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Алғы сөз

Графтар теориясы туралы алғашқы еңбекті Леонард Эйлер 
1773 жылы жазған, бірақ «граф» ұғымын 1936 жылы тұңғыш рет 
венгр математигі Денеш Кениг енгізген.

Зерттеліп отырған жазықтағы жүйенің, үдерістердің, 
құбылыстардың кез келген көрнекті кескіні кең мағынадағы 
графикалық көрініс болып табылады. Оларға аймақтың жос-
пар-картасымен сипаттамасын, үдерістердің блок-схемаларын, 
диаграммаларын жəне т.б. байланысты сызбаларын, суреттерін, 
кескіндерді жатқызуға болады. Мұндай бейнелеулер түрлі 
өзара байланыстарды, өзара шарттылық өрнекті түрде, яғни 
объектілердің топологиялық (кеңістіктік) орналасуын, үдеріс-
тер мен құбылыстардың хронологиялық (уақыт бойынша) 
қатысын, логикалық, құрылымдық жəне басқа да байланыстарын 
көрсетеді.

Графтар теориясы – графтардың қасиетін оқытатын дискретті 
математиканың бір бөліміне жатады. Графтар теориясының 
практикалық мүмкіндіктері өте зор. Түрлі білім салаларында, 
мысалы психология, химия, электротехника, сонымен қатар көлік 
тасымалдауда, басқаруда, сауда-саттықта жəне білім беруді жос-
парлауда туындайтын кейбір проблемалар графтар теориясының 
мəселесі ретінде қалыптасуы мүмкін. Осы жағдайларға байланыс-
ты графтар теориясы өз алдына қызықты деп қана саналмай, 
алынған нəтижелерін жинақтайтын, біліктендіретін, жалпылай-
тын жəне жан-жақты тарататын білімнің түрлі аймағындағы бас-
ты негіздерін көрсетеді.

Мысалы, графтар теориясы геоақпараттық жүйелерде де 
қолданылады. Жаңадан жоспарланған немесе салынған үйді 
қайта жоспарлауда, құрылыстарда, нысандарда жəне т.б. ол 
төбелері ретінде қарастырылса, олардың жолдарының бірігуін, 
инженерлік желілер, электротасымалдау желілері жəне т.б. – оның 
қабырғасы ретінде қарастырылады. Сондай-ақ, ең қысқа айналу 
жолын немесе ең жақын азық-түлік дүкенін табу сияқты граф-
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тардан шығатын түрлі есептеулерді қолдану тиімді бағдарларды 
жоспарлауға мүмкіндік береді.

Соңғы жылдары математиканың сандық құрылғыларға, 
сандық байланыс пен сандық есептеу машиналарына қатысы бар 
бөлімдері ерекше маңызға ие болуда. Осы пəндерді оқытудың 
негізін үздіксіз физикалық модельдерді талдаудың классикалық 
əдістерімен қатар, дискретті математиканың əр алуан модельдерін 
зерттеудің алгебралық, логикалық жəне комбинаторлық əдістері 
құрап отыр.

Дискретті математиканың тармағы – графтар теориясының 
танымалдығы едəуір өсті. Графтар əртүрлі атаулар мен көптеген 
салаларда кездеседі: азаматтық құрылыста – «құрылым», электро-
никада – «желі», социология мен экономикада – «социограмма», 
химияда – «молекулярлық құрылым», «жол карталары», электр 
немесе газ тарату желілері жəне т.с.с.

Компьютерлік химия графтар теориясын қолдануға негіз-
делген химия ғылымының салыстырмалы түрде жас саласы бо-
лып табылады.

Графтар теориясы хемоинформатиканың математикалық 
негізін құрап отыр, ол көмірсутектердің жəне басқа органикалық 
қосылыстардың теориялық жағынан ықтимал изомерлерінің са-
нын дəл анықтауға мүмкіндік береді.

Басқатырғыштар мен ойындарды, атап айтқанда, кенигсберг 
көпірлері, Гамильтон ойыны сияқты есептерді шешу кезінде пай-
да болған графтар теориясы үлкен жəне күрделі жүйелерді зерт-
теуде туындайтын көптеген мəселелерді зерттеудің жəне шешудің 
қуатты құралына айналды. Есептеу техникасы, ақпараттық 
жүйелер жəне сандық байланыс жүйелері мен айналысатын ма-
мандар үшін графтар теориясы аталған саладағы ұғымдарды 
бейнелеудің ыңғайлы тілі болып табылады; графтар теориясының 
нəтижелерінің көпшілігі графтар қолданылатын есептермен 
тікелей байланыста болады.

Графтар теориясы техникалық, əрі программалық үлкен 
жүйелерді құрылымдау кезінде пайда болатын оптимизациялау 
есебін зерттеуде кең қолданысқа ие болды. Осы зерттеулер аясын-
да көптеген бұрын белгісіз болған теориялық-графтық ұғымдар 
жасалынды. Графтар теориясы тиімді алгоритмдер құруға жəне 
олардың күрделілігін талдауға арналған жобалау саласындағы 
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мамандар үшін үлкен қызығушылық туғызды. Графтар 
теориясының аппаратын пайдалану кескіндердің құрылымдық 
жобалау алгоритмдерін жасауға елеулі ықпал етті.

Практикалық кескіндерді, атап айтқанда тарату желілерін, 
байланыс жүйелерін тікелей жəне егжей-тегжейлі бейнелеу 
үлкен өлшемді графтарға алып келеді, олардың ойдағыдай тал-
дануы алгоритмдердің тиімділігіне де, компьютерлік техниканың 
мүмкіндіктеріне де теңдей дəрежеде тəуелді болады. Сондықтан 
да қазіргі уақытта басты назар графтарды талдаудың компьютерлік 
алгоритмдерін жасауға жəне сипаттауға аударылып отыр. Мыса-
лы, кез келген ғаламтор ресурсының құрылымын бағытталған 
граф көмегімен моделдеуге болады. Ғаламтор желісінің өзі де 
граф болып саналады.

Бұл оқулықты қарастырғанда бастапқыда əр түрлі көзқарас 
туындағанымен, бірақ жастардың болашақ қызметіне жарай-
тын көп мəліметтер алатындығын байқауымызға болады. Ол 
қызметтерге алгоритмдерді құру мен зерттеуді де айтсақ бола-
ды (ол «computer science» жəне «информатика» терминдерін 
қамтитын бір бөлімі болып табылады).  Бұл облыстағы жұмыстар 
арнайы математикалық білім мен компьютерлік программалар 
жасауға байланысты қойылған мəселелер туралы білуді қажет 
етеді. Бірақ ол математика мен программалауға əкелмейді. Оның 
рөлін ғылым мен өндіріске қатысты технологиялық рөлімен 
салыстыруға болады. Оқулықта берілген мəліметтерді дискерттік 
математиканың жалпы курсында да пайдалануға болады. Негізгі 
берілген мəліметтер информатика мамандығының магистрант-
тары оқитын «Алгоритм жəне оның қиындықтары» атты пəннің 
бағдарламасымен сəйкес жасалынған.
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1. ГРАФТАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ

Графтар ғылым мен практиканың түрлі салаларындағы 
математикалық модельдердің маңызды элементтері болып са-
налады. Графтың көмегімен автоматика, электроника, физи-
ка, химия жəне т.б. сияқты білім аймақтарында жинақталған 
мəселелерді шешуді жеңілдетуге болады. Графтың көмегімен 
жол, газ құбырлары, жылу жəне электр желілерінің сұлбалары 
бейнеленеді. Сонымен қатар графтар математикалық жəне 
экономикалық есептерді шешуде үлкен көмек көрсетеді.

1.1. Граф жəне оның түрлері

Бөлімімізді графтар теориясының негізгі ұғымдарынан 
бастайық. Осы ұғымдарға негізделген бірнеше нəтижелерді 
келтірейік.

Граф анықтамасын қарапайым сөзбен түсіндірсек ол нүктелер 
жиынынан (графтың төбелері) тұратын жəне осы нүктелер жиы-
нын қосатын түзу немесе қисық кесінділерден (граф қабырғалары) 
тұратын сұлбаны айтамыз. Граф G=(V, E) екі жиыннан, яғни 
шекті жиындар элементтерінен тұрады. Бұл жерде G – граф, ал 
V – графтың төбелері, E – графтың қабырғалары деп аламыз.

а� ә� б� в�

1.1-сурет
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Графтар, негізінен, геометриялық фигура түрінде бейнеленеді, 
сондықтан графтың төбелері нүкте арқылы, қабырғалары нүкте-
лерді бір-бірімен қосатын сызықтар арқылы бейнеленеді (1.1-сурет).

Графтың шеткі төбелері бірдей болса, онда барлық қабырға-
лары параллель болып табылады. Ал, егер қабырғасының басы 
мен соңы бір төбеде орналасса (1.1 а-суретте), онда оны ілмек 
деп атаймыз. Жалпы айтқанда, ілмектің бағыты болмайды. 
Бірақ бағытталған графтарды аралас графтардан ажырату үшін 
бағытталған графтарда ілмектің бағыты көрсетіледі.

Ілмек – бұл бастапқы жəне шеткі доғаның бір-бірмен сəйкес-
тенуі.

Ілмексіз жəне параллель қабырғасыз графтар қарапайым граф 
деп аталады. Графтың төбелерінің жиыны n элементтен тұратын 
болса, онда G  граф n-ретті граф болады.

Қабырғалары жоқ графтар бос граф деп аталады (1.1 в-сурет). 
Ал, егер графтың төбелері жоқ болса (онда əрине қабырғалары да 
жоқ), онда мұндай граф нөл-граф деп аталады.

Графикалық графтар диаграмма түрінде де берілуі мүмкін, 
онда төбелері нүктемен немесе дөңгелекпен, ал қабырғалары 
сəйкес қабырға төбелерінің шеттеріндегі нүктелер немесе дөң-
гелектерді қосатын сызық кесінділермен бейнеленеді (1.1 а, 
ə-сурет).

Графтарды суретте немесе сұлбада бейнелегенде кесінділері 
түзу сызық немесе қисық сызық түрінде, ал кесінділердің 
ұзындықтары мен нүктелердің арақашықтықтары əртүрлі түрде 
берілуі мүмкін. Əрбір қабырға жұптасқан төбелер арқылы 
анықталады. Егер графтың қабырғалары реттеліп жұптасқан 
төбелер арқылы анықталса, онда G бағытталған граф 
(сызықтары доға түрінде болады) деп аталады. Кері жағдайда, 
оны G бағытталмаған граф (сызықтарының бəрі қабырғасы бо-
лып табылады) деп атаймыз.

Егер графтың əртүрлі екі төбесі бір-бірімен тек қана бір 
қабырға арқылы қосылған болса, онда ол толық граф деп атала-
ды. Əртүрлі төбелерінің əрбір жұбы көршілес болатын қарапайым 
графты толық граф деп те атауымызға болады. n төбесі бар 

толық граф ( 1)
2

n n−  қабырғадан тұрады жəне Kn 
деп белгіленеді 

(1.2-сурет). n – 1  дəрежелі граф тұрақты граф болып табылады. 
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Графтың толық болуы немесе болмауы оның жалпы сипаттама-
сына байланысты болады.

К ��� К �� 1

1.2-сурет

Графтың төбелерінің əрбір жұбы бір бағытталған қабырғамен 
дəл қосылған болса, ондай графтарды толық бағытталған граф деп 
атаймыз. Егер толық бағытталған графтың əрбір қабырғасында 
көрсетілген бағыттарын алып тастасақ, онда ол бағытталмаған 
қабырғалары бар толық графқа айналады.

Графтың төбелері бір-бірінен олардың қанша қабырғаға 
жататындығына байланысты ажыратылады.

Егер графтың қабырғасының ұштарының орналасу реті еске-
рілмейтін болса, онда оны бағытталмаған қабырға деп атайды.

Егер графтың қабырғасының ұштарының орналасу реті 
ескерілетін болса, онда оны бағытталған қабырға деп атайды. 
Бұл жағдайда g(xi, xj) қабырғасының басы xi төбесі,  ал соңы xj 
төбесі деп аталады.

Бағытталған қабырға графтың доғасы деп те аталады.
Егер графта бағытталған жəне бағытталмаған да қабырғалар 

бар болса, онда оны аралас граф деп атайды.
G(X) графындағы əрбір қабырғаның бағытын қарама-қарсыға 

(керіге) өзгерту арқылы оған кері граф G-1(X) аламыз. Яғни, əрбір 
бағытталған графқа кері граф бар.

Бағытталмаған толық граф деп кез келген xi, xj О X (i≠j)    
үшін қабырғалары əртүрлі g(xi, xj) жұптары болатын U(X) графын 
атайды (1.3-сурет).

x1

x4
x3

x2

x3
x1

x2

1.3-сурет 
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Кез келген екі төбесі бірнеше қабырғалармен немесе 
доғалармен қосылған графты мультиграф деп атайды.

       

1.4-сурет  

1.4-суретте бағытталмаған жəне бағытталған мультиграфтар 
берілген.

Қабырғалары G(X) графымен бірге толық U(X) графын беретін 
Gk(X) графын G(X)-тің толықтаушы граф деп атайды.

Графтағы барлық қабырғалары əр түрлі болатын жолдың 
бағытын тізбек деп атаймыз. Егер графтың барлық төбелері 
(сонымен қатар қабырғалары) əр түрлі болса, ондай тізбекті 
қарапайым тізбек деп атаймыз.

Тұйықталған тізбекті цикл деп атаймыз. Бір төбеден басталып 
жəне сол төбемен аяқталатын бірден кем емес қарапайым жол 
ұзындығын бағытталған графтағы цикл дейміз.

1.2. Графтар матрицасы

Графтың түрлі тəсілдермен берілетіндігін біз жақсы білеміз. 
Соның ішіндегі ыңғайлысы деп графтың матрица түрінде берілуін 
айтуымызға болады. Графтар матрицасы əр алуан түрде болады, 
бірақ ережеге сəйкес олардың бəрі графтардың негізгі қасиеттерін 
толық сипаттайды. Графтардың матрицалық түрде  берілуі графты 
кез келген қиындық дəрежесіне қарамастан, жеткілікті жағдайда 
көрнекті етіп береді. Сонымен қатар, ең маңыздысы, графтар 
теориясының терминдерінде көрсетілгендей, графты матрица 
түрінде сипаттау ақпаратты өңдеу үдерісін автоматтандыруға 
мүмкіндік береді, яғни кез келген графтар матрицасын компью-
терге енгізуімізге болады.

Біз n жолдан жəне m бағанадан тұратын матрица тұрғызайық. 
Матрицаның əрбір жолы графтың төбелеріне, ал бағаналары 
қабырғасына сəйкес болады. Графтардың матрица түрінде 
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берілуінде олардың сыбайластық (төбесі мен қабырғасы (доғасы)) 
қатынасы немесе оқиғалық кескіні (төбесі мен қабырғасы 
(доғасы)) ескерілуі мүмкін. Енді өзімізге таныс матрицалар тура-
лы айтып өтейік.

Сыбайлас матрицалар. Бұл n ретті (n-төбелер саны) квадрат-
ты матрица, мұнда бас диагональға нөлдер қойылады (егер граф-
та ілмек болмаса), ал егер k төбесінде ілмек болса (жəне ілмектер 
саны p-ға тең), онда бас диагональда k нөмірі мен p саны тұрады). 
Егер i төбесі j төбесімен бір қабырға арқылы байланысса, онда 
сыбайлас матрицасының aij элементі 1-ге тең болады. Егер 
бұл төбелер s қабырғалармен байланысса, онда aij = s болады. 
Осыларға ұқсас түрде сыбайлас матрицалар бағытталған графтар 
мен мультиграфтар үшін де құрастырылады.

Анықтама 1. Бағытталмаған G графының төбелерінің сыбай-
лас матрицасы деп p = p(G) ( p-графтың төбелерінің саны) ретті 
A[G]=[aij] квадрат матрицасын айтамыз, мұнда aij элементі xi жəне 
xj төбелерін қосатын қабырғалар санына тең.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
x1 2 0 0 0 1 0 1 0
x2 0 0 1 0 0 1 1 0
x3 0 1 0 1 0 1 0 0

A(G) = x4 0 0 1 0 1 0 0 0
x5 1 0 0 1 0 0 0 1
x6 0 1 1 0 0 0 0 0
x7 1 1 0 0 0 0 0 0
x8 0 0 0 0 1 0 0 0

1.4-сурет

1.4-суретте G(X, E) бағытталмаған граф, ал оның оң жағында 
A(G)  төбелеріне сəйкес сыбайлас матрицасы келтірілген.

Жоғарыда айтылған анықтамадан тікелей осы түрдегі 
матрицаның негізгі қасиеттері шығады:

1. Бағытталмаған A(G) графының төбелерінің сыбайлас ма
трицасы квадратты жəне бас диагональға симметриялы бо-
лып табылады.

2.  Бүтін оң сандар мен нөл саны A(G) матрицасының элементі 
болып табылады.
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3. i-жолы бойынша (немесе i-бағанасы бойынша) A(G)  ма
трицасы элементтерінің қосындысы сəйкес δ(xi) төбелерінің 
дəрежесіне тең.

Бағытталмаған граф төбелерінің сыбайлас матрицасының 
анықтамасынан жəне оның негізгі қасиеттерінен G(X, E) графы 
мен оның A(G) матрицасы арасында кейбір ерекше сəйкестіктер 
шығады. 1.4-суретте граф төбелерінің нөмірлері көрсетілген; жа-
нында орналасқан матрица дəл осы нөмірлерге сəйкестендірілген. 
Осы суретте G(X, E) графына басқа нөмірлеуді енгізсек (мы-
салы, сағат тіліне сəйкес өлшемдерді жылжытсақ), онда A(G) 
матрицасының жеке жолдары мен бағандарының арасында ауыс-
тырулар болады. Сондықтан əрбір бағытталмаған графтар сы-
байлас матрицаның төбелері жолдар мен бағандардың орнын 
ауыстырғанға дейін тек бір ғана дəлдігі болады деп айта аламыз. 
Жəне керісінше, егер квадратты матрицаның элементтері бүтін 
оң сандар мен нөлден тұратын бас диагоналіне қатысты симме-
триялы болып, бағытталмаған граф изоморфталғанға дейін тек 
бір ғана дəлдікпен анықталса, онда матрица берілген төбелеріне 
қатысты сыбайлас матрица болып табылады.

1.4-суретте көрсетілгендей төбелерін басқаша нөмірлеп жəне 
алынған матрицамызды алдыңғы  графта көрсетілген төбелерінің 
сыбайластық матрицасымен салыстырып, басқа өз бетінше граф-
тың G(X, E) төбелерінен тұратын сыбайлас матрицаны құрайық.

Анықтама 2. G  бағытталған графының төбелеріне қатыстысы 
сыбайлас матрица деп xi төбесінен шығып xj төбесіне келетін aij 
элементтері доға санына тең болатын n-ретті (n-графтың төбелер 
саны) A(G) = [aij]  квадратты матрицасын айтамыз.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
x1 0 0 0 0 0 0 0 0
x2 0 0 0 0 0 1 0 0
x3 0 1 0 0 1 0 1 0

A(G) = x4 1 0 0 0 0 0 0 0
x5 0 0 0 0 1 1 0 0
x6 0 0 0 0 0 0 0 1
x7 0 0 0 0 0 1 0 0
x8 1 0 0 0 1 0 0 0

1.5-сурет
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1.5-суретте бағытталған G(X, E) графы көрсетілген, ал оң 
жағында оның төбелерінің сыбайластық матрицасы келтірілген. 
Анықтамадан A(G) матрицасының i-ші жолының элементтерінің 
қосындысы δ + (xi) шығысының жарты дəрежесіне тең, ал i-ші 
бағаны бойынша δ – (xi) кірісінің жарты дəрежесіне тең екендігі 
шығады. Бұл матрицаның элементтері бұрынғыдай оң бүтін сан-
дар жəне нөл саны болады. Бағытталған графтың төбелерінің 
сыбайластық матрицасы сирек жағдайларда негізгі диагональ 
бойынша симметриялы болып келеді.

Бағытталмаған графтар жағдайындағыдай, əрбір бағытталған 
граф жолдар мен бағандардың орындарына ауыстыру дəлдігіне 
дейін төбелердің сыбайластығының жалғыз матрицасына ие бо-
лады жəне керісінше элементтері – оң бүтін сандар жəне нөл саны 
болып табылатын əрбір квадратты матрица изоморфизмге дейінгі 
дəлдікпен бағытталған жалғыз графты анықтайды.

Анықтама 3. Бағытталмаған G графының инциденттік гра-
фы деп (pxq) (p жəне q – графтың төбелері мен қабырғаларының 
саны) өлшемді B(G) = [bij] матрицасын атайды, мұнда егер xi 
төбесі ej қабырғасына инцидентті болса, онда bij элементтері бірге 
тең, ал егер сəйкес төбелері мен қабырғалары инцидентті болма-
са, онда нөлге тең.

Бағытталмаған графтың инциденттік матрицасының қасиет-
тері.

1. Матрицаның i-ші жолының элементтерінің қосындысы 
δ(xi)-ге тең.

2. Матрицаның i-ші бағанының элементтерінің қосындысы 
2-ге тең.

1.5-суретте көрсетілген графтың инциденттік матрицасы 
келесі түрге ие болады:

e1 е2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10
x1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
x2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
x3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

B(G) = x4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
x5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
x6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
x7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
x8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Осы түрде берілетін матрицаларда ej=(xi,xi) ілмек нөлдерден 
жəне i-ші орында орналасқан бірліктен тұратын j-ші баған сəйкес 
келетінін айта кету қажет. ek={xm,xn} қабырғасына нөлдерден, со-
нымен қатар m жəне n-ші орындарда орналасқан екі бірліктен 
тұратын k-шы баған сəйкес келеді. Матрицаның нөлдік жолы – 
жекешеленген төбеге, ал нөлдік бағаны – ілмекке сəйкес келеді. 
Инциденттік матрицасының нөлдік бағаны ілмектің бар екендігін 
ғана көрсететінін, алайда оның қандай төбемен байланысты 
екендігін анықтауға мүмкіндік бермейтіндігін ескеру қажет.

B(G) инциденттік матрицасының жолдары арасында анық 
тəуел ділік бар екендігін айта кету керек. Бұл матрицаның əрбір 
бағаны тек қана екі бірлік элементке ие екендігін, ал ілмекке сəй-
кес келетін бағаны тек нөлдерден ғана тұратындығын ескерсек, 
онда 2 модулі бойынша барлық жолдарының қосындысы нөлге 
тең болады. Сондықтан граф туралы мəліметті жоғалтпастан B(G) 
матрицасының орнына осы матрицаның кез келген жолын сызып 
тастау арқылы алынатын B(G) матрицасын қарастырса болады (көп 
жағдайда соңғы жолы сызылып тасталады). Онымен бай ланысқан 
графтың B(G) матрицасының p жолдарының біреуі үнемі сызықты 
тəуелді болды, яғни B(G) матрицасының рангы p – 1-ден аспайды 
(B(G) матрицасының рангы тура p – 1-ге тең болады).

B(G) матрицасының бағандарының кез келген ішкі жиы-
нын бастапқы графтың E’CE қабырғаларының ішкі жиынының 
белгіленген бағандарына сəйкес келетін барлық төбелеріне ие бо-
латындай қандай да бір G’(X,E’) суграфының B’(G) инциденттік ма-
трицасы ретінде қарастырса болады (Суграф – бастапқы берілген 
графтың бірнеше қабырғасын алып тастаған соң пайда болатын 
графтың бөлігі. Граф пен суграфтың төбелерінің саны бірдей бо-
лады). B’(G) матрицасының бағандары G’(X,E’) суграфы цикл-
дерге ие болмаса, онда тек сол жағдайда ғана сызықтық тəуелсіз 
болады. Расында да қабырғаларының жиынтығы цикл құратын 
болса, онда əрбір төбе осы циклдің қабырғаларының жұп санына 
инцидентті болады. Яғни, 2 модулі бойынша сəйкес бағандардың 
қосындысы нөлдік бағанды береді, ал бұл тəуелділікті білдіреді. 
Ал егер суграфтың циклдары болмаса, онда ол əрқайсысы шеткі 
болып табылатын бір ғана қабырға инцидентті болатын кем де-
генде екі шеткі төбеге ие болады. Сондықтан сəйкес бағандардың  
2 модулі бойынша қосындысы екі бірлік элементке ие болады, 
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демек, бұл бағандардың жиынтығы тəуелсіз болып табыла-
ды. p төбесі бар байланысқан графта каркас болып табылатын 
графтың ағашын бейнелейтін циклы жоқ суграфты құрайтын p – 
1 қабырғаны бөліп алуға болады. Сондықтан инциденттік матри-
цасы кем дегенде тəуелсіз бағандарға ие болады. Сонымен қатар 
p – 1-ден артық қабырға ие болатын суграф міндетті түрде цикл-
ге ие болады, яғни инциденттік матрицасында p – 1-ден артық 
тəуелсіз бағандар болуы мүмкін емес. Осыдан байланысқан 
графтың инциденттік матрицасының тура p –1 тəуелсіз бағаны 
болатындығы шығады, сондықтан оның рангы p – 1-ге тең бола-
ды. v = p – 1 саны графтың рангысын анықтайды.

Анықтама 4. p төбеге жəне q қабырғаға ие болатын G 
бағытталған графының инциденттік матрицасы деп элементтері

1,

1,

0,

i j

ij i j

i j

егер x e догасынынбасыболса

b егер x e догасынынсоныболса

егер x e догасынаинциденттiболмаса

⎧ −
⎪

= − −⎨
⎪ −⎩

түрінде анықталатын (pxq) өлшемді B(G)=[bij] матрицасын айтады.
Төменде 4-суретте келтірілген графтың инциденттік матрица-

сы көрсетілген.

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11
x1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
x2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

B(G) = x4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
x5 0 0 0 -1 0 ±1 1 0 0 -1 0
x6 -1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0
x7 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0
x8 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1

G бағытталған графының инциденттік матрицасы келесі 
қасиеттерге ие болады.

B(G) матрицасының жолдарының қосындысы нөлдік жол бо-
лып табылады.

B(G) матрицасының кез келген жолы қалған жолдарының 
сызықтық комбинациясы болып табылады.

B(G) матрицасының рангы p – 1-ге тең.
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Анықтама 5. Егер ei жəне ej бағандары сыбайлас болса aij 
элементі бірге тең, ал керісінше жағдайда нөлге тең болатын-
дай q ретті A*(G)=[aij] квадратты матрицасын бағытталмаған G 
графының қабырғаларының сыбайластық матрицасы атайды.

1.3-суретте көрсетілген графтың қабырғаларының сыбай-
ластық матрицасы келесі түрге ие болады.

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10
e1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
e2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
e3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
e4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
e5 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

A*(G) = e6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
e7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
e8 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
e9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
e10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Бағытталмаған графтың қабырғаларының A*(G) сыбайластық 
матрицас G графының төбелерінің A(G) сыбайластық матри-
цасының қасиеттерімен бірдей қасиеттерге ие болатындығы анық. 
Сонымен, төбелерінің сыбайластық матрицасы G графының 
қабырғаларының A*(G) сыбайластық матрицасына тең болатын-
дай G* графын табуға болады.

G(X,E)→A*(G)≡A(G*)→G*.
Мұндай граф қабырғалы немесе G графына түйіндес деп 

аталады. 1.6-суретте қабырғалы граф келтірілген (1.5-суретте 
көрсетілген бағытталмаған графқа сəйкес келетін).

Бағытталмаған графтың төбелерінің жəне қабырғаларының 
сыбайластық матрицалары инциденттік матрицасынан келесі 
түрде алынуы мүмкін.

B(G) матрицасын транспонирлеу нəтижесінде алынатын ма-
трицаны BT(G) деп белгілейік. p ретті A=B(G)·BT(G)  квадрат-
ты матрицасы графтың төбелерінің сыбайластық матрицасы-
на тең болады, ал q ретті A*=BT(G)·B(G) квадратты матрицасы 
қабырғалардың сыбайластық матрицасына тең болады.
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Графтың (бағытталған графтың) қабырғаларының сыбайластық 
матрицасы арқылы графтың қабырғаларын (графтың доғаларын) 
оларға инцидентті төбелердің жұбы ретінде анықтауға болады, 
ал қабырғалары (доғалары) параллель орналасқан графтар үшін 
қабырғаларының (доғаларының) еселігін де анықтауға болады.

Алайда егер қабырғалары (доға-
лары) нөмірленген болса, оларды сы-
байластық матрицасы арқылы қал  -
пына келтіру мүмкін емес. Бұл ма ғы-
нада инциденттік матрицасы сы бай-
ластық матрицаға қарағанда кө бірек 
ақпарат бере алады, өйткені ол графтың 
қабырғалары (доғалары) туралы, соның 
ішінде  нөмірлері туралы да толық ақ-
па ратты алуға мүмкіндік береді.

Мұнда қарастырылған граф матрицалары графтар теориясын-
да үлкен рөл атқарады. Графтардың жоғарыда келтірілген матри-
цалардан басқа да матрица түрлері бар, алайда олар соншалықты 
маңызды рөл атқармайды.

1.3. Графтарға қолданылатын амалдар

Графтарға қолданылатын негізгі амалдар: біріктіру, 
қиылыстыру, сақиналық қосынды, төбесін жою, қырын жою, 
тұйықтау, тұтастыру.

Бұл амалдардың үшеуі – бинарлы, яғни екі графты қамтиды, 
ал қалған төртеуі – унарлы, яғни бір графта жүзеге асырылады.

Сонымен, G1=(X1,A1)  жəне G2=(X2,A2) графтарына амалдар 
қолдануды қарастырайық. G1=(X1,A1) графы 1.7а-суретінде, ал 
G2=(X2,A2)  графы 1.7 б-суретінде келтірілген түрге ие болсын. 
Қарастырылып отырған графтардың сыбайластық матрицалары 
сəйкесінше 1.7 в жəне 1.7 г суреттерінде көрсетілген.

Біріктіру. G1 жəне G2 графтарының бірігуі деп G3=(X1υX2,A1υA2) 
графын айтады, бұл графтың төбелерінің жиыны X1 жəне X2 
бірігуінен тұрады, ал қырларының жиыны A1 жəне A2 бірігуі бо-
лып табылады.

G1 жəне G2 графтарын біріктіру амалын G1 υ G2 деп белгілейді. 
G1 жəне G2 графтарын біріктіру нəтижесінде алынатын G3 графы 

1.6-сурет
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1.7 д-суретінде көрсетілген, ал оның сыбайластық матрицасы 1.7 
е-суретінде келтірілген.

Нəтижелік графтың сыбайластық матрицасы берілген G
1
 

жəне G
2
 графтарының матрицаларын əрбір элементтері бойынша 

логикалық қосу арқылы алынады.
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1.7-сурет

2–1127
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Қиылыстыру. G1 жəне G2 графтарының қиылысуы деп G3= 
(X1 

∩ X2, A1 
∩ A2) графын айтады, бұл графтың төбелерінің жиы-

ны G1 жəне G2 графтарының екеуіне де тиісті төбелерден тұрады. 
Графтардың G1 

∩ G2 қиылысу амалы 1.7 в-суретте көрсетілген, 
ал 1.7 г-суретінде келтірілген қиылысу амалын орындау 
нəтижесінде шығатын сыбайластық матрицасы берілген G1 жəне 
G2 графтарының сыбайластық матрицаларының əрбір элементі 
логикалық көбейту амалы арқылы алынады.

1.8-сурет
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 1.8-суретте қиылысу жəне сақиналық қосынды амалы 
көрсетілген, яғни а –G1 графы; б –G2 графы; в –G1 ∩ G2 графы; 
г – G1 ∩ G2 графының сыбайластық матрицасы; д – G1 ⊕ G2 графы; 
е – G1 ⊕ G2 графының сыбайластық матрицасы.

Сақиналық қосынды. G1⊕G2 түрінде белгіленетін G1 жəне 
G2 графтарының G3 сақиналық қосындысы –А1 ⊕ А2қырларының 
жиы нында туындайды. Басқаша айтқанда, G3 графының 
оқшауланған төбелері болмайды жəне ол тек G1-ге, я болма-
са тек G2-ге ғана тиісті, яғни екі графқа бір уақытта тиісті бол-
майтын қырлардан тұрады. G1 жəне G2 графтарының сақиналық 
қосындысы 1.8 д-суретте көрсетілген, ал нəтижелік сыбайластық 
матрицасы берілген G1 жəне G2 графтарының сыбайластық матри-
цаларын mod2 бойынша осы матрицалардың əрбір элементтерін 
логикалық қосу нəтижесінде алынады. Аталған сыбайластық ма-
трицасы 1.8 е-суретте келтірілген.

Қарастырылған үш амал коммутативті жəне көпорынды 
екендігіне оңай көз жеткізуге болады, яғни

G1 

∩

 G2=G2 

∩

 G1, 
G1 ∩ G2=G2 

∩ G1
G1 ⊕ G2=G2 

⊕
G1,G1 

∩

 G2 

∩

 G3 

∩

 G4 

∩

…, G1 ∩ G2 ∩ G3 ∩ G4 ∩… жəне т.с.с. 

Енді графтарға қолданылатын унарлы амалдарды 
қарастырайық.

Төбені жою. Егер xi – G=(X,A) графының төбесі болса, онда   
G – xi-бұл G графының X – xi төбелер жиынында туындаған ішкі 
графы болып табылады, яғни G – xi -бұл G графында xi төбесін 
жəне осы төбемен инцидентті барлық қырларды жою нəтижесінде 
пайда болатын граф. 1.9 а-суретте келтірілген графтың x3 төбесін 
жою мысалы 1.9 б-суретінде көрсетілген. Бастапқы графтың 
сыбайластық матрицасы 1а-кестесінде берілген. xi төбесін жою 
нəтижесінде шығатын нəтижелік графтың сыбайластық матри-
цасы бастапқы графтың сыбайластық матрицасының сəйкес i-ші 
жолымен, i-ші бағанын жойып, тігінен жəне көлденеңінен i +1-ші 
жолымен жəне i +1-ші бағанынан бастап осы матрицаны «сығу» 
арқылы алынады (1б-кестесі). Кейінірек граф элементтерін қайта 
белгілеуді жүзеге асырса болады.
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1.9-су рет

Графтың  қабырғасын немесе доғасын жою. Егер ai  – G 
= (X,A) графының доғасы болса, онда G – ai - бұл G графының 
одан ai доғасын жою нəтижесінде шығатын ішкі графы болып 
табылады. Ескеретін жай, ai доғасының екі ұшында орналасқан 
төбелері жойылмайды. Графтан төбелер жиынын немесе доғалар 
жиынын жою – белгіленген төбелер мен доғаларды біртіндеп 
жою арқылы анықталады. a4 жəне a7 доғаларын жою, в-суретінде 
көрсетілген. ai доғасын жою нəтижесінде шығатын графтың 
нəтижелік сыбайластық матрицасы бастапқы матрицадағы сəйкес 
элементтерді жою арқылы алынады (1 в-кесте).

1-кесте. Графтардың сыбайластық марицасы
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Тұйықтау немесе теңдестіру. G графында xi жəне xj 
төбелері жаңадан енгізілген төбемен алмастырылса, яғни 
осы төбелерге инцидентті барлық доғалар жаңадан енгізілген 
төбеге инцидентті болатындай болса, онда G графында xi 
жəне xj төбелер жұбы тұйықталады (немесе теңдестіріледі) 
дейді. Мысалы, G (1.9 а-суретте келтірілген) графы үшін x1 жəне 
x2 төбелерінің тұйықталу нəтижесі 1.9 г-суретте көрсетілген. 
xi жəне x2 төбелерін тұйықтау амалын орындау нəтижесінде 
пайда болатын матрица бастапқы матрицаның i-ші жəне j-ші 
жолдарының сəйкес элементтерімен i-ші жəне j-ші бағандарының 
сəйкес элементтерін логикалық қосу жолымен жəне матрицаны 
тігінен, сонымен қатар көлденеңінен «сығу» бойынша алынады 
(1.9 г-кесте).

 Тұтастыру. Тұтастыру деп графтың доғасын немесе 
қабырғасын жойып, шеттік төбелерін теңдестіру амалын түсінеді. 
1.9 д-суретте келтірілген граф a1 доғасын тұтастыру арқылы, 
ал 1.9 е-суретте келтірілген граф a1,a6,a7 доғаларын тұтастыру 
арқылы алынған. Сəйкес нəтижелік сыбайластық матрицалары 
1д жəне е кестелерінде көрсетілген.
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Графтардың композициясы. Бір (ғана) төбелер жиыны X-те 
анықталған G1(X1) жəне G(X2) графтарының композициясы (супер-
позициясы)  деп xi төбесіне ұзындығы екіге тең тізбелермен же-
туге болатын барлық төбелердің жиынын айтады, ондағы бірінші 
қабырға G2(X)-ке, ал екінші қабырға G2(X)-ке тиісті.

Мұнда, (xi, xj)∈G2(X), (xj, xk)∈G1(X), онда (xi, xk)∈G1(G2(X)).
G(X)=G1(G2(X)) өрнегі G1(X) жəне G2(X) графтарының 

композицияларының белгіленуі.

1.10-сурет. 

Композиция операциясы (иллюстрациясы) 1.10-суретте 
көрсетілген.

3-мысал.
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1.11-сурет. 

Жоғарыдағы суретте графтардың композициясының мысал-
дары келтірілген.



23

1.11-суретте кескінделген графтардың композициясын келесі 
кестемен беруге болады. 

Сəйкестік- 
тер

Төбелер

(xi, xj)О
∈G1(X)

(xi, xj)О
∈G2(X)

(xi, xj)О
∈G1(G2(X))

(xi, xj)О
∈G2(G1(X))

x1 (x1, x4) (x1, x5) ∅ ∅

x2 (x2, x5) ∅ ∅ (x2, x3)

x3 (x3, x2) (x3, x4) (x3, x3) ∅

x4 (x4, x3) ∅ ∅ (x4, x4)

x5 ∅ (x5, x3) (x5, x2) ∅

1.2-кесте. Графтардың төбелерінің арасындағы сəйкестік.

1.2-кестесінің негізінде G1(G2(X)) жəне G2(G1(X)) графтарын 
құруға болады.

Графтардың транзитивті 
тұйық талуы. Транзитивті емес 
бағытталған G(X) графы берілсін. 
Əрбір (xi, xk) доғасын тұйық-
таушы (xi, xj) жəне (xj, xk) тізбектес 
доғаларын қосу арқылы бұл граф-
ты транзитивті етуге болады.

Бұл жағдайда, транзитивті 
Gmp(X) графы  транзитивті емес 
G(X) графынан транзитивті тұ йық-
талудың көмегімен алынған деп 
атаймыз (бейнелеулердің тран-
зитивті тұйықталуынан алынған)

     Gmp(X) = {x}∪ G(x) ∪ G2(x) ∪ G3(x), …, x∈X

1.12-сурет. G
2
(G

1
(X))-

композициясы
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4-мысал.

1.13-сурет.
Графтардың транзитивті тұйықталуының мысалдары.

Декарттық көбейтінді. G1(X) жəне G2(X) графтарының 
декарттық көбейтіндісі деп келесі түрде анықталған 

G(X) = G1(X)ґ G2(X) графын айтамыз:
а) төбелер жиыны X – X1 жəне X2 жиындарының декарттық 

көбейтіндісі, 

1 2 1 21 2 1 2{( , ) / , ;i j i jX X X x x x X x X= × = ∈ ∈
б) Графтардың декарттық көбейтіндісінің 

1 2
( , )i jx x  төбесімен 

сыбайлас төбелердің жиыны

1 2 1 21 2( , ) ( ) ( )i j i jG x x G x G x= × ретінде анықталады, яғни, 
1i

x   төбе-
сі мен сыбайлас G1(X1) графының төбелерінің жиынымен 

2j
x  

төбесімен сыбайлас G2(X2) графының төбелерінің жиындарының 
декарттық көбейтіндісі.

5-мысал.

1.14-сурет. Графтардың декарттық көбейтіндісі
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5-мысал үшін:

1 01 12 21 2 02 12

1 11 01 1 21 01 2 12 02

01 02 11 12 21 12

01 12 11 02 21 02

11 02 01 12

11 12 01 02

21 02 01 12

21 12

( ) { , } ( )

( ) , ( ) ( )

( , ) {( , ),( , )}

( , ) {( , ),( , )}

( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , ) (

G x x x G x x

G x x G x x G x x

G x x x x x x

G x x x x x x

G x x x x

G x x x x

G x x x x

G x x x

= =
= = =

=
=

= =
=
=
= 01 02, )x

1 1 2 2( ), ( ),..., ( )n nG X G X G X n−  граф берілсін.

Онда, 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )n nG X G X G X G X= × × ×  графы берілген 
граф  тар дың декарттық көбейтіндісі деп аталады, егер:

а) 1 2 1 2 1 1 2 2... {( , ,... ) / , ,..., }n n n nX X X X x x x x X x X x X= × × × = ∈ ∈ ∈  ;
б) 1 2 1 1 2 2 1 2( , ,..., ) ( ) ( ) ... ( ) , ,...,n n n nG x x x G x G x G x x x x= × × × −  төбе-

лері мен сыбайлас Gj(xi) (j=1,…,n) графының төбелерінің ішкі 
жиындарының декарттық көбейтіндісі болса.

Графтардың декарттық қосындысы. G1(X1) жəне G2(X2) 
графтарының декарттық қосындысы деп келесі түрде анықталған 
G(X)=G1(X1)+ G2(X2) графын айтамыз;

а) төбелер жиыны X – X1  жəне X2 жиындарының декарттық 
көбейтіндісі, яғни

1 2 1 21 2 1 2{( , ) / , }i j i jX X X x x x X x X= × = ∈ ∈ ;

б) 
1 2

( , )i jx x  төбесімен сыбайлас төбелер жиыны  

1 2 1 2 1 21 2( , ) [ ( ) { }] [{ } ( )]i j i j i jG x x G x x x G x= × ∪ ×
 

(түрінде) анықталады (×  – декарттық көбейтінді амалы).
5-мысал үшін

01 02 1 01 02 01 2 02

11 02 21 02 01 12

( , ) { ( ) { }} {{ } ( )}

{( , ),( , )} {( , )},

G x x G x x x G x

x x x x x x

= × ∪ × =
= ∪

01 12 1 01 12 01 2 12

11 12 21 12 01 02

( , ) { ( ) { }} {{ } ( )}

{( , ),( , )} {( , )},

G x x G x x x G x

x x x x x x

= × ∪ × =
= ∪

11 02 01 02 11 12( , ) {( , )} {( , )},G x x x x x x= ∪
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11 12 01 12 11 02( , ) {( , )} {( , )},G x x x x x x= ∪
21 02 01 02 21 12( , ) {( , )} {( , )},G x x x x x x= ∪
21 12 01 12 21 12( , ) {( , )} {( , )},G x x x x x x= ∪

5-мысалға сəйкес келетін 
графтардың декарттық қосын-
дысының кескінін келтірейік

G(X)=G1(X1)+ G2(X2)+…+ Gn(Xn)
Графы G1(X1), G2(X2), …, 

Gn(Xn) – n графтың декарттық 
қосындысы деп аталады, егер:

а) X= X1ґ X2ґ…ґ Xn
б) 1 2 1 1( , ,..., ) [ ( )nG x x x G x= ×
2 1 2 2{ } ... { }] [{ } ( )nx x x G x× × × × ×∪

... { }]nx× ×
1 2... [{ } { } ... ( )]× × ×∪ ∪ n nx x G x

болса.

1.15-сурет. Графтардың декарттық 
қосындысы.
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2. МАРШРУТТАР, БАЙЛАНЫС, АРАҚАШЫҚТЫҚ

2.1. Графтардың байланысы

Анықтама 1. Егер G граф төбелерінің кез келген жұбы үшін 
байланыстырушы тізбек бар болатын болса, онда мұндай графты 
байланысқан граф деп атайды.

Графтардың қасиеттері:
• Графтың əр төбесі тек бір ғана байланысу компонентіне 

кіреді.
• Кез келген аяқталған графта байланы су компоненттерінің  

шектелген саны болады;
• Тек жалғыз байланысу компонентінен тұратын граф 

байланысқан граф болып табылады;
• Графтың əр байланысу компоненті, оның ішкі графы 

болып табылады;
• Кез келген граф үшін не өзі, не оның қосымшасы 

байланысқан болып табылады.
Қасиеттерді дəлелдеу.
4° жəне 5° қасиеттерді дəлелдейік.

G1 (V1,E1) – G (V,E)  графының байланысу компоненті болсын. G 
графының G1 (V1,E1) компонентіне кірмейтін V2=V\V1 тө белер жиы-
нын қарастырайық. Егер V2-ден барлық инцидентті қа бырғаларымен 
бірге əрбір төбесін өшірсек, G (V,E) графының    G1 (V1,E1) байланы-
су компонентімен сəйкес келетін ішкі графын аламыз.

G (V,E) n-ретті кез келген граф болсын, ал G=(V,E)  – оның Kn 
графына дейінгі қосымшасы. Граф байланысқан болғанда, пайым-
дау айқын. G графы байланыспаған болсын,  G1 (V1,E1) – оның 
байланысу компоненттерінің бірі жəне V2=V\V1. Онда кез келген 
v∈V1, w∈V2 төбелері үшін – G қосымшасында vw ∈ E  қабырғасы 
бар. Сонда, V2-дегі кез келген төбе Е-ге жататын V1 қабырғаның 
кез келген төбесімен байланыстырылған, ал V1-дегі кез келген екі 
төбе, екі түйіні де E-де жатқан ұзындығы 2 болатын тізбекпен 
байланыстырылған. Сондықтан G графы байланысқан граф.

Графтың байланысуы графтың топологиялық сипаттама ла-
рының бірі. G графының төбелер байланысының саны (белгіленуі 
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X(G)) төбелердің ең аз саны деп аталады, оларды өшіру (оған 
инцидентті қабырғалармен бірге) байланыспаған графқа немесе 
бір шеттетілген төбеден тұратын графқа алып келеді. Қабырғалық 
байланыс саны (белгіленуі λ(G)),G графының ең аз қабырғалар 
саны болып табылады, оны өшіру байланыспаған графқа 
алып келеді. Егер χ(G)≥k жəне λ(G)≥k орындалса, онда  графы 
k-байланысқан деп аталады. G графының қосылуы бойынша, мак-
сималды k-байланысқан ішкі граф k-байланыс компоненті деп ата-
лады. Сəйкес графтардың байланыс санының коммуникациялық 
жəне логикалық желілерін зерттеуде сол желілердің сенімділік 
дəрежесі деп түсіндіруге болады.

Графтар теориясында байланысқан графтарды орнату тəсілдері  
зерттеледі. Олардың барысында k-байланысу немесе k-қабырғалы 
байланысу шарттары, əртүрлі байланыстар арасындағы қатынас, 
байланыс сандарының графтың өзге параметрлеріне тəуелділігі 
жəне т.с.с. зерттеледі. Сонда, егер δ(G) – G графының төбелерінің 
минималды дəрежесі болса, онда келесі теңсіздіктер дұрыс: χ(G)≤ 
λ(G)≤ δ(G). Кез келген a,b,c (0<a≤b≤c) бүтін сандары үшін G графы 
бар, оның χ(G)=a λ(G)=b δ(G)=c. Егер G графының n төбелері бар 

жəне ( ) [ ]
2

n
Gδ ≥  болса, онда ( ) ( )G Gλ δ= . Егер u жəне v төбелері 

G-дан S жиынының элементтерін өшіру арқылы алынған G – 
S графының түрлі байланысу компоненттеріне жатса, онда S 
төбелер, яғни қабырғалар жиындары немесе n қабырғаларының 
төбелері u жəне v төбелерін бөледі.

Сонымен, келесі пайымдаулар дұрыс деп есептейміз. 
Көршілес емес u жəне v төбелерін бөлетін ең аз төбелер саны, 
u жəне v-ны байланыстыратын ортақ төбелері жоқ қарапайым 
тізбектердің ең көп санына тең. G графы, оның кез кел-
ген төбелерінің жұбы ең болмағанда k-төбесі қиылыспайтын 
тізбектермен байланысқан жағдайда ғана k-байланысқан бола-
ды. Ұқсас теоремалар қабырғалар арасындағы байланыс үшін 
де дұрыс келеді. Кез келген төбелерінің жұбы ең болмағанда 
k-қабырғалы қиылыспайтын тізбектермен байланысқан жағдайда 
ғана граф k-қабырғаларымен байланысады. Өшіру (жою) ба-
рысында байланыспаған графқа əкелетін қабырғалар жиынын 
қиынды деп атаймыз. Əрбір графтағы u жəне v төбелерін бөлетін 
қабырғалары арқылы қиылыспайтын қиындылар саны көп бола-
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ды, олар u мен v-ны байланыстыратын, яғни u жəне v-ның d(u,v) 
арақашықтығын байланыстыратын ең аз қабырғалар санынан 
тұратын қарапайым тізбекке тең. 

Анықтама 2. Егер G графының бір-бірімен тізбектеп 
(қарапайым тізбек) байланыспаған бірнеше төбелер жұбы бар 
болса, онда ол граф байланыспаған граф деп аталады.

Байланыспаған графтың қарапайым мысалы ретінде 
оқшауланған төбелері бар графты айтуымызға болады.

Теорема. Графтың V төбелер жиынын, графтың кез келген 
қабырғасы ішкі жиынның біреуінің төбелерін байланыстыратын-
дай екі бос емес V1 жəне V2 ішкі жиындарына бөлгенде ғана граф 
байланыспаған болып табылады.

Дəлелдеу. G(V,E) – байланыспаған граф болсын. Графтың 
кейбір v төбелерін нақтылап алып, оны v төбелерінен жəне оны-
мен тізбектеп байланыстырған V төбелерінен тұратын V1 жиыны 
арқылы белгілейік. V1 жиыны бос емес (ең болмағанда v төбесінен 
тұрады) жəне V жиынымен сəйкес келмейді (V1=V графы G(V,E) – 
байланысқан, себебі оның кез келген екі төбесі арасындаарқылы 
өтетін тізбек бар). V2=V/V1  қосымшасын қарастырайық.

V2 жиыны – бос емес жəне G(V,E) графының ешбір қабырғасы 
V1-дің бірде-бір төбесін V2-нің ешбір төбесімен байланыстырмай-
ды. Сондықтан, алынып отырған V1 жəне V2 жиындары ізделініп 
отырған  жиынын  бөліктегеннен пайда болады.

Керісінше, теорема шартын қанағаттандыратын V жиыны 
V1∪V2 бөліктегенде пайда болсын.

