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BAΣΙKEΣ ENNOIEΣ

1.1 Eιoαγωγτi - oριoμoC

Πoλλιi πραxτνx6. πρoβλτjματα χαι χαταστιiαειq τηq xαθημeριν{q ζωfq μπo-
ρoιiν να περιγραφo6ν με τη βo{θεια eν6q διαγριiμματoζ απoτελo6μενoυ απ6
6να oιiνoλo oημε(ων xαι 6να o6νoλo γραμμιilν πoυ να ενι1rνoυν oυγxεxριμ6-
να ζειiγη oημεiων. Για παρ<iδειγμα, xciλλιoτα θα μπoρorioε τα oημε(α'να
ε(ναι πρ6oωπα χαι oι γραμμ6q να oυμβoλiζoυν ζε6γη φ(λων, { θα μπoρo6-
σε τα σημε(α να εiναι υπoλoγιoτιiζ χαι oι ΥPαμμ6ζ να αντιπρoσωπειjoυν τιq
αντ(oτoιxεg xαλωδιιioε.ιq, }i τ6λog θα μπoρoιioε τα oημε(α να oυμβoλ(ζoυν
π6λειq xαι oι Υραμμ6t τo oδιx6 δixτυo, xλπ xλπ. H μαΘηματιxfi αφαiρε-
oη xαταoτciσεων χαι πρoβλημιiτων τ6τoιoυ ε(δoυq oδηγε( oτη 6rνo,o τoυ
γριiφoυ.

Γριiφoq { γρ,iφημα (graph) ε(ναι μiα δoμ{ πoυ απoτελε(ται απ6 ιjνα
o6νoλo xoρυφ<ilν (vertices) r] x6μβων (ncldes) { oημεfων (points) πoυ
oυνδ6oνται μεταξ6 τoυζ με 6να o6νoλo αxμιilν (edges) f γραμμιilν (Ιines).
Γενιxd, 6ναq γρ<iφιlg oυμβoλiζεταt ωζ G (v, Ε) fi G =(V, Ε) fi (V (G), E (G)),
6πoυ φυoιx&' V xαυ .Ε atναt τα o6νoλα των xoρυφι6ν χαι των αxμιirν α-
ντ(oτoι1α. To πλ{θoq των xoρι.lφcilν (αντfoτoιχα, των αxμti,ν) εν6q γρd-
φoυ oυμβoλ(ζεταt 1ιε τι=|V| (αντ(oτoι1α, μ.ε m:|Ε|) xαι oνoμdζεται τιiξη
(order) (αντioτoι1α, μ6γεΘoq (size) ) τoυ γριiφoυ' Aν oι αριθμoi αυτoi εi-
ναι πε)τερασμ6νoι, τ6τe xαυ o γρ&φoq λ6γεται πeπεραoψ€νoq (finite) xαι
oυμβoλfζεται με (p, q) il (",,nτ), αλλιιi,q λ6γεται ιiπειρoq (infinite). Aν



Bαoιx€q dννoιεq

n:0 o γPdφoζ oνoμciζεται xεν6g (empty), ενιir αν n=L o Υρdφog oνo-

μιtζεται αo'ιiμαντoq (trivial). Bαρ6τητα 6xoυν oι μη αofμαντoι γρdφoι
με n > 1. Mηδενιx6q (null) oνoμciζεται 6ναq γριiφog αν rn:O χαι συμ-

βoλiζεται με 1r" (6πoυ β6βαLα τo n > 0 δηλιi,νει τo πλτiθoζ των χoρυ-

φιlr). Στo Σx{μα 1.1 παρoυoιdζeται 6ναq πεπεραoμ6νoq γρdφoq G με
τ&ξη 4 xoρυφιilν, v(G) : {ur,o"'υ3)υ4}1xαι μ6γεθo9 5 αxμιilν, Ε(G) :
{(r', o z),, (o',, o n), (o', o 

"), 
(o 

", 
u n), ( υe, υη ) } .

