بهنوش را دست بیندازي خودت خراب می. خورد ت از خودت به هم می ي این که بخندي حال  ردخور ندارد، هربار جا   
ال است ویلون پنج س. زند چهارده سال است که پیانو می. اش نظم ندارد زندگی. آید ش نمی اش خوش جاش خوب بود اما از ادامه گوید تا این می. تمام کرده، رها کرده 

صـداي سـاز   . اي دیگـر تـ  تر از مـا سـه   پیش. توي همان فاجعه زندگی را پیش برده. ش فاجعه است اتاق. شود پیش برد طوري نمی گفتند هیچ کاري را این همه می. زند  می
بچـه بـود بـا    . هاي مـن اسـت   بهنوش تمام تابستان. زند باز می. گیرم که نزن ش را می دست. کند ام می عصبی. زند هاش همیشه روي پاش دارد پیانو می       دست. دهد  می

هامـان   سرشـانه . ها مثـل زغـال بـودیم    تابستان. ش استخر داشتیم گرفت، زندگی ما خیلی بد بود ولی به جا باباي ما خیلی به ما سخت می . استخر داشتیم . کردیم  هم شنا می  
دوست ندارم مـرور  . توانم بچگی را مرور کنم باهاش می. کل تیر و مرداد و شهریور. ب بودیماز روشنی صبح تا تاریکی شب توي آ. انداخت همیشه داشت پوست می  

ش جملـه سـاخت و فقـط یـک یـادت       ش ثابـت کـرد، نبایـد بـراي     تنها کسی که نباید به. داند چی گذشت بهنوش است اما اگر روزي خواسته باشم، تنها کسی که می  . کنم
ش  ي اتـاق  ي ثابـت گوشـه   یک نقطـه . شود اش دیده می زندگی. کلن آدم بلندي است. خندد بلند می. زیاد. کند  من فرق میبا. ست، بهنوش است  ش کافی   هست براي 

ش تـوي   کلـی بـراي  . نجـات غریـق اسـت   . دهـد  محکم دست می. دم در است. پزخانه است توي آش. کند با مامان دعوا می. هاست روي پله . توي هال است  . نیست
براي خـودش  . کلن براي بقیه نیست. براي بقیه نیست. غریق است فعلن براي ما نجات. ش را معلوم نیست کجا انداخته اما کارت.  غریق شدهام تا نجات  آب مرده 
مـزه   اما بی. تندگاهی . پزد ها گاهی براي ما غذاهاي شور می الي همان هاز الب. ش ریخته ي اتاق پزي تو فاجعه ي آش   همیشه یک عالم مجله   . پزي دوست دارد   آش. است
. جـور عـشق بـه بهنـوش دارد     بابا یـک . نشست تا بیاید رفت دم در می بابا می. ها تا دیر وقت بیرون بود دانم ولی تا پارسال شب من این یک سال را نمی    . وقت  هیچ

  .ماند  اما بهنوش همیشه می.رفتیم با مامان می. کردیم گاهی ما ترك بابا می.  را دوست دارنددیگر اما هم. اند سر هم خیلی داد زده
متخـصص ریـه   . بابـا جـراح اسـت   . کـس را نـدارد   مشهد هـیچ . اند چند تا فامیل ناتنی دارد که توي تهران و تبریز پخش. خواهر و برادر ندارد  . باباي من تنهاست    
. اروي خـودش حتـ   گـاهی روبـه  . روسـت  هروبـ . بـل اسـت  مقا. بابـا بـرعکس اسـت   . ي درخـشان وینـستون قرمـز    بـا چهـل سـال سـابقه    . ست گفتن ندارد که سیگاري . است
داد بنـشینیم خانـه کتـاب     هـا را تـرجیح و دسـتور مـی     جمعـه . ش شده جایی بحث جوري یک با همه یک. ندارد. کار داشته باشد هاي هم توانست جاي خواهر و برادر دوست  می

یـک  . پـر از دافعـه بـود   . کـشید  ها داد می عمل سر کمک توي اتاق. داد تري از دست می هاي بیش ستها دو توي کنگره. با سواد بود . خواند  او می . خواندیم  ما نمی . بخوانیم
شـود،    که قطـع مـی  اش ي مورد عالقه برنامهاندازند،  حاال پارازیت که می. بابا تنهاتر شد. شان ریخت  ها ها پیر شدند و دندان آن. دنوشی ها می عده دوست داشت که با آن  