G(V,E) графы байланыспаған граф екенін дəлелдейік. Əртүрлі 
жиындардан v∈V1 жəне w∈V2 ерікті төбелер жұбын алайық жəне 
осы төбелерді байланыстырушы тізбек бар деп есептейік. Мұндай 
тізбек, ұштары əр түрлі ішкі жиындарға жататын қабырғалардан 
тұрады, демек бұл шартқа қарама-қайшы. Теорема дəлелденді.

Егер w=v немесе басы v жəне соңы w болатын тізбек бар болатын 
болса, онда v төбелеріне қарасты графтың w төбесін алуға болады.

Теоремадан шығатын салдар.
G графы байланысқан болу үшін, ондағы кез келген 

нақтыланған төбелері арқылы сол графтың қалған барлық 
төбелерін алуымызға болатындығы жеткілікті.

Байланысқан граф, байланыспаған граф, байланысу компонен-
ті, қасиеттері туралы тағы қайталап өтейік. Кез келген төбе-
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ден кез келген өзге төбеге жол бар болса, онда бағытталмаған 
граф байланысқан болады (жол қабырғалардың кез келген са-
нынан тұруы мүмкін). Мысалы: төмендегі 2.1-суретте граф 
байланысқан болып табылады. Алайда, егер 4 жəне 5 төбелер 
арасындағы қабырғаны өшірсек, онда ол байланысқан болмайды 
– 5 төбесінен ешбір төбеге бару мүмкін болмайды.

2.1-сурет. Байланысқан граф

Егер байланысу қасиеті орындалмаса, онда граф байланыспаған 
болады.

Ары қарай мультиграфтарды, яғни екі төбесі екі немесе одан 
да көп қабырғалармен байланысқан графтарды ескермей, тек 
қана төбелер жұбы бір ғана қабырғамен байланысқан немесе 
байланыспаған графтарды қарастырумен шектелеміз.

n төбелері бар граф байланысқан болу үшін, (n – 1) -ден кем 
емес қабырғалары болу керек.

Егер графта 
* 3 4

2

n n n− +
 кем емес қабырғалар болса, ол кепілді 

түрде байланысқан болады.
Егер граф байланысқан жəне циклсыз болса, онда оның кез 

келген қабырғасын өшіру байланыстың жоғалуына əкеледі.
Байланыспаған граф байланысу компонентінен тұрады. 

Бұл жиынның кез келген төбесі арқылы осы жиынның кез кел-
ген төбесіне қатынаса алатын, бірақ бұл жиынның бір де бір 
төбелері осы жиыннан тыс кейбір төбелеріне қатынаса алмай-
тын төбелер жиыны – байланысу компоненті болып табылады. 
Байланысу компонентінің төбелер саны граф төбелерінің саны-
на тең екені айқын. 2.2-суретте екі байланысу компоненттері 
бар граф келтірілген.



31

2.2-сурет. Екі байланыс компоненті бар граф

Байланыс компоненті тек бір төбеден тұруы мүмкін екендігі 
айқын көрініп тұр. Егер графта n төбе бар болса, онда граф n-нан 
аспайтын байланысу компоненттерінен тұрады. Байланысқан 
графта байланысу компоненті жалғыз.

Байланыспаған графта кез келген байланысу компоненті n 
– 1 -ден аспайтын төбелерден тұрады. Егер графта k байланы-
су компоненті бар екені анық болса, онда кез келген байланысу 
компоненті n – k + 1-ден аспайтын төбелерден тұрады.

Егер байланыспаған графта k-байланысу компоненті бар бол-
са, онда байланысқан граф алу үшін, графқа кем дегенде k – 1 
қабырға қосу қажет.

Графтың байланысқан екендігін қалай анықтауға болады?
Кейбір А төбесін таңдап алып, оны қатынас болған төбе 

ретінде белгілейміз (1), ал қалғандарын сəйкесінше қатынас 
болмаған төбе ретінде қарастырайық (0):

А-ны ағымдағы төбе деп 
алайық. Ары қарай келесідей 
əрекеттерді орындаймыз. Қаты-
нас болмаған іргелес төбелерді 
белгілеу: ағымдағы төбе үшін, 
онымен əлі қатынас болмаған 
іргелес төбелерді іздейміз жəне 
содан соң оларды қатынас 
болған төбе ретінде белгілейміз.

Бізде k жаңадан белгіленген 
төбелер пайда болсын (жоғарыдағы 2.3-суретте олардың саны – 
3). Кезек бойынша олардың біреуін ағымдағы төбе деп аламыз 
жəне онымен қатынаста болмаған іргелес төбелерге рекурсивті 

2.3-сурет
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түрде белгілеулер жүргізіп, орындаймыз. Егер берілген төбелер 
арасында қатынас болған төбелер ретінде белгіленбеген іргелес 
төбелері болмаса, онда ағымдағы төбе үшін рекурсия орындал-
майды.

Егер осы əрекеттерден кейін барлық төбелер қатынас болған 
төбе ретінде белгіленсе, граф байланысқан, басқа жағдайда 
байланыспаған болады.

Мысал. Келесі түрдегі граф берілген 2.4-сурет.
Мұндағы төбедегі натурал сандар – 

қаншасыншы қатынастан соң қатынас 
болған төбе ретінде белгіленгендігін 
көрсетеді. Кез келген төбені таңдаймыз 
(1). Ары қарай, онымен үш көршілес емес 
төбелер белгіленеді (2, 3, 4). Ағымдық төбе 
(2) болады. Рекурсия: əлі қатынаспаған 
екі көршілес емес төбелерді белгілейміз 

(5 жəне 6). (5) үшін рекурсия қажет емес – оның қатынаспаған 
көршілес төбелері жоқ, ал (6) үшін рекурсия қажет – (7)-ні 
белгілейміз. 7-ші нөмірде əлі қатынаспаған көрші – 8-ші нөмір 
бар, ал 8-ші нөмірде қатынаспаған көршілес төбелер жоқ. (2)-ден 
шыққан рекурсивті шақырулар аяқталды. Ендігі кезекте (3) төбе, 
бірақ мұнда рекурсия қажет емес, (4) төбе қалды. Оның көршілес 
төбелерінің бірі (9) əлі де белгіленбеген, оны ретке келтіреміз. 
Сонда:

Нəтижесінде  шығатын қорытынды: 
кейбір төбелердің арасында қатынасу 
болмағандықтан граф байланыспаған бо-
лып табылады.

2.2. Маршруттар, жолдар, циклдар

Графтағы маршрут – əрбір i=1, 2, …, n – 1 үшін xi жəне xi+1 
төбелері қабырғамен байланысқан x1, x2, …, xn төбелер тізбегі. 
Бұл n-1 қабырғалары маршрут қабырғалары деп аталады, марш-
рут қабырғалары арқылы өтеді деп айтады, ал n-1санын маршрут 
ұзындығы деп атайды. Маршрут x1 жəне xn төбелерін байланыс-
тырады дейді, оларды сəйкесінше маршрут басы жəне соңы деп 

2.4-сурет

2.5-сурет
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атайды, x2, …, xn-1 төбелерін аралық деп атайды. Егер x1=xn болса, 
онда маршрутты тұйық деп атайды. 

Жол – барлық қабырғалары əр түрлі болатын маршрут. Жол қа-
рапайым деп аталады, егер оның барлық төбелері əр түрлі болса. 

Цикл – бұл тұйық жол. x1, x2, …, xn циклы қарапайым деп ата-
лады, егер x1, x2, …, xn-1 төбелері қосарланған əр түрлі болса.

2.6-суретіндегі графта төбелер тізбегі
2, 3, 5, 4 – маршрут емес;
2, 3, 4, 5, 1, 4, 3 – маршрут, бірақ жол емес;
3, 1, 4, 5, 1, 2 – жол, бірақ қарапайым емес;
2, 3, 1, 4, 3, 1, 2 – тұйық маршрут, бірақ цикл емес;
2, 3, 1, 4, 5, 1, 2 – цикл, бірақ қарапайым емес;
2, 3, 4, 5, 1, 2 – қарапайым цикл.

Маршруттың кейбір қарапайым қасиеттерін анықтайық.
Лемма 2.1. Екі əр түрлі төбені байла-

ныстыратын  кез келген маршрутта осы 
төбелерді байланыстыратын қарапайым 
жол болады. Кез келген қабырға арқылы 
өтетін кез келген циклда осы қабырға 
арқылы өтетін қарапайым цикл болады. 

Дəлелдеу. x1, x2, …, xn маршрут болсын. 
Егер оның барлық төбелері əр түрлі болса, онда бұл қарапайым 
жол. Кері жағдайда xі=xj, i<j. Онда осы маршруттан x1, x2, …, 
xi-1, xi, xi+1, xn тізбегі. Жаңа маршрут сол төбелерді байланысты-
рады жəне ұзындығы қысқа болады. Осылай əрекет істей оты-
рып, соңғы «түзету» санынан кейін x1 жəне xn байланыстыратын 
қарапайым жол аламыз. Екінші тұжырым ұқсас дəлелденеді.

2.1.-леммадағы «цикл» сөзін «тұйық маршрут» сөзіне 
ауыстыруға болмайды. Шынымен, егер (a, b) – граф қабырғасы 
болса, онда a, b, a тізбегі  – осы қабырға арқылы өтетін тұйық 
маршрут, бірақ онда цикл болмайды. 

Лемма 2.2. Егер графта əрбір төбенің дəрежесі 2-ден кем 
болса, онда бұл графта цикл бар дегенді білдіреді. 

Дəлелдеу. Графта ең үлкен ұзындықты қарапайым жол табайық. 
Бұл x1, x2, …, xn  болсын. xn төбесі xn-1 төбесімен сыбайлас, ал оның 
дəрежесі 2-ден кем болмағандықтан, ол ең болмағанда тағы бір 
төбемен сыбайлас, айталық у. Егер у жолдың басқа төбелерінен  
ерекше болса, онда x1, x2, …, xn, y тізбегі үлкен ұзындықты 

2.6-сурет
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қарапайым жол болатын еді. Яғни, у-жолдың төбелерінің бірі, 
y=x1, i<n-1. Бірақ мұндай жағдайда x1, x2, …, xn - цикл. 

2.3. Графтың метрикалық сипаттамалары

Графтың екі төбелері арасындағы ара қашықтық деп осы 
төбелерді қосатын қысқа жолдың ұзындығын атайды.  а жəне b 
төбелері арасындағы ара қашықтық d(a,b) деп белгіленеді. Егер 
графта а жəне b төбелерін байланыстыратын жол болмаса, яғни 
төбелер байланыстылықтын əр түрлі компоненттеріне жатады, 
онда олардың арасындағы ара қашықтық шексіз болып саналады. 

d(х,у) функциясы төмендегідей қасиеттерге ие екенін көруге 
болады:

1) d(x,y)≥0, d(x,y)=0 болады тек  x=y болғанда ғана;
2) d(x,y)=d(y,x);
3) d(x,y)+d(y,z) ≥ d(x,z) (үшбұрыш теңсіздігі).
Математикада белгілі бір жиында анықталған жəне 1) – 3) 

шарттарды қанағаттандыратын екі айнымалы функциясын ме-
трика деп атайды, ал метрика берілген жиынды  метрикалық 
кеңістік деп атайды. Сонымен, кез келген графтың төбелер жиы-
нын метрикалық кеңістік ретінде қарастыруға болады. 

Берілген а төбесінен одан ең алшақ төбеге дейінгі ара 
қашықтық а төбесінің эксцентриситеті деп аталады жəне ecc(a) 
арқылы белгіленеді. Сонымен, 

( ) max ( , )x VGecc a d a x∈=  

Ең кіші эксцентриситеті бар төбені орталық, ал ең үлкен 
эксцентриситеті бар төбені - перифериялық деп атайды. 
Төбелердің барлық орталықтарының жиыны граф ортасы деп 
аталады. Ең кіші эксцентриситетің өлшемі граф радиусы деп ата-
лады жəне rad(G) арқылы белгіленеді, ал ең үлкені – диаметр деп 
аталады жəне diam(G) арқылы белгіленеді. Басқаша айтқанда, 

( ) min max ( , ),
x VG y VG

rad G d x y
∈ ∈

=

( ) max max ( , )x VG y VGdiam G d x y∈ ∈=
Ең кіші диаметр толық графта  болады – оның диаметрі 1-ге 

тең. n төбесі бар байланыстырушы графтар арасында n-1 тең 
диаметрлі Pn тізбегіне ие. 
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Егер екі төбе арасындағы ара қашықтық граф диаметріне 
тең болса, онда осы екі төбені байланысытыратын қысқа жол 
диаметрлік  жол деп аталады, ал осы жолмен құрылған ішкі граф 
диаметральды тізбек деп аталады. 

2.7-суретте бейнеленген граф үшін төбенің эксцентриситеттері 
кестеде келтірілген:

х 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ecc(х) 5 4 4 3 5 3 3 4 5

Бұл графтың ортасын 4, 6, 7 төбелері 
құрайды; перифериялық төбелерді – 1, 
5 жəне 9; радиусы 3 тең, ал диаметрі 5. 
Диаметрлік тізбек көптеген төбелермен ту-
ындайды {1, 3, 6, 7, 8, 9}.

2.4. Маршруттер жəне бағытталған графтағы 
байланыстылық

Бағытталған граф үшін  маршруттын екі типін анықтауға бо-
лады. Бағытталмаған маршрут (немесе қарапайым маршрут) 
- 1 2, , , nx x x…  төбелер тізбегі, яғни  əрбір i=1, 2, ..., n-1 үшін ең 
болмағанда  қабырғаларының бірі ( ) ( )1 1, , ,i i i ix x x x+ +  графқа жатса. 
Егер маршруттың əрбір i жұбы 1, i ix x +  графтың қабырғасы болса, 
онда ол бағытталған деп аталады. Сонымен, бағытталған граф-
та маршрут бойымен  қозғалыс кезінде қабырға бағыт бойымен 
жəне кері бағытта жүруі мүмкін, ал бағытталған маршрут бой-
ымен қозғалыс кезінде, тек бағыт бойымен. Бұл айырмашылық 
жолдарға жəне циклдарға қатысты, сондықтан бағытталған графта 
жолдарды, бағытталған жолдарды, циклдарды жəне бағытталған 
циклдарды қарастыруға болады. 1 2, , , nx x x…  маршруты 1x  жəне nx  
төбелерін байланыстырсын, ал 1 2, , , nx x x…  бағытталған маршруты 

1x -ден nx -ге апарсын.    
Маршруттардың екі типіне сəйкес бағытталған графтардын 

байланыстылығының екі типі анықталады. Егер бағытталған 
графтың əрбір төбелер жұбы үшін оларды байланыстыратын 
маршрут болса, онда ол байланысқан деп аталады; егер əрбір рет-
телген  (a, b) төбелер жұбы үшін а-дан b-ға апаратын бағытталған 
маршрут болса, ол берік байланысқан деп аталады. Берік 

2.7-сурет
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байланыстылықтың əр түрлі аумақтарында ортақ төбе болмай-
ды, сондықтан əрбір бағытталған графтын төбелерінің жиыны 
берік байланыстылықтың аумақтарына бөлінеді. 2.8-суретіндегі 
бағытталған графтың берік байланыстылық аумақтары болып 
келесі жиын саналады: {1, 2, 5}, {3, 4, 6, 7, 8}, {9}.

2.8-сурет

G – бағытталмаған граф болсын. Маршрут деп G графтағы 
əрбір екі көрші Et—1

  жəне Et қабырғалары ортақ шеткі 
нүктелері бар шекті немесе шексіз қабырғалар тізбегін атайды: 

( ) 0, 1 12, , , , S E E E= … … … . Сонымен  келесі түрде жазуға болады  

Е
0( ) ( ) ( )0 1 1 1 2 1, ,  , , .., , , n n na a E a a E a a + …

Ескере кететіні, Е қабырғасы маршрутта бірнеше рет кездесуі 
мүмкін. Егер ( ) 0, 1 12, , , , S E E E= … … …  тізбегінде E

0
 қабырғасының  

алдында қабырға болмаса, онда a
0
 төбесі S тізбегінің төбесі 

деп аталады. Ал егер En–1
 кейін қабырға болмаса, онда an төбесі 

S тізбегінің шеткі төбесі деп аталады. Et—1
 жəне Et көршілес 

қабырғаларға тиісті кез ішкі немесе аралық төбе деп аталады. 
Қабырға мен төбелердің маршрутта қайталану мүмкіндігі болған-
дықтан ішкі төбе бастапқы немесе соңғы төбе болуы мүмкін. 

Маршруттар, байланыстар жəне қарапайым байланыстар
Егер маршруттың бастапқы төбесі бар болса, ал соңғы төбесі 

болмаса немесе соңғы төбесі бар, ал бастапқы төбесі болмаса онда 
ол біржақты-шексіз деп аталады. Егер маршруттың не бастапқы, 
соңғы төбесі болмаса, онда ол екі жақты-шексіз деп аталады. 
Маршрут ең болмағанда бір қабырғадан тұрса оны тривиалды 
емес деп атаймыз жəне жүйелілік үшін ешқандай қабырғадан 
тұрмайтын нөл-маршрут ұғымын енгіземіз. 

S маршрутының a
0
 бастапқы төбесі болса, ал an соңғы төбесі 

болса, онда келесі түрде жазуға болады: ( )0 , nS S a a=  жəне a
0
, 
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an соңғы нүктелер немесе S маршрутының соңы деп аталады. 
Сондай-ақ, n ұзындықты a

0
 жəне  an байланыстыратын S маршру-

ты бар деп айтамыз. Егер a
0 
= an жағдайда маршрут циклдық деп 

аталады. 
Егер маршруттың əрбір қабырғасы бір рет қана кездесетін 

болса, маршрут тізбек деп аталады; тізбекте төбелер бірнеше 
рет қайталануы мүмкін. Тізбектің кез келген бөлігі тізбек бо-
лады. Егер оның ешқандай төбесі қайталанбаса, циклдық емес 
тізбек қарапайым тізбек деп аталады. Соңы a

0
 болатын жəне 

онда ешқандай төбе қайталанбаса, ол цикл де қарапайым цикл 
болады. Егер a

0
 аралық төбе болмаса жəне ешқандай басқа төбе 

қайталанбаса, a
0
 соңы болатын цикл қарапайым деп аталады. 

Қарапайым тізбек немесе қарапайым цикл бөлігі қарапайым 
тізбек болады. 

2.5. Арақашықтық

G -байланысқан бағытталмаған граф болсын. Кез келген  a жəне 
b екі төбесі байланысқан болғандықтан сол a жəне b ұштарымен 
берілген S(a,b) қарапайым тізбегі болады. Бұл қарапайым 
тізбектердің ұзындығы бүтін оң сандар болып табылады. Олай 
болса, a жəне b төбелерінің арасында ең кіші ұзындықты тізбек 
болуы керек. Бұл ең кіші ұзындық a жəне b арасындағы d(a, b) 
арақашықтық деп аталады. Анықтама бойынша 

d(a, a) = 0
Арақашықты сипаттайтын бұл функция метрика аксиомала-

рын қанағаттандырады:
1. d(a, b)≥0
2. d(a, b) = 0 теңдігі a=b болған жағдайда ғана орындалады
3. d(a,b)=d(b, a)
4. Үшбұрыш теңсіздігі орындалады:
                               d(a, b)+d(b, c)=d(a, c)
Байланысқан бағытталған граф үшін d(a, b) арақашықтығын 

бағытталмаған графтың a жəне b төбелерінің арақашықтығын 
анықтағандай сəйкес анықтауға болады.

Қандай да бір тіркелген 0a V∈  төбесін таңдап алайық. Əрбір 
0n ≥  бүтін үшін үш төбеден тұратын nA  жиыны бар, олар үшін

( ), .d a b r=
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Осылайша, біз V жиын қою арқылы төмендегіні аламыз: 
nV U A=

G графында An жиынының төбелері An–1
 жəне An+1 

төбелерімен 
ғана байланыса алады, себебі егер An-нен An+k (k≥2)-ға қабырға 
бар болатын болса, онда An+k-ден арақашықтығы a

0
-ден  n+1- ге  

артпайтын төбе табылатын еді. 
Теорема. G - жұп локальді дəрежеге ие байланысқан граф 

болсын. Онда G жұп санды төбелер мен қабырғалардан тұрады. 
Дəлелдеу. G графын бағытталмаған деп есептеуге болады. G 

графындағы төбелер саны жұп болғандықтан, белгілі жұп жиын-
дар қасиетін қолданайық. 

Лемма. B
1
,B

2
,... тізбегін біріктіруде ақырғы немесе жұп жиын-

дар элементтердің жұп санын құрайды. 
Осы леммаға сəйкес An жиынының жұп екендігін дəлелдеуге 

жеткілікті. Бұл  A
0
 мен A

1
 үшін де белгілі жəне жалпы жағдайда 

индукция бойынша дəлелденуі мүмкін. А жұп болсын. An+1
 жиы-

ны барлық төбелерден тұратын жəне An-нің қандай да бір төбенің 
қабырғасымен байланысқан 1nA +′  жиынынан тұрады. Лемма бой-
ынша 1nA +′  мен соған байланысты An+1

 жұп болады. Олай болса, V 
да жұп. Локальді дəрежелер жұп болғандықтан, лемма негізінде 
қабырғалар санына да жұп болады. 

N – ақырсыз кардинальді сан болсын жəне G байланысқан 
графының p(a) локальді дəрежесі N-нен аспайтын болсын. Онда   
G-да N-нен аспайтын төбе мен  қабырға бар. 

Егер кейбір а төбесі үшін p(a)=N болса, онда қабырғалар саны 
ve=N.  Егер осындай кейбір а төбесі N-нің əртүрлі төбелерімен 
байланысқан болса, онда G а-ға еселі қабырғалардан тұрмайды, 
онда 

ve= v
0 =N..

Бұл қабырғалар мен төбелер арасында біртекті сəйкестік 
орнатуға болады дегенді білдіреді.

Ақырсыз графтарға қатысты тағы да бір айтылым келтірейік.
Теорема. G – ақырсыз локальды ақырлы байланысқан граф 

болсын. Онда G-дің əрбір төбесінен ақырсыз қарапайым тізбек 
шығады. 

Дəлелдеу. G графы ақырсыз болғандықтан жəне оның əрбір 
төбесінде тек қана бір ақырлы санды қабырға бар болғандықтан 
G графында ақырсыз ai төбесінің жұп саны табылады. Сондықтан 
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a
0 
төбесінен қысқа байланысқан 0( , )iP a a  қарапайым тізбектерін 

жүргізуге болады. a
0
-де қабырғалардың ақырғы саны ғана 

болғандықтан, кем дегенде бір 0 0 1( , )E a a=  қабырға қарапайым P 
тізбектердің ақырсыз сандары үшін бастапқысы болуы тиіс. a

1
-ді 

талдай отырып, бұдан басқа қандайда бір 1 1 2( , )E a a=  қабырғасы 
қарапайым P тізбектердің ақырсыз сандары үшін екіншісі болып 
табылатындығын анықтаймыз. Осылай жалғастыра отырып, a

0 

төбесінен ақырсыз қарапайым тізбекті құрып шығамыз. 
Ақырлы граф немесе шектелген арақашықтықты граф 

үшін оның диаметрін екі төбенің арасындағы максималды 
арақашықтық ретінде анықтауға болады:

,( ) max ( , ).a b Vd G d a b∈−

Максимальді арақашықтықпен екі төбені байланыстыра-
тын сəйкес қысқа қарапайым тізбектерді диаметрлі қарапайым 
тізбектер деп атаймыз. 

Қандай да бір с бекітілген төбені таңдап, оны төмендегідей 
белгілейік:

( ) ( ), .r Vr c max d c a∈−

Егер жоғарыдағы мəн осы төбе үшін төмендегі минимал-
ды мəнді қабылдаса, онда с-дан G төбесіне дейінгі максималды 
арақашықтық. с0-ді G графының центрі деп алайық:

( ) ( )0 0 .c Vr r c min r c∈− −

Бұл өрнекті G графының радиусы деп алайық, ал с0-ден 
қандай да төбеге дейінгі максималды арақашықтықтағы қысқа 
қарапайым тізбек с0-ді – радиальді қарапайым тізбек деп аламыз. 
Центрдің тек біреу болуы міндетті емес. G – локальді дəрежелер 
үшін жоғары шегі 0 2p ≥  болатын ақырғы граф болсын. Ерікті  
а0 төбесі үшін nV U A=  - а0-ден бастап арақашықтық бойынша  
V-ны орнына қойып шығамыз. 

Əрбір 1 1а А∈  төбесі үшін p0-ден артық емес қабырғалар 
шығады. 

Бұл жерден 

0 1
0 0 0 0

0

1
1  ( 1)

1
rn p p p p

p
< + + +…+ ≤ −

−
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Мұндағы r=r(a) - а0-ден максималды арақашықтық болып та-
былады. 

Теорема. Локальді дəрежелер үшін  p0 -жоғары шекті ақырлы 
байланысқан графтарда радиус n реті өскен кезде шексіздікке 
ұмтылады. 

Ақырлы байланысқан графтың центрі идеясын басқа да 
түсініктермен түсіндіруге болады. а төбесі үшін төбенің орташа 
ауытқуын анықтауға болады:

( )1
0

1
( , )

x V

m a d a x
x ∈

− ∑    2.4.7

Бұл қосынды минималды болып табылатын  а0  төбесі орта-
ша төбе деп аталынады. Ал жоғарыдағы өрнектегі қалған мəндер 
– графтың төбелерінің орташа ауытқуы деп аталады. Мұны 
төмендегі қосынды ретінде қарастыруға болады:

( ) '
 

0

1
( ) .,

x V

m a d a x
x ∈

− ∑       2.4.8

Оны кемітетін а0 төбесі графтың тартылыс центрі деп ата-
лады, ол қалған кемітуші мəндер  оның дисперсиясы деп аталады. 

( ,� )Е х у=  қабырғасы үшін оның а-дан арақашықтығын 
анықтауға болады:

( ) ( ) ( )1
,   ( , , )

2
= +d a b d a x d a y

Онда қабырғалардың орташа ауытқуынан біз төмендегіні ала-
мыз:

( ) ( ) ( ) ( )1
 0 0

1 1
, , .

L

M a d a b p x d a x
x x

= =∑ ∑

Сəйкесінше қосындыны төмендегідей қарастырамыз:

( ) ( ) ( )2

1
0

1
, .

x

M a p x d a x
x

= ∑



41

2.6. Жолдар жəне контурлар

Граф берілген деп айтылады, егер:
1. Х бос емес жиыны берілсе;
2. Х жиыны, Г  бейнелеуі Х -те берілсе. 

( , )G X Г=  символымен белгіленген граф, Х жиынынан 
жəне Г  бейнелеуінен тұратын жұп болып табылады. Адамдар 
жиынындағы əке жəне ана қарым-қатынасын граф анықтайды; 
шахмат ойынының ережелері үшін, электр құрылғыларын өзара 
байланыстыру үшін де граф қолданылады. 

Мүмкін болған жағдайда, Х жиынының элементтерін 
жазықтық нүктелерімен бейнелейміз, ал �y Гx∈  болатын х жəне y 
нүктелер жұбын x-тен y-ке бағытталған бағыттауышы бар үзіксіз 
сызықпен байланыстырамыз. Бұл X жиынының əрбір элементін 
нүкте немесе граф төбесі, ал �y Гx∈  болатын (x,y) элементтер 
жұбын граф доғасы деп атауға негіз береді. Ары қарай графтың 
доғалар жиынын U арқылы, ал доғалардың өзін u, v немесе w 
(қажет болған жағдайда индекстермен) деп белгілейміз. 

Мысалы. 2.9-суретте бейнеленген G графында X жиыны 
a,b,c,d,e,xтөбелері арқылы, ал U жиыны – (a,b), (b,a), (b,x), (x,x), 
(x,c), (c,x), (x,d), (e,e) доғалар  арқылы қалыптасқан. Г бейнелеуін 
анықтау қиын емес: мысалы, 

{ }, , ,Гx x c d=

Гd = ∅  жəне т.с.с.

Доғалар жиыны граф бейнелеуін анықтайтыны белгілі, жəне 
керісінше Г бейнелеуі U жиынын анықтайды; сондықтан графты 

( ),G X Г=  түрінде де, ( ),G X U=  түрінде де жаза аламыз.
(X,Г)графының ішкі графы деп, (A,ГА)түріндегі граф аталады, 

онда А Х⊂ , ал ГА келесідей анықталады:

АГ x Гx A= ∩
 
(Х,Г) үшін жартылай граф деп (Х,Δ) түріндегі граф аталады, 

онда барлық х Х∈  үшін x ГхΔ ⊂ .
(Х,Г) графы үшін жартылай ішкі граф деп (А,ΔА) түріндегі 

граф аталады, онда А Х⊂  жəне .Ах Гх АΔ ⊂ ∩  
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Мысалы. Францияның жолдар картасын көрсететін (Х, U) 
графын қарастырайық. X – Францияның қалалар жиыны, жəне 
(x,y)∈U, егер x қаласынан y қаласына баратын басты немесе екін-
ші дəрежелі жол бар болса; басты жолдар картасы жартылай 
гра ф ты, ал Нормандияның барлық жолдарының картасы - ішкі 
граф. 

a  жəне ( ) ,  b u a b− = , доғасының шекті төбелері болып табы-
лады, мұнда a – доға бастапқы төбесі, ал b – ақырғы төбесі. u  
жəне v екі доға көршілес деп аталады, егер

1. олар əр алуан;
2. олардың ортақ шекті нүктесі бар болса (бұл нүкте u доға сы-

ның не болмаса v доғасының  бастапқы төбе немесе ақырғы төбе 
болғанына тəуелді емес). 

Ары қарай x жəне y төбелері көршілес деп айтылады, егер
1. олар əр алуан;
2. олардың бірінен екіншісіне баратын доға бар болса. 
u доғасы x төбесінен шығады деп айтылады, егер x доғаның 

бастапқы төбесі, бірақ ақырғы төбесі емес болса, жəне u доғасы 
x төбесіне кіреді, егер x доғаның ақырғы төбесі, бірақ бастапқы 
төбесі емес болса; екі жағдайда да u доғасы x төбесіне инцидентті 
деп аталады. Бұл түсінік оңай жалпыланады: егер A - берілген 
төбелер жиыны, онда u доғасы A -дан шығады, егер

( ), ,  ,  ;u a x a A x A= ∈ ∉
A-дан шығатын доғалар жиыны AU +  

символымен белгіленеді. Ал A төбелер 
жиынына кіретін  доғалар жиыны AU −  
арқылы белгіленеді. 

A – ға инцидентті доғалар жиыны 
  A A AU U U+ −∪= символымен беріледі. 

2.9-суретте бейнеленген графта { },A a x=  үшін 
( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }, , , , , ,     , , , , ,  A AU a b x c x d U b a b x c x+ −= =  бар екені 

көрініп тұр. 
( ),G X U=  графындағы жол деп, əрбір алдыңғы доғаның 

ақырғы төбесі келесінің бастапқы төбесімен сəйкес келетін 

1 2( , , )u u …  доғалар бірізділігін айтамыз. Егер онда ешбір доға екі 

2.9-сурет.
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рет кездеспесе, жəне құрамды - кері жағдайда, жол қарапайым 
болып табылады. 

Бірізді төбелері 1 2 1, , , , k kx x x x +…  мағынасы болатын μ жолын 

1 2 1, , , [ ], k kx x x xμ += …  символымен беруге болады; 2x -ден kx -ға 
сол доғалармен баратын жолды [ ]2 2 3, [ , , , ]k kx x x x xμ = …  деп 
береміз. Ешбір төбесі екі рет кездеспейтін жол элементар деп 
аталады; жол ақырғы немесе шексіз болуы мүмкін. 

Контур – бұл 1x  бастапқы төбесі kx  ақырғы төбесімен сəйкес 
келетін 1 2[ , , , ]kx x xμ = …  ақырғы жолы; егер оның барлық төбелері 
өзгеше (сəйкес келетін бастапқы жəне ақырғы төбелерді ескерме-
генде) болса, контур элементар деп аталады.

[ ]1 2, , , ku u uμ = …  жолының ұзындығы, доғалар бірізділігінің 
( )l kμ =  саны болып табылады; μ шексіз жол жағдайында 
( )l μ = ∞ . Сонымен, (x, x) түріндегі доғамен жасалған l ұзын-

дығының контуры ілмек деп аталады. 
Мысалы. Мекемедегі қызмет лауазымының үлкендігі. 
X - қандай да бір мекемедегі адамдар жиыны болсын, мыса-

лы əскери, жəне Гх – х-ке бағынатын адамдар жиыны. Кез кел-
ген басшының кез келген қызметкермен байланысы (Х, Г) гра-
фы түрінде бейнеленеді; графта контурлар болмағаны маңызды, 
əйтпесе олар қарама қайшы бұйрықтарға əкелуі мүмкін. 

Доға, жол, контур түсініктерінің көмегімен графтардың 
кейбір маңызды категорияларын сипаттауға болады. Ең алдымен 
(X,U) графы симметриялық деп аталады, егер 

( ) ( ), , .x y U y x U∈ ⇒ ∈

Симметриялық графта x жəне y екі көршілес төбелер əрдайым 
қарама қарсы бағытталған доғалармен байланысады; бейнелеуді 
оңайлату үшін, бұл жағдайда екі нүктені бағыттауышы жоқ 
үзіксіз бір сызықпен байланыстырайық. 

( ),X U  графы антисимметриялық деп аталады, егер 

( ) ( ), ,x y U y x U∈ ⇒ ∉
(көршілес төбелердің əрбір жұбы бір бағытта ғана байланысады; 
ілмектер жоқ). 

(X,U) графы толық деп аталады, егер 

( ) ( ), ,x y U y x U∉ ⇒ ∈
(кез келген екі төбе ең болмағанда бір бағытта байланысады). 
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Сонымен, егер кез келген екі x жəне y (x≠y) төбелері үшін x 
-тен y-ке баратын жол болса, граф күшті байланысқан деп айты-
лады.

Мысалы. Коммуникация сызбасы. X - қандай да адамдар жиы-
ны болсын жəне x адам y адамына тікелей хабарлама жіберуге 
мүмкіндігі бар болғанда ( ),x y U∈  болсын. Егер байланыс теле-
фон, телеграф жəне т.с.с. көмегімен жүзеге асырылса, əдетте бұл 
граф  симметриялық; бірақ ракета немесе пошта кептері болған 
жағдайда,  граф симметриялық болмауы да мүмкін. 

Одан басқа, дұрыс жобаланған коммуникация желілерінде 
əрбір адамда мекеменің кез келген мүшесіне тікелей немесе 
дəнекер арқылы хабарлама жіберуге мүмкіндігі болуы қажет; 
басқаша айтқанда, граф күшті байланысқан болуы керек. 

2.7. Тізбектер жəне циклдер

G=(X, U) графының қабырғасы деп, ( ),x y U∉  жəне ( ),x y U∈  
болатын екі x жəне y элементтердің жиыны аталады; бұл түсінікті, 
бағыт қолданылатын доға түсінігімен араластыруға болмай-
ды. Мысалы, 2.9-суретте бейнеленген графта 8 доға, бірақ тек 6 
қабырға бар.  

Қабырға қарайтылған латын əрпімен белгіленеді: u жəне v, ал 
қабырғалар жиыны - U əрпімен. x жəне y төбелері  шекті болатын 
қабырға –  u=[x, y] деп белгіленеді. 

Тізбек – бұл əрбір ku  қабырғадағы шекті төбелердің бірі 1ku −
қабырғасының шекті төбесі болып табылатын, ал басқасы - 1ku +  
үшін шекті төбе болатын 1 2( , , )u u …  қабырғалар бірізділігі. Тізбек 
қарапайым деп аталады, егер оның барлық қабырғалары əр алуан,  
жəне кері жағдайда – құрамды. 

Цикл – бұл қандай да бір x төбесінде басталып сол x төбесінде 
аяқталатын ақырғы тізбек; егер оның барлық қабырғалары əр 
алуан болса,  онда цикл қарапайым деп аталады, жəне кері 
жағдайда – құрамды; жүріп өту барысында бірде бір төбесі екі 
рет кездеспейтін цикл элементар деп аталады. 

Егер оның кез келген екі өзгеше төбелерін тізбекпен 
байланыстыруға болса, граф байланысқан. Күшті байланысқан 
граф байланысқан, бірақ кері пайымдау дұрыс емес. 
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Берілген a төбесінен жəне онымен тізбек арқылы байланыса 
алатын графтың барлық төбелерін Са жиыны арқылы белгілейік; 
байланыс компонентасы (немесе жай компонента) – бұл Са типті 
жиыннан туындаған ішкі граф. 

Өте қарапайым екі теорема келтірейік.
Теорема 1. (Х,Г) графының əр түрлі компоненттері Х 

жиынының бөлінуін қалыптастырады, яғни:
(1) ;aC ≠ ∅
(2) ;a b a bC C C C∩≠ ⇒ = ∅
(3) aC X=∪ .

aa C∈  болғандықтан (1) орынды. 
(2)-ні дəлелдеу үшін a bC C = ∅∩  деп ұйғарайық, жəне онда 

a bC C=  екенін көрсетеміз. 

a bx C C∈ ∩  болсын; х төбесі а-мен де b-мен де тізбекпен бай-
ланысуы мүмкін; сондықтан a-ны b-мен байланыстыруға болады, 
яғни ab C∈ . Ендеше 

.b aC C⊂
Дəл осылай b aC C⊂  бар (симметрия ұғымынан), демек a bC C= .
(3) ақиқат, себебі { } ,a

a X a X

X C a X
∈ ∈

⊃ ⊃ =∪ ∪
бұдан .aC X=∪
Теорема 2. Тек жалғыз компонентадан тұрған жағдайда ғана 

граф байланысқан. 
Егер графта екі əр түрлі aC  жəне bC  компоненталары бар бол-

са, онда ол байланысқан, болмаса a жəне b төбелерін тізбекпен 
байланыстыруға болмайды. 

Егер граф байланыспаған болса, онда тізбекпен 
байланыстыруға болмайтын екі a жəне b төбелері табылады, жəне 
онда aC  жəне bC  əр алуан компоненталар болады. 
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3. АҒАШТАР

Ағаш түсінігінің бірнеше анықтамасы бар. Мысалы, ағаш 
дегеніміз – ол бір ғана қисынды компоненттен (яғни бір ғана 
ағаштан) тұратын орман (рекурсивті анықтама) немесе (графтар 
теориясы тұрғысынан қарағанда) – ағаш дегеніміз – бұл циклда-
ры жоқ графтар. Ағаштарды мəліметтер құрылымы тұрғысынан 
қарастырайық, олар бағдарламаларда жəне жадыда сақталуы 
керек. Ағаштар немесе оның кең мағынасында мəліметтердің 
ағаш тəрізді құрылымы байланыс жүйесінде желілік сипатқа ие 
емес динамикалық байланысқан құрылымдар болып табылады, 
олар табиғи ағаш тəрізді бұтақтар жасайды (осыдан мəліметтер 
құрылымының атауы шыққан).

Мəліметтердің бұл құрылымдарын екі топқа бөлуге бола-
ды, олар бір-бірінен құрылу жəне өңдеу рəсімін жүзеге асыру 
тəсілдері бойынша ажыратылады, яғни ағаштар мен пирамидалар 
(немесе «үйінді») деп бөлінеді. Бірақ екі топта ортақ ағаш тəрізді 
сипат сақталады жəне оларды көп жағдайда «ағаштар» атауымен 
біріктіреді.

Төбенің əрбір жұбын байланыстыратын бір ғана тізбегі 
бар байланысқан графтар ағаштар деп аталады. Сонымен 
қа тар циклдері жоқ байланысқан графтар да ағаштарға жа-
тады.

Сонымен, Ағаш деп циклдері жоқ байланысқан графты атай-
мыз. Циклсіз графтың байланысқан əрбір компоненті ағаш болып 
табылады. Мұндай граф орман деп аталады.

Бір дəрежесі бар ағаш төбесін жапырақ деп атаймыз.

3.1-суретте 7,7n =  -төбесі, 6-қа-
бырғасы, жапырақ-{4,5,6,7}

Ағашқа барлық жаңа қабырғалар 
қосылса, цикл құрылады. Мысалы,

3.1-сурет
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3.2-суретте 1) (2,3) қабырғаның 
қосылуы (1,2,3,1) циклын құрады; 2) 
(2,5) қабырғаның қосылуы (1,2,5,3,1) 
циклын құрады;

Ағаштың кез келген қабырғасын 
алып тастағанда графтың бірігу мү м  -
кіншілігі жоғалады (компонеттің бі-
рігу саны көбейеді). Ағаштың кез кел-
ген қабырғасы көпір болып табылады.

3.3-суреттегі (1,2) қабырғаны 
алып тастағанда граф екі құрылғыш 
ком понентке бөлінеді: ({2,4},{(2,4)}) 
жəне {1,3,5,6,7},{(1,3),(3,5)(3,6), (3, 7 )}

Егер кез келген G графының 
қабырғасы кем дегенде бір элемен-
тарлық циклге жататын болса, онда 
ол графтың қабырғаларын циклділік 
қабырға деп атайды, ал қарсы жағдайда ациклділік деп атайды: 
Ациклділікке мысал ретінде қабырғаларға жалғасқан қабырғаны 
келтіруге болады. Төмендегі екі тұжырым орындалады:

1) Байланысқан графтан циклдік қабырғаларды шығар ғанда, 
оның байланыстылығы сақталады;

2) Ациклділік қабырғаны шығарғанда, байланыспайтын граф 
болып өзгереді.

Біріншіден, кез келген тізбек үшін циклділік қабырғаларын 
циклдегі қалған қабырғалардың тізбегімен өзгертуге болады.

Екіншісі қарсы жолмен дəлелденеді, егер байланысты 
граф қалпында қалатын болса, онда алынған қабырғаның 
соңы элементарлық тізбекпен байланыста болар еді; алынған 
қабырғаны орнына қойсақ, онда элементарлық цикл шығар еді, 
бұл мүмкін емес, себебі бұл қабырға ациклді.

Циклсіз байланысқан графты ағаш дейміз. Басқаша айтқанда 
барлық қабырғалары ациклділік болатын графты ағаш дейміз.

Төмендегі төрт шартты қанағаттандыратын графты ағаш дейміз:
1) Кез келген қабырғаны алып тастағанда байланысқан граф 

байланыспаған болып қалады;
2)Қабырғалар саны төбелер санынан біреуі кем болатын 

байланысқан граф;

3.2-сурет

3.3-сурет
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3) Бір элементарлық тізбекте екі төбесі арқылы байланыста 
болатын граф;

4) Екі төбені байланыстыратын қабырғаларды қосқаннан 
кейін пайда болған циклсіз граф – цикл.

Ағаштан кез келген 0 α  төбесін аламыз жəне оны түбір, немесе 
нөлінші қабаттағы төбе дейміз. Көрші төбелерді 1-ші қабаттағы 
төбе, тағы сол сияқты көрші ( ) 1i −  қабаттағы төбені i-ші қабаттағы 
төбе дейміз, т.с.с.

Ағаштағы əрбір төбе белгілі бір қабатқа жатады. Қабаттың 
нөмірі ағаштағы төбелердің арақашықтығы мен түбіріне сəйкес 
келеді. 3-ші қасиет бойынша əрбір байланыс i-ші қабаттағы 
қабырға арқылы ( ) 1i − -ші қабаттағы нөмірлі төбемен байланыс та 
болады да, ешқандай i-ші қабаттағы төбемен байланысты болмай-
ды. Ағаштың осындай көрінісі өте қолайлы. Аяқталған ағашта 
мұндай көрініс үнемі соңғы төбе болады.

3.4-сурет

Түбірді D ағашында бөлу оның 
төбелерінің жиынында жарты-
лай реттелгенін   α β<  қатынасы 
анықтайды, егер α β≠  болса, онда 
элементарлық тізбек түбірдың β 
төбесінде α-ні иеленеді. Əрбір 0α  
төбесінде Dα  ағашының түбірін 
анықтайды, осы төбелерге іліну бо-
лып табылады, мұнда α β≤ . Осы əрбір 
Dα  ағаштың бөлігінде 0D Dα =  орын-

далады. Барлық 0Dα  ағашының бөліктері өзінің бұтақтарынан α 
түбіріне желімдеу арқылы пайда болады.

3.5-сурет. 
Ағаштың түбірі
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 1. G байланысты графында біртіндеп барлық циклді қырларды 
алып тастаймыз. Сонда G графының байланысты бөлігі сол тө-
белердің жиынынан тұратын элементарлық циклсіз ағашқа G  
графының сұлбасын аламыз. Тұлға бір мағыналы таңдалынбайды, 
бірақ ациклді қырлары кез келген тұлғаға кіреді.

D тұлғасына қарағанда граф бөлігінің барлық қырларын G/D 
-ді хорда дейміз. Əрбір хорда тұлғаның екі төбесін байланысты-
рады.

3.6-сурет. Граф

Төбесі екеуден кем болмайтын ағашта 1 дəрежелі төбе бо-
лады. Мұндай төбелер аспалы төбелер немесе жапырақтар деп 
аталады. Шынында əрбір ағашта кем дегенде екі жапырақтың 
болатындығын дəлелдеуге болады. Төменде келтірілген теорема-
ларда ағаштардың кейбір қасиеттері тағайындалады.

Теорема. n төбелі жəне m қабырғалы граф үш жағдайда ғана 
ағаш болып табылады, олар:

1) Байланысқан;
2) Циклдары жоқ;
3) m = n – 1
Дəлелдеу. Алғашқы екі шарт ағаштың анықтамасы болып 

табылады. Берілген шарттардың кез келген екеуінің орындалуы 
үшінші шарттың орындалуын қажет ететіндігін көрсетейік.

(1) мен (2) => (3). Төбелердің саны бойынша индукция. n = 
1 жағдайындағы пікір айдан анық. n ≥ 1 жағдайында ағашта бір 
жапырақ бар. Егер ағаштан жапырақты алып тастаса, қайтадан 
ағаш пайда болады, өйткені циклі жоқ, ал байланысы сақталады. 
Бұл жаңа ағашта n - 1 төбесі жəне n - 2 қабырға болады. Олай 
болса, бастапқы ағашта n - 1 қабырға болған.

(2) мен (3) => (1). Циклдері жоқ графта n - 1 қабырға болады, ал 
оның байланыс компоненттері 1 2, , ,  kG G G…  болып табылады жəне 
ол   i iG n  төбелерінен тұрады,  1 , , .i k= …  Əрбір компонент ағаш бо-

4–1127
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лып табылады, сондықтан iG -дағы қабырғалар саны  1in − -ге тең, 

графтағы барлық қабырғалар саны  
1

( 1) 1
k

i
i

n n k n
=

− = − = −∑ . 

Олай болса,  1  k =  жəне граф байланысқан болып табылады.
(1) мен (3) => (2).  –1 n  қабырғалы байланыс графты қарас-

тырайық. Егер онда цикл бар болса, кез келген циклдік қабырғаны 
алып тастап, қабырғаларының саны аз байланысқан граф алатын 
едік. Біз циклы жоқ байланысқан граф, яғни ағаш пайда болғанға 
дейін, қалған қабырғаларды алып тастауды жалғастыра аламыз. 
Бірақ бұл ағашта қабырғалар саны  –1 n -ге қарағанда аз болар еді, 
ал бұл жоғарыда дəлелдеген тұжырымға қарама-қайшы болып 
шығады.

Теорема. Егер G-ағаш болса, онда
1) G -да төбелердің кез келген жұбы бір ғана жолмен 

байланысқан;
2) G -ға кез келген жаңа қабырғаны қосу кезінде цикл пайда 

болады;
3) G-дан кез келген қабырғаны алып тастаған кезде ол бай ла-

ныс паған графқа айналады.
Дəлелдеу. Кез келген төбелердің арасындағы жолдардың 

болуы ағаштың байланысқан болуынан шығады. Қандай да бір 
ағашта a жəне b төбелерін байланыстыратын екі əртүрлі жол бар 
дейік. Осы жолдардың бастапқы кесіндісі бір-бірімен сəйкес келеді 
(екі жолда a төбесінен бастау алады). X– сəйкес келетін бастаудың 
соңғы төбесі, ал x-дан кейін бір жолда y1 төбесі, ал екінші жолда y2 
төбесі пайда болады. (x, y1) қабырғасын қарастырайық. Егер оны 
графтан алып тастасақ, онда қалған ішкі графта  y1 мен x төбелері 
қосылып кетеді. Олардың қосылған бағыттарын былай көрсетуге 
болады: y1-ден b-ға дейін бірінші жолдың кесіндісін алып, оны 
x-тан b-ға дейін екінші жолдың  кесіндісіне қосамыз. Бірақ бұл 
(x,y1) қабырғаның жіңішкерген жері (мойнақ) болып табыл-
майды. Жоғарыда айтылған тұжырымдарға сəйкес ағашта əрбір 
қабырға мойнақ болып табылады. Осымен тұжырым дəлелденді. 
Егер ағашқа жаңа қабырға қоссақ, онда төбелері арасындағы жол 
арқылы қабырғалармен байланыстырылып цикл пайда болады.

Ағаштың екіт төбесін байланыстыратын жалғыз жол əрдайым 
қарапайым болатындығына атап өткен жөн (егер жол қарапайым 
болмаса, онда міндетті түрде цикл болады).
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3.1. Ағаштардың қасиеті

Ағаштар: негізгі түсініктер. Графтардың қарапайым 
жəне маңызды типтері бар, бірақ оларға əралуан авторлар бір-
дей ағаш деген атау берген. Ағаштар ғылымның əр түрлі сала-
сында қолдануымен қатар, графтар теориясындағы ерекше 
ор нымен маңызды. Соңғысы ағаштардың құрылымының қара-
пайымдылығымен айқындалады. Көбінесе, қандай да болма-
сын графтар туралы есептерді шешу кезінде оларды алдымен 
ағаштарда зерттейді.