1)4

Σxfμα 1.1: Παρciδειγμα πεπεραoμ6νoυ γρciφoυ.

Kdθε αxμ{ πρooδιoρiζεται απ6 δι1o xoρυφ6g πoυ oνoμdζoνται τερματιxοt
oημε(α (end points). Αu η αχμ}i e €,yeι' τα'ιι)υ ωζ τεPματtχιi oημε(α, τ6τε

η e oνoμ<iζεται πρoσπCπτoυoα (incident) oτα oημε(α urυ fi λ6γεται 6τι η
e ενιilνει (joins) τα u'υ. Ax6μη, αg oημειωθε( 6τι η αxpt1 e oυμβoλiζεται
βε (α, υ) fi (υ,u). Αντioτoι1α, oρ(ζεται 6τι τo oημεio u etναc γειτoνιx6
(adjacent) τoυ ?r, xαι αντ(oτρoφα. Στην αντ(θετη περ(πτωση, αν δηλαδf
διio oημε(α δεν ενιirνoνται, τ6τε oνoμιiζoνται μη γεtτoγιxιi { ανεξιiρτητα
(independent).

H γειτoνιιi (ιleighborhood) μiαg xoρυφτiq υ' N(υ),εiναι τo oriνoλo των
xoρυφιilν πoυ oρ(ζεται απ6 τη oγ'6,oη:

If (υ) : {u e v(G)|(υ,,u) e Ε(G)}

BαΘμ66 (degree) { oΘ6νoq (valency) μ(αq xoρυφfq υ λ6γεταιτo πλ{θοq των
αxμιilν πoυ πρooπ(πτoυν στην χoρυφi1 υ xα'' oυμβoλiζεται με d(υ). Δηλαδr]
ιox$oι: d(υ)-|N(υ)l. Ιvtu d(G) (αντioτoιχα, D(G)) oυμβoλ(ζεται o ελιixι-
oτοq (αντioτolχα''o μ€γιατoq) βαθμ6q των xoρυφιilν τoυ γριiφoυ G. Στo
Υρdφo τoυ Σx{ματoq 1.1 ιox$ει: d(G)=z, D(G)=3. Αν για x&πoι'α xoρυφ{
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Σxτjμo 1.2: Tαxτιxoi γριiφoι βαθμo6 k:0,L,2,3'4,5 xαι τ<iξηq n=$'

ιo16ει d(υ):6 fi d,(υ):1, η xoρυφ{ oνoμdζεται απoμoνωμdνη (isolated) {
εxxρεμf1q (pendant) αντioτoι1α.

Tαxτιx6g (regular) βαθμoιi k λ6γεται 6ναq γρdφoq αν xιiθε xoρυφ{ τoυ

6xει τoν (διo βαθμ6 ,t. Στo Σx{μ" 1.2 παρoυoι<iζoνται oι ταχτιxo( γριiφoι
.,iξηs n=6 xα, βαθμo6 k=0, |, 2, 3, 4 xαι 5. Ιδια(τερη ιατoριx{/θεωρη-

τιxf oημαo(α 61oυν oι ταxτιxo( γρ<iφoι πoυ σχηματ(ζoνται με τιζ xoρυφ6q

xαι τιζ αχμ6q των xανoνιxciν oτερειilν: τετρdεδρo, x6βoq, oxτ<iεδρo, δω-

δεxdεδρo xαι ευxoo&εδρo. oι γρtiφoι αυτo(, πoυ oνoμιiζoνται πλατωνιxoi

(platonic), εμφανiζoνται στo Σxiμo 1.3. Eπ(oηq, αημειιi>νoται 6τι xιiθε τα-

,.,.raq ,j*φλi βαθμoιi k:2 oνav&ζεται x'..lxλιx6q γριiφog (circuit graph)

xo,. oυμβoλiζr-o, Ψe Cn (δεq Σx{μα 1.4), ενιil xdθo ταxτιx6q γριiφoq βαθ-

μo6 ,k:3 oνoμd'ζεται xυpux6g (cubic). 'Eτoι τρειq απ6 τoυq γρ<iφoυg τoυ

Σxf1ματoq 1.3 εiναι xυβιxoi.
.Eoτω 6τι τo o6νoλo των xoρυφιirν v(G) απoτελeiται απ6 l ανεξιiρ-