ش  حق داریم اگر دوسـت . ماها را اذیت کرده. ش این خیلی درد داشت نوشتن. کند ي خالی تلویزیون نگاه می نشیند به صفحه اش می با استکان چایی . اردچیز ند   دیگر هیچ 
فقـط روي  . منتظـر بهنـوش  . نـشیند دم در  رود از ده تا دوازده می ش که می دیدم این سال آخر می. دست کی است؟ دست خودمان که نیست      . اما داریم . نداشته باشیم 

  .که افتاد. اش پارازیت نیافتاده بود بهنوش
بعـد  . کنـد  ي هـال گریـه مـی    بابات نشـسته گوشـه  ...  زنم، بهنوش نشنود یک حرفی می...  مامان زنگ زده، که بهنوش نشنود. جا ویزاش را بگیرد بهنوش آمده این    

کـه بابـام بـراي    . م بـراي بابـام گریـه کنـد     قدر عجیب اسـت، دردنـاك اسـت، کـه مامـان      دانید چه شما نمی. کند یبراي بابام گریه م. براي بابام. کند مامان خودش گریه می  
بـا  . هاي تمیـز  ست، با غذاهاي کم مزه، با صداهاي آرام، با اتاق اي که از بهنوش خالی تصویر خانه. کند ام می تصویرش دیوانه. که اصلن بابام گریه کند  . بهنوش گریه کند  

 .گردد ش برنمی تصویر، پشت دري که بهنوش نهایت تنها، پشت تلویزیون بی  بیباباي
  »از وبالگ بهناز میم«

  



 

  

  
  
  
  

  
  
  

بهتـر اسـت زودتـر    بینید که کار زیاد داریم، پـس   می. کنیم بند، اویلري، همیلتنی و باالخره درخت صحبت می       هاي هم   ي گراف   در این جلسه درباره     
  .شروع کنیم

  )80-سراسري(   باشد، چگونه است؟3، 2، 2، 1، 1، 1، 1، 1هایش  ي رأس  که دنباله درجهگرافی: 1تست 
  بند ناهم) 4  بند هم) 3  درخت) 2  قطعی داراي دور) 1  

  

بـه  )  یـال و نـه دقت کنید مسیر  (.خواه آن یک مسیر باشد بین هر دو رأس دلبند که  گویند گراف هم    به گرافی می   -  
  .است شده بند باشد، از چند بخش تشکیل اگر گراف ناهم.  بخش نیست پارچه است و بخش  یکبند بیان دیگر گراف هم

p برابر است با pي  بند از مرتبه هاي یک گراف هم حداقل تعداد یال  -   گوینـد و    مـی درخت که به چنین گرافی 1−
  .دهیم ي آن توضیح می طور مفصل درباره کمی جلوتر در همین جلسه به

p)  : شود ها گراف کامل درست کنیم که می ي رأس  زمانی است که یک رأس ایزوله باشد و با بقیهبند ناهمهاي یک گراف  حداکثر تعداد یال -   )(p )− −1 2
2  

  .توان فهمید بند بودن گراف را از جدول زیر می بند یا ناهم هم وضعیت pي  طورکلی در یک گراف از مرتبه به  

q .بند است گراف حتماً ناهم     p≤ ≤ − ⇒0 2  

p) .بند باشد بند یا ناهم گراف ممکن است همهاي گراف،  ي قرارگرفتن یال بسته به نحوه     )(p )p q − −− ≤ ≤ ⇒1 21 2  

p) .بند است گراف حتماً هم     )(p ) p(p )q− − −+ ≤ ≤ ⇒1 2 112 2  

  
  .گونه است حاال ببینیم وضعیت این گراف چه

q q= + + + + + + + = ⇒ =2 3 2 2 1 1 1 1 1 12 6  
  .بند است  رأس دارد، بنابراین حتماً ناهم8که گراف  با توجه به این

  کم چند یال دارد؟ این گراف دست. بیش از یک دور داردهفت ي  بند از مرتبه گرافی هم: 2تست 
  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

  

  :طورکلی به.  یاله دور ندارند6 رأس و 7بند  هاي هم اما گراف. باشد  یال داشته6کم  بند باشد باید دست  اگر گراف بخواهد هم،خب
  