Анықтама 1. Ағаш дегеніміз – бұл байланысқан ациклділік 
граф. Циклі жоқ графтар орман деп аталады (орманның ком-
поненттері ағаштар екені бəрімізге белгілі). Егер графтың кей-
бір төбелері нақтылап қойсақ, онда оны ағаштың түбірі, ал 
ағаш ты түбірлі ағаш деп атайды. Сондай-ақ басқа да «ағашқа» 
анықтамалар берілген p төбелі жəне q қабырғалы G графы үшін 
келесі тұжырымдар пара-пар болып келеді: (1) G графы – ағаш; 
(2) G графындағы кез келген төбелер біртұтас тізбекпен бай-
ланысқан; (3) G графы – байланысқан граф жəне 1p q= + ;  
(4) G графы – ациклділік графы жəне 1p q= + ; (5) G графы 
– ациклділік графы, егер кез келген аралас емес төбелерді x 
қабырғаларымен байланыстырса,  G x+  графында бір ғана цикл 
болады; (6) G графы – қисынды граф, 3=p  үшін  pK -дан ерек-
ше, егер x қабырғасымен байланыстырса, онда  G x+  графында 
бір ғана цикл болады. (7) G графы – кəдімгі граф, егер сыбайлас 
емес кез келген  төбелер жұбын х қабырғасымен байланыстырса, 
 1p q= +  үшін 3 K 1K  жəне 3 K 2K  бір-бірінен өзгеше болады, яғни 
онда  G x+  графында міндетті түрде бір ғана цикл болады.

Берілген теореманың нақты екі нəтижесін келтірейік: (1) кез 
келген тривиалды емес ағашта екі аспалы төбелер бар болады 
[Харари, 1973, 51б.]; (2) n төбелі əрбір ағаш n-1 қырға ие. [Лип-
ский, 1988, 94-95 бб.].

Анықтама 2. G бағытталған графынан «доға бағытын алып 
тастау» нəтижесінде алынатын бағытталмаған граф G бағыт-
талмаған графының негізінде жататын граф деп аталады. Ағаштың 
діңгегінде жатқан бағытталмаған граф ағаш болып табылса, онда 
G бағытталған графы да ағаш болады. G бағытталған графы ағаш 
болса жəне оның түбірі бар болса, онда ол бағытталған (түбірлі) 
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ағаш деп аталады. T түбірлі ағашының ағаш астысы болып оның 
«T» бөлігі ғана аталады, ол келесі шартты қанағатандыратын 
түбірлі ағаш болып табылады: y түбірімен бірге T ағашы T-дан 
y-ке жететін барлық төбелер мен доғадан тұрады.

Нөлдік жартылай дəрежелі G графының төбелері жапырақтар 
деп аталады.

Түбірлі ағаш анықтама бойынша келесі шарттарды қанағат-
тандырады: (a) бірде-бір доға кірмейтін жалғыз төбе түбір деп 
аталады; (б) түбірден өзгеше əрбір төбеге бір ғана доға кіреді; 
(в) əрбір төбенің қабылдаушылары реттелген. Осыған орай, 
төмендегі анықтаманың мəні зор.

Анықтама 3. Егер: 1) 1 x  төбесінен ерекше əрбір төбеге 
бір ғана доға болса, онда Соңғы бағытталған граф ( ) 1,V E x ОV  
түбірлі ағаш бұтағы болып табылады ( 1x ОV түбірлі ағаш). (Ағаш 
бұтағының көрінісін көзге оңай елестетуге болады: бұл əрбір 
қабырғасының бағытталған жəне əрбір x төбесі үшін x

1
-ден x-ке 

жолы бар ағаш).
Анықтама 4. Екілік ағаш дегеніміз – бұл əрбір төбесінің екіден 

кем емес оң жəне сол деп аталатын (ұлдары) қабылдаушылары 
бар түбірлы ағаш. 2-3 ағаш дегеніміз – бұл түбірдан барлық 
жапырақтарға дейінгі аралығы сəйкес келетін, ал əрбір төбе 
жапырақтан ерекше екі немесе үш қабылдаушысы бар түбірлі 
ағаштан тұрады.

Екілік іздеу ағаштың S санының көпшілігі үшін екілік ағаш 
деп аталды, онда v əрбір төбесі ( )l v ОS  санымен белгіленген 
жəне төмендегі шарттарды қанағаттандырады: ( ) ( ) ( )а l u l v<  
теңсіздігін қанағаттандыратын барлық u, v төбелері үшін, u төбесі 
ағаш астында орналасса, оның түбірі сол жақ қабылдаушы v бо-
лады; ( ) ( ) ( ) l u l vδ >  теңсіздігі орындалатын барлық u, v төбелері 
үшін, егер u төбесі ағаш астында орналасса, оның түбірі оң жақ 
қабылдаушы v болады; (в) S-ке жататын кез келген A үшін бір 
ғана v төбе бар,ол үшін ( )l v A=  болады.

Анықтама 5. T түбірлік ағашын тексеріп өту осы ағаштың 
төбелеріне кейбір қатынасу реттерінен тұрады.

T түбірлі ағашын тура тексеру (П тексеру) келесі  түрде си-
патталады: 1) v түбіріне бару; 2) белгіленген бірізділікте 1,..., nv v  
түбірлі ағаш астыларының T тексеруін жасау.

T түбірлі ағашын кері тексеру (K тексеру) келесі түрде си-
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патталады: 1) белгіленген бірізділікте 1 ,..., nv v  түбірлі ағаш 
астыларының K тексеруін жасау; 2) v түбіріне бару.

T түбірлі ағашын ішкі тəртіпте тексеру (І тексеру) келесі түрде 
сипатталады: 1) T ағашының сол жақ ағаш асты түбіріне І тексе-
ру жасау; 2) T ағашының v түбіріне бару; (3) T ағашының оң жақ 
түбір асты түбіріне I тексеру жасау. T, K жəне І тексеру кезінде 
қосағашының төбелеріне тексеру тəртіптерін жүргізу.

3.2.  Түбірлі ағаштар

Əдетте ағашта «есептеу бастамасы» рөлін атқаратын бір төбе 
ерекшеленеді. Ерекшеленген төбесі бар ағашты түбір ағаш, ал 
оның төбесін түбір деп атайды. n төбелі ағаштан n əртүрлі түбір 
ағаштар жасауға болады.

Түбір ағашты графикалық бейнелеу үшін əдетте белгілі 
бір стандартқа сүйенеді. Солардың ішінде ең көп тарағанына 
тоқталайық. Жазықтықтағы көршілес түзу арасында тең ара-
қашықты параллель түзуді алайық. Осы түзулерде түбірді 
нүктемен, түбірмен шектес төбелерді көрші түзудегі нүктемен, 
түбірден 2 арақашықтықта жатқан төбені көрші түзудегі нүктемен 
т.с.с. белгілейік. Қабырғаларды түзулердің кесінділерімен берейік.

Əрбір түзудегі төбелерді қабырғалары қиылыспайтындай 
етіп орналастыруға болады. Осындай түбір ағаштың мысалы 
3.7-суретте көрсетілген (түбір дөңгелекпен қоршалған). Көбінесе 
ағаштың түбірі жоғарғы жағына салынады.

Кейде түбір  ағаштың қабырғаларын түбірден əрбір төбеге 
апаратын бағытталған жолға бағыттаған қолайлы болады 
(3.7-суреттегі ағаш үшін əрбір қабырға 
төменнен жоғарыға қарай бағытталған). 
Бұлай бағытталған түбір ағаш бастапқы 
ағаш деп аталады. Бастапқы ағашта 
түбірден басқа əрбір төбе жалғыз 
қабырғаның аяғы болып табылады. Егер 
бастапқы ағашта xy қабырғасы бар бол-
са, онда x төбесін y төбесінің əкесі, ал y 
төбесін ұлы деп атайды. Түбір ағаштың 
есептемелерінің табиғи жəне көптеген 
мақсаттарға қолайлы тəсілдері əрбір 3.7-сурет
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төбенің əкесін көрсетуге бағытталған. Кейде түбір өзіне-өзі əке 
болып келеді деп есептеледі.

Егер T бастапқы ағаштатөбесінентөбесіне бағытталған жол 
болса, онда x– y-тің арғы атасы, ал  y – x-тің ұрпағы болады. Əрбір 
төбе өзіне-өзі ататек жəне ұрпақ болып табылады. X төбесінің 
барлық ататектерінің көпшілігі түбірден x-ке бағытталған жол 
салады. X төбесінің барлық ұрпақтарының көпшілігі x түбірі 
бастапқы ағашын жасайды, ол x төбесіндегі T ағашының бұтағы 
деп аталады.

Түбір ағаштың биіктігі деп оның түбірінің эксцентриситетін 
атайды. Егер біз кейбір ағаштарды биіктігі минималды болатын 
түбір ағаштарға айналдырғымыз келсе, түбір ретінде орталық 
төбені алу керек.

3.3.  Каркастар мен ағаштың изо морфтығы

G-кəдімгі граф. Оның каркасы деп керегелі ішкі граф-
ты атаймыз. Онда циклдар жоқ, ал қисындылығы G графының 
қисындылығымен сəйкес келеді. Олай болса, қисынды графтың 
каркасы – ағаш, ал жалпы жағдайда – орман болады.

Кез келген графта кем дегенде бір каркас болады. Шынында, 
егер G-да цикл болмаса, онда ол өзінің каркасы болып табылады. 
Ал  цикл болған жағдайда, графтан қандай да бір циклға жататын 
кез келген қырды алып тастауға болады. Мұндай қыр мойнағы бо-
лып табылмайды, сондықтан оны алып тастаған кезде қисындылық 
бұзылмайды. Бірнеше қырларды алып тастағаннан кейін керегелі 
ішкі графты аламыз. Онда цикл жоқ, ал байланыстылығы  бастапқы 
графтікіндей болады. Яғни, осы ішкі граф каркас болады. Каркас 
алу үшін неше қыр алып тастау керектігін дəл айтуға болады. Егер 
графта n төбе, m қыр жəне k қисындылық компоненті болса, онда 
каркаста да n төбе, m қыр жəне k қисындылық компоненті бола-
ды. Бірақ кез келген n төбелі жəне k қисындылық компонентті ор-
манда дəл  –  n k  қыры бар болады. Яғни  –   m n k+  қырлары алы-
нады. Бұл сан графтың цикломатикалық саны деп аталады жəне 
v(G) таңбасымен  белгі ленеді.

Егер графта циклдар бар болса, каркастың саны бірден артық 
болады. Қисынды граф каркастарының дəл санын Кирхгофтың 
матрицалық теоремасының көмегімен анықтауға болады. Оны 
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ешбір дəлелсіз-ақ мысал келтіріп түсіндірейік. G графы үшін 
K(G) матрицасын, яғни төмендегі элементтерден тұратын n 
реттегі квадратты матрицаны анықтайық

( )
( )

1,� �( , )
0,� � , � �

deg ,� �
ij

егер i j EG
K егер i j EGжане i j

i егерi j

⎧ − ∈
⎪= ≠⎨
⎪ =⎩

Басқа сөзбен айтқанда, барлық 1-ді – 1-ге, негізгі диагональ-
дағы нөлдердің орнына төбе дəрежелерін ауыстырғанда, K(G) 
шектестік матрицасы алынады. K(G) матрицасында əрбір тармақ 
элементтерінің жиынтығы 0-ге тең, яғни бағаналар бір сызыққа 
тəуелді.

Теорема (Кирхгофтың матрицалық теоремасы). Егер 
G – кем дегенде екі төбелі қисынды граф болса, онда K(G) 
матрицасының барлық элементтерінің алгебралық толықтырулары 
өзара тең  жəне G графының каркастар санына тең болады.

Мысал. Үстел теннисінен кубок олимпиада жүйесі бойын-
ша ойнатылады. Кездесулер «тең ойынсыз» өткізіледі. Келесі 
турға алдыңғы турда жеңген команда ғана жіберіледі. Жеңілген  
командалар ойыннан шығарылады. Кубокты жеңіп алу үшін ко-
манда барлық турларда жеңіске жетуі қажет. Осы кубок ойынына 
қатысуға 16 командадан өтініш келіп түскен. Ойындарды өткізу 
сызбасы келесі граф түрінде беріледі (3.8-сурет).

 

3.8-cурет

Ағаштың төменгі «сатысының» ұштарын кубок ойыны-
на қатысатын командалар, екінші төменгі саты ұштарын 
1/6 финал жеңімпаздары, үшінші саты ұштарын 1/8 финал 
жеңімпаздары т.с.с. ретінде түсіндіреміз.
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Осы ағаш арқылы қандай ақпарат алуға болады?
Одан тікелей:
1. Кубок ойынының барлық қатысушыларының санын 

(төменгі «саты» саны).
2. Ойын өткізу кезеңдерінің санын (төменгіні санамағандағы, 

ағаштағы ұштар «сатыларының» саны).
3. 1/8 финал, 1/4 финал, 1/2 финалға қатысатын қатысушылар 

санын (Төбелер саны, яғни төртінші жоғары сатыда, үшінші 
жоғары сатыда, екінші жоғары сатыда).

4. Кубок жеңімпазын анықтау үшін командалар арасында ой-
натылатын жарыстар санын (төменгі «сатысыз» графтағы төбелер 
саны), есептеуге болады.

Бұл санағашсыз-ақ оңай анықталады. (Əрбір жарыста бір 
команда шығып отырады. Жеңімпаз команданы анықтау үшін 
қалған командалар жарыстан шығуы керек. Сондықтан жарыс 
саны 15-ке тең).

Бір ғана оқшауланған төбелерден тұратын графты ағаш деп 
есептеу ыңғайлы. Ағаш төбелерінің əрбір жұбы үшін олар-
ды байланыстыратын жалғыз ғана жол бар. Орман деп ағаштар 
бірлестігін білдіретін байланыспаған графты атаймыз. Ағаштағы 
жəне ормандағы əрбір қабырға дəнекер болып табылады.

Мысал. Əрқайсысы ағаш болып табылатын төрт компонентті 
орман берілген (3.9-сурет).

3.9-сурет

Бұл жерде анықтама бойынша ағаштар мен ормандар 
қарапайым графтар болып табылады. Ағаш барлық көрсеткіштер 
бойынша графтың қарапайым бос емес типі деуге болады.
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G қисынды графындағы таңдалып алынған циклге жататын 
бір қырды алып тастаса, ол басқа қалған графтардағы байланыс-
ты бұзбайды. Бұл рəсімді барлық қалған циклдарға қолданайық. 
Нəтижесінде G графының барлық төбелерін байланыстыратын 
ағашты аламыз, ол ағаштың тірегі немесе G графының кар-
касы деп аталады. N төбелері, m қырлары, k компоненттері бар 
G еркін графын белгілейміз. Жоғарыда сипатталған рəсімді G  
компоненттерін қолдана отырып, нəтижесінде орман тірегі деп 
аталатын граф аламыз. Бұл рəсімде алынып тасталған қырлар 
циклдік ранг немесе G графының циклдік саны деп аталады жəне 
( )Gγ −  мен белгіленеді. Бұдан байқайтынымыз, ( )G m n kγ = − +  

теріс емес бүтін сан  болып табылады. Олай болса, ағаштың 
циклдік рангы нөлге тең, ал циклдік графтың циклдік рангы бірге 
тең. Сондай-ақ, коциклдік рангын немесе оның орман сүйегіндегі 
қырлар саны ретінде G графының қимасының рангын анықтаған 
ыңғайлы. Коциклдік ранг ( )Gχ - мен белгіленеді жəне   n k− -ға 
тең болады.

Теорема. n төбесі бар ағаш 1n −  қырына ие болады.
Дəлелдеу. Оқшауланған төбе болып табылатын бір G 

ағашынан сондай төбелермен екі ағаш алу үшін G-ден бір қырын 
алып тастау керек. Үш ағаш алу үшін G-ден қандай да бір екі 
қырды алып тастау керек. n төбесі мен G ең үлкен ағашын 
əрқайсысы оқшауланған төбе болып табылатын n ағаштардан 
алуға болады. Бұл үшін G ағашынан 1 n −  қырын алып тастау ке-
рек. Олай болса, n төбесі бар ағаштың 1n −  қыры болады.

Бағытталмаған графтағы каркастар
Бағытталмаған графтағы каркастардың саны төмендегідей 

графтағы ағаштардың матрицалық теоремасы көмегімен 
анықталады. A(G)-дан алынатын M(G) матрицаны білдіреді, 
бұнда A(G) – G графының шектестік матрицасы.

Графтар үшін ағаштар туралы матрицалық теорема. Барлық 
қисынды G таңбаланған графы үшін M(G) матрицасының 
барлық алгебралық толықтырулары бір-біріне тең болып келеді 
жəне олардың жалпы мəні G графының каркастарының санын 
білдіреді.

Мысал. G графы үшін (3.10-сурет) A(G) матрицасы келесідей
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( )

0  1  1   0

1   0  1   0

1  1   0  1 

0   0  1   0

A G

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M(G) матрицасы келесі түрде беріледі

( )

   2  1  1     0

1     2  1     0

1  1     3  1

    0     0  1    1 

M G

− −⎛ ⎞
⎜ ⎟− −⎜ ⎟=
⎜ ⎟− − −
⎜ ⎟−⎝ ⎠

.

Мысалы, алгебралық қосымша 1,4a  элементі 3-ке тең. G гра-
фына лайықты каркас (3.11-сурет)-те көрсетілген

3.10-сурет.

3.11-сурет.

Сонымен қатар төмендегі нəтиже қызықты. G – n ілмексіз 
төбелі граф жəне 0  B  бір тармағы алынып тасталған соқтығыс ма-
трицасы (яғни 1n −  тəуелсіз тармақты).

0 0
tB B−  матрицасына транспонирленген матрица. 0 0  tB B  анық-

тауышы G графының керегелі ағаштарының санына тең болып 
келеді.
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Бағытталған графтардағы каркастар
Бағытталған графтағы каркастар саны бағытталған графтағы 

ағаштар туралы матрицалық теоремаға сəйкес анықталады. A(G) 
- бұл G шектестік матрицалы бағытталған граф.  outM  диаго-
нальды матрицасын анықтайық, оның (i, i) элементі  iv  төбесінің  

ideg v+ нəтижесінің жартылай дəрежесіне тең. Одан кейін 
 ( )out outC M A G= − -ты қоямыз. Осыған ұқсас ( )in inC M A G= −  ма-
трицасы анықталады.

Бағытталған графтар үшін ағаштар туралы матрицалық 
теорема.  outC  матрицасының i тармағының барлық алгебралық 
толықтырулары бір-біріне тең болып келеді, олардың жал-
пы мəні  iv  төбелерінің құрамына кіретін G бағытталған гра-
фы каркастарының санына тең болады.  inC  матрицасының 
i  тармағының алгебралық толықтыруларының жалпы мəні iv  
төбесінің құрамына кіретін каркастар санына тең.

Мысал. G графы үшін (3.12-сурет)  outC  жəне  inC  матрицала-
ры төмендегідей түрге ие

  2   1       0       0  1  1   1  

   0      2    1    1      0    0      2

,   0      0      1    1      0    0      0

   0   1    1       0   1    0   1

1     0       0       0     1 1      0

out inC C

− − −⎛ ⎞
⎜ ⎟− −⎜ ⎟
⎜ ⎟= =−
⎜ ⎟− − − −⎜ ⎟
⎜ ⎟− −⎝ ⎠

     0       0  1

   1    1      0

     1    1      0

      0       2   1

      0       0     2

−⎛ ⎞
⎜ ⎟− −⎜ ⎟
⎜ ⎟−
⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

.

 outC  матрицасының бірінші тармағы мен  inC  матрицасының 
бірінші тармағынан G бағытталған графының  төбесінен шығатын 
төрт каркастан жəне осы төбеге кіретін екі каркастан тұратынын 
көреміз.

3.12-сурет.  



60

Ағаштар изоморфизмі
Егер төбелердің көпшілігі арасында шектестікті сақтайтын 

өзара сəйкестік болса, G  жəне H екі граф изоморфты (G H≅ -ға 
немесе кейде G = H деп жазылады). 

G графының инварианты – бұл G изоморфты кез келген 
графта бір мағынаны қабылдайтын G-мен байланысты сан. 
Инварианттардың толық жиынтығы графты изоморфизмге 
дейінгі дəлдікпен анықтайды. 

T = (V,E) ағаш жəне P(e,v,w) инциденторы, яғни v жəне w  
төбелі eқырлары кезінде бірлікке тең предикат.

1 1 1( , )T V E=  ағашы изоморфты ағаш 2 2 2( , )T V E=  деп атала-
ды, ағаштар төбелерінің олардың қырлары арасында инцидентор 
сақталатын 1 2V V⇔  жəне 1 2E E⇔  сəйкестік орнатуға болады, яғни 

( ) ( )( )( )
( ) ( )

' ' ' '
1 2 1 2

' ' ' ' '
1 2

, ,  & 

& , , , , .

v w V v w V e E e E v v w

e e P e v w P e v ww

∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ⇔ ⇔

⇔ ⇒ =⎡ ⎤⎣ ⎦
Басқа сөзбен айтқанда, екі ағаш та изоморфты болып келеді. 
Ағаштар изоморфизмінің қарым-қатынасы рефлексивті, сим-

метриялы, транзитивті, яғни пара-парлықты білдіреді. Изоморфты 
ағаштардың шектестік матрицаларын бір қатардан екінші қатарға 
ауыстыруға болады. Изоморфты ағаштар, ұсыну тəсілімен ғана 
ерекшеленеді (мысалы, жазықтықтың берілу тəсілдері (3.13-сурет)).

��

��

3.13-сурет

Бір ағаштың төбелерінің көпшілігін басқа ағаштардың 
төбелерінің көпшілігінде көрсететін жəне шектестікті ғана 
сақтамай, сондай-ақ бір ағаштың түбірі екінші түбірге аударатын 
болса, екі түбір ағаш изоморфты деп аталады. 
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T ағашының изоморфты бейнеленуі ағаштың автоморфизмі 
деп аталады. T ағашының барлық автоморфизмдерінің жиынтығы 
Г(T) белгімен белгіленіп, T ағашының тобы деп аталады. Олай 
болса, Г(T) топтарының элементтері V топтарының көпшілігіне 
əсер ететін алмастырушы болып табылады. Г(T) тобының ( )s T
тəртібі T ағашының симметриясының саны. Егер T ағашының 
тобы автоморфизмі жеке дара топ болса, ( ) 1 s T T= ағашы 
асимметриялық деп аталады. 

7, 8, 9 қатардағы асимметриялық ағаштардың мысалдары 
(3.14-сурет).

3.14-сурет

Бағытты өзінде сақтайтын жазықтықтың гомеоморфты 
бейнесі бар болса, екі жалпақ ағаш изоморфты деп аталады. 

Бір ағаштың төбелерінің көпшілігі басқа ағаштың төбелерінің 
көпшілігіне бейнеленетін өзара бір мағыналы функциясы бар 
болған жағдайда, екі жалпақ ағаш изоморфты деп аталады. Олар 
шектестікті ғана сақтамайды, сонымен қатар таңбасы бар төбені 
сондай таңбасы бар төбеге ауыстырады.

3.4. Бинарлы ағаштар

Ағаш түріндегі жүйемен жұмыс жасау кезіндегі кең таралған 
есептердің бірі ағаштарды аралау жəне əрбір үзілімдермен орын-
далатын кез келген операциялар.

Суретте көрсетілген тепе-теңдік (бинарлық) ағашқа қарап, 
бағыттары бойынша үш қағидасын анықтаймыз (3.15-сурет):
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1 жоғарыдан төменге - R, А, В 
2 солдан оңға - A, R, В
3 төменнен жоғарыға - А, В, R
Алдындағы құралған ағашты 

қарастырайық (3.16-сурет):

Аралаудың түрлі тəсілдері 
келесі орындалуларды береді:

1. жоғарыдан төменге: 
* / *a bc d ef+ − – префикстік жазба

2. солдан оңға қарай: 
/ * *a b c d e f+ − – инфикстік жазба

3. төменнен жоғарыға: 
* */abc def+ − - постфикстік жазба

Ағаштарда іздеуді орындау.
Берілгендері көп орындалуға арналған тепе-теңдік (бинарлық) 

ағаштар элементтері арнайы кілтпен іздеу арқылы орындалады. 

3.5. Ағаштармен жасалатын амалдар

Ағаштар үшін де тізімдер үшін де жасалынатын негізгі амал-
дар бар, олар элементті қосу, алып тастау, элементтерді қарап 
шығу мен  іздеу. Сонымен қатар күштеп теңгеру, ағаштағы түйін-
дерді санау, ағаш биіктігін өлшеу, екі элемент үшін (көп жолды 
ағаштарда екі элементтен аса) жақын арадағы ортақ түбірді іздеу 
(жақын арадағы ата тек – Nearest Common Ancestor) операцияла-
рын қолдануға болады. Ағаштарды теңгеру кезінде  қарапайым 
жəне екі еселі, оң жəне сол жақтағыларды айналдыру операция-
лары қолданылады.

Ағаш мəліметтердің рекурсивті құрылымы болып табыл ған-
дықтан ағаштармен жұмыс істеуде рекурсивті рəсімдер тиімді 
бо лып табылады. Осы рəсімдердің өтуінің əртүрлі нұсқаларын 
қарас тырайық. 

Ағашқа  түйін қосу
Ағашқа ақпаратты енгізу кезінде ағашты құрастыру қағидасын 

қарастырайық. Бірізділікпен 70, 60, 85, 87, 90, 45, 30, 88, 35, 20, 
86, 82 кілтті жазба енгізілсін.

3.15-сурет

3.16-сурет
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1. Түбір – 70;
2. 60 < 70, олай болса жаңа 70-тен сол жақта орналасады;
3. 85 > 70, олай болса жаңа 70-тен оң жақта орналасады;
4. 85 > 70, олай болса 87 оң жақ бұтақта орналасады; 
87 > 85, олай болса  87 85-тің сол жағында орналасады жəне т.б.

3.17-сурет. Ағашты құрастыру үдерісі

K кілтімен келесі жазба түскен кезде осы кілтті салыстырады, 
яғни түбірден бастап келесі түйін кілтімен салыстырады. Салыс-
тыру нəтижесіне қарай үдерісті бұтақтың сол жəне оң жағында 
кіріс жазбаны байлауға келетін бір түйін пайда болғанша 
жалғастыра береді.  Кіріс кілті мен осы түйін кілтін салыстыру 
нəтижесіне қарай кіріс жазбасы оның не сол, не оң жағында орна-
ласады жəне ол жаңа терминалды түйін болып табылады.

Ағаштардың өту жолдары
Ағаштардың өту жолдару, яғни оның барлық түйіндеріне 

тізбектеп қарап шығу əртүрлі мақсаттармен орындалады: қарап 
шығу (дисплейге шығару), файлдарға сақтау, іздеу. Көбіне қарап 
шығу мақсатында жүзеге асады.

Ағаштардың өту жолдарынан шығатын түйіндер реті түйін-
деуді қандай жолмен ұйымдастыруға байланысты болады. Барлық 
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түйіндерге қол жеткізу  үдерісі – бұл ағаштың өту жолдары болып 
табылады.  

Ағаштың өту жолдарының үш тəсілі бар:
1. Бірізді – ағаштарды сол жақ бұтақтан  бастап жоғары түбірге 

қарай одан кейін оң жаққа қарай өткізеді;
2. Кемімелі – түбірден сол жақ бұтаққа қарай одан кейін оң 

жаққа қарай;
3. Үдемелі – алдымен сол жақ бұтақ өтеді, содан кейін оң жақ, 

одан кейін түбір.

3.18-сурет
Бірізді: a b c d e f g
Кемімелі: d b a c f e g
Үдемелі: a c b e gf d

Бұл жерде түбір деп тұтас ағаштың түбірі мен ағымдағы 
бұтақтың түбірі ұғынылады.

Бірізді тəсіл мəліметтерді іріктеу кезінде ыңғайлы. Бірақ қос 
ағаштың міндетті түрде іріктелуі қажет емес (яғни іздеудің қос 
ағашы), көп  жағдайда бұл талап етіледі. Ағашты іріктеу тəртібі 
ағаш өтетін əдіспен анықталады. Қос ағаш үшін осындай нақты 
іріктеу іздеуді қажет етпейді, өйткені бірізді қарап шығу кезінде 
мəліметтер өсуіне қарай іріктелінеді. 

Кемімелі тəсіл ағашты (яғни ондағы сақталған мəліметтерді) 
файл ретінде сақтауда ыңғайлы, бұнда келесі оқу кезінде ағаштың 
құрылымы толықтай қалпына келтіріледі.

Айта кететін жайт, ағаш тек қана мəліметтердің динамикалық 
байланысқан құрылымы ғана емес, сондай-ақ ол массив ретінде 
ұйымдастырылады. Ағашты тексеру тəсіліне қарай, осындай мас-
сив элементтеріндегі мəліметтер əртүрлі орналасуы мүмкін, мы-
салы, кемімелі тексеруде массивтің бастапқы элементі ағаш түбірі 
болса, ал бірізді тексеруде сол жақтағы түйін болып табылады 
(3.18-суретті қара). Ағашты құрастыру үшін массивті қолдануда 
түйіндерге кіру үшін басқа əрекеттер қолданылады, сондай-ақ  
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ағашқа түйіндерді қосу үдерісі қиындай түседі, өйткені түйіндер 
саны массив көлемінен асып түседі. 

Осындай ағашты қолданудың жалғыз ғана мүмкіндігі – ол 
белгіленген немесе түйін саны алдын ала белгілі ағаш, ал жалғыз 
ғана басымдылығы – ол кез келген түйінге тез кіре алуы деуге 
болады. 

Қорыта айтқанда, кез келген массивті сəйкес келетін түбірі 
бар ағаш ретінде қайта жаңғыртуға болады.

Ағаштан түйінді алып тастау
Ағаштан түйінді алып тастау іздеуге қарағанда күрделі үдеріс, 

өйткені алынып тасталынатын түйін түбір сол жəне оң болуы 
мүмкін. Түйін бұтақтарға негіз бола алады (қос ағашта ол нөлден 
екіге дейін болуы мүмкін). 

Мұнда ең оңайы терминалды түйінді немесе бір ғана бұтақ 
шығатын түйінді алып тастау.

3.19-сурет. Ағаштан түйінді алып тастау

Бұл үшін алдындағы түйіннің қажетті көрсеткішін түзету 
жеткілікті. Ең күрделі жағдай – екі бұтағы бар ағаш астының 
түбір түйінін (немесе тұтас ағашты) алып тастау, өйткені бірнеше 
көрсеткіштерді түзетуге тура келеді. Алынып тасталынатын 
түйіннің орнына қойылатын сəйкес келетін түйінді табу керек, 
мұнда сəйкес келетін түйін жай ғана орын ауыстыруы керек. 
Мұндай түйін əрдайым бар болады. Ол не оң жақтағы бұтақтың 
ақырғы сол жақ түйіні, немесе сол жақтағы бұтақтың ақырғы оң 
жақтағы түйіні болуы мүмкін.

Егер бұл сол жақтағы бұтақтың ақырғы оң жақтағы түйіні 
болса, осы түйінге жету үшін сол жақ бұтақ арқылы алынып 
тасталынатын түйіннен келесіге өту керек, содан кейін келесі 
5–1127
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оң көрсеткіш  nil тең болмайынша оң жақ бұтақ арқылы келесі 
түйіндерге өту қажет. Бұндай түйін бір ғана бұтаққа ие болуы 
мүмкін.

Ағаштан 50 кілті бар түйінді алып тастау мысалы (3.20-сурет).
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3.20-сурет. Ағаштан түйінді алып тастау мысалы

Ағаштарды санап шығу
Графтарды санап шығу теориясы қандай да бір қасиеттерге 

ие изоморфты емес графтар санын есептеу əдісін əзірлеумен 
айналысады. Бұл теория жиырмасыншы ғасырдың 70-жылда-
ры пайда болған жəне Кэли есімімен тығыз байланысты. Ол 
көміртегі атомдарының берілген санына ие 2 2n nC H +  қаныққан 
көміртегілерінің санын табуға тырысқан. Оның анықтауынша, 
есеп əрбір төбенің дəрежесі не төртке не бірге тең ағаш сандарын 
санауды қажет етеді.  Қазіргі таңда графтарды санауға байланыс-
ты есептер шешімін тапқан. 

Бірнеше анықтаманы қарастырайық.
n төбесі бар таңбаланған граф – бұл барлық төбелері 1-ден 

n-ге дейін бүтін сандармен «таңбаланған» граф.
n төбесі бар G графында таңбаларының таралуын G төбе-

лерінің жиыны мен {1, , }n…  жиыны арасындағы бір қатарлы 
сəйкестік ретінде дəлірек анықтайық;  онда таңбаланған граф 
деп { , }G ϕ  жұбын айтамыз, бұнда G – граф, ал   Gϕ − -дағы 
таңбалардың таралуы. 1, …, n сандарын таңбалар деп атаймыз 
жəне G төбелерін 1, , nϑ ϑ…  арқылы белгілейміз. 1G  жəне 2G  ара-
сында таңбалардың таралуын сақтайтын изоморфизм бар болған 
жағдайда екі таңбаланған 1 1 2 2( , ), ( , )G Gϕ ϕ  графын изоморфты деп 
атаймыз. 
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Мысал. Төрт төбесі бар ағаштағы таңбалардың əртүрлі бо-
лып берілуі:

Суретті мұқият зерттеу екін-
ші таңбаланған ағаш ау да рылған 
бірінші ағаш еке нін байқауға 
мүмкіндік бе реді. Бұдан шығатыны, 
екін ші таңбаланған ағаш изо морфты 
болады. Басқа жа ғынан қарағанда 
екеуі де үшінші таңбаланған ағаш-
қа изоморфты емес, 3v төбесінің 
дəрежесіне қарау жеткілікті. Демек 
берілген ағаштағы таңбалардың 
əртүрлі таралуының жалпы 
саны 4!/2=12 теңелуі керек, өйткені таңбалардың кез келген 
таралуының «аударылуы» жаңа нысанға алып келмейді. Суретте 
бейнеленген ағаштағы таңбалардың əртүрлі таралуының жалпы 
саны төртке тең болуы керек, өйткені оның орталық төбесі төрт 
əртүрлі тəсілдермен таңбалануы мүмкін, олардың əрқайсысы 
таңбалардың таралуын анықтайды. Олай болса, төрт төбесі 
бар барлық таңбаланған (изоморфты емес) ағаштар саны он 
алтыға тең. 

Ағаштар ұсыну түсінігі
Əрбір ағашқа қандай да бір кодты сəйкестендіруге болады. 

Осы кодтың көмегімен ағашты изоморфизмге дейінгі дəлдікпен 
қалпына келтіруге болады. Ағаштарды кодтаудың нақты мін дет терді 
(ағаштарды атап шығу, изоморфизмді тағайындау, барлық изоморф-
ты емес ағаштарды генерациялау жəне т.б.) шешуге көмектесетін 
əртүрлі тəсілдері бар.  Ағаштарды ұсыну деп ағаш тардың құрылы 
мын бір мағыналы жəне толық қалпына кел ті ре тін жəне оның си-
паттамасын анықтауға мүмкіндік беретін ақ па раттарды жазудың 
тəсілін атайды. Ағаштарды ұсынуды таңдау шы ғарылатын есеп пен 
оны шешу тəсілдеріне байланысты болады. Ағаштарға берілген 
есептерді шығарудың ең көп тараған тəсілін қарастырайық. 

Сыбайлас матрица көмегімен ұсыну.
Бұл ағаштарды ұсыну түсінігі графтардың барлық түрлері үшін 

ортақ болып табылады; ол графты изоморфизмге дейінгі дəлдікпен 
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3.21-сурет
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береді, бірақ берілген ұсыну ұтымды емес, өйткені n  ағаш төбесі 
үшін 2n  матрицасының элементерінен тек қана 2 2n× −   элементі 
нөлдік емес болып табылады. n n×  көлемдегі сыбайлас матри-
ца графының есебі, бұнда n – граф төбесінің саны. ( , ) 1A i j = , 
егер i жəне j төбелері сыбайлас болса, онда ( , ) 0A i j =  болады. A – 
бағытталмаған граф үшін симметриялық матрица жəне бағытталған 
граф үшін симметриялық емес матрица болып табылады. 

Бағытталмаған граф үшін сыбайлас матрица негізгі диагоналға 
симметриялы, сондықтан матрицаның тек қана ұшбұрыштың жо-
ғарғы жартысын беруге болады, бірақ бұл жағдайды жақсарт пайды. 
Бұл ұсынудың басқа да кемшілігі бар, ол – осындай ұсынумен 
жұмыс істейтін алгоритмдердің көп еңбекті қажет етуі (3.22-сурет). 

Мысалы.                                                                                 
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3.22-сурет

0   0  0  1  0   0  0  0  0

0  0  0  1  0   0  0  0  0

0  0  0  1  0   0  0  0  0

1 1 1   0 1   0   0   0   0

0  0  0  1  0  1  1  0  0

0  0  0   0 1   0  0  0  0

0  0  0   0 1   0  0  1 1 

 0  0  0   0  0   0  1  0  0

0  0  0   0  0   0  1  0  0

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝ ⎠

A

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟



69

3.22-суретте сыбайластықты тізім көмегімен ұсыну көрсетіл ген.
Бұл ұсынуда ағаштардың əрбір төбелеріне 

1 2
, , ,

ni i iv v v…  
түріндегі сыбайластық төбелерінің тізімі қарама-қарсы қойылады. 

Алдыңғы мысалдағы ағаш үшін сыбайластық тізімінің келесі 
түрде болады 

4 1 2 3 5: , , , ;v v v v v

5 4 6 7: , , ;v v v v

7 5 8 9: , , ;v v v v

1 4

2 4

3 4
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⎪
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⎪
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міндетті емес

Машиналық ұйымдастыру кезінде шектестік тізімі бір-
бірімен əртүрлі тəсілдермен байланысты болуы мүмкін, мысалы, 
ағаштың құрылымын көшіру арқылы.

Ағаштарды санау жəне есептеу
Скойнс теоремасы. Бір түсті m төбелі жəне n төбелі екі 

боялған ағаштар  1 1m n
nS n m− −= -ге тең.

Рид теоремасы. Таңбаланған гомеоморфты қиыспайтын 
ағаштар келесі формуламен есептеледі:

( ) ( ) ( )
2

2

2 ! 1 .
2 !

kn
n k

n
k

n k
h n

k k

−
−

=

⎛ ⎞= − − ⎜ ⎟ −⎝ ⎠∑
Белгі қойылмаған ағаштар
Егер ( ) ( 2)

( 2)( 2)!? ?( 1) ( / ) / ( 2)!n n k k
n kh n n k k k− −

== − − − − түбірлік 
ағаштардан туындайтын функция болсын делік. Олай болса nT , n 
төбеден тұратын түбірлік ағаштар санын білдіреді. 

Пойа теоремасы. Түбір ағаштардың санау қатары 

( ) ( )
1

/k

k

T x x exp T x k
∞

=

⎧ ⎫= ⋅ ⎨ ⎬
⎩ ⎭
∑

арақатынасымен беріледі. 
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( ) ( )
1

/k

k

T x x exp T x k
∞

=

⎧ ⎫= ⋅ ⎨ ⎬
⎩ ⎭
∑  функционалдық теңдеуімен 

а нық талады. Берілген теңдеуден T(x) үшін формула шығары -
лады. Берілген тəуелділікті Кэли тағайындады: 

( ) ( )
1

1
Tp

p

T x x x p
∞ −

=

= ⋅ −∏
T(n)-ді есептеу үшін қолданылатын  төмендегі рекурсивті 

функция Оттерге тиесілі. 

1

( ) n
n

n

t x t x
∞

=

=∑
ағаштар үшін туынды функциясы, олай болса  nT n−  төбелі 
ағаштардың саны.

Оттер теоремасы. Ағаштарды санайтын nt  қатары  түбір ағаш- 

тар үшін ( )T x  қатары арқылы ( ) ( ) ( ) ( )( )2 21

2
t x T x T x T x= − −

формуласымен беріледі.

Бағытталған ағаштар.
r(x) жəне R(x) бағытталғандар үшін жəне негізгі бағытталған 

ағаштар үшін санау қатарлары болып табылады.
Харари Принс теоремасы. r(x) жəне R(x) cанау қатарлары 

бағытталғандар үшін жəне түбір бағытталған ағаштар үшін 

( ) ( )
2

1

/k

k

T x x exp R x k
∞

=

⎛ ⎞⎧ ⎫= ⋅ ⎨ ⎬⎜ ⎟
⎩ ⎭⎝ ⎠
∑

формуласымен жəне ( ) ( ) ( )2r x R x R x= −  арақатынасымен беріле ді. 
Краскал алгоритмі.
Енгізу. c қырының құн функциясымен бағытталмаған граф 

( , )G V E .
Шығу. Оптималды каркас ( , )T V S= . Тəсіл. Рəсім. Оңтайлы 

каркас (G: граф)= 
1-қадам. S =� ;
2-қадам.  V S =�;
3-қадам. E-ден барлық қырлары бар Q каркасын құрас тыру;
4-қадам. T циклынан v үшін { }VS v -ны қосу;
5-қадам. Əзірше 1VS >  цикл 
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6-қадам. Q-ға құны аз ( ),v w  қырын таңдау;
7-қадам. Q -дан ( ),v w -ны алып тастау;
8-қадам. Егер v мен w VS-дан 1W  жəне 2W  əртүрлі көпшілігіне 

жататын болса,
9-қадам. онда 1W  мен 2W  –ні VS-тағы 1 2W W∪ -ға ауыстыру:
10-қадам. S-ға ( ),v w қосу
  Соңы
     Соңы
Соңы.

�


��

��

��

��

��

�	

3.23-сурет

 Мысал.
Қабырғасы Құны

1 7: v v 1

3 4: v v 3

2 1: v v 4

3 1: v v 9

2 3: v v 15

4 7: v v 16

1 5: v v 17

1 2: v v 20

1 6: v v 23

5 7: v v 25

5 6: v v 28

6 7: v v 36
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3.23-суретте көрсетілген граф үшін оңтайлы каркасты 
табыңыздар.

3.6. Теңдестірілген ағаштар

Егер ағаш теңдестірілген болса, яғни терминалдылардан 
басқа барлық түйіндер, бос емес, оң жəне сол көрші түйіндері бар 
барлық ағаш астылар бір деңгейден басталып бір ғана биіктікке 
ие болған жағдайда, іздеудің қос ағашын қолданудың жоғары 
тиімділігі артады. 

Кең көлемді қысқа ағаш теңдестірілген бинарлы ағаш болып 
табылады. Теңдестірілген ағашқа жоғарыда 3.18-сурет мысал 
бола алады.

Ағаштың теңдестірудің қолайлы анықтамасы  – егер əрбір 
түйін үшін бастапқы бұтақтар биіктігі жағынан бір деңгейге 
ерекшеленетін болса, ол ағаш теңгерілген болып саналады. 

Кері жағдай – құлдыраған ағаш – түзу бір байланысы бар 
тізімге құлдыраған. Егер оған енгізілетін мəліметтер өсу не-
месе кемуі бойынша реттелсе, онда осындай ағаштар алынады 
(3.24-сурет).

Сондай-ақ құлдыраған ағаштар сол неме-
се оң ассоциативті  немесе «шыбық» атауын 
алған, сонымен қатар бағытталған ағаштардың 
жекелеген жағдайы болып табылады.  

Егер мəліметтер кездейсоқ болса, онда тең-
герілген ағашқа жақын ағаш алынады (3.20-су-
рет).

Түйіндер саны ең көп қос мінсіз теңгерілген 
ағаш үшін осы түйіндер саны мен Nтүйіндер мен 

ағаш биіктігі (яғни деңгейлер саны)  nдеңгейлер 
 арасында қарапайым 

арақатынас бар:

Nтүйіндер 
= 2n

деңгейлер 
– 1,   

nдеңгейлер 
= log

2
(Nтүйіндер 

+ 1).

Теңгерілгендік қалыбы ағаштар қолданылатын салаларда 
маңызды болып табылады, осындай қалыпқа жету үшін арнайы 
шаралар қолданылады. Осындай шаралардың бірі  ағаштың 
теңгерілгендігінің қандай да болмасын əрекеті болып табы-

3.24-сурет

�

�

�

�

�
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лады. Сондай-ақ, айналдырудың аталған əрекеттері немесе 
түйінді қосу мен алып тастаудың əрбір əрекеті кезінде 
теңгерілгендікті қамтамасыз ететін ағаштардың арнайы түрлерін 
қолдану жатады. 

Көпкілтті ағаштар
Б-ағаштар көпкілтті ағаштардың жекелеген түрлерінің бірі 

болып саналады Тағы бір жекелеген түрі – Декарт ағашы. Бұл 
мəліметтердің ағаштəрізді құрылымы, əрбір түйінде екі кілт 
бар, бір кілт бойынша ол қос пирамида, ал екінші кілт бойынша 
іздеудің  қос ағашы болып табылады. 

Қарапайым жағдай – екі кілтті ағаш, ол не кілттердің біреуі 
бойынша, не кілттердің қосындысы бойынша (осы жағдайда 
кілттердің қосындысы қайталануы мүмкін) іздеудің қос ағашы 
болып табылады. Осындай ағаш графтың қырларын есептеуде 
қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар графтың құрылымына қарай 
ағашта кілттер қайталануы мүмкін. 

Осындай екі кілтті ағаштармен əрекеттердің қарапайым қос 
ағаштар əрекеттерінен ешқандай айырмашылығы болмайды.

Ең қысқа жолды іздеу. Ықтималдық жəне генетика.
3.25-суретте  аймақ сызбасы бейнеленген. Бір пункттен 

екінші пунктке бағытша арқылы жетуге болады. Əрбір пунктте 
бір-ақ рет баруға болады. 1-пункттен 9-пунктке неше тəсілмен 
жетуге болады? Осы жолдардың қайсысының жолы ең қысқа? 
Ал қайсысының жолы ең ұзын? Осы сұрақтарға жауап беруге 
ағаштар көмектеседі. 

1 төбесінен бастап, жолдардың графтарын ағашқа орналасты-
рамыз. Мұнда əрбір төбе бастапқы графқа неше жол (3.26-сурет) 
кірсе, сонша дербес мағынаға ие болады. Ең қысқа жол ағаштың 
аспалы төбесінің ең аз «сатысында» аяқталса, ал ең ұзын жол 
ең үлкен «сатысында» аяқталады (суретте сатылар жіңішке 
сызықтармен берілген). 

Жолдардың саны ағаштың аспалы төбелерінің санына тең, 
яғни 14 болады. Ең  қысқа жолдың ұзындығы (1, 5, 9)  2-ге тең. 
Ал ең ұзын жолдың ұзындығы 7-ге тең. Жолдың ұзындығын 
анықтауға ағаштың əрбір төбелерін сəйкес сатыларға орналасты-
ру көмектеседі.
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Бұл мысал графтар теориясында «жолдар ұзындығы» деген 
түсініктің геометрия мен географиядағы «жолдар ұзындығы» де-
ген түсініктермен сəйкес келе бермейтіндігін көрсетеді. 

Ағаштың суреті тек барлық ықтимал жолдардың санын санау 
кезінде ғана емес, сондай-ақ олардың ішінен ең қысқа жəне ең 
ұзын жолдарды табуда пайдалы. Ол бір уақытта барлық жолдар-
ды көруге жəне оларды салыстыруға мүмкіндік береді.   

�

� �

�




	
�

� ��

3.25-сурет 

�

�

�

�

�

�

	

	 �

� � �

�

� � �

� �

�

	 


�

� � �

�

�

�

�

	 �

��

�

�

�

�

3.26-сурет
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Генетикада ағаштарды қолдану мысалын қарастырайық. 
Ағаштың көмегімен ата-анасымен берілетін G  жəне g жұп 
гендерінің тұқыммен  мұраға берілетіндігін көруге болады. Ұрпақ 
бұл гендерді мына комбинациялардың бірінде алады: G G , gg не-
месе G g. G g генетикалық комбинациясының gG  комбинациясы-
нан айырмашылығы жоқ. 

Генетикада берілген геннің тұқым қуалауы барлық ұрпақтар 
үшін (мысалы, өсімдіктер үшін олар өте көп болуы мүмкін) 
кейдесоқ жəне тəуелсіз болады деп түсіндіріледі. G  гені (əкеден де, 
шешеден де) ρ ықтималдылығымен, ал g гені q ықтималдығымен  
тұқым қуалайды (3.27-сурет). Бұл жағдайда əке мен шешенің 
тұқым қуалау гені 1p q+ = -ге тең.

Бұдан əрі 
1

2
p q= =  

деп алайық. Мұндай 
«генеологиялық» ағаш тар-
дың төбелері аспалы да, 
түбір де емес, олар 3 дə-
режеге ие болып келеді. Енді 
ата-анадан «аталар» мен 
«əжелерге» көшіп, ағашты 
тағы бір сатыға ұзартайық. 

Немере туыстар бір-бірімен некеге отырған жағдайда, 
олар балаларына олардың ортақ атасы мен əжесінің гендерінің 
көшірмесін береді (бұл гендердің мутациясын елемейміз).

Ұрпақ өзінің ата-аналарынан бірдей G G  немесе g g , ортақ 
жұп гендерді алатындығының 0p  ықтималдығының сандық мəні 
белгісіз, оларды ортақ аталарының ортақ жұп гендерін тұқым 
қуалау ықтималдылығына 0p  қарай анықтаймыз. 

Бізді қызықтыратын жағ-
дайды, яғни қандас туыс тық 
жағдайды сипаттайтын граф 
ағаш болып табылмайды, 
оның екі аспалы төбелері бір-
бірімен «жабысып қала ды» 
(3.28-сурет).

3.27-сурет 
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3.28-сурет
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Қандас туыстық коэффицентін мына формула бойынша 
( )0 01 dk p p p= + −  енгіземіз, бұнда dp  – C екі гені де G  гендерінің 

көшірмесінің ықтималдығы болып табылады. Бұл жағдайда dp  
ықтималдылығын есептеу қиынға соқпайды.  

C-нің өзінің əкесі A-дан гендердің бірінің тұқым 
қуалайтындығын қарастырайық. A-ның осы генді өзінің атасы 

D-дан тұқым қуалап алу ықтималдылығы 
1

2
-ге тең. Атасы сол 

геннің көшірмесі B-ні  беру ықтималдылығы да 
1

2
-ге тең жəне 

B-ның осы геннің көшірмесі C-ні беру ықтималдылығы да 
1

2
-ге 

тең.  Бұлар бір-біріне тəуелсіз, олай болса,

3

0

1 1 1 7

2 8 8 8dp k p⎛ ⎞= = = +⎜ ⎟⎝ ⎠
.

Қарастырылған мысал ұрпақта ата тектің қалаулы белгілерін 
сақтау, бидайдың сұрыптарын, иттердің, кептерлердің, үй 
жануарларының тұқымын,  жоғалу үстіндегі жануарларды жа-
санды қалпына келтіру мəселелерімен байланысты есептерден 
көрініс береді. Барлық мəселелер рөлдері мен маңыздылығы 
жағынан əртүрлі, бірақ олар ортақ математикалық мəнге ие.