'τητα μεταξιi τoυq υπoo6νoλα Vι,Vz,"',V1, ενι5 δrio xoρυφ6s u xαL υ ενdι'

νoνται μ6νo αν ανfxoυν oτo (διo υπoo6νoλo. Στην περ(πτωoη αυτf, oι

υπoγριiφ oι G (Vr), G (V"), ..', G (u) oν oμdζoνται oυνδε δεμ6νεq oυν ιατιiloεq

(connecied components). 'Eναg γPιiφoq oνoμdζεται oυνδeδεμ6νog { αυνε-

,"ιr6q (connected) αν 6xει μ6νo μ(α oυνδεδεμ6νη oυνιoτιiloα. 'Eναq γρ<i-

φoq λ6γε.αι oυνδεδεμ€νoq xατri ελιi1ιoτo τρ6πo (minimally connected)
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Σxflμo 1.3: Πλατωνιxo( ταχτιxoi γρ<iφoι.

αν η διαγραφ{ μ(αg μ6νo αxμf1q τoν απoσυνδ6ει xαι δημιoυργεi oυνιoτιirαog.

ΙΙ oειριi (rank) εν6q γριiφoυ αυμβoλiζεται με r. xαι ιoo6ται με τη διαφoριi

τηq τdξηq τoυ μεioν τo πλ{θoq των συνιστωoιilν τoυ γροiφoυ. Δηλαδ{, ιoxιleι

η ox6oη:
r = n-k

H μηδενιx6τητα (nullity) { xυxλωματιx6q αριΘμ69 (cyclomatic number)

εν6q γρ<iφoυ oυμβoλiζεται με μ xαι ιooιiται με τη διαφoριi τoυ μεγ6θoυζ τoυ

με(oν τη αειρd τoυ γριiφoυ. Ιoxιiει δηλαδ{:

β ='m_n+k
ΙΙρoφανιiq για 6να oυνδεδεμ6νo γριiφo ιox6ει:

r - n-t χαι β: m_n*L
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Σx{μ" 1.4: Kυxλιxot γρ&φoυ Cs' Cq xαν C5.

Σx{μ" 1.5: ΙΙoλυ-γρdφoq, ι|.,ευδoγρciφoq, υπoxεiμενoq γριiφoq xαι xατευθυ-
ν6μενog τP&φoζ.

ενιi, δ6o { περιιro6τερεq αxμ6q πoυ ενιirνoυν τo iδιo ζε6γoq xoρυφιilν oνoμd-

ζoνται παριiλληλε6 (paralΙel). Ι{ιiθε γρdφoζ χωP(ζ βρ6xoυq { παρdλληλεq
αxμ6q oνoμdζεται απλ6q (siτnple), ενι6 oι αxμ6q τoυ oνoμ<iζoνται o6νδε-
oμoι (links). 'Eναg γPdφoζ με παριlλληλeq αxμ6q, αλλd 1ωρiq βρ6xoυq,
oνoμciζεται πbλυ-γριiφog (multi-graph). 'Eναg γPdφoζ πoυ περι6xε, βρ6-

xoυq oνoμιiζεται ιpευδoτP&φos (pseudograph). Aν ατ6 ζ,νατPαφo διαγρα-

φo6ν oι βρ6γoυ χαι Υια xdθε ζε6γoq xoρυφιΔν 6λεq oι παρ<iλληλεq αxμ6q

πλην μiαq, τ6τε πρox6πτεt o υπoχε(μενog (underlying) απλ6q γριiφoq. Kα-
τευΘυν6μενo6 γριiφoq (directed graph, digraph) { πρooανατoλιoμdνoq
(oriented) oνoμοiζεται 6ναq γρ<iφoc, D(V''A) πoυ απoτελεiται απ6 6να μη
xεν6 o6νoλo xoρυφ6ν V xαν ιiνα o6νoλo A ατ6 διατεταγμ6να ζε6γη xoρυ-

φιiν, πoυ oνoμciζoνται τ6ξα (λrcs). Στo Σx{μα 1.5 δ(νεται παμiδειγμα εν6q

πoλυ-γρ<iφoυ, εν6q ι}ευδoγρ&φoυ χαι τoυ αντdoτoιxoυ υπoxεiμενoυ γρd'φoυ,
xαθιiq xαι 6να παριiδειγμα xατευθυν6μενoυ γρ<iφoυ.



Διiμμo 1.1 (To λ{μμ" των xειραι}ιιilν).
To <iθρoιoμα των βαθμιilν 6λων των xoρυφιiν εν6q πεπεραoμ6νoυ γρ<iφoυ
G(V' Ε) εiναι διπλcioιo τoυ πλl1θoυq των αxμcirν:

Σ a(r) : 2lΕl
Yuev

Απ6δειξη.
Aρxei να θεωρηθε i 6τι xdΘε αxμf oυνειqφ6ρει oτo ιiθρoιoμα xατ& 1για xιiθε
μ(α απ6 τιg xoρυφ6q 6πoυ πρooπ(πτει.

Π6ριoμα 1.L.
Σε 6ναν ταxτιxd τP&φo G(v'Β) βαθμo6 k ιoγ$eι n o16oη:

|V|xk = 2x|Β|

Aπ6δειξη.
Mε βdoη τo Λfμμα 1.1. Απ6 τo π6ριoμα αυτ6 εiναι πρoφαν69 6τι δεν υπιiρ-
χoυν ταχτιχot γρ&'φoυ τdξηs περιττ{s xαι βαθμoι1 περιττo6. tr

'Eoτω xαι πdλι 6ναq γρ<iφoζ G με n xoρνφ6,9 xαL rn αxμ6g. Γραμμιx6q
Υpοiφog (linear graph) Ζ(G) τoυ γρdφoυ G oνoμ<iζεται 6να9 γρd'φog μe m
xoρυφ6g, μ(α για xιiθε αxμ{ τoυ G, ενιi, δrio xoρυφ6q τoυ ε(ναι γειτoνιx6q
αν oι αντioτoιχεζ αxμ6q τoυ G πρ6oxεινταt στην (δια xoρυφ{.

Π6ριoμα 1.2.
To πλτ]θog των αxμιiν τoυ γραμμιxoιi γριiφoυ L(G) υoo'3ται με:

tE(L(G))l
d(o)"

( 1.1)

1τ-
,l /'o Yu€v

-Tn

Aπ6δειξη.
Mε βιioη τo Λ{μμα

|E(Ι'(G))| = Σ
ΥυeV

d(υ) (d(υ) _ 1) 
- l r e,@))2' moZιo νu€v

1.1 πρox6πτ

( 'y,) :
ει oτι:

Σ
ΥυeV

tr

Θε<iρημα 1-.1.

To πλ{θoq των xoρυφtiν περιττo6 βαθμoι1 εν6q πεπεραoμ6νoυ Υριiφ<lυ εiναι
<iρτιog αριΘμ6q.