Жоғарыда келтірілген мəліметтерді нақтылау 
мақсатында ағаштың анықтамасына қайта тоқталайық: «Цикл 
болмаған байланысты граф ағаш деп айтылады». Практикада 
ағаштар əсіресе əр түрлі иерархияны бейнелеуде кездеседі. Мы-
салы генеологиялық ағаштар кең тараған. Цикл болып табылмай-
тын граф орман деп аталатынын біз білеміз. Бұл жерде дəрежесі 
бірге тең болатын төбе ағаштың жапырағы болады.

Ағаштар түрлі көріністегі ақпараттарды бейнелеудің 
өте қолайлы құралы болып саналады. Ағаштарда цикл 
болмағандықтан, олар жай графтармен салыстырғанда тиімді 
қолданылуы мүмкін. Ол түрлі ағаштар үшін берілгендерді өте 
қолайлы ұйымдастыру формаларын береді. Сондықтан ағаштар 
информатика жəне программалауда тиімді қолданылады.

Тізімнен басқа ең қиын жүйе ағаш құрылымы болып табы-
лады. Ағаштық жүйе келесі түрде анықталсын: ағаштық;  T – 
базалық типті жүйе  – немесе бұл:
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1. бос жүйе; немесе  
2. үзілім типті T, онымен байланысатын ағашағымдық деп 

аталатын T базалық типті ағаштық жүйе соңғы саны. 
Бір «ағаш ағымдық»-ты құрайтын əрбір үзілімді тізім ағаш 

болып табылатыны анық.
Ағаштардың графикалық көрсетілімінің түрлі тəсілдері бар, 

алайда олардың белгілісі – граф əдісі. Күмəнді болып көрінетіні 
– ол ағаштардың теріс суретті болуы немесе кейбіреулері ағаш 
түбірін көрсетуі мүмкін. Бірақ, жоғары (A) үзілімін ағаштың 
түбірі деп санау қажет.

Кезектелген ағаш – бұл əр үзілім 
тармақтары кезектеліп келетін ағаш. Мыса-
лы, 3.29-суретте көрсетілген ағаштардың бір-
бірінен айырмашылықтары бар.

X  үзілімі астында орналасқан Y үзілімі X 
ұрпағы деп аталады; егер X i-дің деңгейінде 
орналасса, онда Y i+1 деңгейінде болады. 
Керісінше, X үзілімі Y үзілімінің ұрпағы деп 
аталады. Ағаш түбірі 1 деңгейінде орналаса-
тыны анық. Ағаштың кез келген элементінің максималды деңгейі 
оның тереңдігі жəне биіктігі болып табылады.

Түбір 1 жолдың ұзындығын құрайды, олардың ұрпақтары 
жəне т.б. -i деңгейіндегі үзілім i жолының ұзындығын құрайды. 
Ағаш жолының ұзындығы оның барлық үзілім жолдар ұзындығы 
қосындысымен анықталады. Ол, сонымен қатар, ішкі жолдар 
ұзындығы деп аталуы мүмкін.

Кезектелген ағаштардың екінші сатысы басты рөлді атқарады. 
Олар бинарлық ағаштар деп аталады. Түбірдің оң жəне сол 
ағашасты деп аталатын түрлі екі бинарлық ағаштар байланысы-
нан немесе бос соңғы көпшілік элементін (үзілім) тепе-теңдік 
(бинарлық) ағаш деп атауға болады. 2 сатысынан құралған 
ағаштар, ауқымды тармақталған ағаштар деп аталады (multiway 
trees). 

Тепе-теңдік (бинарлық) ағашқа əке мен шешенің генеалогиялық 
ағашын олардың ұрпақтарын мысал ретінде келтіруге болады.

Егер əрбір үзілімнің сол жəне оң ағашасты 1 шамасына 
ерекшеленетін болса, онда ағаш нақты теңгерімделген (идеалды 
баланстанған) деп аталады.

3.29-сурет
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Ағашасты ретіндегі бұтақталған үзілім операндаларынан 
құралған əрбір əрекет, екі орындық əрекеттермен арифметикалық 
мəнді түріндегі көрсетілімді мысал ретінде қолдануға болады.

Мысалы: ( )*( );a b d e+ −
Енді бағдарлама ағаштарды қалай 

құратынын қарастырайық. Шығару фай-
лынан оқылатын үзілім мəндері n сандар 
болып табылатын ағашты құру қажет деп 
есептейік.  

Есептің қиындауы үшін минимал-
ды биіктікті жəне n үзілімді ағаштарды құруды талап етеміз. 
Белгіленген үзілім сандарының минималды биіктігіне жету үшін, 
ең төменгісінен басқа барлық деңгейлердегі максималды мүмкін 
үзілім сандарын есептеуіміз қажет. 

n=1, …, 4 үшін n берілгеніндегі құрылған ағаш нəтижесі келесі 
түрде болады.

Белгілі n санды үзілімінің 
біркелкі орналасуын рекурсия 
көмегімен құрастыруға болады:

1. Түбір ретінде бір үзілімді 
алу.

2. Сол тəсілмен 2-ге бөлген дегі 
n тұтас бөлігіне тең nl үзілім санды 

сол жақты ағашастын құру.
3. Сол тəсілді 1nr n nl= − −  үзілім сандарымен оң жақты 

ағашастын құру.
Берілген алгоритм нақты теңгерімделген ағашты құруға 

мүмкіндік береді, яғни сол жəне оң жақ ағашасты үзілімдер саны 
1 мен ажыратылатын əрбір үзілімді ағаш.

3.7 Тірек ағаштары

Біз тірек ағаштарын жəне оның қолданбалы есептердің кейбір 
класстарында есептеуге қалай қолданатындығын қарастырайық. 
Ең алдымен тірек ағашының анықтамасын беріп алайық.

Анықтама. T ағашы G графының тірек ағашы деп аталады, 
егерде Т – G графының ішкі графы болса, онда G-дің əрбір төбесі 
T-ң төбесі болып табылады.

3.30-сурет
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Енді дəлелдеусіз қабылдана алатын теореманы тұжырым-
дайық.

Теорема. Əрбір байланысты графтың тірек ағашы болып сана-
латын ішкі графы болады. 

Тірек ағаштарын құрастырудың əртүрлі əдістері бар. Солардың 
арасында ең кең тараған екі əдісі бар: ені бойынша іздеу əдісі 
жəне тереңдігі бойынша іздеу əдісі. 

Тірек ағашының ені бойынша іздеу əдісіне сəйкес G графының 
еркін v

0
 төбесін T ағашының түбірі ретінде таңдап аламыз. G 

графының v
0
 төбесімен байланысты əрбір v

 
төбесі үшін, T ағашына 

v төбесі мен v
0
, v  қабырғалары қосылады. Бұл 1 деңгейдің 

төбелері. Содан кейін 1 деңгейдің vi төбелерін аламыз жəне G 
графының əлі таңдалып алынбаған vi төбелерімен байланысты 
əрбір vj төбелері үшін, T ағашына vj төбесі мен (vi,vj) қабырғаларын  
қосамыз. Осы кезеңде қосылған төбелер – 2 деңгейдің төбелері 
болып табылады. G графында ағаштарға қоса алатын төбелер 
қалмағанша жалғастыра береміз. Құрылымы бойынша, T ағаш бо-
лып саналады.  Егерде G графының v

0
 төбесінен v төбесіне дейінгі 

арақашықтық n-ге тең болса, онда бұл төбе n деңгейінде ағашқа 
жалғастырылады. Демек, Т тірек ағашы болып табылады. 

Ені бойынша іздеу кезінде ең бірінші берілген төбемен бай-
ланысты барлық төбелер тауып алынады, содан кейін келесі 
деңгейге өтуге болады.

Тереңдетіп іздеу кезінде ағаш үшін негізгі күшіміз неғұрлым 
ұзын жолды құрастыруға бағытталады.

Тереңдетіп іздеу əдісі түбір болып саналатын графтың төбесін 
белгілеуден басталады. Түбірмен байланысты vi төбесін таңдап 
аламыз жəне ағаштың қабырғаларын құрастырамыз. Одан кейін, 
ең алдында таңдалып алынған vi төбесімен байланысты vj төбесін 

таңдап аламыз жəне де жаңа қабырға құрастырамыз. Іс барысын-
да əрбір төбе бір рет қана пайдаланылуы үшін пайдаланылған 
төбелерді белгілеп отыру керек. Егер v төбесінде бола отырып, біз 
басқа w төбесін таңдап алсақ, онда w төбесі бұдан бұрын ағашқа 
жалғастырылып қойғанын байқаймыз, сондықтан  осы төбелер 
арасындағы (v, w) қыры ағашқа жалғаспаған болуы мүмкін. 

Бастапқы граф берілген жағдайда, мынадай сұрақ туындайды: 
n төбелері бар граф үшін қанша тірек ағашын құрастыруға бо-
лады? Бұл сұраққа nK  үшін тірек ағаштарын қарастыратын Кэли 
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теоремасын (Төбелері белгіленген nK  үшін тірек ағаштарының 
саны 2n

nt n −=  тең) пайдалана отырып жауап беруге болады.
Егер толық графтан ерекше анықталған графты қарастыратын 

болсақ, онда бұл формула тірек ағаштарының санын анықтауға 
жарамайды. Бұл жағдайда  Кирхгофтың теоремасы  қолданылады. 
Теореманы тұжырымдамас бұрын, Кирхгофтың матрицасы де-
ген ұғымды енгізіп алайық.

Анықтама. Байланысты G графының белгіленген төбелері 
бар Кирхговтың Матрицасы ( )K K Gν ν× = , V = v матрицасы бо-
лып аталады, оны мынадай түрде анықтауға болады: 

( )
( )

1,� � � � �

0,�� �
,� �

i j

v v ij

i

егер v жaне v

K K G k егерi j
d v егерi j

×

−⎧
⎪⎡ ⎤= = = ≠⎨⎣ ⎦
⎪ =⎩

Теорема. (Кирхгоф  Теоремасы) 2n ≥  тəртібіндегі байланыс-
ты  G графындағы тірек ағаштарының саны ( )K G  Кирхгоф ма-
трицасының кез келген элементінің алгебралық қосымшасына тең.

Мысалы. Берілген графтың тірек ағаштарының санын табу 
керек болсын.

Шешімі. Ең алдымен берілген 
граф үшін Кирхгофтың матрицасын 
құрастырып аламыз. 

( )

1 2 3 4
2 1 0 11
1 3 1 12

0 1 2 13
1 1 1 34

v v v v

v

vK G

v

v

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

− −

− − −=

− −

− − −

.

Енді алгебралық қосымшаны табуымыз керек. Мысалы, 
Кирхгофтың матрицасының k

11 
элементі  үшін

( )1 1

11

  3 1 1

1 . 1   2 1 18 1 1 2 3 3 8

1 1    3

A
+

− −
= − − − = − − − − − =

− −
.

k
23

 элементі үшін
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( ) ( )2 3

23

  2 1 1

1     0 1 1 1 6 1 0 1 0 2 8

1 1   3

A
+

− −
= − − − = − ⋅ − − + + − − =

− −
⋅ .

Сонда, бастапқы графтың 8 тірек ағашы бар екенін анықтаймыз.

Краскал алгоритмі жəне Прим алгоритмі.
Анықтама. Өлшенген G графының тірек ағашының салмағы, 

тірек ағашының қабырғаларына тіркеліп жазылған салмақтың 
қосындысына тең. Оны ω(T) деп белгілейік.

G графының кез келген басқа да тірек ағашының салмағына 
тең немесе Т-дан салмағы аз, G графының тірек ағашы мини-
малды тірек ағашы деп аталады. Минималды тірек ағашының 
салмағын ωmin(T) деп белгілейік.

G  графының салмағы аз тірегін құрастыру, кейбір қолданбалы 
сипатты есептер класын есептеп шығару кезінде кең қолданылады. 
Осындай есептердің біріне анықтама берейік.

Есептің анықтамасы: Мысалы, ( , , )G V E= Ω   –  v
1
, v

2
, …, 

vn
∈V, а ω(vi, vj)  пункттарын vi жəне vj пункттарының арасын -

дағы қашықтықты байланыстыратын – теміржол желісінің 
үлгісі болсын делік. Теміржол торабының ұзақтығы ең аз бола-
тын жəне барлық v

1
, v

2
, …, vn пункттары телеграф торабы арқылы 

өзара байланысатындай телеграф желілерінің торабын жүргізу 
керек. 

Біз өлшенген графтың минималды тірек ағашын құрастырудың 
екі тəсілін қарастырамыз: Краскал алгоритмі жəне Прим 
алгоритмі.

Ең алдымен Краскал алгоритмін қарастырайық. Бұл əдістің 
идеясы, цикл пайда болмас үшін, салмағы аз қабырғаларды 
таңдай отырып,  T(V,E) ағашты құрастыруда.

Краскал алгоритмі
1) G графындағы Е жиынына жатпайтын жəне оның Е-ге 

қосылған кезінде Т ағашында цикл құрмайтын  ең аз салмақты е 
қабырғасын таңдау.

2) Бұл қабырғаны Е қабырғаларының жиынтығына қосу.
3) Айтылған қасиеттерге ие қабырғалар пайда болғанға дейін 

жалғастыру.
6–1127
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Екіншіден, Прим алгоритмін қарастырайық. Бұл алгоритмнің 
принциптік айырмашылығы, ағашқа тірек ағашы пайда болғанға 
дейін қырларды жалғастырып қоса беруінде. 

Прим алгоритмі:
1) G графының v

0
 төбесін жəне оның бір төбесі v

0
 болатын, 

салмағы аз  e
1 
қабырғаларын таңдау, жəне T

1 
ағашын құрастыру.

2) Берілген Tk ағашы үшін e
1
, e

2
, e

3
, …, ek  қабырғаларынан 

тұратын төбелер бар болады,  ал Tk ағашына тиісті емес байланы-
сы аз салмақты қабырғаларды таңдасақ онда оның Tk  ағашынан 
басқа төбесі бар болады. Оны Tk ағашына қосып, Tk+1

 ағашын 
құрастыруға болады. 

3) Ағашқа жатпайтын, G графының төбелері болғанға дейін 
жалғастыру.

Минималды тірек ағашын екі түрлі əдісті пайдалана оты-
рып құруға болады: 1) тірек ағашына кіретін, графтың өзінде 
қабырғаларды қалың сызықпен жүргізе отырып құрылатын 
графтың тірегі; 2) минималды тірек ағашы болатын, жеке түбірлі 
ағаш құрастырылады. Екінші жағдай, құрылған ағаштың биіктігін 
анықтау керек болған жағдайда қолданылады.

 Мысал. Берілген өлшенген граф үшін:
1) əрбір төбесінің дəрежесін анықтау; 
2) төбелердің байланысу матрицасын, қабырғалардың байла-

нысу матрицасын, инциденция матрицасын құру;
3) Кирхгоф теоремасын пайдалана отырып, тірек ағаштарының 

санын табу;
Краскал немесе Прим алгоритмдерін қолдана отырып, мини-

малды түбірлі тірек ағашын табу. Құрылған ағаштың биіктігін 
анықтау.

Шешімі. 1) Граф төбе сі-
нің дəрежесін анықтай отырып, 
келесілерді табамыз: 

d(v
1
)=3,   d(v

2
)=3,   d(v

3
)=4,   

d(v
4
)=3,   d(v

5
)=2,   d(v

6
)=3.

2) Төбелердің байланысты 
матрицасын құрайық. Берілген 
графтың алты төбесі бар, 
сондықтан А тө бе сінің байланыс-3.33-сурет

�
	

�

��

�� ��

� �

�

��

��

��

�	

��

�




83

ты матрицасы алтыншы ретті шаршы матрица болып табылады. 
А матрицасының бірінші жолын толтыру үшін қалған төбелерді 
бірінші төбемен байланыстыратын қабырғалардың санын тауып 
аламыз. 

Бірінші төбемен қайтадан біріншімен байланыстырып 
тұратын қабырғалардың саны 0-ге тең (графтың бірінші 
төбесіне сəйкес келетін ілмектері жоқ), бірінші төбені екінші 
төбемен жалғастыратыны 1-ге тең, бірінші төбені үшіншімен 
жалғастыратыны 1-ге тең, бірінші төбені төртіншімен 
жалғастыратыны 1-ге тең, бірінші төбені бесіншімен 
жалғастыратыны 0-ге тең, бірінші төбені алтыншымен 
жалғастыратыны 0-ге тең болса, онда А матрицасының бірінші 
жолы мынадай болады (0 1 1 1 0 0). Басқа жолдарды осыған ұқсас 
етіп толтырған кезде мынадай түрдегі А матрицасы пайда болады:

51 2 3 4 6
0 1 1 1 0 01
1 0 1 1 0 02
1 1 0 0 1 13
1 1 0 0 0 14
0 0 1 0 0 15
0 0 1 1 1 06

v v v v v v

v

v

vA

v

v

v

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

.

Қабырғалары байланысты матрицаны жəне инциденция ма-
трицасын құру үшін графтың қабырғаларын еркін түрде алдын 
ала нөмірлей отырып өлшенбеген графты қарастырайық.

Графтың тоғыз қабырға-
сы бар болғандықтан, В бай-
ланысты қабырғаларының 
матрицасы тоғызыншы ретті 
шаршы матрица болып та-
былады. u

1 
қабырғасының 

u
3
 жəне u

5 
қабырғаларымен 

ортақ төбесі болады, со-
нымен қатар u

2
 жəне u

4
 

3.34-сурет
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қабырғаларымен ортақ төбесі болады, сондықтан В матрицасының 
бірінші жолы мынадай түрде беріледі (0 1 1 1 1 0 0 0 0). Осыған 
ұқсас түрде басқа жолдарды толтырсақ, мынадай түрдегі В ма-
трицасы пайда болады:

5 71 2 3 4 6 8 9
0 1 1 1 1 0 0 0 01
1 0 0 1 0 1 0 0 12
1 0 0 1 1 0 1 0 03
1 1 1 0 0 0 1 0 04
1 0 1 0 0 1 1 1 05
0 1 0 0 1 0 1 1 16
0 0 1 1 1 1 0 1 07
0 0 0 0 1 1 1 0 18
0 1 0 0 0 1 0 1 09

u u u u u u u u u

u

u

u

u
B

u

u

u

u

u

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

.

Графтың алты төбесі мен тоғыз қабырғасы бар, сондықтан С 
инциденция матрицасы 6x9 өлшемді матрица болып табылады. 1v  
төбесі 3u , 4u  жəне 7u  қабырғаларымен инцидентті болғандықтан 
жəне басқа қабырғалармен инцидентті болмағандықтан, 
С матрицасының бірінші жолы мынадай түрде беріледі 
( )0   0  1   1    0   0  1    0   0 . Қалған жолдарды осыған ұқсас етіп тол-
тырамыз. Нəтижесінде мынадай түрдегі С матрицасын аламыз:

5 71 2 3 4 6 8 9
0 0 1 1 0 0 1 0 01
1 0 1 0 1 0 0 0 02
0 0 0 0 1 1 1 1 03
1 1 0 1 0 0 0 0 04
0 0 0 0 0 0 0 1 15
0 1 0 0 0 1 0 0 16

u u u u u u u u u

v

v

vC

v

v

v

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

3)  Тірек ағаштарының санын табу үшін, ең алдымен Кирхгоф 
матрицасын құрып аламыз.
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( )

51 2 3 4 6
3 1 1 1 0 01
1 3 1 1 0 02
1 1 4 0 1 13
1 1 0 3 0 14

0 0 1 0 2 15
0 0 1 1 1 36

v v v v v v

v

v

vK G

v

v

v

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

− − −

− − −

− − − −=

− − −

− −

− − −

Кирхгоф теоремасын пайдалана отырып, мысалы 11k  
элементінің алгебралық қосымшасын табуымызға болады

( )

3 1 1 0 0

1 4 0 1 1
1 11 1 0 3 0 111

0 1 0 2 1

0 1 1 1 3

A

− −
− − −

+= − ⋅ =− −
− −
− − −

=[төртінші жəне бесінші жолдарды қалдырамыз, үшіншісін (–1) 
көбейтеміз жəне екіншісімен қосамыз, содан кейін үшіншісін 
3-ке көбейтеміз жəне біріншісімен қосамыз]=

( )

0 1 8 0 3
1 8 0 3 1 8 0 3

0 4 3 1 0
4 3 1 0 5 2 0 33 11 1 11 0 3 0 1
1 0 2 1 3 2 0 5

0 1 0 2 1
1 1 1 31 1 1 3

0 1 1 1 3

− − − − − −
− − − − − −+= = − ⋅ − ⋅ = − ⋅ =− − − − − −

− −
− − −− − −− − −

( ) ( ) ( )
1 8 3

4 31 1 1 5 2 3 1 10 72 30 18 6 200 64

3 2 5

− −
+− ⋅ − ⋅ − ⋅ − − = − ⋅ + + + + − =

− −
.

Бұл ретте, берілген граф үшін 64 тірек ағашын құруға болады.
4) Минималды тірек (түбірлі) ағашын құру үшін, есептің шар-

тында берілген өлшенген графты қарастырамыз.
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В алгоритмінің тірек ағашын 
құру үшін графтағы салмағы аз 
қабырғаны таңдап аламыз. Біздің 
жағдайда бұл v

4
 жəне v

6
 төбелерін 

байланыстырып тұратын салма-
ғы 4-ке тең қабырға. Мысалы, 
v

4
 төбесі ағаштың түбірі бол-

сын делік. Ары қарай, v
4
 жəне v

6
 

төбелеріне инцидентті салмағы 
аз қабырғаларды таңдап аламыз. Мұндай күйдегі қыр v

2
 жəне 

v
4
 төбелерін байланыстырып тұратын салмағы 5-ке тең қыр бо-

лып табылады. Бұл қабырғаны құрылып жатқан ағашқа қосамыз. 
Содан кейін v

2
 төбесіне, v

2
 жəне v

1
 төбелерін байланыс тырып 

тұратын, салмағы 7-ге тең қабырғаны жалғастырамыз. v
1
 төбесіне, 

v
1 

жəне v
3
 төбелерін байланыстырып тұратын, салмағы 7-ге тең 

қабырғаны жалғастырамыз. Ең соңында v
3
 төбесіне v

3
 жəне v

5
 

төбелерін байланыстырып тұратын, салмағы 6-ға тең қабырғаны 
жалғастырамыз. Осы кезде (3.36-суреттегі) минималды тірек 
ағашы пайда болады. Құрылған ағаштың ең аз салмағы мынаған 
тең: ωmin(T)=4+5+7+7+6=29.

Біз түбір ретінде v
4
 төбесін таңдап алғандықтан, ағаштың 

биіктігі h(T)=4 тең болады. 
Ескерту. Егер түбірі ретінде v

6
 төбесі 

таңдалынғанда, ағаштың биіктігі  h(T)=5 
тең болар еді. 

НЕМЕСЕ
Прим алгоритмін пайдалана отырып 

берілген өлшенген графтың минимал-
ды түбірлі тірек ағашын құрастырайық. 
Ағаштың түбіры болатын v

1
 төбесін 

таңдап аламыз. v
1
 төбесіне инцидентті үш 

қабырғадан, ең аз салмақтыларды таңдап 
аламыз. Салмағы 7-ге тең v

1
 төбесіне 

инцидентті екі қабырғаны таңдап аламыз. 
Осы қабырғаларды таңдалып алынған 
төбеге қосамыз. v

2
 жəне v

4
 төбелерін бай-

ланыстырып тұратын v
2
 төбесіне салмағы 5-ке тең қабырғаны 

қосамыз. v
4
 жəне v

6
 төбелерін байланыстырып тұратын v

4
 

3.35-сурет
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төбесіне салмағы 4-ке тең қабырғаны 
қосамыз. v

3
 жəне v

5 
төбелерін байланысты-

рып тұратын v
3
 төбесіне салмағы 6-ға тең 

қабырғаны қосамыз. Сол кезде, салмағы 
ωmin(T)=7+7+6+5+4=29 болатындай ми-
нималды түбірлі ағаш пайда болады. 
Құрылған ағаштың биіктігі h(T)=3 тең.

Жауабы. 1)  d(v
1
)=3, d(v

2
)=3, d(v

3
)=4, 

d(v
4
)=3, d(v

5
)=2, d(v

6
)=3;

3)  тірек ағаштарының саны 64 тең;
4)  ағаштың ең аз салмағы ωmin(T)=29, 

биіктігі h(T)=4.

3.37-сурет
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4. ГРАФТЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІ

Жалпы айтқанда, графты қалай салу маңызды емес, себебі 
оның барлық бейнесі изоморфты граф болып көрінеді жəне де 
ылғи бір ақпаратты береді. Дегенмен, кейде мынадай жағдайлар 
кездеседі: жазықтықтағы графтың бейнесі маңызды анықталған 
талаптарды қанағаттандырады. Мысалы, радиоэлектроникада ба-
спа тəсілімен микросхемаларды дайындағанда электр тізбектері 
оқшаулаушы заттың (материал) жоғары бөлігіне орналастырыла-
ды. Өткізгіштер оқшауланбаған жағдайда олар (электр тізбектері) 
қиылыспауы керек. Басқа да жолдар мен темір жолдарды 
жобалағанда, қажет емес өткелдерде ұқсас есептер туындайды. 

4.1. Планарлы графтар

Анықтама. Егер жазықтықта оның қабырғасын құрайтын 
барлық сызықтары графтың төбесіндегі нүктелерін кесіп өтетін 
болып бейнеленсе, яғни инцидентті қабырғаларды құрайтын 
сызықтардағы кез келген қиылысу нүктелері – төбелері бар бол-
са, геометриялық граф жазық граф деп аталады. Жазық графқа 
изоморфты болатын кез келген граф планарлы деп аталады. 

Планарлы графтар туралы олардың жазықтыққа төселетінін 
айтуға болады. Планарлы графты жазықтыққа орналастыруға 
болады, ал жазық граф – бұл жазықтықта жатқан граф. Жазық 
граф планарлы графтың кескіні, алайда планарлы графтың əрбір 
кескіні жазық граф болып табылмайды.

$�

                    4.1-сурет                                                    4.2-сурет
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4.2-суретте жазық графтың мысалы келтірілген. Жазық графқа 
изоморфты жазықтықта төселетін  толық графы екі қиылысатын 
қабырғаға ие болғандықтан, ол планарлы граф болып табылады. 

4.3-суретте графтың планарлылық теориясында негізгі рөл 
атқаратын Понтрягин-Куратовский графы көрсетілген. Бірақ олар 
планарлы граф бола алмайды. К

5
 толық графы планарлы емес, 

бірақ оның ең болмағанда бір қабырғасын алып тастасақ, ол пла-
нарлы графқа айналады. Ал екіншісі (екі тармақты К

3,3
) атақты 

үш үй жəне үш құдық туралы есептің үлгісі болып табылады. 
Графтың пла нар-

лы лығының қажет ті 
жə не жеткілікті шарт-
та рын табу жəне сипат-
тау қосымша үшін өте 
маңызды. Тəжі рибелік 
түрде мұндай шарттар-
ды тексеру қиын мəселе 
болып табылады. Бірақ берілген кез келген граф үшін оның 
жазықтықта қалай салынғанын табатын немесе оның планар-
лы граф еместігін көрсететіп, нақтылайтын тиімді алгоритмдер 
жасалынған. Ол үшін келесі жеткілікті түрдегі теоремаларды 
қарастыруымызға болады. 

Теорема. 
1) Планарлы графтың кез келген бөлігі (ішкі граф) планарлы 

граф болып табылады. 
2) Понтрягин-Куратовский графы жазық графтың бір бөлігі 

бола алмайды. 
Планарлылықтың кең таралған Понтрягин-Куратовский 

критерийін құру үшін, графтардың гомеоморфизмі түсінігін 
енгізу қажет. a жəне b жұп төбелерінен құралған e қабырғасын 
бөлу əрекеті əрекеті e қабырғасын алып тастау мен екі e

1
 жəне 

e
2 

жаңа қабырғаларды қосудан тұрады. Олар a,d  жəне b,d жұп 
төбелеріне сəйкесінше жауапты. Бұл жерде d – графтың жаңа 
(қосымша) төбесі. 4.4-суретте e қабырғасын бөлгенге дейінгі граф 
бейнеленген, ал 4.5-суретте сол əрекеттен кейінгі алынған граф 
бейнеленген. Бір графтың қабырғасын бөлгеннен кейін алынған 
екі граф гомеоморфты деп аталады. 

4.3-сурет
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           4.4-сурет                                            4.5-сурет

Теорема. Граф тек Понтрягин-Куратовский гомеоморфты 
графының бөліктеріне ие болмаған кезде ғана жəне тек сол кезде 
ғана планарлы болады.

Графтардың матрицалық көрсетілімі:
( ),  G v u n= −  жолдан жəне m бағаннан тұратын белгіленген 

граф болсын делік. Белгіленген графтың төбелері мен 
қабырғалары нөмірленген. 1 2, , , nv v v…  графтың төбелері, ал 

1 2, , , nu u u…  оның қабырғалары болсын. Инциденттілік қатынасын 
n жолмен, m бағанға ие || ||iji   матрицасы арқылы анықтауға бо-
лады. Бағандары графтың қабырғасына, ал жолдары төбелеріне 
тең болады. Егер ju  бағытталмаған қабырғасы iv  төбесіне 
инцидентті болса, онда 1iji = -ге тең. ju  бағытталған қабырғасы 
(доғасы) iv  төбесіне инцидентті болған кезде, 1iji = − -ге тең бо-
лады. Егер ju  қабырғасы ілмек болып, iv  төбесі оған инцидентті 
болса, бағытталған граф пен бағытталмаған граф  үшін 1iji = -ге 
тең болады. ju  қабырғасы iv төбесіне инцидентті болмасын делік 
(бұл – доға ма, ілмек пе маңызды емес), онда 0iji = . Осылайша 
алынған матрица графтың инциденттілік матрицасы деп аталады. 
Əрбір белгіленген граф тек бір ғана инциденттілік матрицасына 
ие бола алады, ал кез келген инциденттілік матрица сəйкес бір 
ғана графты анықтайды. Жолдары мен бағандары сай белгіленген 
графтың төбелеріне сəйкес (бірінші баған (жол) бірінші төбеге 
сəйкес жəне т.с.с.), ал олардың элементтері келесі ережеге сəйкес 
анықталатын nxn өлшемдегі ija  квадратты матрицасын графтың 
аралас матрицасы деп атайды. Бағытталмаған граф үшін  ija i−  
жəне j нөмірлі инцидентті төбелері бар қабырғаларының са-
нына тең. i төбесіндегі ілмек 2ija = -ге сəйкес. Бағытталған 
граф үшін ij ia v−  төбесінен шығатын жəне jv  төбесіне кіретін 
қабырғаларының санына тең. Бағытталған графтың  i төбесіндегі 
ілмек 1ija = -ге сəйкес келеді. 
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        4.6-сурет                                 4.7-сурет

Мысалы. 4.6-суретте бейнеленген бағытталмаған граф келесі 
инциденттілік матрицасына (I матрицаcы) жəне аралас матрицаға 
(А матрицасы) ие болады. 

I 

1 1  0  0 1  0 1 

1  0  0 1  0  0  0
, 

0  0  0  0  0  0  0

0 1 1 1  0  0  2

A

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.

 

Мысалы. 4.7-суретте бейнеленген бағытталған граф келесі 
инциденттілік матрицасына (І матрица) жəне аралас матрицаға 
(А матрица) ие болады.

1 1  0  0  0  0 1  0  0

1  0  0  0  0  0  0  0  0
, 

 0  1 1 1 0 1 1  0 1 

 0  0  0 1 1  0  0  0 1 

I A

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟− − −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.

Графтардың планарлығы
Егер кеңістікте графтың қабырғаларын соңғы нүктелері, 

яғни, төбелерінде қиылысатындай етіп сала алсақ, онда G гра-
фы S-тің жоғарысына жатқызылады деп айтылады. Планарлы 
графтың жазықтықтағы бейнесін планарлы төсемше деп ай-
тады. Кез келген қарапайым планарлы графта, оның барлық 
қабырғалары тік сызық болатын планарлы төсемшесі болады. 
Егер граф жазықтыққа тиісті болмаса (нөлдік ретті кеңістік), онда 
оны қандай да болмасын басқа кеңістікке (одан жоғары ретті) 
жатқызуға болады. Графтың жазықтықта төселуі мен кеңістікте 
төселуі тең, себебі жазықтық пен кеңістік стереографиялық проек-
циясын жазықтыққа орнатуға болатын кеңістіктегі нөлдік ретке 
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тең. 4.8 а-жəне б-суретінде бір графтың екі планарлы төсемшесі 
көрсетілген, 4.8 в, г-суретінде екі негізгі планарлы емес К

5
, К

3,3
 

графтары (Куратовский графтары) көрсетілген.
Куратовский графтары негізгі планарлы емес графтар болып 

табылады, себебі олар графтардың планарлылығын зерттеуде 
шешуші рөлге ие болады. 

Теорема. Граф тек қана оның əрбір блоктары планарлы болған 
кезде ғана жəне тек сол кезде ғана планарлы болады. 

Бір графтың қабырғаларын бөлу арқылы екі граф алатын 
болсақ, онда ол гомеоморфты деп аталады (яғни, қабырғаға 
қосымша төбелерді қосып: 1 2  ( , )e v v=  қабырғасына графқа 
қатысты емес v төбесін енгізу арқылы бөлгенде, ол қос 1 1  ( , )e v v=  
жəне 2 2  ( , )e v v=  қабырғаларымен алмастырылады). 

а б в г

4.8-сурет

4.8-суретте планарлы жəне планарлы емес графтың мысалда-
ры келтірілген.

а – тік сызықты емес қабырғалары бар планарлы төсемше;
б – сол графтың тік сызықты қабырғалары бар планарлы тө-

сем шесі;
в - планарлы емес К

5
, графы;

г - планарлы емес К
3,3

графы.
Планарлы графтың критерийлері берілген Куратовскийдің 

мақаласы шыққанға дейін планарлы графтың сипаттамасы 
шешілмеген қиын мəселе болатын. 

Теорема. Граф гомеоморфты К
5
, К

3,3
 ішкі графтарынан құрыл-

маған жағдайда ғана планарлы бола алады.
Куратовский теоремасының екіжақтылығы (яғни, матроид

тео риясының екіжақтылығы) К. Вагнер, Ф. Харари жəне 
У. Т. Таттоның еңбектерінен табылды.

Теорема. Графта К
5
, К

3,3
-ке тартылатын ішкі графтары жоқ 

болған жағдайда жəне тек сол кезде ғана ол планарлы болады.
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4.9-суретте Петерсеннің планарлы емес графтары көрсетілген.

4.9-сурет

4.9-сурет. Петерсеннің планарлы емес графы
а – Петерсен графы;
б – К

5
-ке тартылаған Петерсен графы;

в – гомеоморфты К
3,3 

Петерсен графының бір ішкі графы. 

Петерсен графы К
5
 гомеоморфты ішкі графына ие емес, бірақ 

оған оңай тартылады. Оның гомеоморфты К
3,3 

ішкі графына ие 
екенін көру қиындау.

Уитни графтың планарлылығын оның екіжақтылығымен бай-
ланыстырады. 

G графында қабырғалардың жиыны тіліктеуші жиыннан 
құралатын болса жəне тек сонда ғана G* графының қабырғалар 
жиынында цикл құрылады, яғни қабырғаларының мұндай өзара 
бірмəнді сəйкестігі болса, онда G* графы G графына екіжақты 
деп айтылады. Жазық граф үшін екіжақты граф тұрғызудың 
қарапайым тəсілі бар (4.10-суреттегі мысалды қараңыз).

а б в

4.10-сурет
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Мысал. 
а – G графы;
б – екіжақты G* графын тұрғызу ;
в – G графына екіжақты G* графы.
Графты тұрғызудың тəсілдері келесідей: 
а) G графының əрбір облыстағы қалауы жазықтықта G* 

графының төбесіне орналасады.
б) G графының əрбір е қабырғасынан кейін, 0i  жəне 0 j  облыс-

тарына ортақ, *
iv  жəне *

jv  төбелерін қосатын жəне *e  қабырғасын 
құрастыратын сызық жүргізіледі.

Теорема. Граф планарлы болғанда жəне тек сонда ғана 
екіжақты графқа ие болады. 

Егер графтың қабырғалары тек қана оның 
төбелерінде қиылысатын, ең болмағанда бір 
геометриялық түсіндірмесі бар болса, онда 
Г = [A,B] графы планарлы болып табылады. 
Мысалы, төменде келтірілген граф планарлы, 

өйткені оны былай да  бейнелеуге болады:

Жазықтықта қабырғалары тек қана 
төбелерінде қиылысатындай етіп бейнеленген 
планарлы граф жазық граф болады. 

Қорыта келгенде, соңғы бейнеленген 
жоғарыдағы граф жазық граф болып табылады, 
ал – біріншісі жазық граф емес. 

Математикада келесі екі граф планарлы 
емес граф екендігі дəлелденедi: К

5
 (бес төбелі толық граф) жəне 

К
3,3 

(əрбір тармағы үш төбеден тұратын, толық екітармақты граф. 
Келесі тұжырымды тағайындайтын Понтрягин-Куратовскийдің 
классикалық теоремасы бар: Граф К

5
 жəне К

3,3
-ті бөлгеннен 

алынған қабырғаларында ішкі графтар жоқ болғанда ғана, тек 
сонда ғана планарлы болады. 

Жазық графпен байланысқан Эйлердің классикалық құры-
лымын сипаттайық. Г = [A,B]– жазық граф болсын. Бұл жазық-
тықта графтың қабырғаларының тек қана төбелерінде қиылысатын 

4.11-сурет

4.12-сурет
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нақты бейнесі бар екенін білдіреді. Мұндай графтың əрбір 
қарапайым циклы жазықтықтың екі бөлігіне шек қояды: біреуі 
– ішкі (шектелген), ал екіншісі – сыртқы (шектелмеген). Егер 
жазықтықтың бөліктерінен жазық графтың шектелген қарапайым 
циклынан басы мен соңы осы циклге жататын графтың ешбір 
тізбегі өтпесе, онда жазықтықтың бұл бөлігі жазық графтың жағы 
деп аталады. Егер жақ шектелмеген болса, онда ол сыртқы жақ 
деп аталады; жазық графтың шектелген жағы ішкі деп аталады. 

Əрбір жазық графта сыртқы жақ міндетті түрде бар екенін 
дəлелдеуге болады жəне ол тек қана біреу. 

Мысалы, кез келген жазық графтың 
қыр санын есептеп шығаруымызға 
болады.

Ол үшін келесі жазық графы 
(4.13-сурет) берілген болсын делік:

Суретте (4.13-сурет) төрт қыр 
берілген, оның біреуі сыртқы қыр. 
Сосын, мұнда төбелер саны 13, ал 
қабырғалар саны 15 екенін байқаймыз. 
Берілген мəндерді есептеп шығарамыз 
(бірінші мысалдағыдай төбе, қабырға 
жəне қырлар санын): 

4.14-суретте қырлар 5-ке тең, 
төбе саны – 7, қабырғалар – 10.

Эйлердің классикалық теоре-
масы тұжырымдалады:егер жазық 
графта «г» қырлар, «в» төбелер 
жəне «р» қабырға бар болса, онда 
мына теңдік міндетті түрде 
орындалады:«г» + «в» – «р» = 2.

Бұл арада жазық граф үшін  көптеген арақатынас туындай-
ды, олардың тек қана біреуіне тоқталамыз, сосын қандай да 
бір жазық графты белгілейміз. Онда p төбесі мен q қабырғасы 
болсын делік. Бұл графқа қажеттілігіне қарай қабырға қосып, 
қайтадан сондай төбелер санымен планарлы графты алуымызға 
болады, бірақ бұл жағдайда қабырғалар саны көбеюінен, 
барлық қырлары оған үшбұрышпен шектеседі (сыртқысын 
қосқанда). Егер Q – жаңа қабырға саны жəне F – бұл жаңа 

4.13-сурет

4.14-сурет
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графтың қырлар саны болса, онда 3F=2Q болады; онда Эй-
лер теоремасы мына түрге түрлендіріледі: F+ρ-Q=2 бірақ 

3F=2Q, сондықтан 2 2
3

Q Qρ+ − = , бұдан Q=3ρ-6 

шығады, демек кез келген жазық граф үшін q≤3 болғанда, ρ-6-ға тең.

Планарлы графтың екі жақты графы 
Анықтама. G` графы G планарлы графына екіжақты деп ата-

лады, егер:
1. G`  төбелері G қырларына сəйкес келсе; 
2. G графының сəйкес қырлары ортақ қабырғаға ие болатын 

болса жəне тек сонда ғана G`  графының екі төбесінің арасында 
қабырға болады. 

Граф (ақ төбелер) жəне оған екіжақты 
граф (сұр төбелер). 

Планарлы емес графтың белгілері:
Жеткілікті шарты – егер граф екі-

тармақты K3,3 
ішкі графынан не толық K5  ішкі 

графынан тұратын болса, онда ол планарлы 
емес;

Қажетті шарты – егер граф планарлы 
болмаса, онда ол дəрежесі 3-тен жоғары, 4-тен көп төбелерден не-
месе дəрежесі 2-ден жоғары 5-тен артық төбелерден тұруы керек.

Теорема. (Эйлер формуласы). n төбесі мен m қабырғасы жəне 
байланыс компоненті бар кез келген жазық төсемшелі планарлы 
графтың шегі m–n +k+1-ге тең. 

Дəлелдеу. Алдымен теореманы k=1 жағдайы үшін дəлелдейік. 
Байланысқан G жазық графын қарастырамыз. Егер онда цикл 
жоқ болса, онда жалғыз шек болады. Бұл жағдайда m=n–1 жəне 
формула дұрыс. Егер графта ең болмағанда бір цикл болса, онда 
қарапайым G циклына жататын қандайда бір e қабырғасын ала-
мыз. Бұл қабырға екеуінің біреуі тұтастай G циклының ішінде, 
біреуі сыртында жататын екі қырдың шекарасына жатады. Егер e 
қабырғасын графтан алып тастасақ, осы екі қыр бір қырға айна-
лады. G1 графы сөзсіз жазық əрі біріккен болады, себебі ол графта 
бір қабырға мен бір қыр G графына қарағанда кем, ал төбе саны 
өзгеріссіз қалған. Егер G1-де əлі де цикл бар болса, тағы бір цикл-
ды қабырғаны шектеу арқылы G2 

графын аламыз.  Циклсыз Gr

4.15-сурет
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байланысқан жазық граф, яғни ағаш пайда болғанға дейін цикл-
ды қабырғаларды жоюды жалғастыра береміз. Соңында n–1  
қабырғасы жəне жалғыз қыр бар. Демек, жалпы r=m–n+1 қабырға 
шектелген, негізі əрбір қабырғаны шектеген кезде қыр саны 1-ге 
кеміген, ал негізгі графта m–n+2 қыр болған. Сондықтан, бұл фор-
мула кез келген байланысқан жазық граф үшін дұрыс. Егер граф 
байланыспаған болса, байланыстылық компонентінде ni төбесі 
мен mi қабырғасы бар mi+ni+1 ішкі қыр бар болады. Сыртқы 
қырларды есептеу үшін бүкіл компонентті есептей отырып жəне 
бір рет қосып, формуланың барлық жағдайда дұрыс екеніне көз 
жеткіземіз.

1-ші салдар. Егер планарлы графта n≥3 жəне ол  қабырғадан 
тұрса, онда m≤3(n – 2) болады.

Дəлелдеу. Егер графта цикл болмаса, онда m=n–k  жəне 
теңсіздік n≥3 жағдайында орындалады. r қыры бар циклды G 
жазық графын қарастырайық. i нөмірлі қырға жататын қырларды 
1-ден r-ге дейін нөмірлейік жəне қабырғаларды ai арқылы 
белгілейік. Əрбір қырдың шекарасы циклға ие болса, онда əрбір 

i үшін 3ia ≥  тең, сəйкесінше 
1

3
r

i
i

a r
=

≥∑  болады. Бір жағынан, 

əр қабырға ең көбі екі қырдың шекарасына жататындықтан, 

1

2
r

i
i

a m
=

≤∑  формуласы орындалады. Осы теңсіздіктерден 

3 2r m≤  теңсіздігі шығады. Эйлер формуласын қолдана отырып 
мынаны аламыз: 3 3 3 3 6m n k n≤ − − ≤ − . 1-ші зерттеу кейбір 
жағдайларда графтың планарлы емес екенін анықтау үшін қажет 
болатын планарлылықтың шарттарын береді. Мысалы, толық 
К

5
 графын қарастырайық, онда 5n = , 10m =  болғандықтан, 

біз 1-ші салдардағы теңсіздіктің орындалмағанын байқаймыз. 
Яғни, бұл граф планарлы емес. Сонымен қатар 1-ші салдардағы 
теңсіздік орындалатындай планарлы емес графтар да бар. Мыса-
лы, толық екітармақты К

3,3
 графын алайық. Онда 6 төбе мен 9 

қабырға бар. Теңсіздік орындалғанмен, біз оның планарлы емес 
екенін анықтаймыз. Бұл графта ұзындығы 3 болатындай цикл 
жоқ екендігін айта кету керек (ол екітармақты болғандықтан, 
онда тақ цикл мүлде жоқ). Сондықтан əрбір қырдың шека-
расы кем дегенде 4 қабырғаға ие болады. 1-ші салдардың 
7–1127
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дəлелдеуімен пайымдауын қайталап, бірақ 3ia ≥  теңсіздігінің 
орнына 4ia ≥  теңсіздігін қолдана отырып келесі нəтижені 
аламыз:

2-ші салдар. Егер планарлы графта n төбелі, 3n ≥ , m 
қабырға жəне ұзындығы 3-ке тең болатын цикл жоқ болса, онда 

( )2 2m n≤ − -ге тең болады.
К

3,3 
графы үшін 2-ші зерттеудің теңсіздігі орындалмайды, бұл 

оның планарлы емес екенін дəлелдейді. 

Планарлылықтың екі критерийі
Бізге планарлылықтың бірнеше критерийлері белгілі, 

олардың ішінде екеуін дəлелдеусіз келтірейік. Егер екі графтың 
қабырғаларын бөлу арқылы изоморфты граф ала алсақ, онда 
оны гомеоморфты деп атаймыз. 4.10-суретте гомеоморфты граф 
көрсетілген.

4.10-сурет

Теорема. (Вагнер критерийі). K5 жəне K3,3 
гомеморфты ішкі 

графтары жоқ болған кезде жəне тек сол жағдайда ғана граф пла-
нарлы граф болады. 

Егер G сəйкесінше қабырғалардың тартылу амалдарынан 
H-ты ала алатын болсақ, G графы H графына тартылатын граф 
болып аталады. 

Екі теореманың сырт келбеті бір-біріне ұқсастығына қарамастан, 
оларды құрайтын гомеоморфизм мен тартылыстығында өзінше 
айырмашылық бар. 4.11-суретте Петерсен деп аталатын граф бей-
неленген. K5 графында əр төбе 4 дəрежеге ие болғандықтан, K5 
гомеоморфтыда ішкі граф бола алмайды, ал Петерсен графында 
əр төбе 3 дəрежеге ие. Қабырғалар мен төбелерді шектеу жəне 
қабырғаларды бөлу кезінде төбелердің дəрежелері өспейді. Сол 
кезде Петерсен графы K5 графын тартып, бес қабырғаға айналды-
ра алатыны айқын байқалады. 
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Гамма-алгоритм
Графтың жазық төсемшесінің планар-

лы екендігін тексеру үшін гамма-алгоритмді 
қолданған қолайлы болады.

Енгізуге келесі қасиеттерге ие графтар 
беріледі:

1. Байланысқан граф;
2. Граф ең болмағанда бір циклға ие болады;
3. Граф көпірлерге ие емес, яғни қабырғаны 

алып тастағаннан кейін граф екі байланыстылық компоненттеріне 
ажырайды.

Егер (1) қасиет орындалмаса, онда граф байланыстылық 
компонентіне қарай бөлек жинақталуы керек.

Егер (2) қасиет орындалмаса, онда граф – ағаш жəне оның 
жазық төсемшесін қарапайым етіп салады. 

(3) қасиеттің орындалмаған жағдайын толығырақ 
қарастырамыз. Егер графта көпірлер бар болса, онда оларды кесіп, 
əрбір байланыс компонентіне жеке жазық төсемшесін жүргізіп, 
сосын оларды көпір арқылы қосу керек. Бұл жердегі туындайтын 
қиындық: көпірдің соңғы төбелерін біріктіру кезінде, олар жазық 
графтың ішінде жасырынуы мүмкін. Бір байланыс компонентін 
салып, оған басқаларын біртіндеп біріктіреміз. Көпірдің сəйкес 
келетін соңғы төбесі жатқан қырына жаңа байланыс компонентін 
саламыз. Сонымен графтың көпірлермен байланысты компоненті 
ағаш болып табылады, біз бұдан жазық төсемшені ала аламыз. 

Алдымен алгоритмді нақты мысалмен көрсетейік. G графы 
берілсін делік (4.12-суретті қараңыз). 

Алгоритмді инициализациялау бы лай 
жүргізіледі: берілген мысалдан к ез  келген 
циклды таңдаймыз {1,2,3, 4,5,6,7,8}, со-
сын Г

1 
– сыртқы жəне

 
Г

2 
- ішкі екі қырын 

аламыз (4.13-суретті көріңіз). 
Таңдалынған циклды 'G  деп 

белгілейік. Əр қадамда көптеген сегмент 
құрастырамыз. Əр S сегменті салынған 'G  графына қатысты 
өзімен бірге төмендегінің біреуін көрсетеді:

- қабырғаның екі ұшы 'G  графына жатады, ал өзі оған тиісті 
емес.

4.11-сурет

� � 
 �

	���

4.12-сурет
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- G- 'G  графының байланыс-
ты компоненті G графының барлық 
қабырғаларымен толықтырылған, 
оның бір ұшы байланысты 
компонентіне тиісті, ал екіншісі 'G  
графына тиісті. 

Бір уақытта басқа сегментке жəне 
'G  графына тиісті төбелерді түйіспелі 

деп атаймыз. Біздің мысалымыз үшін төбелер мен сегменттер 
4.14-суретте берілген. Түйіспелі төбелер квадратта жүргізілген.

Егер қандай да бір сегментте бірде-
бір түйіспелі төбе болмаса, онда граф 
кесілгенге дейін байланыссыз болар еді; 
егер тек бір түйіспелі төбе болса, онда 
графта көпір болар еді.

Бұл мүмкіндіктер алдын-ала алынып 
тасталған, сондықтан əрбір сегменттің 
екіден кем емес түйіспелі төбелері бо-
лады. Сол себептен əрбір сегментте 

осындай кез келген жұп төбелерінің арасында тізбек бар. Егер S 
сегментінің барлық түйіспелі төбелері қандай да Г қабырғасының 
төбе нөміріне ие болса, онда Г қабырғасыы өзіне осы сегментті 
сыйғызады жəне S Г⊂  екенін білдіреді дейміз. S сегментін сый-
дыратын бірнеше қыр болуы мүмкін, мұндай көптеген қырларды 
Г(S), ал оның санын |Г(S)| деп белгілейміз.

Алгоритмнің жалпы қадамдары келесідей: барлық Si сегмен-
тіне шолу жасалынып, | (S ) |³Γ  саны анықталады. Егер олардың ең 
болмағанда біреуі 0-ге тең болса, граф планарлы емес. Əйтпесе, 

8| ( ) |SΓ  саны ең аз болатын сегментті білдіреді немесе егер он-
дай сегмент бірнешеу болса олардың біреуін таңдаймыз. Бұл сег-
менттен екі түйіспелі төбелердің арасындағы тізбекті табамыз да, 
сегменттің түйіспелі төбелеріне сəйкесінше қыр төбелерін қатар 
қолданып, оны Г(S) жиынының кез келген қырына жатқызамыз. 
Осылайша берілген қыр екіге бөлінеді. 'G  графының қабырға саны 
жəне төбесі бойынша жатқызылған бөлігі көбейеді, ал тізбектен 
алынған сегмент жоғалады немесе 'G  төбесінде жетекші болатын 
жаңа кіші түйіспелі төбеге айналады. 
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4.13-сурет
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Барлық қадамды қайталағанда жазық төсемше пайда болады 
немесе көптеген сегмент бос болса, онда G графының планарлы 
еместігі шығады. Мысалымызға қайта оралайық.

Əзірше кез келген i үшін мына формула ақиқат болсын: 
Si

⊂{Г
1
, Г

2
},   |Г(Si)| = 2. Сондықтан, бірінші Si нөмірлі сегментті 

жəне одан {4,8} тізбегін аламыз; алынған тізбекті Г
2 
қырына ор-

наластырамыз. Енді 'G -дің үлкейтілген бөлігін жəне азайтылған 
сегмент жүйесін аламыз (4.15-суреттегі а,б). 

4.15-сурет.

Жаңа сегменттер қай қырда орналасатынын анықтаймыз. S
3
 

сегменті Г
1
 жəне Г

3
 екі қырына орналастырылғанда, S

1
 жəне S

2 

сегменттері тек бір Г
1
 қырына орналастырылады. Сондықтан S

1
-ді 

аламыз. Одан түйіспелі төбелерінің арасындағы тізбекті аламыз, 
мысалы, {2,7}, оны Г

1
-ге жатқызамыз. 'G -дің үлкейтілген бөлігі 

мен азайтылған сегмент жүйесіне ие боламыз (4.16 а, б-суретте 
көрсетілген).

4.16-сурет.
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Осылай жалғастыра отырып, соңында 
G жазық графының орналасуын аламыз 
(4.17-суретті қараңыз).

Гамма-алгоритмді екжей-тегжейлі си-
паттап, оның дəлелдеуіне қол жеткіземіз.

1. (Инициализациялау). G негізгі 
графынан кез келген қарапайым C ци-
клын аламыз; оны 'G -ің жазықтықта 

жатқызылған бөлігінде қыр түрінде бейнелейміз; Sі сегментін 
құрастырамыз; егер сегменттің көбі бос болса, онда 3-пунктке 
қайтып ораламыз. 

2. (Жалпы қадам). Əзірше сегменттердің көбі бос емес:
а. Əрбір S сегменті үшін Г(S)-ті табу. Егер |Г(S)| = 0 үшін S 

сегменті бар болса, онда граф планарлы емес, соңы.
b. Оның қырлары сыятындай ең аз саны бар сегментті 

таңдаймыз.
с. Алынған сегмент үшін сəйкес келетін бір қырды таңдаймыз.
d. Берілген сегменттен екі түйіспелі төбе арасындағы тізбекті 

алып, оны таңдалған қырға жатқызамыз. Сегмент құрылымындағы 
өзгерісті ескеріп, a пунктіне өтеміз.

3. (Аяқтау (соңы)). G негізгі графтан 'G  жазық төсемше 
салынған. Соңы.

Планарлы графтың қасиеттері электротехникада да 
қолданылады. Өткізгіштік емес пластинаның бір жағына 
енгізілген электрлік тізбектердің бөлігін «баспа схемалары» деп 
атаймыз.

Баспа схемаларына сəйкес келетін графтар планарлы болуы ке-
рек, сонымен қатар өткізгіштер оқшауланбаған жəне қиылыспауы 
керек. Өндірісте радиоэлектронды құрылғылардың электрлік схе-
маларын баспалық жолмен монтаждауда, құрылғының барлық 
электрлік желісін жинақтауда қанша баспалық схема қажет бола-
тынын білу маңызды. 

Барлық желіні біріктіретін планарлы графтың ең кіші 
саны графтың қалыңдығы деп аталады. Графтың қалыңдығы 
өткізгіштердің айқасу санына пара-пар жəне оның өлшемі 
планарлы емес болып табылады. Планарлы графтың қалыңдығы 
1-ге тең. 

4.17-сурет.
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Өзіне өзі екі жақты графтар
Анықтама. Егер граф өзінің екі жақты графына изоморфты 

болса, онда планарлы граф өзіне өзі екі жақты граф деп аталады.

4.18-сурет

Дөңгелек жəне суреттегі (4.18-сурет) оның екіжақтысы да 
дөңгелек болып саналалы.  K4 

(дөңгелек)  графтағы дөңгелек. 
Тұжырым. K1 жəне K4 өзіне өзі екіжақты графтар. Толық 

графтардың ішінде басқа өзіне өзі екіжақты граф жоқ.
K1 жəне K4 толық жəне өзіне өзі екіжақты екенін тексерейік жəне 

басқа графтар жоқ екенін дəлелдейік. Сонымен қатар, графтың 
қыры оның төбесінен өтеді. Төбе саны мен қыр саны негізгі 
берілген графпен сəйкес болуы керек, яғни V=F. Мұны Эйлер фор-

муласына қою арқылы келесіні аламыз: 2 2 1
2

E
V E V= + ⇔ = + .

Толық графта 
( )1

2

V V
E

−
= . Квадратты теңдеуді аламыз:      

V2–5V+4=0. Оның шешімі: V1=1 жəне V2=4. Сондықтан, толық 
граф өзіне өзі екіжақты болу үшін, оның дəл бір немесе төрт 
төбесі болуы қажет. 

Тұжырым. Барлық дөңгелек өзіне өзі екі жақты. 
Бұл тұжырым анық. Дөңгелектің қалауының екі нұсқасы бір-

біріне екіжақты екеніне көз жеткіземіз (дəрежесі үлкен ішкі төбе 
немесе дəрежесі үлкен сыртқы төбе).

Жазықтықта бейнеленген графтың екі төбесіне инцидентті 
қабырғасынан басқа ешбір екі геометриялық қабырғасы 
қиылыспаса, онда ол жазық граф деп аталады. 

Жазық графқа изоморфты граф планарлы болып табылады. 
Планарлы графты келесі түрде де анықтауымызға болады: граф 
жазықтықта төселетін болса, онда ол планарлы. Ортақ төбелерін 
қиылысу нүктесі деп есептемейтін, ешқандай екі қабырғасы 
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қиылыспайтын графтың суреті, 
графтың жазық көрінісі деп атала-
ды. Жазық көрініске тек жазық граф 
ие екені анық. Керісінше, əр жазық 
графта жазық көрініс міндетті түрде 
болады. Жазық графтар – бұл жай 

циклдар, ағаш, ормандар, сонымен бірге, граф ағаш «шығатын» 
төбесі бар цикл (4.19-сурет). 

Мысал. Жазық емес графқа мысал ретінде бес төбелі толық 
графты алуымызға болады. Оның жазық көріністі сызудағы кез 
келген əрекеті сəтсіздікке əкеледі. 

Графтың жазық көрінісінің сипатта-
масы ретінде жақ ұғымы енгізіледі. Жай 
циклмен шектелген жəне басқа ішкі цик-
лдары болмайтын жазықтықтың бөлігі 
G графының жазық көрінісінің жағы деп 
аталады. 

Мысал. 4.20-суретте G графының 
үш жақты жазық көрінісі көрсетілген: 

(1,5,4,1),(1,3,2,4,1),(1,2,3,1).  Жай циклмен шектелген  (1,2,4,1), 
жазықтықтың бір бөлігі жақ болмайды, өйткені (1,2,3,1) циклда 
болады. Жақты шектейтін жай цикл жақтың шекарасы болып та-
былады. Егер екі жақтың шекарасы ең болмағанда бір қабырғаға 
ие болса, онда оларды көршілес деп айтуымызға болады. 

Мысал. (1,2,3,4,5,1) қарапайым 
циклмен шектелген, қабырғасы (4,5) 
болатын жазықтықтың бір бөлігі осы 
берілген графтың жағы болып табыла-
ды, өйткені жақтың ішінде орналасқан 
қабырғасы циклды құрмайды (4.21-су-
рет). Иə, осы берілген мысалдағы 
жазықтықтың сызылған бір бөлігі 
жақ болып табылмайды, ол онсыз 
да циклдан тұрады, сонымен қатар 
жазықтықтың бұл бөлігі циклмен 

шектелмеген. (1,2) қабырғасы циклдарды жалғастыратын 
көпір болып табылады. Мұндай көпірлер аралық қабырға деп 
аталады. 

4.19-сурет
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4.20-сурет
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4.21-сурет



105

Жақ ретінде жазық көріністі граф-
тан «тыс» орналасқан жазықтықтың 
бір бөлігін қарастыруымызға болады. 
Ол «ішінен» қарапайым циклдармен 
шектелген жəне де басқа циклдар-
дан тұрмайды. Бұл жазықтықтың бір 
бөлігін шексіз жақ деп атайды. 

Мысал.
4.23-суретте шексіз жақтың 

бөлігі сызылған. Əр графтың 
жазық көрінісі шексіз жаққа 
ие бола алмайды немесе тек 
қана бір шексіз жаққа ие бола-
ды. Ағаш пен орманның жазық 
көрінісінде шексіз жақтың 
ерекше жағдайы енгізіледі. 
Ағаш пен орманның жазық көрінісінде жақ ретінде суреттің 
барлық жазықтығын қабылдайды.

Егер екі графтың екеуі де бір ғана графтан оның қырларына 2 
дəрежелі жаңа төбелерді «кіргізу» нəтижесінде алынатын болса, 
онда олар гомеоморфты (немесе 2 дəрежелі төбелер дəлдігімен 
тепе-тең) болады. 

4.2. Планарлы графты бояу

Планарлы графты бояу мəселесі графтар теориясындағы ең 
танымал мəселелердің бірі болып табылады. Бұл мəселе өткен 
ғасырдың ортасында пайда болғанымен, қазіргі кезде де маман-
дар мен əуесқойлардың назарын аударуда. 

Ең алғашқы сұрақ келесі түрде қойылады: кез келген екі 
көршілес мемлекет əр түрлі түспен боялған географиялық 
картаның бетіне төрт бояу жеткілікті ме? Бұл ретте кез кел-
ген мемлекеттің шекарасы бір тұйық сызықтан тұратын жəне 
ортақ нөлдік емес ұзындықты шекарада жатқан көршілес 
мемлекеттердің карталары қарастырылады. Бертін келе, карта 
түсінігі мен оның боялуы келесі түрде қарастырылды. Көпірсіз 
байланысқан жазық мульти-граф карта деп аталды. Ортақ 

4.22-сурет

�

�

4.23-сурет
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қабырғаға ие болатын картаның қыры көршілес деп аталды. Егер 
көршілес қырлардың түстері əр түрлі болса, онда ƒ( ) € (1, 2, ..., )Г k  
натуралды сандарын сəйкесінше картаның əр Г қырына қоятын 
f функциясы – Г қырының түсі - k-бояу деп аталды. Картада k-бояу 
бар болса, онда карта k-боялатын деп аталады.

1879 жылы британ математигі А. Кели Лондон географиялық 
қоғамының еңбектерінің бірінші томында төрт бояу болжамы 
тұжырымдалған, картаның боялу мəселесіне арналған мақаласын 
жариялады, ал есептің өзі бұрыннан мəлім еді.

Төрт бояу болжамы: əр карта 4-бояуға боялатын болады.
Төрт бояу болжамының басқа тұжырымдамасы жиі 

қолданылады: əр планарлы граф 4-бояуға боялатын болады.
Сонымен қатар, анықтама бойынша планарлы граф кейбір 

жазыққа изоморфты, онда бұл төрт бояу болжамының екі 
тұжырымдарының пара-парлығы келесі теоремадан шығады.

Теорема1. Геометриялық екіжақты G* графының төбесі 
k-боялған болса жəне тек сол жағдайда ғана G картасы k-боялған 
болады.

Егер G графы жазық жəне ешқандай көпірге ие болмаса, онда 
екіжақты G* графы – жазық граф (ілгексіз) болады. 

G картасының кейбір дұрыс k-бояуы берілсін делік. G* 

графының k-бояуын тұрғызып, оның əрбір төбесіне сондағы 
қырдың түсін жазайық. 

Графтың қырлары көршілес болғанда, сонда тек сонда ғана 
G* графының төбесі көршілес болады, онда алынған бояу дұрыс 
болып табылады.

Ұқсас түрде G* графының дұрыс бояуынан G графының 
дұрыс бояуына өтуге болады. 4 түстен кем дұрыс бояуға болмай-
тын жазық графтар бар екенін байқаймыз. Оған мысал, K4 графы.

Алдымен төрт бояу болжамы өте қиын мəселе ретінде 
қарастырылмады жəне оның кейінірек кемшіліктері бар бірнеше 
«дəлелі» пайда болды.

Кейін келе, бұл мəселені жаңылдыру мағынасында 
тұжырымның оңайлылығымен көптеген белгілі математиктер ше-
шуге тырысты. Графтар теориясына, төрт бояу болжамына бай-
ланысты пайда болған үлкен қызығушылық көптеген маңызды 
нəтижелерді ашуға мүмкіндік туғызды, сонымен қатар олардың 
мəселені шешуде пайдасы зор болды. Əлі күнге дейін бұл мəселе 
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графтың əр түрлі қасиеттерін зерттеуде қуатты итермелеуші бо-
лып есептелуде.

Алдымен планарлы графтың екі жəне үш түсті боялуын 
қарастырамыз.

Бос емес G графы үшін Кёниг теоремасына сəйкес 
( )  2Gχ = болады жəне егер оның тақ ұзындығында циклдар 

болмаған жағдайда ғана ол келесi тұжырымды оңай алатын 
боламыз.

Тұжырым1. Граф шекарасының əр жағы жұп қабырға саны-
нан тұрса жəне тек сол жағдайда ғана жазық екібайланысты граф 
бихроматикалық болады.

Жазық екібайланысты графтың əр жағының шекарасы жұп 
қабырға санынан тұрса, ол екіжақты граф болатынын дəлелдеу 
жеткілікті. Осындай графтың кез келген қарапайым С циклын 
қарастырайық. Мұндай цикл жазықтықты екі бөлікке бөледі, 
бірінші – ішкі (циклға байланысты), екіншісі сыртқы. Циклдың 
өзі əр бөлікке тиісті деп есептейік.

Жазықтықтың ішкі бөлігі 1 2, ,..., kГ Г Г
 
қырлары мен олардың 

шекарасындағы 1 2, ,..., kl l l  қабырға санына сəйкес болсын делік. 

iL  сандарының əр қайсысы жұп болғандықтан, олардың 
қосындысы да жұп болады. Бірақ C циклына жатпайтын əрбір 
қабырға бұл қосындыға екі реттен енгізіледі, бұдан C циклының 
ұзындығы жұп екендігі шығады. 

Ұқсас дəлелдеу дұрыс жəне бірбайланысты граф үшін тек 
осы жағдайда ғана қырдың шекарасына кіретін əрбір көпір екі 
рет есептелінеді. 

Тұжырым2. G графы Эйлерлі болғанда жəне тек сол жағдайда 
ғана G картасы 2-бояуға боялатын болып табылады.

Теореманы есепке алып тек оны дəлелдеу керек, G графы 
Эйлерлік болғанда жəне тек сол жағдайда ғана геометриялық 
екіжақты G* графы екітармақты болады.

Теорема2 (М. Крол, 1973 ж.). Төбелері жұп дəрежелі жазық 
триангуляцияның ішкі графы болып табылғанда жəне тек сол 
жағдайда ғана жазық граф 3 бояуға боялатын болады. 

Қажеттілік. Қарастырып отырған графты 3-тен көп рет са-
наймыз. (K3 үшін дəлелдеу белгілі). Жазық G графының төбесі 
үш түске боялған болсын. Осы графтан үшбұрышты Г қырын 
қарастырамыз. Келесі жағдайлар болуы мүмкін. 
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Төбелері екі түспен боялған жұп ұзындықты цикл Г қырының 
шекарасы болып табылады, Мысалы, 1 жəне 2. Сол кезде w 
төбесін Г қырының ішіне орналастырамыз, олардың қабырғасын 
осы циклдың əр төбесіне жалғап, осы төбені үшінші түспен бояй-
мыз. (4.24 а-сурет).

Төбелері үш түске боялған 4-цикл ( )1 2 3 4 1, , , ,C ν ν ν ν ν=  қырының 
шекарасы болып табылады, Мысалы, v

1
-1-ші, v

2
- 2-ші, v

3
- 3-ші, 

v
4
- 2-ші түс.

Бұл жағдайда ішкі Г қырына əр түрлі түске ие С циклының 
көршілес L =  емес төбелерін байланыстыратын ( )1 1 2 3v ,w ,w ,vL =
тізбегін орналастырамыз.

 Бір түске боялған 1w  жəне 2w -ні осы циклдың төбелерімен 
жалғастырамыз. 

Дұрыс бояуды алу үшін əр 1w  жəне 2w төбелеріне бірмəнді 
белгілі 1-ші немесе 3-ші түсті қосамыз (4.24 б-сурет).

 

4.24-сурет

Төбелері үш түске боялған l – цикл Г қырының шекарасы бо-
лып табылады,   4l ≥ . Г қырына w төбесін орналастырамыз, оған 
3 түсін қосып, циклдың 1 жəне 2 түсіне ие барлық төбелерін 
жалғастырамыз. Бұл жағдайда Г қыры шекарасы үшбұрыш жəне 
4-циклдан тұратын бірнеше қырға бөлінеді (4.24 в-сурет).

Соңғысына да осы əрекеттерді қолданамыз. 
Үшбұрыштан ерекшелеп таңдалған Г қыры үшін суреттеп 

айтылған құрылысын жасап, үшбұрышқа бөлінген Г қырынан 
жаңа дұрыс 3-бояуға боялған графын аламыз. Осы əрекеттерді 
осындай барлық қырларға қолданып, ішкі графқа, яғни негізгі 
граф болатын дұрыс 3-бояуға боялған жазық триангуляциясына 
келеміз. Бұл триангуляцияның барлық төбелерінің дəрежесі жұп 
екенін көрсетеміз. w- анықтық үшін түсі 1-ге тең кез келген төбе 
болсын.   3G K≠  болса, онда төбелері: v-ға көршілес цикл құрады.
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Сонымен, олардың бояуы үшін 2 жəне 3 түсі жеткілікті, онда 
бұл цикл жұп ұзындықты, демек, v  төбе дəрежесі жұп болып та-
былады. 

Жеткіліктілік. G графы төбе дəрежелері жұп болатын T 
жазық триангуляциясының ішкі графы болсын делік. Оның 3-рет 
боялатынын көрсетеміз.

Жоғарыдағы дəлелдеуге сəйкес, T жазық триангуляциясы – 
Эйлер графы болады. Оның қырларын екі түске бояуға болады, 
Мысалы, қызыл жəне көк түске.

Қозғалыс кезінде бағытталған қабырға қырдың оң жағында 
қалу үшін əр қызыл қырмен шектелген қабырғаны бағыттаймыз.

T графының кез келген v төбесін 1 түсіне бояймыз да, əрбір w 
төбесі үшін кез келген қарапайым (v.w) – P тізбегін қарастырамыз. 

( ), ( )P Pα β -бағыты тізбекпен сəйкес келетін жəне сəйкесінше v-дан 
w-ға дейінгі тізбектің бағытымен сəйкес кел мейтін осы тізбектің 
қабырға саны болсын. W төбесіне ( ) 1� � � ( ) —� ( )�( 3)c w Р Р modα β= +  
түсін жазамыз.

Осындай түрде орындалған бояу дұрыс болатындығын 
көрсетеміз. 

Алдымен, кез келген w тө-
бесінің бояуы P тізбегінің 
таң дауына тəуелді еместігін 
дə лелдейміз. F-тің кейбір об-
лысын шектейтін, T графының 
C циклын қарастырамыз. Егер 
c-ға жататын бағытталған қа-
бырғамен қозғалыс кезінде, 
оның басы мен соңғы аймағы қабырғаның оң жағында болса, онда бұл 
қабырғаны а-қабырға деп атаймыз, керісінше жағдайда b-қабырға 
болады. Сонымен, a, b - C  циклының b-қабырғасына сəйкес 
а-қабырғаның саны болсын делік. Ал, k жəне s – F облысындағы 
қызыл жəне көк түсті ішкі қырлардың саны болсын. Əрбір а-қабырға 
ішкі қызыл қырға, ал  b-қабырға – ішкі көк қырға тиісті. 

Циклдың ішінде болатын, p қабырғаның санын есептеп 
шығарамыз. Бір жағынан, олар қызыл қырға тиісті болғандықтан, 
p=3k-α болады. Екінші жағынан бұл қабырға көк қырға жата-
тын болғандықтан, p=3s-β болады. Бұдан 3k-α=3s-β формуласы 
шығады, немесе α-β=3k-3s=0(mod3).

4.25-сурет
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( ) ( ) ( )( )1 3 ,        1,2i i ic P P mod iw α β= + − =

Р
1
 жəне Р

2
— əртүрлі екі қарапайым (v,w)-тізбектер болсын. 

c1(w)=c2(w)-ге тең болатынын көрсетуіміз керек.
Алдымен, Р

1
 жəне Р

2
 тізбектерінің  тізбектерімен ортақ төбеге 

ие болмайтын жағдайын қарастырамыз. (4.25-суретті қараңыз, 
қызыл қырлар  əрпімен, ал көктер  əрпімен белгіленген).

С  циклы Р
1 жəне Р

2
 тізбектерін біріктіру нəтижесінде 

алынған цикл болсын. Анық болу үшін а-қабырға бағыты Р
1
 

тізбегінің бағытымен сəйкес келеді деп есептейміз:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1( ) ( ) 0 3 ,P P P P modα β α β+ − + =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 ) 3P P P P modα β α β− = − .

Сонда С циклы α-қабырға үшін ( ) ( )1 2P Pα β+  жəне 
b-қабырға ( ) ( )2 1P Pα β+  өрнектерінен құралады. Жоғарыда 
дəлелдегеніміздей, егер Р

1 жəне Р
2
 тізбектері v мен w-дан басқа 

ортақ төбеге ие болса, онда бұл тізбектердегі біріктірілуді 
қарапайым циклдар мен тізбектерге бөлеміз. Содан кейін, бір 
циклды жағдай үшін дəлелдеуді жүргіземіз. 

Қорыта келгенде, v төбесінің түсін таңдағаннан кейін, 
T графының қалған төбелері үш түске бірмəнді боялатыны 
дəлелденді. Бұл бояудың дұрыс екенін көрсетейік. T графының 
кез келген көршілес екі и жəне w төбелерін қарастырамыз. (v,u)  
жəне (v,w) қарапайым тізбектерінен ең қысқасын 

( ) ( ) ( )( )1 3 ,c P P modw α β= + −
( ) ( ) ( ) ( )1 1 3c u P P modα β= + − ±

таңдап аламыз:
 Оған Р тізбегінде (u,w) көрсетілсін. Сонымен қатар, P 

тізбегіне wu қабырғасын қосқаннан алынған (v,u) – тізбегін де 
қарастырамыз. v=w болған жағдайда, соңғы арақатынас мына 
түрді қабылдайды: ( ) 1� � 1�с u = ± .

Бұдан шығатыны, ( ) � ( )c w с u≠  жəне T графын бояу дұрыс бо-
лып табылады.

 Себебі, 3-бояуға боялатын Г графының ішкі G графы да 
3-бояуға боялады.

Жоғарыда келтірілген екінші тұжырымы мен теорема жазық 
граф төбесінің екі жəне үш түспен дұрыс боялуының қажетті жəне 
жеткілікті шарттарын береді. Дегенмен, осы екі тұжырымдардың 
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арасында маңызды айырмашылық бар: 2 тұжырымының шар-
ты оңай тексеріледі, бірақта 2 теореманың шартын тексерудің 
тиімді тəсілдері белгісіз. Енді, 3-бояуға боялатын жазық графтың 
дəлелдеусіз оңай тексерілетін жеткілікті шартын келтіреміз. 

Теорема 3. Төрттен кем 3-циклдан тұратын кез келген жазық 
граф, 3-бояуға боялатын граф деп аталады.

Төрт бояу мəселесі 
Төрт бояу болжамы көптеген зерттеушілердің назарын аудар-

ды. 1880 жылы А. Кемпенің бірінші дəлелдеуі пайда болды. 
1890 жылы Р. Хивуд осы дəлелдеудегі қателікті анықтады. 

Оның айтуы бойынша, болжамды қалыптастыруда бір уақытта 
«төрт» сөзін «беске» ауыстырсақ, оның оңай дəлелденетінін 
көрсетті.

Теорема 4 (Р. Хивуд, 1890 ж.). Əрбір планарлы граф 5-бояуға 
боялады.

Бұрынғыша, жалпылықты жоғалтпай, жазық графтарды 
қарастырамыз. Индукция жолымен дəлелдеуін графтың төбе са-
нымен жүргіземіз. 5 төбеден кем графтар үшін теорема дұрыс. Ол 
шамамен n-нен аспайтын графтың реті үшін дұрыс, яғни 5n ≥ .

4.26-сурет

1N +  ретті кез келген жазық графты қарастырайық. 
Тұжырымға сəйкес, бұл граф дəрежесі 5-тен аспайтын v0 төбеден 
тұрады.

0  ( )N N v=  – бұл  G графындағы v0 төбесінің ортасы болсын. 
Кез келген планарлы графтың ілмексіз, еселі қабырғасында 

дəрежесі 5-тен аспайтын төбесі болады. 
Теорема 5. Барлық қабырғасы түзудің кесіндісі болып табыла-

тын, кез келген планарлы граф жазық графқа изоморфты болады.
Расында да, кез келген планарлы графты сферада 

орналастыруымызға болады жəне керісінше.
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Бұл ескерту планарлы графты жазықтықта əр түрлі көптеген 
тəсілдермен төсеуімізге болатынын түсінуімізге мүмкіндік береді. 

Алдыңғы теоремадан көргеніміздей, 9 төбелі кез келген пла-
нарлы граф планарлы емес қосымшаға ие болады. Біріктіруі 
тең, саны планарлы ішкі графтарынан кем G графының O(G)  
қалыңдығын анықтаймыз. Шынымен C9 (C9 графы 3-ке тең) 
графының қалыңдығы – сыни түрде (O(K)) қалыңдыққа қатысты. 
Кез келген O(V,E) графының қосымшасы планарлы еместігін 
зерттеуде, n-нің ең кіші мəнін іздеп табу үшін барлығын толық 
қамтитын іздеуді қолданамыз. 

Төбені реттеуде қадам бойынша бояуға негізделген, төбені 
бояудың жүйелі алгоритмі кез келген планарлы графты бояуда 
5-тен аспайтын түсті талап етеді. 

Теореманы дəлелдеу төбе саны индукциясымен жүргізіледі. 
Кез келген 5 төбелі планарлы с графы үшін нəтиже белгілі, 
өйткені кез келген граф n  – боялады. Мысалы, барлық с планарлы 
графтары n төбелі, n=5, 5-түрге боялатын болсын.

Р төбесінің санын индукция жолымен дəлелдейтін боламыз. 
Кез келген р төбелі с планарлы графы үшін нəтиже белгілі, себебі 
мұндай граф р бояуға боялған.

Төрт бояу болжамы графтар теориясының басты мəселесі 
болып табылады. Өйткені, əрбір карта графтың пайда болуы-
на себепкер болады. Ондағы мемлекеттер (сыртқы аймақтарды 
қосқанда) – төбелер жəне ол төбелерге тиісті мемлекеттер 
көршілес болса, онда екі төбе қабырғалар арқылы жалғанады. 
Осындай түрде, егер кез келген планарлы графтың көршілес 
төбелері əр түрлі түске ие болуы үшін, оның төбесін төрт не одан 
кем бояулармен боялуын көрсете алсақ, онда төрт бояу болжамы 
дəлелденген болар еді. 

Эйлер формуласы
Егер граф жазықтыққа төселетін болса, онда ол планарлы 

граф деп аталады. Планарлы графтың тікелей төселуі, яғни оның 
қабырғалары қиылыспайтын суреті жазық граф болып табылады. 

Мысалы, үшөлшемді куб планарлы графтың мысалы бола 
алады, сонымен қатар K

4
 графы да планарлы. 

Жазық графтың қарапайым циклдарды құрайтын қабырғасы 
жазықтықты графтың қыры деп аталатын бірнеше бөлікке 
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бөледі. Сонымен, кубтың графы 6 қырдан тұрады (бесеуі ішкі, 
біреуі сыртқы), ал K

4 
графы 4 қырдан тұрады (үшеуі ішкі, біреуі 

сыртқы). Егер онда цикл жоқ болса да, сыртқы қыр əр планарлы 
графқа ие болады. 

Өзінің барлық төбелері мен қабырғаларын, сондай-ақ 
қырларын сыйғызатын жазық граф жазық карта деп аталады. 

Теорема. f қырлы əрбір байланысқан жазық c(n,m) графы 
үшін теңдік дұрыс (Эйлер графы): n-m+f=2.

Дəлелдеу. T – G графының қаңқасы болсын. T тек қана бір 
(сыртқы) қыр мен n-1 қабырғаға ие, яғни бұл жағдайда f=1, m=n-
1 жəне формуланың дұрыс екені анық. T қаңқасына кезекпен G 
графына жетіспейтін қабырғаларды қосамыз. Бұл жағдайда n 
төбесінің саны өзгермейді, тек m қабырғасының саны 1-ге өседі. 
F қырының саны да 1-ге көбейеді. Егер қосылған қабырға қандай 
да бір циклға жататын екі төбені жалғастыратын болса, онда осы 
циклмен шектелген қыр екі қырға бөлінеді. Кері жағдайда, жаңа 
ішкі қыр сыртқы қырдың бөлігі есебінен пайда болады. Кез келген 
жағдайда қыр саны 1-ге өседі. Қорыта келгенде, əрбір қабырғаны 
қосқаннан соң, формула дұрыс болып қала береді. Демек, G гра-
фы алынып, барлық қабырғалар қалпына келтірілгенде формула 
дұрыс болып табылады. 

Планарлы емес графтар да бар. 4.27-суретте осындай екі граф 
көрсетілген: толық бес төбелі жəне толық екітармақты графтар. 
Олар үшін арнайы белгілеулер бар: K

4
 жəне сəйкесінше K

3,3
.
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4.27-сурет

Екітармақты граф – бұл төбелері екі тармаққа бөлінген, ал 
қабырғалары əртүрлі бөліктегі төбелердің арасынан өтетін граф. 

Планарлы графты айтқанда тек төбе жəне қабырға туралы 
ғана емес, сонымен қатар жақ туралы да айтамыз.

8–1127
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Жақ – бұл қарапайым циклмен қоршалған, өзінің ішінде 
графтың басқа элементтерінен тұрмайтын жазықтықтың бір 
бөлігі. 

Сыртқы жақ – бұл жазық графты қоршап тұрған барлық 
жазықтық. 

4.3 Эйлерлік графтар

Бұл тақырыпта келтірілген ұғымдар алғаш рет 1736 жылғы 
Эйлердің «Кенигсберг көпірлері туралы пайымдаулар» атты 
мақаласында кездеседі. Кенигсберг (қазіргі Калининград) қаласы 
Преголи өзенінің жағалаулары мен оның аралдарына орналасқан. 
Қаланың барлық бөліктері бір-бірімен көпірлер арқылы қосылған. 

4.28 а-суретінде Кенигсберг қаласындағы жеті көпір мен 
олардың орналасу сызбасы келтірілген. 

Есептің шарты: Қаланың кез келген бір бөлігінен шығып əрбір 
көпірден тек бір рет қана өтіп алғашқы нүктеге қайта оралу.

Бұл есептегі басты шарт көпірлерден тек бір рет қана өту 
болғандықтан қала жоспарын граф түрінде кескіндеуге болады 
(4.28 б-сурет).

Онда графтың қабырғаларына-көпірлер, ал төбелеріне 
қаланың əртүрлі бөліктері сəйкес келер еді. 
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4.28-сурет. Кенигсберг көпірлерінің сызбасы жəне сəйкес графы.

Графты орап өтудің нəтижесінде қаланың алғашқы бөлігіне 
қайтып келу керек болғандықтан жəне əрбір көпірден бір рет 
қана өту керек болғандықтан, бұл жол (маршрут) графтың барлық 
қабырғаларын қамтитын қарапайым цикл болады.

Енді мұндай циклдерді – Эйлерлік циклдер деп, ал эйлерлік 
циклі бар графтарды – Эйлерлік графтар деп атаймыз. Эйлерлік 
циклді қаламның ұшын қағаздан алмай сызып шыққандағы 
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қаламұштың ізі ретінде пайда болған цикл деп қарастыруға бо-
лады. Сонымен, Эйлерлік графтар – бір төбеден шығып, барлық 
төбелерді тек бір рет қана басып өтіп сол төбеге қайта оралғанда 
(қаламның ұшын қағаздан алмай!) шыққан граф.

Берілген графтың барлық қабырғаларын бір рет қана орап 
өтетін циклдің жоқ екендігін көріп, Эйлер жалпы есепті қойды. 
Қандай жағдайда графтан мұндай циклды табуға болады? 

Бұл сұраққа келесі теорема жауап береді:
Теорема1 (Эйлер теоремасы). Бағытталмаған байланысқан 

ақырлы мультиграф эйлерлік болуы үшін онда тақ дəрежелі 
төбелердің толмауы қажетті жəне жеткілікті. 

Дəлелдеуі. (қажеттілігі). Эйлерлік цикл кез келген бір төбе 
арқылы өткен əрбір жағдайда ол бұл төбеге бір қабырға арқылы 
еніп басқа бір қабырға арқылы шығуға тиісті. Сондықтан, тақ 
дəрежелі төбелердің болмауы Эйлерлік графтар үшін қажетті 
шарт.

Жеткіліктігін дəлелдейік.
Айталық, графтың барлық төбелері жұп дəрежелері болсын. 

G графының P тізбесін кез келген xi төбесінен бастап əр уақытта 
жаңа қабырға арқылы өтетін барлық мүмкіндіктер бойын -
ша жалғастырайық. Əрбір төбедегі қабырғалар саны жұп 
болғандықтан, бұл үдеріс тек xi төбесінде аяқталады. Егер P циклі 
G графының барлық қабырғаларын қамтымайтын болса, онда G 
графының  P цикліне сəйкес келетін бөлігін алып тастаймыз.
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4.29-сурет. а) Эйлер теоремасының дəлелдеуінің кескіні; 

б) Эйлерлік цикл құру мысалы

P жəне G графтарының барлық төбелерінің дəрежелері 
жұп.  Ендеше, қалған P  графының да төбелерінің дəрежесі 
жұп болуға тиісті. G графы байланысқан болғандықтан, P 
циклінде P  графының қабырғаларымен инцидентті болатын 
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xj төбесі табылуға тиісті. Онда xj арқылы тек ғана P  графының 
қабырғаларын қамтитын жаңа P` тізбесін құруға болады. Қай-
тадан, мұндай тізбе тек ғана xj-ге оралғанда ғана аяқталады. Онда 
P жəне P` графтары x

1
 төбесіне оралатын жəне қабырғалар саны 

P -дан көп болатын жаңа цикл құруы мүмкін. 

( ) ( )'
1 , ,i j j iP P x x P P x x= ∪ ∪

Егер P
1
 Эйлерлік цикл болмаса, онда құрылымды (салуды) 

қайталаймыз. Құрылым салу аяқталғанда міндетті түрде Эйлерлік 
цикл аламыз.

Эйлердік цикл құру үдерісі төменде келтірілген. Мысалы, 
{ }1 2 3 4 5 6 1, , , , , ,x x x x x x x  жəне { }3 7 8 3 5 1 9, , , , , ,x x x x x x x  біріктіру арқылы 
{ }1 2 3 7 8 5 1 3 4 5 6 1, , , , , , , , , , ,x x x x x x x x x x x x  Эйлерлік циклын аламыз.

Көрмедегі əрбір бөлмені сілтеме көмегімен өту арқылы əрбір 
экспонатты тек бір рет ғана көріп өтуге болатын жолдың сызба-
сын эйлерлік циклді графтың мысалы ретінде қарастыруға бола-
ды.

Бағытталмаған ақырлы G(X) графының барлық төбелерін 
қамтитын, бірақ əртүрлі xi басы жəне xj саны бар тізбені Эйлерлік 
тізбе деп атайды.

Бағытталмаған ақырлы G(X) графының барлық қабырғаларын 
қамтитын, бірақ əртүрлі  xi– басы жəне  xj– соңы бар тізбе эйлерлік 
тізбе болуы үшін ол байланысқан болуы керек. Сонымен қатар, 
xi жəне xj төбелерінен басқа төбелердің дəрежесі жұп болуы 
міндетті. 

Біз xi төбесінен бірақ рет шығып, xj төбесіне бір-ақ рет енетін 
болғандықтан олардың дəрежелері тақ болады. Бұл шарт Эйлерлік 
тізбенің бар болуының жеткілікті шарты. 

Келесі сұрақ та өте маңызды:
Байланысқан, ақырлы G(X) графын көмкеруші (көмкеруші 

тізбедегі графтың барлық қабырғаларын қамтушы) қабырғалар 
арқылы қиылыспайтын тізбелердің ең кіші саны қанша? Бұл 
сұраққа келесі теорема жауап береді.

Теорема 2. Тақ дəрежелі k төбесі бар бағытталған байланыс-
қан  ақырлы G(X) графын көмкеретін қабырғалар арқылы қиы 

лыспайтын тізбелердің ең кіші саны 
2

k
 -ге тең. 

Дəлелдеуі. Айталық, G(X) – эйлерлік граф болмасын жəне k 
– оның тақ дəрежелі төбелерінің саны болсын. Жоғарыдағының 
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жұп сан болатындығы дəлелденген. Əрбір тақ дəрежелі төбе 
графты көмкеретін ең болмағанда бір тізбенің ұшы (соңы неме

се басы) болуға тиісті. Яғни, мұндай тізбелердің саны 
2

k -ден 

кем емес. Енді осы санның 
2

k -ден артық болмайтынын 

көрсетейік. Тақ дəрежелі төбелерді 
2

k  қабырғалармен қос-

қостан қосайық. Онда əрбір төбенің дəрежесі 1-ге артады 
да, ол жұп болады. Нəтижесінде эйлерлік циклі бар эйлерлік 
граф аламыз. Енді, біртіндеп өзара қосылған қабырғаларды 
алып тастайық. Бірінші қабырғаны алып тастағанда эйлерлік 
цикл эйлерлік тізбеге айналады, ал əрбір келесі қабырғаны 
алып тастағанда осыған дейін пайда болған тізбенің біреуі 

екіге бөлінеді. Сол себепті, бұл тізбелердің жалпы саны 
2

k -ге 

тең болады. Теорема дəлелденді.
Мысал ретінде келесі графты қарастырайық 

(4.30-сурет) Бұл графта { }1 2 3 5, , ,x x x x  төбелері 
тақ дəрежелі.

( )2 5,x x , ( )1 3,x x  қабырғаларын (олар штрих 
сызықтармен көрсетілген) қосу нəтижесінде, 
Эйлерлік циклі бар Эйлерлік граф аламыз. 

{ }1 2 3 4 5 2 5 6 1 3 1, , , , , , , , , ,x x x x x x x x x x x  ( )3 1,x x  қабыр-
ғасын алып тастасақ эйлерлік тізбек аламыз. 
( )2 5,x x  қабырғаларын алып тастау арқылы 
{ }1 2 3 4 5 2, , , , ,x x x x x x  жəне { }5 6 1 3, , ,x x x x  үш көмкеруші тізбек аламыз.

2-теоремадан, егер бағытталмаған байланысқан мультиграф-
та тақ дəрежелі xi жəне xj төбелері бар болса, онда x

1
-ден баста-

лып xj-де аяқталатын эйлерлік тізбе табылады. Егер байланысқан 
мультиграф G(x)-тің тақ дəрежелі төрт төбесі болса, онда оны екі 
түрлі бояумен сызып шығуға болады. 

Егер тақ дəрежелі төбелердің саны k болса, онда бұл графты  
2

k

- түрлі бояумен сызып шығуға болады. Енді, бағытталған ақырлы 
граф болған жағдайды қарастырайық. Бағытталған ақырлы 
графтың Эйлерлік циклі (контуры) болуы үшін оған енетін жəне 
одан шығатын доғалардың енуі мен шығуының жарты дəрежесінің 
тең болуы қажетті жəне жеткілікті, яғни, ( ) ( )' " ',  i i im x m x m x x= ∀ ∈ .

Тұжырымның дəлелдеуі бағытталмаған графтағы теорема ға 
ұқсас. Кез келген бағытталмаған графқа сəйкес келетін бағыттал-
ған граф бар болатындығы белгілі. Енді, осы бағытталмаған 

4.30-сурет. 
Көмкеруші тізбе 

құру мысалы
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графтың əрбір қабырғасын оның төбелерімен инцидентті бола-
тын қарама–қарсы бағытталған екі доғамен ауыстырамыз. Сонда 
келесі теореманы аламыз.

Теорема 3. Байланысқан ақырлы графта екі бағыттың 
əрқайсысында əрбір қабырға арқылы бір-ақ рет өтетін бағытталған 
цикл құруға болады.

Мұндай цикл графтың қабырғаларын аралап өту əдісі деп 
аталады. Ол графтарға байланысты барлық қолданбалы есептер-
де пайдаланылады.

Мысалы. Графтар теориясындағы берілген тапсырма графтың 
бүкіл қабырғасы арқылы өтетін, жолдың бар не жоқ екендігін 
анықтау болып табылады (анықтау бойынша жолдың бір қабырға 
арқылы екі рет өте алмайтынын ескеру керек). Мұндай жол Эйлер 
жолы деп аталады, егер тұйықталған болса, онда Эйлер циклы 
деп аталады. 

Алдымен, кəдімгі графта Эйлер циклының бар болуы шартта-
рын қарастырайық. Байланыспаған графта Эйлер циклы тек мына 
жағдайда бар болуы мүмкін, яғни оның барлық қабырғалары 
бір байланыс компонентіне тиісті болғанда, ал қалған барлық 
компоненттері – жай оқшауланған төбелер екені анық болған 
жағдайда ғана бар болады. Сол себепті, байланысқан графтарды 
қарастыру жеткілікті. 

Теорема 4. Байланысқан граф барлық төбе дəрежелері жұп 
болғанда жəне тек сол жағдайда ғана Эйлер графы болады.

Дəлелдеу. Шарттың қажеттілігі анық, циклдың қандай да бол-
масын төбеден əрбір өтуінде екі қабырға қолданылады – оның 
біреуімен маршрут төбеге кірсе, ал екіншісінде одан шығады 
(бұл бастапқы төбеге байланысты болады – сонымен маршрут 
аяқталуы қажет). Оның жеткіліктігін дəлелдейміз. 

G – бір төбеден артық жəне барлық төбе дəрежелері жұп бо-
латын байланысқан граф болсын. Демек, əрбір төбенің дəрежесі 
2-ден кем емес, сондықтан G графы Z1 циклына ие болады. 
Егер G  графындағы бұл циклдың барлық қабырғасын алып 
тастасақ, онда төбе дəрежесі жұп болатын G1 графын аламыз. 
Егер G1-де ешқандай қабырға болмаса, онда Z1 – Эйлер циклі. 
Керісінше жағдайда, графқа 1.4-леммасын қолдана отырып, G1-
дің барлық оқшауланған төбелерін алып тастаған соң, G1 Z2 ци-
клына ие екенін тұжырымдаймыз. G1-ден Z2 циклының барлық 
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қабырғаларын алып тастау арқылы, G2 графын аламыз. Осылай 
əрекетті жалғастырып, əзірше бос графқа келмейміз, соңында цик-
лдар жүйесін аламыз Z1, …, Zk, жəне де графтың əрбір қабырғасы 
нақтылық бойынша олардың біреуіне тиісті болуы керек. Енді 
осы циклдардан бір цикл құрастыруға болатынын көрсетеміз. 
Шынымен, бастапқы граф байланысты болған циклдардың Z1, 
…, Zk–1 ең болмағанда біреуі Zk-мен ортақ төбеге ие. Анық болу 
үшін мұндай цикл Zk–1. Кейбір i мен j үшін Zk = x1, x2, …, xp, 
Zk–1 = y1, y2, …, yq жəне xi = yj. 

Онда төбелердің реттілігі цикл болып табылатыны анық, ал 
осы циклдың қабырғалар жиыны үшін қабырғалар жиыны мен 
циклды біріктіру Zk–1 жəне Zk бар. Мұндай түрде, аз санды цикл-
дар жүйесін аламыз, алдындағы қасиетке сəйкес, графтың əрбір 
қабырғасы олардың нақты біреуіне тиісті. Осылай əрекет жасап, 
соңында бір цикл аламыз, бұл – Эйлер циклы болады. 

Жоғарыда айтылған теорема-4 мультиграфтар үшін дұрыс. 
Егер төбе дəрежесін есептегенде əрбір ілгекті 2 рет санасақ, онда 
ол ілгек болған жағдайда дұрыс болып қалады. 

Енді Эйлер жолының бар болуы критерийін алу қиын емес. 
Теорема 5. Байланысқан графта, ол дəрежесі тақ 2-ден көп емес 

төбеге ие болғанда ғана, тек сонда ғана Эйлер жолы бар болады.
Дəлелдеу. Егер графта тақ дəрежелі төбе жоқ болса, онда 

алдыңғы теоремаға сəйкес, ол Эйлер циклына ие болады, ол Эй-
лер жолы болып табылады. Тақ дəрежелі бір ғана төбе болуы 
мүмкін емес – бұл 5-теоремада қарастырылады. Егер граф тақ 
дəрежелі екі төбеге ие болса, онда бұл төбелерді жалғастыратын 
қабырға енгізу арқылы жаңа граф аламыз. Жаңа графта барлық 
төбелердің дəрежесі жұп, сəйкесінше, Эйлер циклы бар болады 
(жаңа қабырға енгізуде еселі қабырға пайда болуы мүмкін, бірақ 
жоғарыда айтылып кеткендей Эйлер циклы туралы теорема муль-
тиграфтар үшін де дұрыс). Сонымен, циклдың жылжуы да – цикл 
болады, онда қосылған қабырға соңғы болатындай осындай Эй-
лер циклы бар. Осы циклдан соңғы төбені алып тастау арқылы, 
бастапқы графтан Эйлер жолын аламыз.

Бағытталған графта Эйлер жолын (циклын) графтың барлық 
қабырғасынан өтетін бағытталған жол (цикл) деп түсінеді.

Эйлер циклының бар болуы критерийінің бағытталған түрі 
келесі түрде құрастырылады.
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Теорема 6. Байланысқан бағытталған графта, оның əрбір 
төбесіне кіретін қабырға саны мен шығатын қабырға саны тең 
болғанда жəне тек сол жағдайда ғана Эйлер циклы бар болады. 

Мысал. Эйлер есебін шешу граф туралы алғаш жарияланған 
Кенигсберг көпірі есептерінде келтірілді. Айналма көпір 
есептерінде графтар теориясының келесі есептерін алуға жəне 
қорытуға болады: берілген G графынан барлық төбелері мен 
қабырғаларын құрайтын циклды табуымызға бола ма? Бұл граф 
Эйлер графы деп аталуы мүмкін. Сондықтан Эйлер графы барлық 
төбелері мен қабырғаларын құрайтын Эйлер циклі – тұйық 
тізбекке ие болады. Эйлер графының байланысты болуы анық.

Егер тізбектің тұйықтық шегін алып тастасақ, онда граф жар-
тылай эйлерлік болады.

Теорема 7 (критерий). Граф бір төбеден артық Эйлер циклы-
на ие болса жəне тек сол жағдайда ғана ол байланысты жəне оның 
əрбір төбесі жұп дəрежеге ие болады. 

Дəлелдеу. G графы Эйлер циклына ие деп алайық. Графтың 
əрбір төбесі циклда жататын болса, онда ол байланысқан граф 
болады. G графының əрбір v төбесі үшін, Эйлер циклы v төбесі 
арқылы өткенде, ол v дəрежесіне 2-ні енгізеді. Сол себепті, v 
төбесі жұп. 

Керісінше, əр байланысқан графтың төбе дəрежелері жұп 
болғанда Эйлер циклы бар болатынын көрсету керек. Бұл теоре-
маны төбе санының индукциясын қолдана отырып дəлелдейік. 
Себебі, теорема n≤3 болғанда дұрыс екені белгілі, сондықтан 
n=3  болғандағы индукциясынан бастаймыз. k төбесі бар, барлық 
төбелері жұп дəрежеге ие əрбір байланысқан граф Эйлер ци-
клынан тұрады деп жорамалдайық. G графы – дəрежелері жұп 
k төбеден тұратын байланысқан граф болсын. v

1
 жəне v

2 
– G 

графының төбелері. G  графы – байланысқан, себебі v
1
-ден v

2
-ге 

дейінгі жолға ие болады. Егер графта жолды жалғастыруға бо-
латын қолданылмаған қабырға бар болса, онда v

2 
дəрежесі – жұп 

болады. Граф ақырғы болғандықтан, ондағы жол соңында v
1
-ге 

қайтып келуі тиіс жəне C
1 
Эйлер циклы тұрғызылды деп есепте-

сек болады. Егер C
1  

G үшін Эйлер циклы болып табылса, онда 
дəлелдеу аяқталды. Егер болмаса, онда G` –C

1
-ге тиісті барлық 

қабырғаны алып тастағаннан алынған G графының ішкі графы бо-
лады. Сондықтан C

1 
– əрбір төбесіне инцидентті жұп қабырғалар 
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санынан тұрады. G` ішкі графының əрбір төбесі жұп дəрежеге ие 
болады. 

e – G` графының қабырғасы, Ge– e-ден тұратын G` графының 
компоненті болсын делік. G` графы  k-дан кем төбеге ие болса жəне 
оның əрбір төбесі жұп дəрежелі болса, онда граф эйлер циклына 
ие болады. С2  

берілсін. Содан соң,  С1 
жəне С2 

 ортақ а  төбесіне ие 
болсын. Енді, эйлер циклын жалғастыруымызға болады, оны  а-дан 
бастап, С1 

-ден өтіп, сосын С2-мен өтіп, қайтадан а-ға келуіміз ке-
рек. Егер жаңа алынған эйлер циклы G  үшін  эйлер циклы болма-
са, онда алынған эйлер циклын кеңейту арқылы соңында G  үшін  
эйлер циклын алғанша бұл процесті қолданып жалғастыра береміз.  