Aπ6δειξη.
To δεξι6 ox6λog τηq Σ16oηq 1.1 εiναι riρτιo. Για τo αριoτερ6 ox6λoq τηg

ox6αηq αυτ{s συνεισφ6Poυν oι χoρυφ6q μe <iρτιo βαΘμ6 χαι oι xoρυφι6g με
περιττ6 βαΘμ6. H oυνoιoφoρ<i των πρdrτων ε(ναι dρτιoq αριΘμ69, ιiρα dρτιoq

αριθμ6q ε(ναι xαι η συνεισφoριi τηq δειiτερηζ χατηγoρ(αq. Aπ6 τoν τελευταio

oυλλoγιoμ6 πPoχιiπτει η αλ{θεια τoυ θεωρ{ματoq' t]

ΔX
Σxriμo 1.6: Πλτjρειq γρdφoι τ<iξηs απ6 n:L γι6aρι n:6'

.Eναq απλ6q ΥPιiΨoq, τoυ oπo(oυ ενιiνoνται δ6o oπoιεoδ{πoτε xoρυφ6q

oνoμιiζεται πλtρηq (complete) f1 γενιx6q (universal) xαι oυμβoλiζεται με

Ι(,. Στo Σx{μ" 1.6 παρoυoιιiζoνται oι πλτjρειg γριiφoι τ,iξηc απ6 n:t ν6xPι
,r:6. Πρoφor,i,q, o Κn etναυ ταxτιx6g τρdφoζ βαθμo6 n-1. 'Bναq γρ<iφoq

ono.rλo'0μrνoq απ6 rn oυνιoτι6oεq τιiπoυ 1(, oυμβoλ(ζεται με rnΚ" (δeq

Σxiμo t.zτ1. Kλ(xα (cΙique) εν6q γριiφoν G, H , ε(ναι 6να9 υπoγρdφoq τoυ

G πo, απoτελεiται απ6 6να o6νoλo xoρυφιilν S e v 6τoι ιiroτε o γρ&φog

Ιl.(S) να ε(ναι πλfρηq. AριΘμ6q τηg xλixαq (clique number) λ6γεται η

τιiξη τηq xλixαg, xαι oυμβoλ(ζεται με ω'

Θειilρημα 1.2.
To πi{θoq των αxμ<irν εν6q πλ{ρoυg γριiφoυ Ι{n etνα'':

n(n-1) l2
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Aπ6δειξη.
Aρxε( να Θεωρηθε( 6τι oε xdΘε xoρυφ{ πρooπiπτoυν z-1 αxμt'g xαι 6τι xdΘa
αxμτj υπoλoγiζεται δ6o φoρ6q.

Θειi,ρημα 1.3.
Για 6ναν απλ6 γρdφo G pe n xoρυφ6g, m αxμθ,q xαι ft oυνιoτι6oεq ιox6ει η
o16oη:

n_kζmζ(n_k)("_k+L)l2
Aπ6δειξη.
Αριατερ6 αx6λoq. Θα 1ρηoιμoπoιηθε( επαγωγτj με βdoη τo πλ{Θoq των αχ-
μιi,ν. Aν o G siναι μηδενιx6q (,*:0), τ6τε η αλfθεια ε(ναι πρoφαν{q. Xωρiq
βλdβη τηq γενιx6τηταζ αζ υπoθ6ooυμε 6τι o G περι6xει τoν oλd1ιoτo δυνατ6
αριθμ6 αxμιilν πι6, €τoυ ιΔoτε η αφα(ρooη μ(αg αxμt]g να αυξ<iνει τo πλ{θoq
των συνιστωoιilν xατιi μiα. Mε β<ioη την υπ6θεoη τηζ επαγωγ{q πρox$πτει:
mo _ \ ) n _ (/s + 1) απ6 6πoυ oυνεπdγεται 6τu mg) n_k.

Δεξι6 ox6λog. 'Eατω 6τι xdθε oυνιoτιiloα 6yει n; ) 1 xoρυφ6q (6πoυ
L < i <,t). 'Eτoι ια1ι1ει:

Σ"': TL}Σ(",_1): n_k

Mε ιiι}ωoη oτo τετρdγωνo χαι xατιiλληλη dλγεβρα πρoxιiπτει η ανιooΤo6τη-
τα:

k

Σ nn' < n2 _ (k_t)(zn_k)
i=7

(1.2)