7-ші теоремадан шығатыны, егер байланысқан  G гра-
фында тақ дəрежелі төбе жоқ болса, онда графта оның барлық 
қабырғалары мен төбелерінен тұратын тұйықталған тізбек бар. 
Бұдан шығатын нəтиже қайсыбірі тақ дəрежелі төбе санына ие 
болатын байланысқан граф үшін дұрыс.  

1-салдар (а): G – байланысқан граф болсын делік, ондағы 
2n төбе тақ дəрежеге ие, n>1. Онда G графының қабырға 
көпмүшелеген  n  ашық тізбекке бөлуімізге болады. 

1-салдар (б): G – байланысқан граф болсын, оның екі төбесі 
тақ дəрежеге ие. Онда G графында оның барлық төбесі мен 
қабырғаларын құрайтын ашық тізбек бар (тақ дəрежелі бір 
төбесінен басталып, басқасынан аяқталатын).

Графтың барлық қабырғаларын құрайтын жол эйлер жолы деп 
аталады.  Эйлер жолы эйлер циклы болып табылмаса, онда ол 
өзіндік деп аталады. 

Теорема 8. Егер G графы А жəне В соңы болатын эйлер жо-
лына ие болса, онда G графы байланысқан жəне А мен В – оның 
бірден-бір тақ төбелері.  

Дəлелдеу: Графтың байланыстылығы эйлер жолын 
анықтағаннан шығады. Егер жол А дан басталып, басқа төбеден 
аяқталатын болса, онда  жол əлденеше рет  А мен В дан өтсе де, 
А мен В – тақ болады.  Графтың  кез келген басқа төбесіндегі жол 
сол төбеден шыгып, сол жолға қайтып келуі керек, яғни барлық 
қалған төбелер жұп болуы керек.

Теорема 9. (керісінше) Егер G графы байланысқан жəне А мен 
В оның бірден-бір тақ төбесі болса, онда онда G графы А мен В 
дан аяқталатын эйлер жолына ие болады. 
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Дəлелдеу: А мен В төбелері  графта қабырғалар арқылы 
байланысқан болуы мүмкін немесе байланыспайды. 

Егер А мен В қабырғалар арқылы қосылған болса, онда оны 
өшіреміз; сонда барлық төбелер жұп болады. (1 теорема бойын-
ша). Басы мен соңында кез келген төбесі болатын  жаңа граф эй-
лер циклына ие. Эйлер жолын А төбесінен бастаймыз жəне оны 
а төбесінен аяқтамыз. (А, В) қабырғасын қосып, басы А төбесі, 
соңы В төбесі болатын эйлер жолын аламыз. 

Егер А мен В қабырғамен қосылмаған болса, онда графқа жаңа 
(А, В) қабырғасын қосамыз, сонда оның барлық төбелері жұп бо-
лады. Жаңа граф (1 теорема бойынша) эйлер циклына ие болады. 
Оны (А, В) қабырғасы бойынша А төбесінен бастаймыз. Жол да 
А төбесінен аяқталады. Енді алынған циклдан (А, В) қабырғасын 
алып тастасақ, онда В-дан басталып, А-дан аяқталатын немесе 
А-дан басталып, В-дан аяқталатын эйлер жолы қалады.

Осындай түрде,  екі тақ төбеге ие болатын  əр тұйықталған 
фигураны, тақ төбесінің біреуінен бастап, басқасынан аяқтау 
арқылы оны қайталамай бір жазумен сызуға болады. 

Теорема 10. Егер байланысқан G  графы 2к тақ төбеден тұрса, 
онда  k  жолдан жиынтық бойынша  барлық граф қабырғалары бір 
реттен құралған топ табылады. 

Дəлелдеу: тақ төбелердің жартысын А
1
, А

2
,…, А

k
 деп белгі-

леп, қалған жартысын В
1
,В

2
,…,В

k 
ға белгілейміз. Егер  А

i
 мен 

В
i
  төбелері (1<i<k) қабырға арқылы жалғанған болса, онда G  

графынан (А
i
,В

i
) қабырғасын алып тастаймыз. Егер А мен В 

төбесі қабырға арқылы жалғанбаса, онда   (А
i
,В

i
) қабырғасын 

қосамыз. Жаңа графтың барлық төбелері жұп болғанда, онда 
графта эйлер циклы бар болып табылады. G графын қалыпына 
келтіру барысында графтың барлық қабырғаларын құрайтын 
цикл к бөлек жолдарға бөлінеді. 

4.31-сурет

G=(V,E) – бағытталған граф болсын. Нөлдік емес ұзындықтағы 
төбеден қабырғаны қайталамайтын сол төбеге дейінгі бағытталған 
жол бағытталған цикл деп аталады.
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G=(V,E) – бағытталған граф болсын делік. G графының барлық 
қабырғасы мен төбесін қосатын бағытталған цикл эйлер циклы 
деп аталады. Бағытталған G графы эйлер циклына ие болады деп 
айтылады.

Теорема 11. Бағытталған граф байланысты жəне төбесінің 
кіріс дəрежесі шығыс дəрежесімен тең болғанда ғана эйлер ци-
клына ие болады. 

 
Эйлер графы санының бағасы
Лемма: Кез келген графта тақ дəрежелі төбе саны жұп болады. 
Дəлелдеу: 1 теорема бойынша барлық төбе санының дəреже 

қосындысы жұп. Жұп дəрежелі төбенің дəреже қосындысы жұп, 
демек, тақ дəрежелі төбенің дəреже қосындысы да сол сияқты 
жұп болады, яғни, оларда жұп сандар. 

G(p) – р төбелі барлық графтың көпмүшелігі, ал Е(р) – р төбелі 
эйлер графының көпмүшелігі.

Теорема 12.  Эйлер графтары мүлдем жоқ, яғни  
| ( ) |

lim 0
| ( ) |

E p

G p
=

Дəлелдеу: E` (р) – р төбелі жəне жұп дəрежелі графтың 
көпмүшелігі. Онда 1теорема бойынша Е(р)МЕ/(p) жəне |Е(р)|≤|Е/

(p)|. Кез келген графта тақ дəрежелі төбе саны жұп, демек, егер 
жаңа төбе қосып, оны тақ дəрежелі барлық бұрынғы төбелерімен 
жалғастырып кез келген Е/(p) графынан кейбір  G(p-1) графын 
алуымызға болады.  Демек, |Е/(p)| ≤|G(p-1)|. Но |G(p)|=2C(p, 2).

Онда 
  ! ( 1)! ( 1) ( 1)( 2)

( ,2) ( 1,2)
2!( 2)! 2!( 3)! 2 2

( 1)( 2)
1

2

k k k k k k
C k C k

k k

k k k
k

− − − −− − = − = − =
− −

− − += = −

болатынын байқаймыз.             
Содан кейін мынаны аламыз:   
      |Е(р)|≤|Е/(p)| ≤|G(p-1)| = 2C( p-1,2) =2C(p,2)-(p-1) = |G(p)|2-(p-1)

жəне    
( ) 1

1( ) 2

E p
pG p

≤ −  , онда     
| ( ) |

lim 0
| ( ) |

E p

G p
= .       
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Берілген эйлер графында эйлер тізбегін құрудың алгоритмі 
Бұл əдіс Флери алгоритмі атымен танымал. 
Теорема 13. G – эйлер графы болсын, онда келесі іс-əрекет 

əрқашан мүмкін жəне  G графының эйлер тізбегіне алып келеді. 
Келесі шарттарды сақтай отырып, кез келген төбеден шыға оты-
рып, ерікті түрде графтың қабырғасымен жүреміз: өту өлшемі 
бойынша қабырғаны өшіреміз жəне де осыдан пайда болған 
оқшауланған төбелерді де өшіреміз;

Əрбір қадамда басқа мүмкіндік болмаған жағдайда, тек қана 
сол жағдайда көпірмен жүргіземіз.

Дəлелдеу: Алдымен  көрсетілген іс-əрекет əрбір қадамда орын-
далуы мүмкін жағдайын көрсетеміз. Біз кейбір V төбесіне қол 
жеткіздік деп шамалайық; сонда егер V≠U болса, онда қалған Н 
ішкі графы байланысқан жəне тақ дəрежелі екі төбеден құралады, 
яғни U мен V төбелерінен. 3 теоремаға жəне жартылай эйлерлі 
графты анықтауға сəйкес, Н графы V мен U дан құралған жарты-
лай эйлерлі Р тізбегінен тұрады. Р тізбегінің бірінші қабырғасын 
алып тастағанымызбен Н графымен арасындағы байланыстылық 
бұзылмайды, сондықтан 1 теоремада берілген алгоритм құру 
əрбір қадамда орындалады (Т 1б). Егер V=U болып, инцидентті U 
төбесінде əлі де қабырға болса, онда  дəлелдеу сол күйінде қалады. 

Енді берілген осы іс-əрекет əрқашан толық эйлер  тізбегіне 
əкелетінін көрсету қалды.  Бірақ бұл анық, өйткені G да инцидентті 
U-дың соңғы  қабырғасын қолданғаннан соң өтілмеген қабырға 
қалмайды.  Керісінше жағдайда, кейбір қабырғаны алып тастаған 
соң,  қалған көршілес біреуін байланыспаған графқа əкелсек, 
онда ол шартқа қайшы келеді.  

Практикалық бөлім
Тапсырмалар:
1. G графында эйлер циклы бар ма? Егер бар болса, оны 

табыңыз.

Шешуі:
А) сонымен əрбір төбе жұп дəрежеге ие болғандықтан, крите-

рий бойынша бұл графта эйлер циклы бар болады: 1,4,6,9,10,8,5,
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3,2,4,7,10,11,8,6,5,2,1
Б) бұл графта əрбір төбесі жұп жəрежеге ие, демек бұнда да 

эйлер циклы бар:  1,2,3,4,5,3,1,4,5,2,1
В) мұнда əрбір төбе 5 дəрежесіне ие, яғни тақ, демек бұл граф-

та эйлер циклы жоқ.
2. Көрмеде кіру мен шығуды қайдан жасау керек?  (төмендегі 

сурет) Барлық залда бір рет болатындай экскурсияны қалай 
ұйымдастыруға болады?

Шешуі:
Бұл графта А мен В төбелері 5 дəрежеге ие, яғни тақ дəреже, 

демек мұнда басы осы төбелердің бірінен басталып, соңы басқа 
төбеден аяқталатын эйлер жолы бар.  Демек, кіру мен шығуды А 
мен В төбесіне орналастырған жөн. 

3. Төменде келтірілген графтардың арасынан эйлер циклына 
ие болатын графты табыңыз? 

А)

В) Г)

Б)
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Шешуі:
а)  бұл граф байланысқан жəне оның əр төбесі жұп дəрежеге 

ие, сондықтан эйлер графының критерийі бойынша берілген граф 
эйлер циклына ие болады     a b e j i f c b d h j g f a c d e h g i a 

б)  бұл граф байланысқан, бірақ оның барлық төбелері тақ 
дəрежеге ие, сондықтан графта эйлер циклы жоқ.  

в)  бұл графта байланысқан, бірақ оның барлық төбесі 3 
дəрежесіне ие, яғни тақ, сондықтан бұл да эйлер циклына ие емес. 

г)  берілген бұл граф байланысқан, а мен с төбесінің дəрежесі 
тақ дəрежеге ие, демек бұл графта эйлер циклына ие болмайды. 

4. Төменде келтірілген графтардың арасынан эйлер циклына 
ие болатын графты табыңыз?

А)

В) Г)

Б)

 Шешуі:
а)  граф байланыспаған, яғни критерийдің бірінші шарты 

орындалмайды, демек ол эйлер циклына ие емес. 
б)  бұл граф байланысқан жəне барлық төбесі жұп дəрежеге 

ие, демек эйлер графының критерийі бойынша эйлер циклына ие: 
      a c f h I j k g d c b f I l j g e d a
в) берілген граф байланысқан, бірақ а мен е төбесінің дəрежесі 

тақ, критерийге сəйкес бұл граф эйлер циклына ие емес.  
г) граф байланысқан болып табылады жəне оның барлық 

төбесі тақ дəрежеге ие, онда граф эйлер циклына ие емес.
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5. Төменде келтірілген графтардың ішінен өзіндік эйлер жолы 
бар графты табыңыз. 

А)

В) Г)

Б)

 Шешуі:
а)  граф байланысқан, оның тек екі төбесі (а жəне f)  тақ 

дəрежеге ие, 3 теоремаға сай граф өзіндік эйлер жолына ие. 
б)  граф байланысқан;  deg(a)=3, deg(b)=3, deg(c)=3, сондықтан 

2-ден көп төбесі тақ дəрежеге ие, демек граф  эйлер жолына ие 
емес. 

в)  бұл граф байланысқан, оның тек екі төбесі (с  жəне j)  тақ 
дəрежеге ие, демек граф өзіндік эйлер жолына ие. 

г)  граф байланысқан; deg(a)=3, deg(b)=4, deg(c)=1, deg(d)=3, 
яғни 2-ден артық төбесі тақ дəрежеге ие, демек бұл графта эйлер 
жолы жоқ. 

6. Келесі бағытталған графтардың қайсысы эйлер циклына ие? 

А� Б�
а �

�

�

�

�

�

�

�

а
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а

�

�

�

�

�

�

�

�

а

(

�
.

-
,

 Шешуі:
а)  граф байланысқан, кіріс жəне шығыс төбесінің дəрежесін 

табамыз. (5 теоремаға сəйкес əр төбенің кіріс жəне шығыс 
дəрежесі сəйкес келуі қажет):

indeg(a)=2, outdeg(a)=1, онда кіріс-шығыс дəрежесі сəйкес 
келмейтін төбесі табылды, сондықтан граф эйлер циклына ие 
емес.  

б) граф байланысқан, төбе дəрежесін анықтаймыз:
            indeg(a)=2              outdeg(a)=2
            indeg(b)=2              outdeg(b)=2
            indeg(c)=2              outdeg(c)=2
            indeg(d)=2              outdeg(d)=2
            indeg(e)=2              outdeg(e)=2
5 теоремаға сəйкес, граф эйлер циклына ие болады. 
в) граф байланысқан, төбе дəрежесін табамыз:
            indeg(a)=2              outdeg(a)=2
            indeg(b)=1              outdeg(b)=1
            indeg(c)=3              outdeg(c)=1
5 теореманың шарты орындалмағандықтан, граф эйлер цик-

лына ие бола алмайды. 
г)  граф байланысқан, төбе дəрежесін анықтаймыз:
            indeg(a)=2              outdeg(a)=1
5 теореманың шарты орындалмайды, демек граф эйлер цик-

лына ие емес. 

4.4. Шексіз графтардағы Эйлер тізбектері

G шексіз графта барлық қабырғаларды басып өтетін эйлер 
тізбектері болуы мүмкін. Мұндай Р тізбегі үшін тек екі мүмкіндік 
болады:
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1. Р тізбегі бір жақты-шексіз тізбек.
2. Р тізбегі екі жақты-шексіз тізбек.
Келесі екі шарт екі жағдайда да қажет:
α) G графы байланысқан.
β) G графының санаулы қабырғалары бар.
Егер бір жақты-шексіз эйлер тізбегі бар болса, онда не 

бастапқы төбе тақ дəрежелі, не Р тізбегі бұл төбе арқылы шексіз 
рет өтеді. Қалған төбелердің дəрежесі тақ немесе шексіз. Соны-
мен, бұл жағдайда көрсетілген екі шартқа шарт қосылады:

γ1)  G графының тақ дəрежелі бір ғана төбесі бар; егер мұндай 
төбе болмаса, онда ең болмағанда шексіз дəрежелі бір төбе болуы 
тиіс.

Екі жақты – шексіз тізбек үшін келесі шартты аламыз:
γ2) Тақ дəрежелі төбе болмайды.
Бірақ, 4.31-суреттегі мысалдарды көрсетілгендей шексіз эй-

лер тізбектерінің болуына бұл шарттар жеткіліксіз.
Шексіз графтарда Эйлер тізбектерінің бар болуының қажетті 

жəне жеткілікті шарттарын Эрдеш, Грюнвальд жəне Важоньи 
тапты. Біз олардың нəтижелерін қарапайым тəсілмен шығарамыз. 

4.31-сурет

Теорема1.  G графында бір жақты шексіз эйлер тізбектері бар 
болуы үшін α, β, γ1 шарттары орындалуы қажет жəне жеткілікті 
жəне сонымен қатар,

δ) G графының кез келген соңғы Н бөлігінің тек бір байланыс 
компонентасы шексіз болатын H  толықтауышы болуы тиіс. 

δ қажеттілігін дəлелдеу үшін  G графында Р бір жақты шексіз 
эйлер тізбегі бар дейік. Онда кез келген Н соңғы бөлігі үшін Р 

9–1127
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тізбегінің  бастапқы төбесінен  бөлік бар жəне Р тізбегі Н бөліктің 
барлық қабырғаларынан тұрады. Бізде 

0 ∞= = ∪P G P P
бар.

Мұндағы  қалған шексіз бөлік. G графтан 0P  жойғаннан кейін  
шексіз байланысқан граф қалады. H  графы P∞  шекті қабырғалар 
санын қосқаннан кейін пайда болады. 

Жеткіліктілік дəлелдеуі келесі көмекші нəтижеге сүйенеді.
Лемма. G графы γ1 шартын қанағаттандыратын байла-

ныс граф болсын. Егер тақ дəрежелі төбе болса оны  арқылы 
белгілейік; кері жағдайда а

0
– шексіз дəрежелі төбе. Егер ( )0 , nP a a   

а
0
 белгілі бір аn төбесімен байланыстыратын тізбек болса, онда  

Р тізбегіндегі барлық қабырғалардан тұратын, сонымен қатар Q  
толықтауышының шекті компоненттері болмайтын жəне γ1 шар-
тын қанағаттандыратын сол төбелер арасында ( )0 , nQ a a  тізбегі 
бар.

Дəлелдеу. Теорема бойынша P  графында шекті компоненттер 
саны бар. F – P  графының шекті компонентасы болсын. F барлық 
жергілікті дəрежелер жұп болсын. F графы шекті болғандықтан 
оның барлық ( )F vρ  жергілікті дəрежелері шекті болсын жəне тек 
Р тізбегіндегі қабырғалар жойылғандықтан G графындағы ( )G vρ  
дəрежелер шекті. Бірақ γ1 шарты бойынша барлық сандар жұп 

( )G vρ , 0v а≠ ; сондықтан ( )F vρ , 0 � nv а v а≠ ≠   сандары жұп бо-
луы тиіс. Тек 0v а=  жəне nv а=  жағдайын қарастыру қалды. 

Жағдай 1. 0 na a≠ .  Егер 0v а= , онда ( )0G aρ  шекті, яғни бол-
жам бойынша тақ. 0a  төбесінде Р тізбегінен тақ қабырғалар саны 
бар, сондықтан ( )0F aρ  жұп. 

Жағдай 2. 0 na a= . Бұл жағдайда 0a  төбесі F шекті ком-
понентасына тиісті бола алмайды, ( )0G aρ  шекті бола алады 
жəне сондықтан болжам бойынша тақ болады. Р тізбегіндегі 
қабырғалар саны  0a  төбесінде тақ болады, сондықтан 0a  төбесі 
F –те тақ дəрежелі жалғыз төбе болады. 

Енді шекті байланыс графын құрайық:
iQ P F= ∪∪ .

Мұндағы қосынды P  графының барлық F шекті компоненттері 
бойынша есептеледі. 1-ші жағдайда бұл графта барлық дəрежелер 
жұп 

( ) 0,  ,  Q nv av v aρ ≠ ≠
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Ал  0v а=  жəне nv а=  үшін дəрежелер тақ болады. Яғни, жо-
ғарыдағы теорема бойынша Q графтағы барлық қабырғаларды 
қамтитын ( )0 , nQ a a  тізбек бар. Құрылым бойынша Q -де шекті 
компонент болмайды. Егер ( )0G aρ  дəреже шексіз болса, онда 

0a  дəрежесі Q -де де шексіз болып қалады жəне бұл графта тақ 
дəрежелі төбелер болуы мүмкін емес. Егер ( )0G aρ  шекті болса, 
яғни тақ, онда 0a  төбесі Q -де жұп дəрежеге ие жəне Q -де жалғыз 
мүмкін тақ дəрежелі na  төбе болады. 2-ші жағдайда Q графы 
эйлер графы болады, сондықтан оны қамтитын цикл бар бола-
ды. Қай тадана Q -ның шекті компоненттері жоқ, ал 0a  төбесінің 
Q -гі дəрежесі G графындағыдай тақ жəне шексіз.  Q -дың барлық 
қалған төбелері жұп немесе шексіз дəрежеге ие, яғни Q   γ1 шар-
тын қанағаттандырады.

Біржақты-ақырсыз эйлерлік тізбек теоремасындағы 
шарттардың жеткіліктілігін дəлелдеуге көшейік. G графы шарт 
бойынша β-қабырғалардың жұп санына ие. Оларды кейбір тізбек 
түрінде орналастыруға болады:

1 2, , , , nE E E… …
G графы байланысқан болғандықтан E

1
-ден тұратын 0a  

төбесінен P
1
(a

0
,a

1
) тізбегі бар. Лемма бойынша P

1
-ден тұратын 

Q
1
(a

0
,a

1
) тізбегі бар (Q  (сызығы бар) ешқандай ақырғы құра-

уыштары жоқ).  орындалатын болғандықтан 1Q  (сызығы бар) 
байланысқан. Одан бөлек 

1Q  (сызығы бар) -ді  -мен айрықша 
төбе ретінде қанағаттандырады. 

1Q -де жоқ бірінші қабырға бол-
сын. Осы əдіспен 1Q -де (сызығы бар) Ek-дан тұратын жəне 1Q
-де (сызығы бар) байланысқан қосымшасы бар 2 1 2( ,� )Q а а  тізбегін 
құруға болады. Бұл тізбекті шексіз жалғастыруға болады, жəне

1 2Q Q Q= …∪ ∪
 ізделінетін эйлерлік тізбек болады. 

Екі жақты – ақырсыз эйлерлік тізбектер үшін келесі критерий-
лер бар:

Теорема 2. G графы екі жақты – ақырлы эйлерлік тізбектен 
тұруы үшін 2, , α β γ  шарттары төмендегідей болуы қажет:

2δ ) Егер Н - G графының кез-келген ақырлы бөлігі болса онда 
H -та (сызығы бар) екіден артық емес байланыс құраушысы бар;

3δ ) Егер Н - G графының жұп дəрежелі локальді дəрежелі 
ақырлы бөлігі болса онда H -та (сызығы бар) нақты бір ақырлы 
байланыс құраушысы бар шарттарының.
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Дəлелдеу. Алдымен соңғы екі шарттың қажеттілігін 
дəлелдейік. G графында Р – екі жақты ақырлы эйлерлік тізбек 
бар болсын. Берілген Н-тың ақырлы бөлігі үшін Н-тың барлық 
қабырғаларынан тұратын P тізбегінің ақырлы аймағын табуға бо-
лады:

0 0( , )nP P a a=
Граф 0P Р Р−∞ ∞= ∪  екіден артық емес ақырсыз құрауыштары 

бар екендігі белгілі, олай болса H  (сызығы бар) үшін де орын-
далады. 

Ары қарай, Н- жұп дəрежелі ақырлы бөлік болсын. 
Онда графтағы екі қосылғыш H -та (сызығы бар) тізбекпен 
байланысқан. Бұл a

0
=an болған жағдайда көрініп тұр. Егер a

0
≠a n 

болса, онда P
0
 - Н графы барлық төбелерде a

0
 мен an-ді байланы-

стыратын жұп локальді дəрежелерге ие болады. Олай болса, бұл 
жағдайда H   (сызығы бар) бірден артық емес ақырлы құрауышқа 
ғана ие бола алады. 

Дəлелдеу үшін G графының қабырғасын суретте көр се-
тілгендей етіп тізбекке орналастырамыз. P(a

0
,an) осы қабыр-

ғалардың кейбірінен тұратын тізбек болсын. Алдыңғы лем-
мадағыдай ақырлы граф a

0
 мен an-нен басқа барлық төбелерде 

жұп дəрежеде екендігін көрсетеміз. Егер a
0
≠ an болса, онда 

бұл төбелер тақ локальді дəрежеге ие, ал a
0
=an болса, онда 

жұп локальді дəрежеге ие. Кез-келген жағдайда Р-ның барлық 
қабырғалары нан тұратын Q(a

0
,an) тізбегі болады, бұл кезде  1Q   

(сызығы бар) графы ешқандай ақырлы құрауыштан тұрмайды.

4.5. Гамильтонды тізбектер

Қарапайым тізбек гамильтонды деп аталады, егер ол графтың 
əрбір төбесінен өтсе. 4.32-суретте бірнеше қарапайым графтар 
үшін Гамильтонды тізбектер көрсетілген. 

4.32-сурет.
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Коммивояжер есебі (кезбе, саудагер) гамильтонды тізбектерге 
жатады.  Саудагер бірнеше қалалардан тұратын ауданды аралап 
шығу қажет. Қалалар арасындағы арақашықтық белгілі жəне 
барлық пунктерден өтіп, бастапқыға қайтып келетін ең қысқа 
жолды табу керек. 

Бұл есепте қалаларды G графының төбелері ретінде көрсетуге 
болады жəне əрбір төбелер жұбына ( , )a bμ  арақашықтығы бері-
леді. Егер қандай да бір екі төбе байланыспаса, онда ( ),a bμ = ∞  
деп есептеуге болады. Онда       

( )
1

1
0

( , )
n

i i
i

P a aμ μ
−

+
=

=∑
сомасы минимальды болатын P гамильтон циклін табу қажет бо-
лады.

Эйлер жəне гамильтонды тізбектерінің анықтамалары ұқсас 
болса да, оларға сəйкес теорияларда ортақ түсініктер аз. Эйлер 
циклдерінің бар болу критерийі оңай орнатылған; гамильтон 
циклдері үшін ешқандай ортақ ереже анықталмаған. Сонымен 
қатар, кейде нақты граф үшін сондай циклдің табылатынын шешу 
қиын болып табылады. 

Гамильтон циклі бар деп бекітетін бірнеше шарттарды 
анықтайық. Бұл қарастырулар максималды қарапайым тізбектер 
қасиеттерімен тығыз байланысты. 

          ( )( )0 1 1 0 1: , , ( , )l lA a a a a a a−…                       (4.5.1)

арқылы G графындағы l ұзындықты белгілі бір қарапайым тіз-
бекті белгілейік. A-да цикл типі бар деп есептейміз, егер 

     0 0 1( , , , )lG G a a a= …                            (4.5.2)
ішкі графында гамильтон циклі бар болса. Бұдан, дербес 
жағдайда, 0G  графында A га-
мильтонды тізбек болып та-
былатыны шығады. (0) (0)

0  lp p
арқылы графтағы (4.5.2) a

0
 

жəне ai төбелерінің локаль-
ды дəрежелерін көрсетейік. 
(a

0
, ai)-G0 

графындағы кез кел-
ген қабырға болсын. Егер (al , ai–1

) қабырғасы да бар болса, онда 
G

0
-де гамильтон циклі бар болады (4.33-сурет). 

�

�/
��

�,�,!�

4.33-сурет. 
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( ) ( )0 1 1 0, , ( , ) ( , )i i l l i ia a A a a a a A a a− −∪ ∪ ∪
Егер,  

(0) (0)
0 ,lp l p> −

болса, онда ең болмағанда бір (a
0
, ai) қабырғаға сəйкесінше 

(al , ai–1
) қабырғасы болу керек. Сондықтан, егер

(0) (0)
0 1,lp p l+ ≥ +

онда қарапайым A тізбегінде цикл типі бар. 
Қарапайым тізбекті (4.5.1) толық деп атаймыз, егер оны 

қандай да бір ақырғы нүктелерге қабырғаларды жалғау арқылы 
жалғастыруға болмаса. Онда a

0  
жəне al-ден шығатын барлық 

қабырғалар граф төбелеріне бару қажет, ендеше 

( ) ( )(0) (0)
0 0 , .l lp a p p a p= =

Бұл бізге келесі теореманы береді.
Теорема 1. l ұзындықты толық қарапайым тізбекте цикл типі 

болады, егер 

( ) ( )0 1.lp a p a l+ ≥ +
Теорема 2. Байланыс графындағы максималды толық тізбекте 

цикл типі болуы мүмкін, егер графта гамильтон циклі болса ғана. 
Дəлелдеу. Егер графта (3.4.2) гамильтон циклі болса, бірақ 

G
0
 барлық графты құрамаса, онда G байланысынан b қабырғасы 

G
0
-ге жатпайтын қандай да бір (ai,b) қабырғасы бар болады. 

Алайда бұл мүмкін емес, себебі берілген қарапайым A тізбегінен 
ұзынырақ қарапайым тізбек табылар еді.  

1 жəне 2 теоремаларынан шығатыны
Теорема 3. Байланыс графында не гамильтон циклі бар бо-

лады, не оның максималды қарапайым тізбектерінің саны келесі 
теңсіздікті қанағаттандырады

        ( ) ( )0 ll p a p a≥ +                                    (4.5.3)

Шарттан (3.4.3) a
0
 жəне al төбелерінің барлық жұптары үшін 

( ) ( )0min( )ll p a p a≥ +  шығады, жəне де (a
0
,al) қабырғалары жоқ 

жұптармен де шектелсек болады. 
Теорема 4. Гамильтон циклдері жоқ графтағы ең ұзын 

қарапайым тізбек келесі теңсіздікті қанағаттандырады

1 2 , l p p≥ +
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Мұндағы, p
1
 жəне p

2
 –  ең кіші локальды дəрежелер. 

Келтірілген нəтижелердің дербес жағдайы:
Теорема 5. Егер n төбелері бар G графында a

0 
жəне pl 

төбелерінің кез келген жұбы үшін 

( ) ( )0 1lp a p a n+ ≥ − ,

онда G графында гамильтонды тізбек бар. Егер 

( ) ( )0 ,lp a p a n+ ≥

онда G  графында гамильтон цикл бар. 
Осыдан, дербес жағдайда, графта гамильтон циклі бар, егер 

оның əрбір төбесі үшін ( ) 1

2
p a n≥  болса деген Дирактың нəтижесі 

шығады.
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5. ГРАФТАҒЫ ЭКСТРЕМАЛДЫ МƏСЕЛЕЛЕР

Ішкі жəне сыртқы тұрақты сандарды жəне графтың төбесін 
бояуға арналған есептерді анықтау классикалық экстремал-
ды графтардың мəселелері болып табылады. Бұл есептердің 
ерекшелігі графтардың шамасына негізделген. Берілген 
интерпретацияның мазмұнына байланысты осы графтардың 
қабырғасы шамасына қарай, мысалы, зиянды қалдықтардың 
көлемін, сақтандырылатын адамдардың күтілетін санын, 
халықтың ауруға шалдығу ықтималдығын, т.б. көрсеткіштердің 
мəнін анықтайды. Бұл көрсеткіштердің мəні нақты сан болмай-
ды, керісінше, олардың болжанған мəні аралық, нақты емес 
көпмүшелік, сонымен қоса лингвистикалық теорема т.б. бо-
луы мүмкін. Дискретті оптимизацияның алгоритмі базалық 
элементтерді қолдана отырып, келесі мағынаны білдіреді:

. Əрбір алгоритм – туындайтын шарттардың тек қана есеп-
тегіш сызбасы. Компьютер үшін бұл мəселе шешілмеген мəселе 
болып табылады.

. Егер нақты емес сандарды анықталған сандармен алмас-
тырсақ, онда алгоритмдер қолданбалы аспект ретінде пайдаланы-
лады.

Графтарға арналған экстремалды есептерді математикалық 
түрде төмендегідей көрсетуге болады. n төбелі ( ),G V E=  гра-
фы берілген. Графтың есептері көпмүшелік немесе кейбір 
объектілердің { }nS s=  жүйесі арқылы анықталады. s – бұл G 
графының бөлігі. Мысалы, s – Sn көпмүшелігінің элементі бойын-
ша анықталған, орындалған қос байланыстан, гамильтон жолы-
нан, жабындылардан жəне т.б. тұратын бүтін функция ( )F F s=  
ретінде берілген. Есептің негізгі мақсаты,  бүтін функциясы 
бойынша экстремалды s

0
 элементін Sn көпмүшелігінен бөліп алу 

болып табылады. (s
0 

элементінде F функциясы min немесе max 
мағынасын қабылдайды). Ереже бойынша, G графының төбесімен 
салыстырғанда Sn көпмүшелігінің қуаттылығы өте үлкен. Егер 
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Sn көпмүшелігі G толық бағытталған графындағы гамильтон 
жолы болса, онда қуаттылығы !nS n=  болады. Сондықтан, Sn 
элементінің ішінен таңдау əдісі арқылы есепті шешу мүмкін 
емес. n-G графындағы төбелер саны болсын. Егер алгоритм 
нақты шешімді табуға мүмкіндік берсе, онда оны нəтижелі деп 
санауға болады. Сонымен қатар, c константа болғанда, nc амал 
орындалсын. Бұл жерде «амал» ұғымы екі санды салыстыруды 
немесе арифметикалық амалды білдіреді. Енді біз графтардағы 
экстремалды есептердің бірнеше түрін қарастырайық. ( ),G V E=   
деп 1, 2, ,i n= …   индекспен белгіленген, { }V v=   төбе көпмүшелігі 
мен { }E e=  қабырғадан (доғадан) тұратын n бағытталмаған 
(бағытталған) төбеден тұратын графты белгілейік. Ал G графы 
өлшенген болса, онда ( )w e  арқылы қабырғаны (доғал) e E∈   
көрсетеміз. Егер экстремалды есеп ( ),G V E=  өлшенген графын-
да құрылған болса, онда мүмкін болатын шешімдер көпмүшелігі 

( ) { }X X G x= =  осындай болады. Мұнда ( ),k kx V E=  – G гра-
фындағы шарттарды қанағаттандыратын ішкі граф, kV V⊆ , 

kE E⊆ . Мүмкін болатын шешімдер ,e E x X∈ ∈  сапасы 
( )F x   функциясы арқылы анықталады. Ол ішкі көпмүшеліктің 
, ( , )k k kx V EE =  қабырғаларының қосындысымен анықталып, 

  ( ) ( )
4leE

F x w e extr= →∑ , { },extr min max∈              (5.1)

теңдеуімен сипатталады. 
1. Қысқа байланыстырушы торап туралы есеп
Бағытталмаған n төбелі графтың n-1 қабырғасын бөліп алу 

керек. Ол қабырғалар байланысқан торап құруы тиіс. Тораптағы 
қабырғалар қосындысы мен мақсаттық функция (5.1) мəні мини-
малды болуы керек. 

2. Коммивояжер есебі
Коммивояжер есебі жай n – төбелі циклдің минималды 

өлшемін табуды білдіреді. Бұл есеп Гамильтон контурын табу 
есебіне ұқсас болып келеді. Коммивояжер есебін ең алғаш рет 
Х. Уитни 1934 жылы құрды, бірақ əлі күнге дейін оған сəйкес 
келетін нəтижелі, тиімді алгоритм табылмай отыр. 

3. Эйлер айналымы туралы есебі
n-төбелі байланысқан ( ),G V E=  графындағы қабырғалардың 

e E∈  айналым көпмүшелігін қарастырамыз. Мұндай 
көпмүшелікте бір қабырғадан бірнеше рет өтетін айналым болуы 
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мүмкін. e’=(3,4) жəне e”=(7,8) қабырғаларынан екі еселі Эйлер 
айналымының мысалы төмендегі 5.1-суретте көрсетілген. Енді 
ең қысқа жолды табу керек. Егер граф m n<   өлшемді болса, он-
дай графтар үшін өте нəтижелі алгоритмдер бар. Эйлер айналы-
мы туралы есепті практикада қолдану мысалы ретінде мұнай мен 
газды геофизикалық барлау үрдісін модельдеуді айтуға болады. 

5.1-суретте 8 қабырғалы графтың барлық қабырғаларын ай-
налма жолы берілген. e’=(3,4) мен e”=(7,8) қабырғаларынан 2 рет 
өту.

4. Ең қысқа жол туралы есеп.
( ),G V E=  графындағы 'ν ,

  " Vν ∈  төбелерін қарастырайық. 
жəне "ν  жолды құрайтын бар-
лық қабырғаларының өлше-
мі нен ( ),k kx V E= , kV V⊆ ,

kE E⊆  тұратын ең қысқа жол-
ды табу керек. ( ) 0 w e e E≥ ∀ ∈  қабырғалар өлшемі шартты 
қанағаттандыратын болса, онда бұл есеп үшін нəтижелі алгоритм 
бар болып саналады. Егер қосымша тағы шарт болатын болса, 
онда бұл есептің шешу алгоритмі белгісіз болып табылады. G 
графының алдын-ала бөлініп алынған төбелерінің ең қысқа жо-
лын табу керек болсын. Осы жағдай коммивояжер есебімен ұқсас 
болып табылады.

5. Критикалық жол туралы есеп.
Практикалық қолданылуына байланысты бұл есеп əдетте тек 

қана бағытталған бір v0 кіру төбесінен жəне бір v* шығу төбесінен 
тұратын графтар үшін арналған. Шығу төбесі деп тек доғалар 
шығатын төбені, ал кіру төбесі деп осы төбемен байланысқан 
доғалар кіретін төбені айтады. Критикалық жол деп барлық 
доғалардың өлшемі максималды болатын v0 жəне v* төбелерінен 
құралған L=[v0, v1, v2, …, v*] жолын айтады. Төменгі суретте 
критикалық жол қара қою доғалармен белгіленген. Критикалық 
жол туралы есептің мазмұнды түрі əдетте өзара рет бойынша 
орындалатын жұмыс кешенін технология көмегімен жасағанда 
сұлбасыз бағытталған граф түрінде қолданылады. Бұл графта 
жұмыстың ұзақтығы доғамен көрсетілген. 

Суреттегі критикалық жол Lkp={x1, x4, x3, x5, x7, x8}  жəне оның 
салмағы E(Lkp)=3+2+4+1+5=15 шамасына тең. Критикалық жол 

5.1-сурет. 
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туралы есептің негізгі мəселесі жолды табу жəне оның салмағын 
анықтау болып табылады. Бір критерийлі шартты есептерді оп-
тимизациялау үшін критикалық жол туралы есептің жеткілікті 
тиімді алгоритмі бар. Ал көп критерийлі шартты x∈X анықтал-
ған X векторлы F(x)=(F1(x), F2(x), …, FN(x)), Fv(x)→extr, v=1, N   
extr∈{min, max} функция үшін критикалық жол туралы есептің 
шешімі жоқ. Осы жағдайда X X⊆� көпмүшелігін табу қажеттілігі 
туындайды. Осыған байланысты графтағы эктремалды есептер 
қиындай түседі.

6. Графты қабырғалармен 
жабу туралы есеп 

Оқшауланбаған n төбеден тұ-
ра тын бағытталмаған граф тың 
G = (V, E) қабырғаларының Ek

⊆ E  
көпмүшелігі үшін келесі екі шарт 
орындалуы керек:

1) Графтың əр төбесі кем деген-
де бір қабырғамен e⊆ Ek -ға байла-
нысты болуы керек;

2)  Қуаттылығы |Ek| Ek болып, көпмүшелік минималды болуы 
керек.

Осы шарттарды қанағат тан-
дыратын көпмүшелікті EkНE мүм-
кін болатын жабындылар деп атай-
ды. Оны x=(V,Ek) деп сипаттап, 
есептің мүмкін болатын шешімі 
ретінде қарастыруға болады. 
Мұнда, v∈V кез келген төбе Ek кем 
дегенде бір қабырғамен байланы-
суы керек. Жоғарыда көрсетілген 
суреттегі қабырғалар мүмкін бола-
тын жабындылар, əрі минималды 
жабынды болып табылады.

7. Жабынды туралы салмақталған есеп
Жоғарыдағы алтыншы есепті пайдалана отырып, соған ұқсас 

жолмен мүмкін болатын шешімдердің көпмүшелігін X={x} 
анықтап, өлшенген графта қарастыруға болады. X-тің мақсатты 
функциясы анықталған. Жоғарыдағы жабынды туралы есеп 
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бірегей жағдайға байланысты болып табылады. Мұнда мүмкін 
болатын шешімі G=(V,E) графының ішкі графы x=(V,Ek) түрінде 
болып, типтік графтардың көпмүшелігіне бір қабырғамен j, 1≤ j ≤ 
M  байланысқан. Бұл жабынды туралы есеп, практикалық түрде 
синтез теориясында, өндірістік психологияда, жер қолданысында 
жəне тағы басқа аймақтарда кеңінен қолданылады. Қазіргі кезде 
бұл есептерді ең тиімді шешу əдісі табылмай отыр. 

8. Орындалған қосбайланыс туралы есеп
Орындалған қосбайланыс туралы есеп n төбелі графқа бай-

ланысты жабынды туралы есептің ерекше жағдайы болып та-
былады. Мұнда n-нақты болады жəне есептің негізгі мақсаты 
n/2 қабырғадан тұратын жабындыны табу болып табылады. Бұл 
есепті шешу үшін қолданылатын ең тиімді əдіс белгілі. Мысал 
ретінде көлемі 5/2n≈  əрекеттен тұратын полиномды алгоритмді 
айтуға болады. 

9. Оптималды қосбайланыс туралы есеп 
Оптималды қосбайланыс туралы есеп n өлшенген граф 

қабырғасының салмағы жəне сол қабырғалардың қосындысының 
қосбайланысы экстремумға жеткенде шешіледі.

Бұл есептің есептеу қиындығы жоғарғы жағынан O(n3) шек-
телген.

10. Қытай пошта тасушысы ту-
ралы есеп.

Өлшенген қабырғалы бағыт  тал-
маған граф берілген. Жүріл ген жол-
дың ұзындығы қысқартылатындай 
етіп, графтың барлық төбелерін 
айналып өтетін тұйықталған жол-
ды табу керек. Төмендегі 5.4-сурет-
тегідей бір қабырғадан бірнеше рет 

өту мүмкіндігі рұқсат етілген. Бұл 5.4-суретте (2,3) қабырғадан 
екі рет өткен. Мақсатты функцияның қысқартылғанын ескере 
отырып, барлық қабырғаларының салмақтары қосылады. Егер 
полиномиалды алгоритм бар болса, бұл есепті шешілген деп 
санауға болады. 

11. m коммивояжерлер есебі.
m коммивояжерлер есебі жетінші есепке ұқсас болып санала-

ды. Берілген шарттарға байланысты төбелерінің саны бар элемен-

5.4-сурет 
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тарлы циклдан тұратын типтік графты өлшенген графпен жабу. 
m=1 болғанда əдеттегі коммивояжер есебін аламыз. m комми-
воя жерлер есебі күнтізбелік жоспарлауда маңызды қосымша 
болып табылады. Нақты мысал келтірейік. n тапсырыс топтама-
сын орындауға арналған  m станок пен автоматты желі бар бол-
сын. Vi – i партияны орындауға кеткен уақыт, ал а – Pij қатысты 
i топтамасын j топтамасына ауыстыруға кеткен уақыт. Осыдан 
күнтізбелік жоспар туралы келесі есеп шығады: тапсырысқа кет-
кен уақыт үнемді болатындай етіп, n топтаманы m желісіне қа -
лай жіберу керек. m коммивояжерлер есебі классикалық ком ми-
вояжер есебінен күрделі болып табылады. Бұл жерде тек опти ма-
лды түрде реттеу ғана емес, түзу бойымен жақсылап бөлу керек.

5.1. Граф төбелерінің арасындағы ең қысқа 
жолды табу алгоритмі

Ең қысқа жолды табу алгоритмі (ең қысқа тізбектер) қосымша 
есептің бөлек бір кезеңі ретінде көптеген есеп сызбаларының граф 
экстремалдық есептерін оңтайландыруына жатады. Сол себептен 
əдебиетте осы сұраққа қатысты көптеген алгоритмдердің сипатта-
маларын табуға болады, олар түрлі авторлардың: Беллман, Дийкс-
та, Форд жəне Фалкерсон, Данциг, Ен жəне т.б. жұмыстарына 
тəуелді. Енді біз «белгіні қосып жазу» алгоритмінің сипаттамасын 
келтіреміз, ол екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде ізделіп отырған 
төбе белгіленбегенше, берілген граф төбелеріне дəйекті түрде 
белгілер қосымша жазылады. Екінші кезеңде қосымша жазылған 
белгілер арқылы ізделініп отырған жол қалпына келтіріледі.

Доғалары (қырлары) өлшенбеген жəне төбелері i=1,2,…,n 
индексімен нөмірленген граф берілсін. Мұндай жағдайда i0 
төбесінен j0 төбесіне дейінгі ең қысқа жолды табу керек, яғни ең 
аз саннан тұратын доғадан құралатын 

0 0i jL   жолды табу керек. i 
төбесінен таралатын доғаларға iV −  арқылы барлық төбелердің 
жиынтығын белгілейміз.

1 кезең. 0 i  нөлдік қадамды төбеге 

0
0iΔ =  белгісін қосып жазамыз. Бірінші қадамда ii V −∈  

барлық төбелерге 1iΔ =  белгілерін қосып жазамыз. Келесі əрбір 
қадамда k=2,3,… былайша əрекет етеміз: егер де i төбе 1i kΔ = −   
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белгісімен белгіленсе, онда əлі белгіленбеген Ij V −∈  барлық 
төбелерге j kΔ =  белгісін қосымша жазамыз. 0 j  төбесі 

0j
lΔ =   

белгісімен белгіленген кезден бастап, 1 кезең l сияқты кейбір 
қадамда аяқталады. 

2 кезең. 0 j  төбесі l белгісімен белгіленгендіктен, ең қысқа 

0 0i jL   жол l доғаларынан тұрады жəне де осы доғалардың ( , )i j   
əрқайсысында i бастапқы белгі соңғы белгіден : 1j ij Δ = Δ +  бір 
бірлікке кем болады. Онда 

0 0i jL -ды табу үшін 0 i   төбесіне жеткен-
ше 0 j  төбесінен j төбесіне дейін 1j lΔ = −  белгісімен, j төбесінен i 
төбесіне дейін 2i lΔ = −   белгісімен жүріп өту жеткілікті жəне т.б. 
Егер төбелердің белгілері бірдей берілсе, кез келгенін таңдаймыз.

Ең қысқа жолды табу туралы есепті шешудің əдісін 
граф арқылы суреттейміз. Төбелері 1, 2, ,i n= …  индексімен 
нөмірленген, бағытталмаған граф ( , )G V E=  берілсін делік. G гра-
фында 0 i  төбесі мен 0 j  төбесін біріктіретін ең қысқа тізбекті 

0 0i jL  
көрсетіп беру керек. Осы есепті шешудің ең тиімді алгоримдерінің 
бірі Дийкстрге тиесілі. Осы алгоритмнің сипаттамасын көрсетіп 
берейік, оның қызметі екі түрлі əрекеттен тұрады. 

Ең бірінші G графының i барлық төбелеріне � jΔ  сынақ 
белгілері қосымша жазылады. Содан кейін, сынақ белгілері 
тұрақты iΔ  белгілерімен алмастырылады, мұнда iΔ - 0 i -дан i-ға 
дейінгі ең қысқа тізбектің ұзындығы. Сынақ белгілерінің тұрақты 
белгілерге алмастырылуы, 0 j  төбесінде � 0jΔ  сынақ белгісі jΔ   
тұрақты белгісімен алмастырылған кезде ғана аяқталады. Осыдан 
кейін, берілген 

0 0i jL  жол 0 j -дан 0 i -ға дейінгі кері жүріспен ажы-
ратылады. 

Алгоритм əрекетінің бастапқы кезі: 0 i  төбесіне 
0

0iΔ =  белгісі 
қосымша жазылады, ал графтың G қалған i төбелеріне �

( )0
iΔ = ∞ , 

0i i≠  сынақ белгісі қосымша жазылады. Бұл ретте əрбір i,j төбе 
жұбы үшін,  ijl  шамасы мынадай түрде анықталады: ( )ijl w e= , 
егер де қыр ( ),e i j E= ∈  болса, əйтпесе ijl = ∞  мағынасы беріледі. 
Алгоритмнің одан арғы əрекеті 1, 2,k = …  қадамы арқылы жүзеге 
асырылады. Əрбір қадамда (кезеңде) кейбір сынақ белгілері 
тұрақты белгіге алмастырылып отырады.

Барлық шектес 0 i  төбелерге 0i i≠  жаңа сынақ белгісін 
( )

0 0

1
i i i ilΔ = Δ +  қосымша жазамыз жəне де барлық жаңа белгілер 
( )1
iΔ   арасынан ең азын (минималды) таңдап аламыз. Бұл ( )

1

1
iΔ   бол-
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сын делік. Онда ең төменгі сынақ белгісі 
1i

Δ   тұрақты болып са-
налады, яғни ( )

1 1

1
i iΔ = Δ   болады, сонымен, келесі 2 қадамға өтейік. 

Алдағы кезде kV   арқылы көптеген төбелерді { }, 1,2, ,ri r k= …   
белгілеп отырамыз, олардың əрқайсысында k қадамы 
орындалғаннан кейін тұрақты белгісі 

ri
Δ  пайда болады. , 2k k ≥  

қадамы. Сынақ белгілері бар ( )1k
i

−Δ   барлық 1ki V −∉  төбелерге 

жаңа сынақ белгілерін ( ) { }
1

min
r r

r l

k
i l i ii V

l
−∈

Δ +Δ=  қосып жазамыз 

жəне де олардың арасынан ең азын таңдап аламыз. Ол ( )
1

k
iΔ   

болсын делік. Онда сынақ белгісін тұрақты белгі ретінде 
қалдырамыз, яғни 

l l

k
i iΔ = Δ   жəне k+1 қадамына өтеміз. 

Кейбір 0k k=  қадамында 0 j  төбесі ( )
0 0

k
j jΔ = Δ   тұрақты белгіге 

ие болады. Мұның мағынасы, берілген G графтың 0 i  төбесінен 0 j  
төбесіне дейінгі ең қысқа тізбегінің ұзындығы 

0j
Δ -ға тең. Ізделіп 

отырған ең қысқа тізбек 
0 0i jL , 0 j -дан 0 i -ға дейінгі қозғалыста мына 

( , )e i j  қырларда орналасқан, бұл j i ijρ− ΔΔ = . Мұндай қырлар 
ізделіп отырған ең қысқа тізбекті 

0 0i jL  құрайды. 
Жұмсалған еңбек, яғни Дийкстр алгоритмінің күрделілік 

есептеуі элементарлы əрекеттерден ( )2O n  құралады. 
Дийкстр алгоритмінің нақты мысалы негізінде бұл 

классикалық дискретті оңтайландырудың құралы (нақты сандар 
ретінде берілген тапсырмалар) айқын деңгейде аралықты та-
разылары бар тапсырмаларда қолданыла алатынын көрсетеміз. 
Берілген графтың ( , )G V E=  қырлары e E∈  аралықтар арқылы, 
яғни кесінділермен ( ) ( ) ( )1 2, ,w e w e w e= ⎡ ⎤⎣ ⎦  ( ) ( )1 2w e w e≤  өлшен-
сін делік. Мұндай жағдайда көптеген берілген есептерде X=X(G) 
мақсатты функция (5.1), сонымен қатар аралықты мəндерді де 
қабылдайды, яғни егер ( , )k kx V E= , kV V⊆ , kE E⊆  болса, онда

             ( ) ( ) ( )1 2( ) ,
ke E

F x w e F x F x
∈

= = ⎡ ⎤⎣ ⎦∑  ,                     (5.2) 

мұнда, 

    ( ) ( )1 1

ke E

F x w e extr
∈

= →∑ , { },extr min∈                    (5.3).

5-бөлімде біз, жалпы айтқанда, мұндай жағдайда «оңтайлы» 
ықтимал шешімдер графында, экстремалды есептер болмайты-
нын көрсетеміз, себебі əртүрлі экстремалды есептер аралықты 
таразылы графына, нақты екі өлшемді тапсырмаға эквивалентті 
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(яғни өзара түйістірілген). Көпөлшемді есептерде көптеген 
ықтимал шешімдер 2 бөлімге бөлінеді: пареттік жиынтық (ПЖ)  
�X  жəне басыңқы жиынтық шешімдері �/X X , яғни �/X X  жиы-
ны тиімді болмаған жағдайда да, оның сапасын ең болмағанда бір 
шарты бойынша шешімдерін оңтайландыру қажет.

Парето-оңтайлы шешімдер, жалпы мағынада «опти-
мум» ұғымын қанағаттандыратын элементтердің болмайтын 
жағдайында векторлық-теңдесі жоқ екенін көрсетеді. Сонымен 
қатар, таңдау теориясының мағынасында жəне шешім қабылдауда 
�X -тен «ұтымды» шешім таңдалып алынады. Сол себепті, жалпы 
жағдайда, «аралықты мəліметі бар экстремалды есептерді шешу» 
термині ПЖ �X -ты табуды меңзейді.

ПЖ �X -ты табу кейде шешімін табу үлкен қиындықтарды 
туын дататын жағдайларға келтіреді. Осыдан белгісіз «ең жақсы» 
шешімдерде � �x X∈  аралықты мақсатты функциялы (5.2)-(5.3) 
мəндердің априорлы бағалануды практикалық жүзеге асыру 
үшін есептеп шығару əдістері туралы сұрақ туындайды. Бұл 
сұраққа Дийкстр алгоритмінің көмегімен келесі түрде позитивтік 
конструктивтік жауап алуға болады.

Берілген аралықты таразылы граф үшін келесі 2 жаңа 
өлшеу жағдайларын қарастырып көрейік: егер қырының e E∈  
аралықты салмағы ( ) ( ) ( )1 2,w e w e w e= ⎡ ⎤⎣ ⎦  болса, онда бірінші 
(екінші) жағдайда аралықты ( )w e  төменгі (жоғарғы) мəндермен 

( ) ( )( )1 2w e w e  ауыстырамыз. Дийкстр алгоритмінің көмегімен 
бірінші (екінші) жағдайда ең қысқа жолды ( )

0 0

1
i jL  ұзындықты ( )

0

1
jΔ         

( ( )
0 0

2
i jL  ұзындықты ( )

0

2
jΔ ) табамыз. Мұндайда «ең жақсы» шешім 

ретінде таңдалып алынатын əртүрлі пареттік оптимумдардың 
� �x X∈  белгілерінде, мынадай аралықты мақсатты функциялардың 
�( ) ( ) ( )1 2,F F x F xx = ⎡ ⎤⎣ ⎦  бағасы (мəні) əділ болып табылады: 

                              ( ) �( ) �( ) ( )1 2
0 1 2 0j jxF F x≤ ≤ ≤ ΔΔ  .                         (5.4) 

Бағаның тривиалды еместігі (5.4), жалпы айтқанда, сəйкес 
келмейтін ( )

0 0

1
i jL , �x   жəне ( )

0 0

2
i jL  жолдар болып табылады. Сонымен 

қатар, егер бұл  жолдар сəйкесінше ( )1E , kE  жəне ( )2E  жиынтығын 
құрайтын доғалардан құралса, онда олардың əрбір екі-екіден 
қиылысуы бос болуы мүмкін: ( )1

kE E = ∅∩ , ( ) ( )1 2E E = ∅∩ , 
( )2

kE E = ∅∩ .
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Бағалаумен қатар (5.4), Дийкстр алгоритмінің көмегімен көп 
номиналды күрделі есептеп шығару арқылы ПЖ-ның ішкі жиы-
нын �*X X⊆  табуға болады. Бұл үшін векторлық жиынтықтарды 
қолдану да жеткілікті ( ){ }2 1 2 1 2 1 2, : 1, , 0γ γ γ γ γ γ γλ λ λ λ λ λ λΛ = = + = > ,

1,r m=  (мысалы, 1 1

r

m
χ =

+
, 2

1

1

m r

m
χ + −=

+
, 1,r m= ) жəне де 

қабырғалары дəйекті түрде ширатылған. 

                         ( ) ( ) ( )1 1 2 2 1 2 2����, ,w e w eγ γ γ γ γλ λ λ λ λ+ = ∈Λ                    (5.5) 

өлшеніп берілген графтың n төбесіне қатысты Дийкстр алгоритмін 
қолдануға болады.  

Сəйкес келетін мəнге сай түйін (5.5) шешімі ( )x Xγ ∈  паретті-
оңтайлы болып саналады, соның нəтижесінде ( ){ }* rX x= ,

1,r m=  жиынтығы �X  ПЖ ішкі жиыны болып саналады. 
X*-ты есептеп шығарудың қиындығы егерде ( )cm O n≤  болса, 
онда c– константа болған кезде көпноминалды болып табылады. 

Ескерту 5.1. Жоғарыда бағалауды (5.4) алу үшін Дийкстр 
алгоритмінің қолданылуы, сонымен бірге X* түрінің «ішкі 
жиын түрлерін» �X пареттік жиынтығын табу көрсетілген, олар 
аралықты бастапқы мəліметі бар есептерді есептеп шығару үшін 
классикалық дискретті оптимизациялаудың жалпы қолданылу 
тəсілі ретінде көрсетілген.

Кейбір есептерді жалпылаудың ең қысқа жолы туралы
10. Барлық төбелердің жұптары арасындағы ең қысқа жол ту-

ралы есептер бастапқы графтың барлық жұбының арасындағы 
ұзындықты бір мезгілде анықтаудан тұрады. Бұл есептегі екі 
төбенің арасындағы ең қысқа жолды табуды қарапайым түрде 
əдеттегі тəсілдер арқылы емес, едəуір тезірек нəтижеге жеткізетін 
басқа да арнайы алгоритмдер арқылы жүзеге асыруға болады. 
Осындай алгоритмдерді Флойд (1962 ж.) жəне Данцинг (1966ж.) 
ұсынған еді. Бұл алгоритмдер ( 1)( 2)n n n− −  қосу мен салысты-
руды талап етеді, сондықтан оларды «арттырылмайтын» деп 
санауға болады.

20. Ең ұзақ жол туралы шарттар. Төбелер жиынтығы 
1, 2, ,i n= …  индексімен қайта нөмірленген бағытталған граф-

ты ( , )G V E=  қарастырып көрейік, олардың əрбір ( ),e i j E= ∈  
доғасында ijP   ұзындықтан басқасында доғаның өткізу қабілеті 
10–1127
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бар ijc  саны қосымша жазылған, яғни G графы 2-өлшенген бо-
лып табылады. Бұл мағыналы ijc  жүгінің ең жоғарғы көлемін 
білдіреді, оны уақыт бірлігінде доғаның белгіленген ( , )e i j=  
жолы арқылы тасымалдауға болады. 

Егер abL  – a төбесінен b төбесіне дейінгі жол жəне 

ij Lab

ab ij
u

σ ρ
∈

= ∑
 осы жолдың ұзындығы болып саналатын болса, онда осы жолдың 
өткізгіштік қасиеті 

min
ij Lab

ab iju
C c

∈

=

шамасына тең. Ең ұзын жолдың мақсаты ab abC σ�  қатынасын 
барынша ұлғайтатын abL  жолды табу. Ең маңыздысы, осы 
математикалық қойылым «ең жоғарғы өткізу қасиетіне ие 
жолдың мақсаты» болып табылады. Жалпы айтқанда abL  жолы, 
жалғыз жол емес, яғни бұл жолды ( ), ,  k k kx V E V V= ⊆ , kE E⊆  
өзгермелі түрінде көрсетуге болады, осы орайда abC   жəне abσ   
көрсеткіштерін функциялар түрінде ( ): ab abx X C C x∈ =  жəне 

( )ab ab xσ σ=  -дан қарастыруға болады.
Бұдан шығатын нəтиже, біз дискретті оңтайландырудың 

мақсатын бөлшекті мақсатты атқаратын қызметі түрінде 
қарастырамыз: 

      ( ) ( )
( )

maxab

ab

C x
F x

xσ
= →                                                (5.6)

1 қадам. Дийкстр алгоритмін немесе басқа да əдістерді қол-
дана отырып берілген 2-рет салмағы өлшенген G графында a-дан 
b-ға дейінгі ең қысқа жолды табамыз. Бұл ( )1

abL  жолдың ұзындығы 
( )

( ) ( )1

1

, ab

ab ij

e i j L

σ ρ
= ∈

= ∑
болсын. Бұдан əрі 

( )
( ) ( )1

1

,
min

ab

ab ij
e i j L

C c
= ∈

=

өткізгіштік қабілеттілігін табамыз жəне де G графынан барлық 
( )1
abC   өткізгіштік қабілеттілігін жəне қабілеті төмендерді өшіріп 

тастаймыз. Алынған графты ( )1G   деп белгілеп,
( )

( )

1

1 1
ab

ab

C
F

σ
=

шамасын есептеп 2-қадамға өтеміз.
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2s ≥  қадамы. ( 1)s −  қадамынан кейін ( )1sG − -графын жəне ( )1s
abL −   

жолын аламыз, ол 
( ) ( )1 1

1
s s

s ab abF С σ− −
− = �  

шамасына сəйкес келеді. Осыдан кейін G(s-1) графы-
нан өткізгіштік қабілеті бар жəне қабілеті төмен барлық 
доғаларды өшіріп тас таймыз, сонда G(s) графы пайда бола-
ды. Демек, G(s)-де ең қысқа жолды ( )s

abL   жəне ( )

( ) ( )1, ab

s
ab ij

e i j L

σ ρ
= ∈

= ∑  
 

ұзындықты табайық, оның өткізгіштік қабілетін ( )
( ) ( )1

1

,
min

ab

ab ij
e i j L

C c
= ∈

=  

есептеп жəне ( ) ( )s s
s ab abF С σ= �  шамасын  табамыз, G(s)-тан барлық 

өткізгіштік қабілеті бар жəне қабілетін төмен қырларды өшіріп 
тастаймыз. Алынған графты G(s+1) арқылы белгілеп s+1 қадамына 
көшеміз. 

Алгоритм кезекті 0 1s +  қадамынан кейін a төбесінен b төбесіне 
өтетін жол жойылған кезде өз əрекетін тоқтатады. Алгоритм 
əрекетінің нəтижесінде 0,  1,2, ,sF s s= …  өткізу қабілеттілігінің 
кезегі пайда болады, олардың арасынан ең жоғары өткізу 

қабілеттілігін табамыз. Онда 's  қадамында табылған жол 
( )'s

abL  
максималды жол болып ( )sF ′   табылады.

Осы G графта 0s  доғалар саны E  доғалар санынан аз екенін 
көру қиын емес. Жоғарыда белгіленген Дийкстр алгоритмінің 
еңбек сыйымдылығынан жоғары ( )2O n  екендігін есепке ала оты-
рып, графтың n-төбесі болатын мақсималды жол туралы есептің 
күрделі есептеп шығарылуы айқын бағалау болып есептеледі, ол 
төбесінен ( )3O n   полиномымен шектелген.

Ескерту 5.2. Жоғарыда тұжырымдалған 5.1-ескерту сызықтық 
мақсатты функция түріндегі (5.1) есептер үшін дұрыс берілген. 
Алайда, бөлшек мақсатты функциясы бар максималды жолдың 
есебінде (5.6) ijρ , ijc  айқын емес мəліметтер шарты аспаптық си-
патты тривиалды емес қиындықты тудырады. 

Бұл қиындық қазіргі кезде оңтайлы анықтау мақсатындағы екі 
алгебралық əрекеттің жоқтығынан пайда болып отыр: аралықты 
бөлуді немесе тақ сандарды анықтау жəне аралықты немесе 
тақ сандар əрекетін салыстыру мен таңдау («жақсы-жаманын» 
анықтау мақсатында). Сонымен, экстремалдық есептері үшін 
анықталмаған мəліметтер жағдайында графта алгоритмдік 
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проблемалар пайда болады, олардың күрделілігі жағынан бір-
бірінен айырмашылықтары бар: сызықтық мақсатты функцияға 
қарағанда, бөлшек мақсатты функциялы есеп түрі (5.6) əлдеқайда 
күрделірек болып келеді.

3º. Сызықтық шектеулері бар ең қысқа жол міндеті. B саны 
мен ( , )G V E=  графы беріледі. Ондағы  ұзындықтан басқа əрбір 
доғаға ( ),e i j E= ∈  құны aij да жазылып қойылады. Мұндағы 
міндет i0 төбесінен j0 төбесіне дейінгі жолды табу болып санала-
ды, алайда оның ұзындығы 

( )
0 0

0 0
, i j

i j ij
i j L

σ ρ
∈

= ∑
шектеулерін орындау кезінде 

( ) 0 0
, i j

ij
i j L

a B
∈

≤∑
ең қысқа болуы тиіс.

Мұндай күйде тұжырымдалған қойылымды шешудің тиімді 
əдісі қазіргі кезде əлі белгісіз. Мазмұнды түрде мұндайды i0-дан 
j0 пунктіне шектеулі уақыт аралығында жетуді қамтамасыз ететін 
міндетті бағытты таңдау кезіндегі міндет ретінде түсінуге болады. 

Ескерту 5.3. Сызықтық шектеулі жол жөніндегі міндетті 
келесі 2-өлшемді мəселені шешу кезіндегі конструктивтік тəсіл 
ретінде қарастыруға болады. Берілген ( , )G V E=  графының 
əрбір доғасы ( ),e i j E= ∈  екі таразыға өлшенген ( )1 ijw e ρ=  жəне 

( )2 ijw e a= . Есепті шешудің сапасы 2 өлшемді 

       ( ) ( ) ( )( )1 2,F x F x F x=                                       (5.7)  

мақсатты функциясымен бағаланады, мұнда

     ( ) ( ) min
k

v v
e E

F x w e
∈

= →∑  , v=1,2                         (5.8)

Векторлық мақсаттық функция пареттік жиынтықты �X X⊆  
анықтайды. Аса маңыздысы, жоғарыда анықталған 

0 0i jL  опти-
мум пареттік оптимум � �0x X=  түрінде берілетіндігінде. Бұл де-
рек, жалпы айтқанда, сызықтық шектеулері бар ең қысқа жол 
жөніндегі міндетті шешуді табуда жақын болып саналатын (5.8) 
сызықтық өлшемдер алгоритмін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл 
тəсілдің мəні мынада, Дийкстр алгоритмі берілген графқа G ке-
зекпен қолданылады жəне де ондағы оның доғалары e E∈  кезек-
пен индекс арқылы 1,2, ,r m= …  таразы шиырылуымен 
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( ) ( )1 1 2 2w e w eγ γλ λ+ , 1 2 1γ γλ λ+ = , 0v
γλ > , v=1,2, 1

1 1
γ γλ λ +< , 

1
1 1

1

1m
γ γλ λ+ − =

+
, 1,2, , 1r m= … −  

өлшенеді. Демек, осы алгоритм арқылы біз пареттік оптимум 
түрінде берілген xγ  шешімін таба аламыз. Олар ішкі жиынды 
�

0X X⊆  құрайды жəне де олар екі бөлікке бөлінеді �1X  жəне � �
0 1( \ )X X ,

мұндағы �1X  есеп шартын қанағаттандыратын ( )2 x
F Bγ ≤  - xγ  

шешімдерінен құралады. Алгоритм əрекетінің нəтижесі ретінде 
�

1X -ден ең төмен мəнді өлшем F
1
(x): ( ) � ( )

1

*
1 1min

x X
F x F x

∈
=  шешім x* 

таңдап алынады. Берілген �0x   мен табылған x*-ның сəйкес келуі 
жөніндегі жеткілікті шарт туралы сұрақ шешілмеген түрінде 
қалады.

40. Ең қысқа жолдың жалпылама шарттары. G графында 
оның жиынтық {1, 2, , }X n= …  төбелері {1, 2, , }V n= …  m жиынтық 
астына  1,kV k m=  бөлінсін делік. Онда G-дағы жиынтықтың бір 
төбесінен 1V  таралып кейбір жиынтық төбесінде mV  аяқталып 
əрбір жиынтықтың дəл бір төбесінен өтетін kV , 2 1k m≤ ≤ −   ең 
қысқа жолды табу керек. Бұл есепті шешу үшін айтарлықтай тиімді 
тəсілдер əлі табылған жоқ. Ескерте кететін жайт, күштің 1kX = , 
яғни m n=  жиынтығы kV  үшін бастапқы бөлуде 1 kX k m≤ ≤  бол-
са, онда ең қысқа гамильтонды жол міндеті пайда болады.

Тірек ағашының ең қысқа шарттары мен 
оның қосымшалары

Əрбір байланысқан граф өзінің байланысқан графасты түрінде 
берілген сол мөлшердегі төбелерден тұратын ағаштан құралады, 
ол бастапқы граф сияқты тірек ағашы деп аталады. Мұндағы 
міндет берілген бағытталмаған салмағы өлшенген ( , )G V E=  
графының ең аз салмақты тірек ағашын немесе оған жақын сино-
ним ретінде берілген қысқа тірек ағашын табу болып саналады. 
Бұл ретте, «қырдың ( ),e i j E= ∈  салмағы ( )w e » терминімен қатар, 
оның синонимі «қырдың ( ),e i j=  ұзындығын ija » пайдаланамыз. 

Анықтама. Фрагмент деп графастының G графының тірек 
ағашымен байланысуын айтамыз. Егер төбе ешбір фрагментке 
жатпаса, онда мұндай төбені жеке полюс деп атаймыз. Ең қысқа 
тірек ағашын тұрғызудың дəлелді тиімді əдісі Примға тиесілі. 
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Прим алгоритмінің мəні мынада.  төбесінің графында оның 
тірек ағашы ( 1)n −  қырларына ие. Бұл алгоритм көпқадамды 
үрдістен ( 1)n −  тұрады, содан соң əрбір кезекті қадамда құрылған 
ағашқа тағы бір қыр жалғасады. Прим əрбір қадам үшін екі 
негізгі алгоритм əрекетін қисынға келтірген: 1) əрбір жеке полюс 
бастапқы графтың ең жақын төбесімен байланысады; 2) əрбір 
жеке фрагмент ең жақын көршісі (полюспен немесе басқа фраг-
ментпен) ең қысқа қырмен байланысады.

Алгоритм əрекеті бастапқы фрагмент түрінде берілген қандай 
да бір полюсты таңдаудан жəне белгілі фрагмент қадамы мен 
полюсындағы 1) жəне 2) қағидаларды кезектеп қолданудан баста-
лады.

Мысал 5.1. Прим алгоритмінің көмегімен өлшенген 6 төбесі 
бар графтың ең қысқа тірек ағашын құрастырамыз (5.5-сурет).

Ең қысқа тірек ағашты 
құрастыруды v1 төбесінен 
бастаймыз. Бірінші қадамда 
D1 фрагменті ретінде (v1, v4) 
қыры пайда болады. D1 -дің 
ең жақын полюсы v6 төбесі 
болып саналады. Кейіннен D 
арқылы Прим алгоритмінің 
көмегімен G-да айқындалған 
ең қысқа ағашты белгілейміз. 

Прим алгоритмінің дəлел-
демесі ең қысқа тірек ағашы үшін қажет келесі екі нақты шартқа 
негізделеді. 

10. Ең қысқа тірек ағашындағы D əрбір төбе қандай да бір ең 
жақын төбемен тікелей байланысты.

20. Ең қысқа тірек ағашындағы əрбір фрагмент қандай да бір 
ең жақын көрші қырмен байланысты.

10 шарттың туралығын дəлелдейік. Тиімдірек болу үшін, 
барлық қырлардың e=(i,j)ОE ұзындығы aij əртүрлі болсын деп 
алайық. Бұл болжамнан келесі нəтижені аламыз.

Нəтиже 5.1. D-дағы əрбір төбенің немесе əрбір фрагменттің 
бір ғана жақын көршісі болады. Қажет шарттардың дəлелін кері 
жору жолымен қарастырайық. Мысалы, ең қысқа тірек ағашы 
үшін 10 шарт орындалмасын делік. Онда тірек ағашында өзінің 

5.5-cурет. Салмағы өлшенген 
6 төбесі бар графтың ең қысқа 

тірек ағашы
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тікелей ең жақын бір j0 көршісімен байланысқан i0 төбесі  бола-
ды. Демек, бұл ағаш байланысқан ағаш болса, онда j0-дан бөлек, 
мысалы kiс -дағы бір төбеден алынған i1, i2, …, ir кейбір тізбек L 
арқылы қандай да бір немесе бірнеше төбелермен тікелей байла-
нысуы i0-ға міндетті болады. Енді осы ең қысқа тірек ағашынан 
e=(i0,ik) қырын алып тастап e0=(i0,j0) қырын алмастырайық. Бұдан, 
қайта алынған ағаштың байланысы үзілмейтінін түсінуге болады. 
5.1-нəтижеге сай 

kiiii aa
000

< дəл теңсіздігі шығады. Соңғысынан 
көретініміз, мұнда қысқарақ тірек ағашының пайда болуын 
байқаймыз, ал бұл ең басында ең қысқа тірек ағашы жөніндегі 
болжамға қайшы келеді.

Қажетті 10 жəне 20 шарттар Прим 
алгоритм əрекетінің қағидасын дə-
лел дейді, ол жерде əрбір қадамда 

1, 2, , 1s n= … −  фрагментке D
5
 тек қана 

10 шартқа сай бастапқы ең қысқа тірек 
ағашына ену қажеттілігіне сай қырлар 
қосылуы мүмкін.

20 қажетті шартқа келсек, егер  0i
-ді жеке полюс ретінде емес, ең қысқа 
тірек ағашының болжам бойынша 20 
шарты орындалмаған F

2
 фрагменті 

ретінде қарастырсақ, жоғарыда 10 қажетті шарттардың келтірілген 
дəлелдемелері бір жағдайға ауысады. Бұл ретте ( )0 0 0,e i j=  қыры 

1F  фрагментіне жататын 0 2j F∈  фрагментімен төбені байланыс-
тыратын қырлардың ең қысқасы болып табылады. Сонымен, біз 
10 жəне 20 шарттардың қажеттілігін дəлелдедік. Енді 5.1-мысалға 
оралайық. Екінші қадамда D

1
 фрагментіне (v

1
,v

6
) қырын 

жалғастырсақ, D
2
={(v

1
,v

4
), (v

1
,v

6
)} фрагменті пайда болады. D

2
 

фрагментіне ең жақыны v2 төбесі болып саналады. Сондықтан 
үшінші қадамның нəтижесі бойынша D

3
={(v

1
,v

4
), (v

1
,v

6
), (v

2
,v

6
)} 

фрагменті болады. Сондай түрде жалғастыра бер-
сек, төртінші қадамда D

4
={(v

1
,v

4
), (v

1
,v

6
), (v

2
,v

6
),(v

5
,v

6
)}

жəне бесінші қадамда D=D5 ={(v1,v4),(v1,v6),(v2,v6),(v5,v6),(v3,v4)}
бастапқы тірек ағашы пайда болады. Прим алгоритмінің 
жұмсалған еңбегі  ( ) ( )2O E O n≤  жоғары бағаланады.

Ескерту 5.4. Жоғарыда келтірілген тəсіл барлық жағымды да, 
жағымсыз да ijρ  таразыларға қолданыла береді. Нақты сандардың 

,0

,�
,� ,5

-�

5.6-сурет. (i
0
,i

k
) қырының 

(i
0
,j

0
) қырына алмастырылуы.
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ең жоғарғы жиынтығы абсолютті шамаға тең, алайда осы 
сандардың теріс белгілерден алынған ең төмен жиынтығының 
белгісіне қарама-қарсы болады. Сол себепті, Прим алгоритмі 
ең ұзын тірек ағашын құрастыруда да қолданылады. Ол үшін 
таразылардағы ijρ  белгілерді қарама-қарсы белгілерге ауысты-
ру керек. Асыра айтсақ, егер таразы 0ijρ ≥  болса, онда ең қысқа 

тірек ағашының көбейтіндісінен 
ij D

ij
u

ρ
∈

∏   жəне де квадратының 

қосындысынан 
0

2

D

ij
u

ρ
∈

∑  квадрат түбірін минимизациялайды. 

Сол уақытта, ең қысқа тірек ағашы D кері бөлшектің қосын-

дысын 
1

ij Du ijρ
∈

∑   жəне де алынған көбейтіндіні арккотенгенс-

терге 
ij D

ij
u

arcctgρ
∈

∏  көбейтеді. Қолданбалы қарым-қатынаста ма ңы- 

зы бар, алайда тиімді шешу тəсілдері жоқ ең қысқа тірек 
ағашы жөніндегі бірнеше жалпылама міндетті тұжырымдайық. 

5.2. Мақсатты функцияның көптүрлілігі

Дəл осы уақытқа дейінгі жинақталған математикалық модел-
деу тəжірибесі кейбір графтың тірек ағаш түріндегі ұйғарынды 
шешімі бар дискретті оңтайландырудың едəуір күрделі топқа 
жататын есептерінің бар екенін растайды. Осы топта сапа-
лы ұйғарынды шешім əртүрлі мақсатты функциялармен не-
месе басқа да терминологиямен, өлшемдермен ажыратылады. 
Бұл өлшемдердің көбіcі 2 бөлімге бөлінеді – өлшеу (таразылау) 
түріндегі өлшемдер жəне комбинаторлы өлшемдер. Берілген 

( , )G V E=  графының n-төбесінің ұйғарынды шешім жиынтығы 
(ҰШЖ) ( ) { }X X G x= =  анық шарттарды қанағаттандыратын тірек 
ағаштан ( , )kx V E= , kE E⊆  құралсын делік. Егер қабырғаларға 
e E∈  мынадай салмақтар w(e) қосылып жазылса, онда өлшеу 
кезіндегі ең белгілі өлшемдерінің түрі MINSUM (MAXSUM) 
келесідей 

    ( ) ( )min max
ke E

w e
∈

→∑                                           (5.9) 
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ал, MINMAX (MAXMIN) келесі

 ( )max min
ke E

w e
∈

→  

       ( )( )min max
ke E

w x
∈

→                                       (5.10) 

түрдегідей саналады.
Ең белгілі комбинаторлы өлшемдерге: тірек ағашын азайта-

тын 
        max minx

v V
deg ν

∈
→                                           (5.11)

жəне тірек ағашының диаметрін көбейтетін

                            ( ) maxd x →                                               (5.12) 

өлшемдер жатады.
Өлшемдер тізімін (5.9)-(5.12) одан əрі де жалғастыра бе-

руге болады, алайда ең маңыздысы, моделдеудің практикалық 
мақсаты мəн мəтінінде көрсетілген көпөлшемді көпөзгерісті тірек 
ағашының көпөлшемді міндетіне əкеп соқтыратынында.

1 критерийлі есептерді шешу қиындығы

Ең алдымен 1 өлшемділерді, яғни тірек ағашының қойылған 
оңтайландырылған міндеттерін қарастырайық. Өлшеулі 
(таразылық) мақсатты функция жағдайында (5.9) бұл міндет 
көпноминалды есептеп шығару күрделілігіне ие болады. Бұл де-
рек алдыңғы 5.4 тармақта да дəлелденген болатын.

MINMAX түріндегі мақсатты функция міндеті үшін көп-
номиналды алгоритм екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде барлық 
қырлары ke E∈  салмағы азайған кезегі бойынша ретке келтіріледі 
де нөмірленеді:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1k k mw e w e w e w e w e+≥ ≥…≥ ≥ ≥…≥ ,m E= .  (5.13)

Ары қарай қырлар , 1,2, ,ke k = …  графтан G қалған графасты-
мен 1kG +   байланысы сақталған кезге дейін жағалай (5.13) алынып 
тасталады. 

Теорема 5.1. Екідеңгейлі алгоритмнің α тірек ағашының 
жоғары бағаланған есептеп шығарылуы күрделі 4( )O n  MINMAX 
(5.10) мақсатты функциясы бойынша оптималдығы табылады. 
Талдау мəн мəтініндегі комбинаторлы өлшемді (5.11) жəне (5.12) 
есептердің күрделілігін былайша тұжырымдауға болады.
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Ескерту 5.6. Мақсатты функцияның минимизация деңгейі 
немесе максимизация диаметрі бар тірек ағашының есебі 
NP-күрделі болып есептеледі. Дəл сонда «шектеулі диаметрі 
тіректің» NP-толық қасиеті де көрсетілген, яғни тірек ағашының 
минимизациялық мақсатты функциясының диаметрі (5.12) де NP-
күрделі есебі болып саналады. Тірек ағашының күрделі есептеліп 
шығарылатын 1 өлшемді есептерінің болуы белгісіз.

Көп критерийлі есептерді шешу қиындығы

Тіректің көпөлшемді міндетінің математикалық қойылымы 
мынадай. Берілген граф ( , )G V E=  жиынтығының барлық қалған 
тірек ағаштары ( ) { }X X G x= =  өз кезегінде жиынтық ұйғарынды 
шешімін (ЖҰШ) құрайды, онда векторлық мақсатты функция 
(ВМФ) анықталады:

                    ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , NF x F x F x F x= …  ,                             (5.15)

ол мынадай өлшемдер түрінен тұрады

                  ( )vF x extr→ , 1,v N=  , { },extr min max∈ .                 (5.16)

(5.9)-(5.12) жəне де �X X∈  паретті жиынтық ретінде 
бейнеленеді.  Бастапқысы ретінде толық жиынтық альтернатива-
сы (ТЖА) 0X  саналады. Ішкі жиынтық �0X X∈ , егер оның күші 

0X   аз болса жəне бұл ретте мынадай теңдік орындалса, онда ол 

ТЖА деп аталады, мұндағы 

( ) ( ){ }* * *:F X F x x X X X= ∈ ∀ ⊆ .

Тірек ағашының көпөлшемді міндеті үшін ТЖА 
орналасуының күрделілігін есептеп шығару талдауы үшін келесі 
иллюстративтік мысалды шолып өтейік. 3 төбелі толық графты 

{ }1 2 3( , ),  , ,G V E E e e e= =  (үшбұрышты) қарастырайық, мұндағы 
жұп өлшеуі (таразысы) ( )1w e , ( )2w e  жəне оның қырлары e E∈  
келесі мəндерге ие болады: ( )1 1 1w e = , ( )2 1 3w e = ; ( ) ( )1 2 2 2 2w e w e= = ; 

( )1 3 3w e = , ( )2 3 1w e = , ЖҰШ X=X(G)={x} келесі жиынтық қырлары 
{ }

1 1 2,xE e e= , { }
2 1 3,xE e e= , { }

3 2 3,xE e e=  арқылы анықталатын негізгі 
тірек ағаштарынан тұрады ( )

1x,Xkx V= , 1,3k = . Осы ЖҰШ-
да ықшамдалған (барынша көбейтілген) өлшеу өлшемдерінен 
тұратын (5.9) ТЖА 
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                 ( ) ( ) ( )( )1 2,x F xF F x=                                    (5.17)

анықталсын делік. Жоғарыда берілген өлшеу мəндері үшін ТЖА 
мынадай мəндерге ие болады:

( ) ( )1 3,5F x = , ( ) ( )2 4,4F x = , ( ) ( )3 5,3F x = .

Сірə, тірек ағашының жеке міндетін қарастырғанда оның 
ТЖА жəне ТЖ-сы ЖҰШ-ға

                     �0X X X= =                                             (5.18)
 сəйкес келетіні анықталады.

Терминологияда теңдік (5.18), қарастырылып отырған 
жеке есеп толық құрамды болатынын білдіреді. Егерде тірек 
ағашының массалық есебі  толық болса, онда бастапқы ТЖА-ның 
ең жоғарғы күші мынаған 2nn − , n V=  тең. ТЖА толық есебінің 
есептеп шығарылу күрделілігінің төмен бағалануы оның өлшем 
бірлігінің экспоненциалды өсуінен болады. ВМФ-сы бар тірек 
ағашының 2 өлшемді есебін қарастырайық, ол MINSUM (5.9) 
жəне MINMAX (5.10) өлшемдерінен тұрады: 

( ) ( )1 1 min,
e E

F x w e
γ∈

= →∑
 

            ( ) ( )2 2max min
e E

F x w e
λ∈

= → .                           (5.19)

Теорема 5.2. ВМФ-сы бар тірек ағашының есебі (5.17), (5.19) 
( )4O n  аспайтын көпноминалды есептеп шығару күрделілігімен 

шешіле алады.
Дəлелдеме. Берілген графтың ( , )G V E=  əрбір қырына e E∈  

екі өлшеу (таразы) қосымша жазылсын делік. Онда аналогия 
бойынша (5.13.) бұл қырларды екінші салмағы кему (өсу) ретімен 
нөмірлейік: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 2 2 2 1 2k k mw e w e w e w e w e+≥ ≥…≥ ≥ ≥…≥ ,m E= .

Бұл салмақтардың аумағын ретке келтірілген жиынтық 
түрінде көрсетейік

    1 2 1r r lc c c c c+> >…> > >…>  , l m≤ ,                (5.20)

мұнда ( )1 2 1c w e= , ( )2l mc w e= . Реттілікті есепке ала отырып (5.20) 
G-дан екінші салмағы e E∈  болатын қабырғаларды e E∈  алыста-



156

ту нəтижесінде пайда болып, берілген G графының ішкі графын 
( ),G V Eγ γ=  түрінде белгілейік. Мұндай мəнді былай белгілейік 

r t= , мұндағы tG  байланысты, ал  1tG +  байланыссыз болып келеді.
Ішкі граф жүйелілігінің

    1 2, , , , , , tG G G G Gγ… …                                (5.21)

əрбір қабырға үшін e Eγ∈  жұп салмағын ( )1w e , ( )2w e  оның 
түйініне

      ( ) ( )1 2
1

1
w e w e

nc
+                                  (5.22)

алмастырайық. 
Əрбір ішкі графының жүйелілігіне (5.21) Прим алгоритмін 

қолдана отырып, тірек ағаштарының

         0 1 2, , , , tx x x x…                                   (5.23)

оңтайлы жүйелілігін (түйін арқылы өлшенген ішкі граф Gγ , r=1,t ,
үшін) ала аламыз.

5.2-теореманы дəлелдеу контексінде екі өлшемді ( )2F x   қан-
дай да бір қабырғаның екінші салмақтық үлесін ( )2w e   жар-
тылай аралықтан алынған [0,1 / ]n  бөлшек ретінде берілген 
(5.22) түйін мəнін қарастырамыз. (5.23)-тегі кез келген тірек 
ағашы үшін бұл қатынас бірінші өлшем ( )1F x  бойынша жəне 
оптималды ( )1F x  мəнді сақтау кезіндегі (5.19) екінші өлшем 

( )2F x  мəнінің жақсартылмауы кезінде оптимумды қамтамасыз 
етеді. Сөйтіп, (5.23) жүйелілік ТЖ-тан �X  (қайталануы да 
мүмкін) элементтердің жүйеленуін көрсетеді. Жүйелілікті жəне 
жүйеліліктің конструктивті анықталуын (5.20) есепке алсақ, ТЖ 
�X -та �( )F x  мəнінің оптимум мəнінің аумағына ( ){ }5 : 1,2, ,F x s t= …   
жатпайтын �x  элементі табылмайтынын сендіруге болады (5.23). 
Олай болса, жүйелілік құрамына ВМФ-сы бар қарастырылып 
отырған ТЖА 0X  кіреді (5.17), (5.19). Осы ТЖА-ның жоғарғы 
бағасын табу ( )4O n  5.1-теоремаға жататын алгоритм анало-
гиясынан  туындайды. Бұл баға жүйелілікті ретке келтірудің 
еңбексыйымдылық талдауынан жəне оның графының байланы-
сын тексеруден шығады. 5.2-теорема дəлелденді.

Енді салмақ түріндегі бір өлшемді ( )1F x  немесе комбинатор-
лы түріндегі (5.11) немесе (5.12) екінші өлшемді ( )2F x   ВМФ-ны 
(5.17) қарастырайық.
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5.6-ескертуге сай шектеулі түрдегі (бұл шектеудің нұсқау 
түрлері ( 1n − )-ден аспайды) комбинаторлы өлшемді пайдалана 
отырып, біз NP- күрделі есебіне қатысты қарастырылып отырған 
есепті жинақтай аламыз. Сонымен 3.3-теорема ақиқат болып 
есептеледі. Егер ВМФ тірек ағашының 2 өлшемді есебі салмақ 
түріндегі өлшемнен жəне комбинаторлы өлшем деңгейі мен 
диаметрінен тұрса, онда осы есептің ТЖА-сын табу проблемасы 
NP-күрделі болып саналады.

Енді тірек ағашының көпөлшемді есебін орындау кезіндегі 
жеткілікті шарттың дəлелін жүзеге асырайық, онда ТЖА, ТЖ 
жəне ЖҰШ байланысы орын алатын графтың əрбір байланыс  
төбесі үшін -өлшеуі мен оның қырлары 2N ≥  қолданылады 
(5.18).

Лемма 5.1. Егер тірек ағашының көпөлшемді есебінің ВМФ-
сы (5.15) MINSUM немесе MAXSUM көп өлшемнен тұрса, онда 
ол толық қасиетке ие болады.

Дəлелдеу. Қандайда бір байланысты n-төбелікті графты 
( , )G V E=  қарастырайық. 

2X ≥  кезінде e E∈  2 өлшемді қырын мынадай түрде орын-
даймыз. Ең алдымен оларды 1,2, , ,  t m m E= … =  индексімен қайта 
нөмірлейміз, яғни { }1 2, , , , ,tE e e e m= … … , одан кейін олардың 

( )vw e , v = 1, 2 салмағын  былайша табамыз:

          ( ) 2t
v tw e = , ( ) ( )2 1t tw e q w e= − , 1,t m= ,              (5.24)

мұнда 2 1mq = + . (5.24) жəне (5.25)-тен алынған тірек ағашы 
қырларының теңдік санын белгілей отырып оларды бірдей, яғни 
тірек ағашының x X∈  таңдауына қатысты емес қосындысының 
(5.26) мəнін

                       ( ) ( ) ( )1 2 1F x F x n q+ = − , x X∀ ∈                     (5.26) 

аламыз.
Осы графтың тірек ағашын 1,2, ,k X= …  индексімен қайта 

нөмірлеп, кейбір ( )
2

,k kx V E= , ( ),
ikx V Eγ =  жұбының  айырымын 

( )
5 2 ik k kR E E= �  қарастырамыз. Осындай кейбір жұптар үшін 

(5.27) арасалмағы орындалады

                               
5 5kkR R = ∅∩  , 

5 5kkR R= .                          (5.27) 
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(5.24) жəне (5.27) теңдігін анықтап қарасақ, 
5kR  жəне 5k

R   
жиын  тықтығының ең көп элементі сəйкес келмейді. (

5 5kkR R∪ )
бірігуінің ең көп элементі 

5kR -ға тиесілі делік. Онда (5.24)-
(5.27 )-тен ( ) ( )1 1 5kF x F x> , ( ) ( )2 2 5kF x F x<  дəл теңсіздіктері туын-
дайды, олар əрбір жұптың 5, kx x X∈  ВМФ-сы бойынша век тор-
лық теңестіруге жатпай, оның толық қасиеті орындалады (5.18). 

MINSUM N=2 өлшем саны бойынша 5.1-лемма дəлелденді. 
ВМФ MAXSUM өлшемдерінен тұрса, оның дəлелі ұқсас болып 
келеді. Бұдан осы лемманың дəлелі шығады, соған қарап ВМФ 
бойынша бұл жұп векторлық салыстырмалы емес болса, онда бұл 
ВМФ-ны басқа өлшемдермен толықтыру жағдайында да салыс-
тырмалы емес болып келеді. 5.1-лемма толық дəлелденді.

Ескерту 5.7. 5.1-лемманы дəлелдеу кезіндегі ең маңыздысы, 
тірек ағашының барлық ұйғарынды шешімді ( ), kx V E=  есеп-
терінің бірдей, яғни x X∈  элементке тəуелсіз қыр саны болады: 

       ( )kE c n= , x X∀ ∈ .                               (5.28)

Тірек ағашы c(n)=n-1 үшін c(n) шамасы есептің өлшем бірлігіне 
тəуелді. Сонда 5.1-лемма (5.28) талапты қанағаттандыратын əрбір 
есеп үшін ақиқатты болып табылады, мысалы, жұп тіркестер ту-
ралы коммивояжер есебі жəне т.б. 

5.1-леммада, тірек ағашының көпөлшемді есептері үшін оның 
ВМФ-ның құрамында екі салмақтық өлшем түрі асатын болса, 
онда толық n төбелік графты бастапқы ТЖА-ның ең жоғарғы 
күші, сəйкесінше 2nn −  мəніне (есептің өлшем бірлігінен экспо-
ненциалды көбеюі) жетеді. Бұл 5.4-теореманы растайды. Егер 
де тірек ағашының ВМФ-сы кем дегенде екі MINSUM немесе 
MAXSUM өлшемнен тұрса, онда тірек ағашының көпөлшемді 
есебін шешу қиындық тудырады.

Ескерту 5.8. (5.28) шарттарға сəйкес келетін, 5.7-ескертуде 
белгіленген көпөлшемді есептер де 5.4-теоремаға ұқсас ақиқатты 
пікір бойынша шешілуі қиынға түседі. 

5.3. Графтағы Эйлер айналымы

Эйлер айналымының есебі келесі түрде тұжырымдалады. 
( , )G V E=  байланысқан бағытталмаған граф берілсін делік. Онда 

G-да мынадай жағдай болса, егерде берілген циклдың C маршру-
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тында, əрбір қыры e E∈  тек бір рет қана кездессе, онда бастапқы 
графтың құрамына барлық қабырғалары мен барлық төбелері 
енетін мынадай C циклды табуға бола ма? – деген сұрақ туын-
дайды.

�

�




�

�

�




�
	�

5.7-сурет. Эйлерлік емес граф 5.8-сурет. Эйлер графы

Егер осы түрде тұжырымдалған анықтама болса, онда ол 
Эйлер циклы деп аталады, ал құрамына C енетін G графы Эй-
лер графы деп аталады. 5.7-суретте Эйлер графына жатпайтын 
граф көрсетілген. Ал, 5.8-суретте Эйлер графына жататын граф 
көрсетілген, себебі оның құрамына С=[1,4,3,5,4,6,1,2,3,1] Эйлер 
циклы енген.

1736 жылы Эйлер келесі пікірді дəлелдеді.
Теорема 5.5. Граф байланысқан граф жəне төбелерінің барлық 

деңгейі жұп болған кезде ғана Эйлер графы бола алады. 
Сол кездерде кеңінен танымал болған Кенингсберг көпірінің 

проблемасы деп аталған есеп, граф теориясындағы осы 
теореманың ең бірінші дəлелі болды. Графтар теориясы, ғылым 
ретінде осы теоремадан басталды десек те болады, ал Л.Эйлер 
графтар теориясының негізін салушы болып есептеледі. 

Осы тараудағы тұжырымдалған есеп, Эйлер циклының тікелей 
анықталуында тиімді алгоритмдер құрылған мағынасында 
шешімін тапқан. Мысалы Флёри (Fleury) немесе Хоанг Туи 
алгоритмін алып қарайық. Флёри алгоритмінің мəні келесіде, 
G-ға Эйлер циклын бөлу үшін мынадай ережелерді сақтау керек:

10. Берілген графтың G=(V,E) ерікті төбесінен шығып, əр 
өткен қырды сызып тастаймыз.

20. Қарастырылып отырған кезде e∈E қыры қылта болса, яғни 
егер оны графтан азайтсақ, граф сызылып тасталған қырлардан 
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құралып ең дегенде бір қабырғадан тұратын байланысқан екі 
компонентке бөлінеді.

5.5-теореманың конструктивті дəлелін жүзеге асыра отырып, 
біз тағы да бір Эйлер циклы алгоритмінің G-ға бөлінуін толық 
мазмұндап береміз.

3.5-Теореманың дəлелдемесі
Қажеттілік. G графының құрамына Эйлер циклы енсе, оның 

байланысуы қажет екені айқын. G-дағы барлық төбелердің адал 
деңгейінің қажеттілігі, Эйлер айналымы кезінде əрбір төбеге i 
еніп, сол сан ki, ki ≥ 1  түрінде одан шығуы керек. Демек, i төбесінің 
əрбір деңгейі 2ki жұп санына тең.

Жеткіліктік. G графын байланысқан граф жəне оның төбе-
лерінің барлық деңгейі жұп деп алайық. 

Қағида бойынша, 1t  төбесінен бастап, 1C  тізбегін құрас тыра-
йық: «əрбір құрастыру қадамында бұрында өтпеген қырларды ба-
сып өтеміз». Ереже бойынша əрбір төбеге қабырғаның жұп саны 
қосылса, онда 1C маршруты бойынша өткен əрбір 1i i≠  төбесінің 
тарау амалы табылады, яғни əрбір қадамда 1i i≠  төбесінен түссе, 
біз бұрында өтпеген қабырғаны басып өтіп C1 тізбегін одан əрі 
жалғастыра аламыз. E жиынтығының соңын еске алсақ, бұл 
үдеріс бізді бастапқы 1i  төбесіне алып келіп, 1C тізбегі 1C  циклы-
мен тұйықталады. Егер 1C  барлық e E∈  қырларды басып өтсе, 
онда біз іздестіріп отырған 1C  Эйлер циклын аламыз. Барлық 
қабырғалар E -дан шығып 1C -ға қосылмады делік. Онда G 
графының байланысуы салдарынан 1C -ге тиесілі жəне 

1C -ге жат-
пайтын инцидентті кейбір 1 2,i i  қабырғалардан t2 төбесі табылады. 

Мысалы, 5.8-суретте көрсетілген графта біз 1 3t =  деп алып 
[ ]1 3, 5, 4, 6,1 , 4, 3C =  цикл құрастырайық. Онда 2i  төбесі ретінде, 

оның ( ) 11,2 C∉  инцидентті  қыры  бар 1 төбесін алуға болады.
Енді осы жолы 2i  төбесінен бастап 1C -ге жатпайтын жаңа 

2C   тізбегін құрастырайық. Шарт бойынша 2i  төбесі жұп санды 
қырға инцидентті болса, онда 1C -ге жатпайтын 2i -ге инцидентті 
қырлар саны да жұп болады. Бұл тұжырымды құрылатын C2 
тізбегі бойынша өтетін басқа да төбелер үшін дұрыс деп санауға 
болады. Сондықтан, 1C  тізбегі мен 2C тізбегі үшін бастапқы 2i  
төбесі [ ]2 2 2 2, , ,C i j i= …  циклына енеді. 1C  жəне 2C  циклдарын 
біріктіре отырып ( ) [ ]2

1 2 2 2 1, , , , , , ,C i i j i i= … … …  циклын аламыз. 
Егер ( )2C -ге барлық e E∈  қырлар енсе, онда ол ізделіп отырған 
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Эйлер циклы болып есептеледі. Əйтпесе ( )2C -ге жатпайтын жəне 
( )2C -ге жататын кейбір қырға ( 3 3,i j ) инцидентті 3i  төбесі табы-

лады. 3i төбесінен бастап ( )2C -ге жатпайтын қырларды қолдана 
отырып, жаңа [ ]3 3 3 3, , ,C i j i= …  циклын құрастырамыз. ( )2C
жəне 3C  біріктіріп ( )3C  циклын аламыз, ол оңайында да ( )2C -ге 
қатыстыны пайымдаймыз.

Жоғарыда берілген циклдардың құрылуын ( )kC , 2,3,4,k = … 
жалғастырсақ, соңғы қадамдар санынан ( )mC  циклы пайда бола-
ды, оның құрамына бастапқы графтың G барлық қырлары енеді. 

( )mC циклы анықталуы бойынша ізделіп отырған Эйлер циклы 
болып есептеледі. 3.5-теорема толық дəлелденді. Бұл теорема 
G-дың – мультиграф жағдайында да ақиқатты болып саналады.

Бағытталған графтар мен мультиграфтарға қатысты мынадай 
тұжырым ұқсас болып келеді.

Теорема 5.6. G – E жиынтық доғаларымен соңғы бағытталған 
байланысқан графы. E-ден тараған барлық доғалары енетін кон-
туры болуы үшін, əрбір төбеге енетін жəне енбейтін доғалар саны 
бірдей болуы керек.