Aπ6 τo πρoηγo6μενo θεtilρημα ε(ναι γνωoτ6 6τι τo μ6γιατo πλτjθoq αxμιilν
oτην f-ooτ{ oυνιoτιioα' εiναι n;(n;-l)/2. Συνεπιilq:

1k1k
m ζ ;Σ ("' _ Ι) τι; - oΣ "n" 

_ nl2t i=r " i--1

Xρηoιμoπoιιilγταq τη Σx6οη Ι.2 xαι με xατιiλληλη ιiλγεβρα πρoxιiπτει τo
θε<ilρημα. l

Π6ριoμα 1.3.
Ι(dθε απλ6ζ τP&φoζ ve n xo1νφ'6q xαι τoυλd1ιoτoν (n_1)(n-2)l2 αx;ι(;c,

εiναι oυνδεδεμ6νoq. Γ]
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Aπ6δειξη.
Mε βιioη τo Θειirρημα 1.3. Στo Kεφciλαιo 3 τo 6ριo αυτ6 θα περιoριoΘεi

πeριoo6τερo (δεq Θειilρημα 3.2). t]

K&θε αxμ{ e eν69 γριiφoυ μπoρεi να χαPαxτηρiζεται απ6 6ναν αριθμ6

πoυ oνoμ<iζεται β<iρog (weight) xαι oυμβoλiζεται με rr(e)' Στην περlπτωoη

αυτf1 o Υρζtφoζ oνoμdζεται ζυγιoμ€νoq (weighted)' To βιiρoq εν6q γρ<iφoυ

ιoo6ται με τo ιiθρoισμα των βαριilν των αxμιilν τoυ'

Eiναι, επioηc, δυνατ6ν oι xoρυφ6q { oι αxμ6q εν6q γρciφoυ να χαρα-

xτηρ(ζoνται απ6 6να μoναδιx6 6νoμα πoυ oνoμ<iζεται επtTPαφf1 fi eτtx€τα

(ιabeΙ). Διio γριiφoι με πανoμoι6τυπη γραφιxf παρ<ioταoη αλλci διαφoρετι-

,6q unr,γρoφ6q θεωρoιiνται διαφoρετιxoi' Δ6o γρdφoι G1 xαι' G2 λ6γoνται

ισoμoρφιχoi (isoπrorphic) αν υπdρxει μ(α αμφιμoνoo{μαντη αντιατoι1iα M
μe.oξj των oυν6λων V(G1) xαιV(G2),,6τoι ιiroτε αν oι χoρυφ69 uxαe υ

.iroι. γr,.orιx6q oτo γρciφo G1, τ6τe χαι oι αντ(oτoιxεg xoρυφ6q M(u) xαι

M(υ) Θα ε(ναι γειτoνιx6g oτo Υρdφo Gz. Aπ6 τoν oριoμ6 αυτ6 γ(νεται αντι-

ιηi.6 6τι δ6o ισoμoρφιχot ^γρ&.φoν μπoρεi να 6xoυν διαφoρετιx{ μoρφ{ xαι

επιγραφ6q, αλλd 6xoυν τιq iδιεq βαoιx6g δoμιx6q ιδι6τητεq. Για παρ<iδειγμα,

o, γρ,iφr, τoυ Σxf ματ oc 1'.7 εiναι ιooμo ρφυxot. Δ6o γριiφo υ G1 xαν G2 }'€,-

γorioι,'iooι (equal) αν V(G1):v(Gz) xαυ E(G1)=ι(Gz)' Πρoφανιi'q, δ6o

iooι γριiφoι ε(ναι xαι ισoμoρφιχo(, αλλ<i τo αντ(oτρoφo δεν ιo1'5ει'

Σxiμo 1.7: Δrjo ισoμoρφιχoi γριiφoι'

H ε6ρεoη τoυ oυνoλιxo$ πλ{θoυq των γρ<iφων πoυ 61oυν. μiα oυγxεxρι-

μ6rη ιδιjτητα λ6γεται μ€τρηοη (counting) f απαρiΘμηoη (enumeration)'

bι, δ6o παραxciτω πρoτcioειq εξυπηρετoιiν τo oxoπ6 αυτ6'

Θειilρημα 1.4.
To oυuoλ,x6 πλ{Θoq των απλtlν γροtφων με επιγραφ6q πoυ 6xoυν n xoρνφ6q
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'ιxαL m αχμεζ ειναι:
( 

"@ - 1)12

ι-
Aπ6δειξη.
Aφ{νεται ωq ιioxηoη στoν αναγγιΔoτη.

Π6ριoμα 1'.4,

To oυνoλιx6 πλfθoq των απλιirν γρ<iφων με επιγραφ6q xαι

I

n xoρυφ6q εiναι:

2n(n-1)/2

Aπ6δειξη.
Mε βιiαη τo Θειi,ρημα L'4 xαυ δεx6μενoι 6τι o αριθμ6q m xν^ια(νεται απ6
0 ω9 n(n_1')12. To π6ριoμα πρoxιiπτει χρησιμoπoιιirνταq την ταυτ6τητα:

,f=. ( 1) ='r tr

.'Eναq γρciφoc fy' απoτeλε( υπoγριiφo (subgraph) εν69 ιiλλoυ τρdφoν G,
αν ιo16oι v(H) e v(G)' Ε(ΙΙ) Ξ Ε(G)' χαι τα τερματιxd oημεiα oπotασ-
δfπoτε αχβf}c τoυ B(,t/) αν{xoυν oιoV(H)' Στην περiπτωoη αυτ{ λ6με 6τι
o γρdφoq G περυ€γει (contains) τo γριiφo H fi 6τν eiναι 6ναq υπεργρ<iφoq
(supergraph) τoυ l1. Πρoφανιilq, o πλf}ρηζ γρdφoζ Κn'6ye'' n υπoγρciφoυq
ισoμoρφtχoriq πρoq τo γριiφo Ι(n_l'Αν o γρ<iφog H εtναν υπoγρ<lφoq τoυ

G xαι ιo1ιiει v(H)=v(G), τ6τε o γριiφoq H oνop'dζεται ζευγν6ων υπo-

τPdφoζ (spanning subgraph) τoυ G τ] παριiγoνταq (factor) τoυ γριiφoυ
G.

Aν Vι εiναι 6να υπoo6νoλo τoυ V(G), τ6τε oνoμdζεται επηρεαομdνoq
απ6τo o6νoλo V'l (induced byV') o υπoγριiφo9 H,πoν taαV(H):Vι,eνd>
τo o$νoλo των αxμιirν τoυ απoτελεiται απ6 τιq αxμ6q τoυ G πoυ πρooπiπτoυν
oε δ6o xoρυφ6q τoυ V'. Kατιi παρ6μoιo τρ6πo oρ(ζεται 6ναq υπoγρ&.φoc, H
ωζ επηPεασμ6νoq απ6 6να o6νoλo.E/ (induced by E'),6πoν ΕιC Ε,αν
Ε(H):Ει, ενιir τo oιiνoλo των xoρυφιilν τoυ απoτελεiται απ6 τιq xoρυφ6q

πoυ oυνδ6oνται απ6 τιq αxμ6g τoν Ει' Στo Σxrjμα 1.8α παρoυαιdζεται 6ναq

γρ<iφoq G, oτo Σx{μ" 1.8β 6ναq ζευγν6ων υπoγρciφoq, ενιi: o γρ<iφoq τoυ

Σ1f1ματoq 1.8γ δεν εiναι υπoγριiφoq τoυ G. oι υπ6λoιπoι γρ&φoν τoυ ox{-

ματoζ ε(ναι γν{oιoι υπoγρdφot τoυ G. 'Eτoι, o υπoγριiφoq τoυ Σx{ματog
1.8δ μπoρεi να Θεωρηθεi επηρεαoμ6νoq εiτε απ6 i,να o6νoλo V ekε ατ6 6,να