Кейбір оптималды өлшемдерге қатысты жуықталған Эй-
лер циклын құрастыратын жалпы есепті қарастырып көрейік. 
Бұл есеп өлшенген қырлары бар байланысқан граф үшін Эйлер 
муль ти графының минималын табуды білдіріп, мынадай түрде 
тұжырымдалады. n-төбелік бағытталмай байланысқан, əрбір 
e E∈  қырына ( ) 0w e ≥  саны қосымша жазылған ( , )G V E=  графы 
беріледі. Бұл есептің мəні мынада: G графының барлық қырларын 
айналу үшін 

( ) ( )
e L

L w eσ
∈

=∑

ұзындығы минималды болып келетін тұйықталған  маршрутты 
көрсету керек (бұл жерде жалпы санды шығару үшін  маршрутты 
өткен кездегі əрбір e E∈  қыры есепке алынады). 

Мысалы, 5.7-суретте берілген G-ды граф деп алсақ, оның (2, 4) 
қырына 5 деген салмақ қосымша жазылған, ал қалған қырларына 
1-ге тең салмақ қосымша жазылған. Сонда барлық қырларды ай-
налып өтудің ең қысқа маршруты [2, 3, 4,1 , 2, 4,1 , 2]L =  маршруты 
болып саналады. Егер бұл шешімдегі əрбір қырды L-да кездескен 
сайын қайталай берсек, онда 5.9-суретте бейнеленген �G   Эйлер 

11–1127
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мультиграфын аламыз. Бастапқы 
( , )G V E=  графы осы мультиграфтың 

жартылай графы болып есептеледі.
Біз жоғарыда анықтағандай, Эй-

лер мультиграфынан Эйлер циклын 
бөлу аса қиын емес. Сондықтан 
көптеген қырларына E енетін G 
гра фын жəне жуықтама ( , )G V E=� �  
муль тиграфын құрастыру үшін жəне 
де қырларының салмақ қосындысы 

минималды болатын ең қысқа L маршрутты табу – дəл сол есеп 
болып есептеледі. 

Қысқаша бұл есептерді «аралаушы есептер» деп атайды. Бұл 
атау келесі жағдайдан туындады. Мысалы, темір жолдың тара-
лып кеткен жол торабы бар делік. Аралаушының міндеті аз уақыт 
ішінде осы көлік торабының барлық телімдерін аралап шығу бо-
лып табылады, яғни жалпы өтілген жолдың ұзындығы минимал-
ды болуы тиіс. Бұл есептің басқа да атауы «Қытай пошташысы» 
деп аталады. Бұл есептің көпноминалды алгоритмі келесі телре-
мада келтірілген тұжырымға негізделген.

Теорема 5.7. Əртүрлі өлшенген қырлары бір G графы үшін 
бастапқы минималды G�  Эйлер мультиграфын T1 жəне T2 графына 
оңай жіктеуге болады, ондағы T1=G, G графының жартылай гра-
фастысы T2 болады. T2 графастын табу толық өлшенген графының 
оптималды орындалған жұп сəйкестік есебінің шешіміне əкеледі, 
бұл графтың өлшем бірлігі G графындағы айқын емес деңгейдің 
төбе санына тең келеді.

5.4. Гамильтонды графты анықтау өлшемдеріне 
қатысты мəселе

Коммивояжер есебінің мысалы бойынша, NP-күрделі 
есептерінің есептеп шығарылуының алгоритмдік проблемасын 
талдауға болады. Егер бағытталған (бағытталмаған) n-төбелік 
графының контуры (циклы) тек қана бір рет барлық n төбесінен 
өтсе, онда бұл контур (цикл) гамильтонды деп аталады. Гамиль-
тонды деп құрамына осы контур (цикл) енетін графты да атай-
мыз. Эйлер циклының өлшемдері оңай (5.5-теорема) болып 

5.9-сурет. Граф үшін бейне-
ленген Эйлер мультиграфы 

5.7-сурет

�

�




�
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есептеледі. Ал, гамильтонды циклдар (контурлар) үшін ешбір 
ортақ өлшемдерінің қолданылуы белгісіз, яғни осы графтағы 
гамильтонды циклға (контурға) қажетті жəне жеткілікті бо-
лып келетін шарттары белгісіз. Басқа сөзбен айтқанда, гамиль-
тонды графтың бүркемелі өзгертіліп айтылған анықтамасынан 
ерекшеленетін оңай жəне тиімді сипаттамасы əлі шешілмеген 
мəселе ретінде қалып қойып отыр. Сонымен қатар, кейде нақты 
графтар үшін осындай циклдарды табу қиынға соқтырады.

Коммивояжер есебін динамикалық бағдарламалау 
əдісімен шешу

Динамикалық бағдарламалау əдісінің негізіне барлық ықти-
малды нұсқалардың ең соңғы жиынтығын құрастыруда емес, 
ықти малды нұсқалардың əрбір қадамында ұйғарынды шешімі 
(мақсатты функция мəні бойынша) бар есептердің əртүрлі 
нұсқаларын салыстыру идеясы кіреді. Коммивояжер есебіне қа-
тысты k қадамында алгоритм əрекетінің құрамы 1 1k n≤ ≤ − , 
ком мивояжер жолының «ұзындығын k» (k төбесінен өтетін) бір 
бір лікке созамыз, сонда ( 1)k +  төбесінен өтетін жолдар пайда бо-
лады.

Бізге төбелері 0,1,2, ,i n= … ; ijC c= , 0 i≤  индексімен қайта 
нөмірленген, матрица ұзындығы |||| ijC c= , 0 i≤ , j n≤ , яғни 
салмағы ( )w e  доғалары ( ),e i j E= ∈  болатын ( 1)n +  төбелік граф 

( , )G V E  берілсін дейік. Іздестіріліп отырған гамильтонды кон-
тур тұйық жол болса, онда бастапқы 0 төбесінің тұтастығын 
кемітпеуге де болады.

Коммивояжердің [ ]1 20, , , , nL j j j= …  оптималды жолы берілсін. 
L-дағы 0-ден басталатын жəне төбесі [ ]0, 1 2: 0, , , , ,i ki L j j j i= …  
аяқталатын жолдың бөлігін қарастырайық; бұл жолға  аралық 
төбесі кіреді. Егер L – минималды гамильтонның контуры бол-
са, онда ол 0 жəне i төбелерін біріктіріп, 1 2, , , kj j j…  төбелерінен 
өтіп, минималды ұзындыққа ие 0,iL -дың бір бөлігі болып табыла-
ды. 0 жəне i төбелерін біріктіретін жəне k-дан шығатын жəне тек 
қана 1 2, , , kj j j…  төбеден өтетін жолдың минималды ұзындығын

           0, 1 2 ( , , , )j kf j j j…                                          (5.29)

белгісі ретінде енгізейік. (5.29) көрсетілген белгілерде комми-
вояжер есебінде қолданылатын динамикалық бағдарламалау 
теориясындағы оптималды қағиданың мынадай түрі бар:
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         ( ) ( ) ( ) ( ){ }1
0, 1 2 0, 1 2 1 1, , , min , , , , , ,

m m

k k
i k j i j m m kl m k

f j j j c f j j j j j−
− +≤ ≤

… = + … …    (5.30)

Мұнда (5.29) функциясы 1 2, , , kj j j…  аргументке симметриялы 
екенін айта кету керек, яғни оның орны қалай ауыстырылса да ол 
өзгермейді.

Тікелей алгоритмді баяндауға кірісейік.
0-қадам. Функцияны есептеп шығарамыз:

( ) ( )0
0, j oif c∅ = , 1,2, , ,i n= …  егерде доға ( )0,i E∈ ,   (5.31) 

болса ⊕– бос жиынтық. Бұл функцияның барлық n мəндерін есте 
сақтайық. 

1-қадам. Функцияны есептеп шығарамыз:

            ( ) ( ) ( ) ( )1 0
0, 1 0,i j jif j f c= ∅ + , 1, 1,2, ,i j n= … , 1i j≠ .           (5.32)

 
Функцияның барлық n(n-1) мəндерін есте сақтайық (5.32), со-

дан кейін жадыдан функцияның мəндік кестесін сызып тастауға 
да болады (5.31).

 k-қадам ( )2 1k n≤ ≤ − . Барлық 1,2, ,i n= …  жəне барлық k
nG   

1 2{ , , , }kj j j…  жиынтығының ( ) ( )0, 1 2 , , ,k
i kf j j j…  функциясын мына 

формула бойынша есептеп шығарамыз (5.30). Бұл ретте функ-
ция əрдайым { }1 2, , , ki j j j∉ …  жиынтықтары үшін есептелінеді. 
Функцияның əрбір мəні үшін сонымен қатар анықтамада 
бастапқы іске асырылатын 0,iL  жолының элементтерін жəне оның 

1 2, , , kj j j…   оптималды орын ауыстыруын есте сақтайық. Есеп-
теп болғаннан кейін, алдыңғы ( 1)k − -қадамда алынған кестенің 
мəндерін ( ) ( )1

0, 1 2 1 , , ,k
i kf j j j−

−… , сонымен қатар əрбір функцияға 
сəйкес келетін оптималды жолдарды естен шығарып тастайық, 
k-қадамындағы динамикалық бағдарламалау алгоритмінің еңбек 
сыйымдылығын есептеп көрейік. Функцияның ( ) ( )0, 1 2 , , ,k

i kf j j j…  
есептеп шығарылатын жəне есте сақталатын мəндік саны Pk 
мынаған тең

                                         1
k

k nP n C −= ⋅ .                                   (5.33). 

Функцияның əр мəніне 4 1k −  əрекеті қажет (кестедегі 
2k таңдауы, k қосуы, 1k −  теңеуі). Қажетті жадының көлемі 
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( ) ( )0, 1 2( , , ,k
k i kQ f j j j…  кестеден сызылып тастағанынша жəне 

1 2 1, , , kj j j −…  элементтерінің оптималды орын ауыстыруына сай) 
мынаған тең:

                                1
1 1  k k

k n n kQ n C n C Q n−
− −= ⋅ + ⋅ =                             (5.34)

n-қадамы. ( ) ( )1
0, 1 2 1, , ,n

i nf j j j−
−…  функциясының  мəндік кестесіне 

жəне соған сай 1 2 1, , , nj j j −…  элементтерден алынған оптималды 
орын ауыстыру жіктемесіне ие бола отырып функцияны есептеп 
шығарамыз: 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1 1
0,1 1,0 0,2

1
0,0 2,0 0, ,0

1
0, 1,

2,3, , , 1,3, ,

1,2, , , , 1,2, , 1, 1, , ,

, 1,2, , 1

n n

n n
i i

n
n n n

f n c f n

f n min c f i i n c

f n c

− −

−

−
−

⎧ ⎫… + … +⎪ ⎪
⎪ ⎪⎡ ⎤… = …… … − + … +⎨ ⎬⎣ ⎦
⎪ ⎪

⎡ ⎤⎪ ⎪… … − +⎣ ⎦⎩ ⎭

 .

Осы минимумға жеткізетін бұл орын ауыстыру коммивояжер 
есебінің бастапқы оптимумын анықтап береді. 0,1,2, ,k n= …  
қадамдар шамаларының (5.33) жалпы санын шығара отырып, 
біз жалпы көлемнің P қажетті есеп нəтижесінің: əрекеттердің 

2~ 2nP n ⋅  формуласын таба аламыз. (5.34) формуласынна сəйкес, 
коммивояжер есебін динамикалық бағдарламалау алгоритмін 
қолдана отырып шешу үшін 2~ 2nQ n ⋅  жады ұяшықтары қажет.

Бұған көз жеткізу қиын емес, себебі қазіргі заманғы ДЭЕМ-да 
осы алгоритмді іске асыру кезінде оперативті жадысы бойынша 
да, тез əсер етуі бойынша да ол шамалы 50 n мəнімен шектеледі.

Беллманның оптималдық қағидасын қолданбау тəсілдері
«Жүйелілік анализ, құрылымдау жəне нұсқаларды іріктеу» 

əдістемесінің құрамы нұсқаларды құрастыру тəсілінен жəне 
олардың операторларын шығару анализінен тұрады. Динамикалық 
бағдарламалауға қарағанда бұл əдіс кеңірек қолданылады, себебі 
ол қарастырылып отырған есеп үшін оптималды (Беллман) 
қағидасының орындалуын ұйғармайды.

Бұл əдістің мəні, қарастырылып отырған есептің ерекше лігінің 
нəтижесінде кейбір доминанттылық ережесінің құрас ты рылуында. 
Бұл ереже дəл сол анықталған 1 2, , , kj j j…  жиынтық элементтерінің 
екі бастапқы ( )1 1 1, 2, ,j j jkσ σ= …  жəне ( )2 2 1, 2, ,j j jkσ σ= …  
ішкі реттілікті салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл салыстырудың 
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мəні, біздің екі түрлі қорытынды «ішкі реттілікті 1σ  «ең жақсы» 
ішкі реттілікті 2σ » шығара алатынымызда. Бұл қорытынды, 2σ
нұсқаларының құрамы оптималды бола алмайтынын білдіреді. 
Динамикалық бағдарламалау схемасында мұндай доминанттылық 
ережесі оптималды қағидасына сүйене отырып анық түрде 
беріледі.

Егер коммивояжер есебін дəйекті түрдегі анализ алгоритмі мен 
нұсқаларды іріктеу арқылы шешетін болсақ, онда k-қадамында 

1 2, , , kj j j…  реттілік түріндегі потенциалды k
nG  іріктеу нұсқалары 

қарастырылып, талданады. Бұл əдіс бойынша есептеп шығару 
үшін көп еңбекті қажет ететін коммивояжер есебінің гаммасы, 
динамикалық бағдарламалау алгоритмінің шамасын есептеп 
шығарумен бірдей.

5.5. Қабырғаны бояу

Егер G  графының шектесіп тұрған қабырғаларын бірдей 
түсте болмайтындай етіп боясақ, графтың k қабырғасы боялған 
деп аталады. Егер G графының k қабырғасы боялған болса, 
( 1)k −  қабырғасы боялмаған болса, онда k қабырғасы графының 
хроматикалық класы немесе хроматикалық индексі, қабырғалы-
хроматикалық саны деп аталады. Сонымен қатар, G графында 

( )eX G k=  ретінде қолданылады. 5.10-суретте ( ) 4eX G =  тең G 
графы салынған.

Егер G графының төбелері ρ -ға 
тең болса, онда ( )eX G ρ≥   болады. 

Келесі қарастыратынымыз G граф 
үшін хроматикалық класына нақты 
баға беретін Визинг теоремасы. Бұл 
теореманың дəлелденуін Оренің 
еңбегінен (Ore O. The four-color 
problem, Academic Press, New York, 
1967) көрсек болады. 

Теорема (Визинг, 1964). Ілмегі жоқ G графының төбе 
дəрежесінің көп бөлігі ρ-ға тең болса, онда ( ) 1eX Gρ ρ≤ ≤ +  бола-
ды. Енді қандай графтардың хроматикалық класстары ρ , қандай 
графтікі 1ρ +  болатынын анықтау керек.
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Бірақ, кейбір жеке жағдайларда сəйкес нəтижелер тез табы-
лады. Мысалы, n тақ немесе жұп болғандығына байланысты 

( ) 2e nX G =  немесе 3 болса, ал ( ) 1e nX W n= − , 4n ≥ . Толық 
графтардың да хроматикалық саны оңай анықталады.

Теорема. ,( ) ( , )e m nX K max m nρ= = .
Дəлелдеу. m n≥  болса, ,m nK  графы былай салынған: n төбе -

лері m төбелерінің астында көлденең түзуде орналасқан. Сонда 
келесі сəйкес бояулардың қолданылуымен тізбектелген қабыр-
ғаны бояу алынады.

{1,2, , };{2,3 , ,1}; ;{ , , ,1, , 1}m m n m n… … … … … − . 

Сонымен қатар, əр топ 
бояулары сағат тілі бойынша 
сəй кес төбенің айналасында 
орна ласқан (5.11-сурет).

Теорема. Егер  тақ бол-
са ( 1)n ≠ , онда ( )e nX K n= , 
жəне егер n  жұп болса, онда 

( ) 1e nX K n= − .
Дəлелдеу. n тақ болған жағдайда, nK  графының төбесін 

дұрыс n бұрышы ретінде орналастырамыз. Сонда оның қабыр-
ғаларын келесі түрде бояуға болады: бірінші n бұрышының əр 
қабырғасын бояймыз, ал кейін əр қалған қабырға мен n бұрыш 
диагоналін жəне оған параллель қабырғаларды бояймыз.

nK  графының ( 1)n −  қабырғасының 
боялмайтынын, ( 1) / 2n −  тең болатын 
максималды бір түсті қабырғалардың бар 
болғандығынан білуге болады. 

( 4)n ≥  жұп жағдайда граф nK  графын 
( 1)n −  толық байланыс тыру 1nK −   ретінде 
немесе жеке төбе ретінде қарастыруға бо-
лады. Егер 1nK −  қабырғаларын жоғарыда 
айтылған тəсілдер бойынша бояса, онда 
əр төбе үшін қолданылмаған бір түс 
қалады. Жəне де барлық қолданылмаған 
түстер əртүрлі болады. Сонымен қатар, nK  қабырға бояуын 
алу үшін, қалған қабырғаларды сəйкес келетін қолданылмаған 
түстермен белгілеу жеткілікті.

1
2 3

4 2

3 4

1

1
2

3

4

5.11-сурет

1

2
3

4
5

1

2

3

4 

5

5.12-сурет



168

Хроматикалық сан
«Қандай шарттар қойылған кезде 

граф төбелерінде əр түске боялатын 
қабырғалар болады?» деген есепті 
қарастырайық. Бізді графты қанша 
əдіспен бояуға болатындығы емес, 
анықталған шарттар бойынша бояу 
қызықтырады. 

Егер əр төбе k түске сəйкес келсе жəне шектесіп тұрған 
қабырғалар бір түсті болмаса, онда ілмегі жоқ G графын k-боя-
лады деп айтамыз.

Егер G графы k түске боялатын болса, ал ( 1)k −  түске боялмай-
тын болса, k хроматикалық деп аталады, ал k санын G графының 
хроматикалық саны деп атаймыз жəне ( )X G  деп белгілейміз. 
5.14-суретте хроматикалық граф салынған, оның түстері грек 
əріптерімен белгіленген.

Ыңғайлы болу үшін графта ілмек жоқ 
деп есептейік. Бірақ еселенген қабырғалар 
бар бола берсін, олар біздің есептің 
шешіміне əсер етпейді. 

( )nX K n=  екендігі анық, сондықтан 
өте үлкен хроматикалық санды графты 
оңай құруға болады.

Егер ( ) 1X G =  болса, G графы байланыссыз граф жəне ( ) 2X G =  
болса, G графы қосжақты граф. 

Теорема. Егер G графының төбесінің дəрежелерінің көп 
бөлігі ρ -тең болса, онда граф ( 1)ρ +  түске боялады.

Дəлелдеу. G төбесінің саны бойынша индукция жүргізейік. 
G - графы n төбемен берілсін; егер ол графтағы v төбесін тиісті 
қабырғалармен алып тастасақ, сонда графта 1 n −  төбе қалады 
жəне төбе дəрежесінің саны əлі де ρ -дан жоғары болады. 
Индукция бойынша бұл граф ( 1)ρ +  түске боялады, осыдан кейін 
G үшін қабаттастық пайда болады. Ал енді v төбесін жəне оны-
мен байланысты қабырғаларды басқа түске бояйық, олар ρ -дан 
көп емес.

Теорема (Брукс). G – толық емес, жай байланысты граф бол-
сын. Егер оның төбе дəрежесінің көп бөлігі ( 3)ρ ρ ≥  тең болса, 
онда ол ρ  боялады.

5.13-сурет
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Дəлелдеу. G графының төбесінің санынан индукция 
жүргізейік. G графында n төбе болсын. Егер оның қандай да бір 
төбесінің дəрежесі ρ  кем болса, онда теорема дəлелденді деп 
есептеуге болады. Сондықтан G графының тұрақты дəрежесі ρ
-ға тең болады деп есептеуге болады.

v төбесін таңдап алып, оған байланысты қабырғалармен қоса 
өшіріп тастайық. Сонда төбе дəрежесінің көп бөлігі ρ -дан аспай-
тын, 1n −  төбелі граф қалады. Индукция бойынша бұл граф ρ  
түске боялады. Енді v төбесін ρ  бар түске бояйық, сонда vжəне 

1, ,v vρ…  төбелері сағат тілінің бағытымен орналасқан жəне 

1 2, , ,A c cρ…  əр түрлі түстерге боялған.
Егер графтың ,i jv v  төбелері графтың əр түрлі ijH   

компоненттерінде жатса,  ( ,1 , )ijH i j i j ρ≠ ≤ ≤  ішкі графын 
анықтай аламыз. Сондықтан, қандай да болмасын ,i j  мəліметтері 
берілсе де, ,i jv v  жай байланысқан. ijH  графының, ,i jv v төбелеріне 
қатысты компонентін ijC  деп белгілейік.

iv  төбесі jc  түсті бірнеше төбемен байланысады. iv  төбесімен 
байланыспайтын төбе басқа түске боялған болсын, сонда iv  
төбесін біз сол түске бояй аламыз.

5.2.3. Хроматикалық полином

G графының t-боялуы {1, 2, ..., }VG n− >  түрінің еркін бейнелуі 
болып саналғандықтан, бұл графтың əртүрлі t-боялуының 
жұп саны осындай барлық бейнелулердің санына тең, яғни nt , 
мұнда \n VG= . Алайда, егер дұрыс бояулармен ғана шектелсек, 
онда олардың арасындағы əртүрлі сандар жайындағы мəселе 
күрделене түседі. G графының əртүрлі дұрыс -боялуының жұп 
саны G графының хроматикалық функциясы деп аталып, ( , )f G t  
белгісімен белгіленеді.

Егер, t-ң ең аз санының хроматикалық функциясы ( , ) 0f G t ≠  
үшін ( ) Gχ  бар болады.

Кейбір графтар үшін хроматикалық функция өте оңай 
анықталады. Мысалы, �( „,� )� � nf О t t= , себебі бос графтың барлық 
төбелерінің түстерін бір-біріне тəуелсіз түрде таңдауға бола-
ды. Толық графтың дұрыс боялуы кезінде t берілген түстерінің 
арасынан Кn бірінші төбесі кез келген түсте бола алады, ал 
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кезекті төбелердің əрқайсысын бояу үшін, алдыңғыға қарағанда 
бір түстен ашығырақ түсті таңдауға болады. Сондықтан 
(Кn , )  ( ).... ,( 1 ).t t t l t n= − − +  

Жалпы, жоғарыда аталып өткендей, хроматикалық функция-
ның есептелуі көптеген қиындықтарды тудырады. Бұл үдерісті 
жеңілдету үшін, бірнеше тұжырымдарды келтірейік.

Тұжырым 5.1. Егер 1 2 kG  G  U G  U ... U G=  - графтардың   

дизъюнкті бірігуі болса, онда 
1

( , ) ( , )
R

i

f G t f G t
=

=∏  болады.

Бұл тұжырым, əрбір Gt– компонентінің боялуы тəуелсіз 
таңдалынуы мүмкін дегеннен туындайды.

Тұжырым 5.2. Егер i 2G  G  U G=  жəне G
1
 мен G

2
 
 
графтарының 

тек бір ғана жалпы төбесі болса, онда 1 2

1
( , ) ( , ) ( , )f G t f G t f G t

t
=  

болады.
G

1
 графының кез келген дұрыс боялуын f

1 
деп белгілеп ала-

йық. G графындағы оның ары қарай дұрыс боялуын жалғас -
тыру үшін G

2
 графының f

1
 дұрыс бояуын алу керек, бұл ретте 

жалпы G
1
 жəне G

2 
графтары үшін v төбесінің 1( )f v  түсі 2 ( )f v  

түсі не сəйкес болуы керек. G
2 
графының t дұрыс боялу санының 

түсі v төбесінде белгіленіп алынса, ол бұл түске тəуелсіз болады, 
онда f

2
 боялуының таңдалуы үшін ( )2 , /f G t t  мүмкіндіктері 

болады, міне жоғарыдағы теңдіктер осыдан шығады. 
Тұжырым 5.3. Айталық u жəне v – G графының екі байланыс-

сыз төбелері болсын делік. Егер 1     G G uv= + , ал G
2 
– G графының u 

жəне v бірігуінен пайда болса, онда ( ) ( ) ( )1 2, , ,f G t f G t f G t= + .
Егер G-ға u, v қырларын біріктірсек, u жəне v төбелерінің 

түс тері əртүрлі болса, онда G графының дұрыс t-бояуларының 
саны өзгермейді. Демек, бұл сан ( )1,f G t  тең. G графының дұрыс 
f  бояуларының саны осыған ұқсас, мұнда u жəне v төбелерінің 
саны сəйкес келеді де ( )2 ,f G t -ге тең болады. Осы екі санды 
қоссақ, G графының барлық дұрыс f бояуларының санын, яғни 

( )jf G  мəнін табамыз.
Жоғарыда келтірілген тұжырым графтың көп санды қырлары 

немесе төбелерінің ең аз саны бар хроматикалық функциясының 
есептелінуіне, G графының еркін ( , )f G t  функциясын есептеп 
шығарылуына мүмкіндік береді, олай болса, ақырында, толық 
графтың хроматикалық функциясын есептеп тұжырымдауға 
мүмкіндік береді.
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Тұжырым 5.4. Кез келген G графының хроматикалық функ-
циясы реті \G \ -дан аспайтын кейбір толық граф санының симма 
хроматикалық функциясына тең.

( , )nf K t  – t полиномы болғандықтан, бұл тұжырым ақиқат.
Тұжырым 5.5. Кез келген G графының ( , )f G t  хроматикалық 

функциясы t-ң полиномы болып саналады.
Сондықтан ( , )f G t  хроматикалық функцияны кейде G 

графының хроматикалық полиномы деп атайды.
5.1-суретте көрсетілген G графының хроматикалық полино-

мын 5.3-тұжырымды қолдана отырып іздеп көрейік.

5.15-сурет

Бұл ретте, ( ) ( ) ( )1 2, , ,f G t f G t f G t= +  орнына 1 2    G G G= +  деп 
жазып немесе сəйкес графтардың суретін салу керек. Бірінші 
қадамда 5.2-суретте көрсетілген жағдай пайда болады. Ары қарай 
5.3-суретті қараңыз. Сонымен,

5.3-тұжырымды пайдалана отырып, хроматикалық полино м  -
ның түрін анықтауға болады. Келесі теореманы өз бетіңізше 
дəлелдеуді ұсынамыз.

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )( )( ) ( )( )( )
( )( )

5 54 3

5 4 3 2

, , 3 , 2 ,

1 2 3 4 3 1 2 3

2 1 2 7 19 23 10

f G t f K t f K t f K t

t t t t t t t t t

t t t t t t t t

= + + =

= − − − − + − − − +

+ − − = − + − +

Теорема 5.6. k байланысты компоненті енетін, G графының 
кез келген ( , )n m  хроматикалық полиномы, мұндағы ia  - бүтін 
теріс емес сандар.

( ) ( )1 2 3
2 3 1

n kn n n n k
n n kf G,t t mt a t a t a t

−− − −
− −= − + − +…+ −  

(= + ) +

+

( ) =

= ++ ++

+
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Əрине, қызығушылық мынадай сұрақ тудыруы мүмкін: кейбір 
графтың хроматикалық полиномы болу үшін, полином қандай 
шарттарды қанағаттандыруы керек? Алайда бұл сұраққа жауап 
əлі табылған жоқ. Графтардың хроматикалық полиномы сəйкес 
келетін шарттарды табу қызық болар еді. Мұндай графтардың 
үлгілері ретінде, хроматикалық полиномдардың терминдерінде 
анықтауға болатын ағаштарды алуға болады. 

Теорема 5.7. ( ) 11 nf G,t t( t ) −= −  болған жағдайда n реттегі G 
графы ағаш бола алады. 

Теореманың тек қажетті шарттарын ғана дəлелдейік, ал 
жеткілікті шартын дəлелдеуді оқырманға қалдырайық. G – n  
ретінің ағашы делік. n бойынша индукцияны пайдаланайық. 

22n   — G  K= =  1f  ( G, t )  t( t  — )=  болса, 1n =  болғанда 
1G  K , f  ( G, t )  t= = . Олай болса, 1 2n  ,=  болғанда (2) теңдік ақиқат. 

Енді, бұл теңдік 2m,   m  n≤ <  тəртібінің кез келген G ағашы үшін 
ақиқатты деп санайық, жəне n тəртібінің T ағашын қарастырайық.

                      1 2T K= , ( )1 1f T ,t t( t )= − , 1 2T T T= ∪  

Егер u – соңғысы болса, ал 1 2�–� , � � �( �,� ),�� �� � � �v Т Т T u v Т Т u= = −  ағаш 
төбесімен сыбайлас болса, онда индуктивті болжам бойын-
ша ( ) 2

2 1 nf T ,t t( t ) −= − . Ары қарай 5.7-тұжырымды пайдалана 

отырып, ( ) ( ) ( ) ( )2 11
1 1 1

n n
f T ,t t t t t t t

t
− −= − − = −  аламыз.
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6. ГРАФТАҒЫ ЖЕЛІ

6.1 Желілер мен ағындар

 Желіні кез-келген өнімді бір нүктеден екінші бір нүктеге тасы-
малдайтын жүйе ретінде қарастыруға болады. Бұл өнім адамдар, 
электр энергиясы, табиғи газ, мұнай жəне тағы басқалар болуы 
мүмкін. Мысал ретінде  мұнайдың бір нүктеден екінші бір нүктеге 
ағып жатқан мұнай өткізгіштік жүйесін алуға болады. Олай болса, 
желіні бағытталған граф ретінде қарастыралық, яғни қабырғалары 
жүйе нүктелерінің арасындағы құбырлар, ал нүктелер сол графтың 
төбелері болсын. Əрбір e = (υi, υj) қабырғасына е-нің өткізгіштік 
қабілеті деп аталатын c(e) оң саны сəйкес келетін болсын. Егер 
екі төбенің арасында қабырға жоқ болса, онда өткішгіштік қабілет 
мəні 0-ге тең болады. Мұнай жүйесіндегі өткізгіштік қабілет 
құбыр (қабырға) арқылы өтіп жатқан мұнай  мөлшеріне байланыс-
ты. Желіні анықтамас бұрын, бағытталған граф анықтамасымен 
танысып алайық. Қарас тырылатын есептер түрлі нүктелер ара-
сында тек қана өнім тасымалдаумен байланысты болғандықтан 
графта ілмектің бар болуы мүмкін емес.

Егер υ
i
 -дан υ

j
-ға қарай бағытталған қабырға болатын бол-

са, онда υj-дан υi-ға қарай шығатын қабырға жоқ  деп есептелік. 
Олай болса, өнім ағыны тек бір бағытта ғана қарастырылады. 
Қажетті талаптар: бағытталған граф байланысқан болуы ке-
рек, өйткені егер а-дан  z-ке жол бар болса, онда бізді тек қана 
a  мен z құраушылары қызықтыратын болады.  Егер а-дан  z-ке 
жол жоқ болса, онда ешнəрсені анықтаудың да қажеті жоқ. Осы 
шарттарды қанағаттандыратын бағытталған граф көп жағдайда 
қарапайым байланысқан бағытталған граф деп аталады. Осы 
графты жоғарыдағы талаптарды қанағаттандырады дей отырып, 
бағытталған граф деп атаймыз. Бастапқы деп аталатын а төбесі 
мен ақырғы деп аталатын z төбесін қарастыралық. a төбесінің кіріс 
дəрежесі 0-ге тең, себебі бастапқы төбеге ешнəрсе кіріп тұрған 
жоқ. z төбесінің де шығыс дəрежесі 0-ге тең, себебі ақырғы төбеден 
ешнəрсе шығып тұрған жоқ.  Осылайша өнім а-дан тасымалданып, 
z-ке жеткізіледі. Біз желіні нақты түрде төмендегідей анықтаймыз.
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 ● Желі деп C : E > N  функциясы орындалатын бағытталған 
граф (G, V, E) -ні айтамыз, ол 

(і) integ(a)=0;
(ii) integ( z)=0;

a, z төбелерінен тұрады.
Мысалы, төменде 6.1-суретте бейнеленген граф желі мысалы 

бола алады, мұндағы əрбір қабырғадағы сан өткізгіштік қабілетті 
анықтайды. 

Мұнай өткізгіш ретінде ұсы-
нылған желі үшін ағын (мұнай 
өткізгіш құбырлары арқылы өтетін 
мұнай көлемі) ұғымын енгізелік. 
Олай болса, əрбір е қабырға үшін 
нақты бір қабырға немесе құбыр 
ағыны болатын ƒ(e) мəні бар. 
Ағын саны құбырдың өткізгіштік 
қабілетін арттыра алмайтыны бел-

гілі. Төбеге кіретін ағын саны сол төбелерден шығатын ағын са-
нына (a мен z-ті есепке алмағанда) тең болуы керектігін талап 
етеміз. Бұл ағынды сақтау деп аталады. in(υ) – қабырғалар жиы-
ны, мұндағы υ – ақырғы төбе жəне out(υ) – қабырғалар жиыны, 
мұндағы υ – бастапқы төбе болсын. Сонда out(υ) – төбелерден 
шығатын қабырғалар жиыны, in(υ) – төбелерге кіретін қабырғалар 
жиыны. Олай болса келесі анықтаманы аламыз:  

Желідегі ағын – бұл ƒ : E → N ∪ {0} функциясы, мұндағы  

(і) барлығы үшін ( ) ( )0e E, f e c e ;∈ ≤ ≤  

(іi)барлығы үшін v V , ∈  мұндағы ( ) ( )
e in( v ) e out( v )

 v a, z, f e f e .
∈ ∈

≠ =∑ ∑  

Мысалы, бекітілген ағын бар болсын, олай болса ағын

(a)= ( )
e out( v )

f e
∈
∑ , мұндағы ағын(a) а бастапқы төбесінен шығатын 

ағын жəне ағын(z)= ( )
e in( v )

f e
∈
∑  болсын, мұндағы ағын (z) - z 

ақырғы төбеге кіретін ағын. Желі ағынының мысалындағы əрбір 
қабырғадағы реттелген жұптың бірінші элементі – өткізгіштік 
қабілет, ал екіншісі – ағын, олар 6.2-суретте бейнеленген.  
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Əрбір қабырғадан өткен сайын 
ағынның өткізгіштік қабілеті азая береді.  
b төбесі үшін b-ға қарай ағатын ағын саны 
4-ке, ал b-дан ағатын ағын саны 4-ке тең 
екендігіне назар аударыңыз. Екі ағын 
мəні де сəйкес келетін болғандықтан, b 
төбесінде ағынды сақтайтын орын бар. 
Бұл жəне z төбелерінен басқа барлық төбелер үшін орындала-
ды. Ағынды сақтау қағидасын дəлелдейік.  төбесінің ағындары 
z төбесінің ағындар санына тең, яғни ағын(а)=ағын(z). Алдымен 
нақты бір желіні қарастырайық:

2-суретте келтірілген ағын үшін ағын(а)=ағын(z)=6. S - { }b,c,d   
төбелерінің жиыны, ал T V S= −  -  { }a, f ,z  төбелерінің жиы-
ны болсын. Егер ағындарды S-қа қосатын болсақ, онда төменде 
келтірілген 1-кесте бойынша кіріс ағындары – 9 жəне шығыс 
ағындары да – 9 екендігін көруге болады. Олай болса, ағын айыр-
машылығы 0-ге тең. 

1-кесте. 
Төбелер Кіріс ағыны Қабырға Шығыс ағыны Қабырға

b 4 (a,b) 3 (b,c)

1 (b,d)

c 3 (b,c) 3 (c,z)

d 1 (e,d) 2 (d,z)
1 (b,d)

Қосынды 9 9

Егер S жиынына а төбесін қоссақ, онда айырмашылық 15 
(шығыс ағыны) пен 9 (кіріс ағыны), айырмашылық  6 = ағын(а) 
болады. 

Кесте 2. 
Төбелер Кіріс ағыны Қабырға Шығыс ағыны Қабырға

B 4 (a,b) 3 (b,c)
1 (b,d)

C 3 (b,c) 3 (c,z)
D 1 (e,d) 2 (d,z)

6.2-сурет 
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1 (b,d)
А 0 4 (a,b)

2 (a,е)
Қосынды 9 15

(a,b), (b,c) жəне (b,d) қабырғалары кіріс жəне шығыс 
ағындарының бағандарында да бар, себебі əрбір қабырғаның екі 
төбесі S-ке тиісті. Азайту кезінде бұл қабырғалар қысқарады, сол 
үшін бұл екі бөлікті алып тастасақ, төмендегідей өзгереді:

Кесте 3. 
Төбелер Кіріс ағыны Қабырға Шығыс ағыны Қабырға

B

C 3 (c,z)
D 1 (e,d) 2 (d,z)

А 0
2 (a,е)

Қосынды 1 7

Кіріс жəне шығыс ағындарының айырмашылығы тағы да 6-ға 
тең. S-ке тиісті екі төбенің де қабырғалары жойылғандықтан, 
шығыс ағындары - S-тан T-ға баратын қабырғалар ағынының 
қосындысы, ал кіріс ағындар - T-дан S-ке баратын қабырғалар 
ағынының қосындысы. Ұқсас айтылымдар төменде келтірілген 
теоремада қолданылады. 

Теорема 1. Кез-келген бекітілген f ағыны үшін 

ағын( )
( )
( )

( )
( )

e out a e in z

а f e f e= = =∑ ∑
ε ε

 ағын(z)

Cалдар. S - а-дан ғана тұратын (бірақ z-тен тұрмайтын) V 
жиынының ішкі жиыны жəне T V S= −  болсын. Онда

( ) ( )
e ( S ,T ) e ( T ,S )

f e f e
∈ ∈

− =∑ ∑ ағын(а)=ағын(z).

• f ағынының  val( f ) деп белгіленген мəні ағын 
(а)=ағын(z)  тең.
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• S - V жəне T V S= −  жиындарының ішкі жиыны. Онда 
{ }e : e ( S ,T )∈   қима деп аталады. Егер a S∈  жəне z T∈  онда қима 
a-z қима деп аталады.

• ( )
e ( S ,T )

C S ,T c( e )
∈

= ∑  мəні қиманың өткізгіштік қабілеті 
деп аталады.

• Егер желідегі кез келген f ағыны үшін val( f ) val( f )≥  
болса, желідегі  f  ағыны максималды қима деп аталады.

• Егер ( )C S,T  басқа кез-келген a-z қиманың өткізгіштік 
қабілетінен артық болмаса, онда S ,T   a-z қима минималды қима 
деп аталады. 

Теорема 2. S -а-дан ғана тұратын (бірақ z-тен тұрмайтын) V 
жиынының ішкі жиыны жəне T V S= −  болсын. Онда 

( )val f C( S ,T )≤  

Cалдар 1. Егер кейбір f үшін  
( )val f C( S ,T )= , ал a-z қима ( )S ,T   

болса, онда f-максималды ағын, ал С - 
минималды қима.

Салдар 2. Кейбір f ағыны мен 
( )S ,T  a-z қима үшін ( )val f C( S ,T )=  
теңдігі тек қана барлық e ( S ,T )ε  үшін 
( )f e c( e )=  болғанда жəне барлық 

e (T ,S )ε  үшін ( ) 0f e =  болғанда ғана 
орындалады.

Желідегі максималды ағынды 
анықтау əдісін талдау үшін 6.3-суретте 
берілген желіні   қарастырайық.

6.4-суретте келтірілген желіден 
максималды ағынды (біреу болуы 
міндетті емес) табу қиын емес.

Бұл жағдайда ағынның максимал-
ды екені белгілі, себебі а-дан шыға-
тын ағын саны сол а-дан шығатын 
қабырғалардың өткізгіштік қабілет тері-
нің қосындысынан асып кете алмайды. 

6.5-суретте берілген желіні 
қарастырайық:
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Бұл желінің де ағыны максималды секілді болып көрінеді, 
себебі ағынды арттыратын бағытталған жол жоқ. 6.6-суреттегі 
желінің ағыны көп жəне оның максималды екендігіне назар 
аударыңыз.

Бастапқы төбеден шығатын ағын 
саны қабырғалардың өткізгіш тік 
қабілетіне тең болса немесе ақырғы 
төбеге кіретін ағын са ны қабырғалардың 
өткізгіштік қабі леттерінің санына тең 
болса, онда ағын максималды болып 
табылады. Мы салы, 6.7-суреттегі желі 
максималды ағынға тең. 

Желі ағынының максималды екендігін қалай анықтауға бо-
лады? Ол үшін a-дан z-ке баратын жолдарды қабырғаларының 
бағытына қарамастан  санап аламыз. Ондай жолдарды тізбек 
деп атаймыз. 6.5-суретте берілген желіні ағынымен бірге 
қарастырайық. Сондай жолдардың бірі 

8 6 3 3 9 6( , ) ( , ) ( , )a b c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ .

Бұл жол арқылы ағынды артты-
ру мүмкіндігі жоқ, себебі b-дан c-ға 
баратын қабырға оның өткізгіштік 
қабілетімен толып тұр. Дəл осы жағдай 
төмендегі тізбек үшін де орындалады:

8 6 5 3 7 7( , ) ( , ) ( , )a b e z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

Алайда, 

8 6 5 3 4 4 5 3 9 6( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )a b e d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

тізбегін қарастыру кезінде мынаны байқауға болады: егер бірдей 
бағыттағы ағынды 2-ге арттырып, кері бағыттағы ағынды 2-ге 
кемітсе, онда төмендегіні аламыз: 

8 8 5 5 4 2 5 5 9 8( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )a b e d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

Бірінші сұрақ “Неге 2-ні таңдаймыз?” болуы мүмкін. Ағынды 
қанша арттырсақ, сонша жақсы болатыны белгілі. Бірақ ағын 
саны өткізгіштік қабілет санынан асып кете алмайды. Сол 
себепті біз тек 2-ні таңдай аламыз. Одан бөлек, егер қабырға 
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тізбекке қарсы бағытта болатын болса, онда осы қабырға ағынын 
алынған мəннен артық кеміте алмаймыз, себебі кері ағын аламыз. 
Сондықтан, басқа шектеулер болмаса, онда 

4 4( , )e d←⎯⎯⎯  

ағын 4-ке дейін өзгеретін еді. 
Екінші сұрақ, «Бұл ағынды сақтауға қалай əсер етеді?». 

Ағынды сақтау шарты орындалады делік. Мысалы, төмендегі 
өзгерісті қарастырайық:

8 6 5 3( , ) ( , )a b e⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  -дан 8 8 5 5( , ) ( , )a b e⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  -ға.

b төбесінен шығатын ағындар дəл сол b төбесіне кіретін мəнге 
артқан. Сондықтан   b төбесінен шығатын таза ағын өзгеріссіз 
қалады. 

5 3 4 4( , ) ( , )b e d⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  төбесінен е төбесіне баратын ағын 
5 5 4 2( , ) ( , )b e d⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ -ға өзгерген кезде d - төбесінен e-төбесіне ба-

ратын ағын кеміген, сондықтан e-төбесіндегі ағын өзгеріссіз 
қалады. 

Енді төмендегі 
4 4 5 3( , ) ( , )e d c←⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯→ -дан 4 2 5 5( , ) ( , )e d c←⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯→ -ге өзгерісін 

қарас тырайық.
d төбесінен e-төбесіне кіретін ағын d төбесінен с-төбесіне 

кіретін артқан ағын санына кеміген. Сондықтан d төбесінің таза 
ағыны өзгеріссіз қалған. 

Желідегі ағын санын арттыру үрдісі қарапайым. a-дан z-ке ба-
ратын тізбек құрайық. Мүмкін болған жағдайда бірдей бағыттағы 
ағындарды əр қабырғаға қосатын мəнді анықтай отырып артты-
рамыз жəне кері ағын пайда болмайтындай етіп кері бағыттағы 
ағындарды кемітеміз. z-ке кіретін ақырғы қабырға тізбектің 
бағытымен сəйкес бағытқа ие болғандықтан z-ке баратын ағын ар-
тады. Сəйкесінше,  a-дан шығатын қабырға тізбектің бағытымен 
сəйкес бағытқа ие, сондықтан да a-дан шығатын ағын да артады. 
Осылай болуы да керек еді, себебі ағын(а)=ағын(z).

Өйткені, өткізгіштік қабілет ақырғы мəн, ал ағынның жалпы 
мəні үнемі артып отырады. Осы əрекет орындалғанда ғана макси-
малды ағынды аламыз.

Осыған дейін ағынды арттыру мысалдары қарастылған бо-
латын. Ал қайсы ағыннан бастаған дұрыс? Жауабы қарапайым. 
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Нөлдік ағыннан бастаған жөн, себебі əрбір қабырғадан өтетін 
ағын 0-ге тең болса, онда оны арттыруға болады. Енді макси-
малды ағынды табудың жүйелік алгоритмін қарастырайық. 
Əрбір төбеге сəйкес реттелген жұпты қойып шығамыз. Жұптың 
бірінші элементі кері жолды табуға арналған қарастырылатын 
ағымдағы тізбектің алдыңғы төбесі. Жұптың екінші элементі 
қор, яғни, тізбектің бағытына сəйкес келетін  əрбір қабырғада 
арттырылатын ағын мəні, немесе кері жағдайда тізбектің 
бағытына сəйкес келмейтін  əрбір қабырғада кемітілетін ағын 
мəні. Басқаша айтқанда, берілген төбе қоры осы төбеге дейінгі 
тізбек бойындағы максималды мəн. Одан басқа, z-ке кіретін 
тізбекке кірмейтін барлық төбелерден құралғын S жиынын 
қарастырайық. Егер S жиыны z-төбесіне жеткенше бос болса, 
онда z-ке кіретін жол болмайды, сондықтан  z-ке кіретін басқа 
жол жоқ жəне ағынды арттыратын да мүмкіндік жоқ, олай болса 
ағын максималды.

Максималды ағынды табу (Форд - Фалькерсон) алгоритмі 
(1) Əрбір төбенің құраушылары мен «-» (белгіленбеген) 

символға  сəйкес қорды орнату. Төбе қоры «-» символымен 
белгіленбеген жағдайда белгіленген болып есептеледі. а төбесінің 
қорын басқа төбелердің қорларын шектемеу үшін ∞ символымен 
бекітеміз. 

(2) Егер S бос жиын болса, онда ағын максималды. Егер S 
жиыны бос емес болса, онда S-тан кез келген элементті алып, 
оны жоямыз. Сол элементті v-ға тең етіп алайық. 

(3) Егер w символы белгіленбеген болса, онда (v, w) қабырға 
болып табылады жəне ( )( ) ( )f v,w c( v,w )< . w төбесінің қорын 
( )( ) ( )( )c v,w f v,w−  мəнінің минимумына жəне v төбесінің қорына 

теңестіреміз. w төбесінің құраушысын v-ға бекітеміз. Егер w z≠  
болса, онда w-ні S-ға қосамыз.

(4) Егер w символы белгіленбеген болса, онда ( )( ) 0f v,w >  
болады. w төбесінің қорын ( )( )f v,w  мəнінің минимумына жəне v 
төбесінің қорына теңестіреміз. Егер w S жиынына кіретін болса, 
w төбесінің құраушысын v-ға бекітеміз.

(5) Егер z белгіленген болса, құраушы функциясын қолданып, 
а төбесіне қайта келеміз жəне тізбектің əрбір қабырғасы үшін  z 
төбесінің əрбір дұрыс бағытталған ағынына қор қосамыз да, z 
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қорын əрбір кері бағытталған ағыннан алып тастаймыз. 1-нші 
қадамға қайта келеміз. 

(6) 2 қадамды орындаймыз.

Осы алгоритмнің шынында да максималды ағынды 
анықтайтындығын дəлелдеу керек, ең алдымен оның қалай 
жұмыс жасайтындығын қарастырайық.

Мысал. 6.8-суретте берілген желінің 
максималды ағынын анықтау керек. 

Бірінші қадамда əрбір төбе үшін 
құраушылар мен «-» символына тең 
қорларды орнатамыз. а төбесі үшін ∞ 
символына тең қорды орнатып, S { a }=  
деп аламыз.

Осыдан кейін, 6.9-суретте берілген 
желіні аламыз. 

2-қадамда S жиынының бос еместігін 
тексереміз де, одан а төбесін таңдап 
аламыз. 3-нші қадамда b төбесінің 
қорын min(7,∞)=7 деп алып, а төбесін b 
төбесінің құраушысы етіп орнатамыз. d 
төбесінің қорын min(6,∞)=6 деп алып, а 
төбесін d төбесінің құраушысы етіп ор-
натамыз. d төбесін S жиынына кіргіземіз. 4,5-нші қадамдарын 
орындай алмайтындықтан 2-нші қадамға келеміз. S жиынының 
бос еместігін тексереміз де одан  b төбесін таңдап аламыз. Енді 
S жиыны тек қана d төбесінен тұрады. 3-нші қадамда с төбесінің 
қоры min(3,7)=3 деп алып, b төбесін с төбесінің құраушысы етіп 
орнатамыз. с төбесін  жиынына кіргіземіз. 4,5-нші қадамдарды 
тағы да орындамастан 2-қадамға қайта келеміз. 

S жиынының бос еместігін тексереміз де одан с төбесін таңдап 
аламыз. S жиыны тек қана d төбесінен тұрады. 3-нші қадамда 
z төбесінің қоры min(3,5)=3 деп алып, c төбесін  z төбесінің 
құраушысы етіп орнатамыз. z төбесін  жиынына кіргізбейміз. 
4-нші қадамда d төбесін белгілеу қажет, бірақ ол белгіленіп 
қойған. 

5-қадамда z төбесінің белгіленіп қойғандығын көреміз, 
құраушы функциясын пайдалана отырып тізбекті анықтаймыз:
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7 0 3 0 5 0( , ) ( , ) ( , )a b c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

Əрбір қабырға ағынына 3-ті (z төбесінің қоры) қоса отырып, 
7 3 3 3 5 3( , ) ( , ) ( , )a b c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

аламыз. Ол 6.10-суретте берілген желіні құрайды:
Енді бірінші қадамға қайта 

келіп, белгілер мен құраушыларын 
қоя отырып, S { a }=  деп аламыз. 
2-нші қадамда а төбесі мен S жиы-
нын қарастырамыз. 3-нші қадамда b 
төбесінің қоры min(∞,7-3)=4 деп алып, 
а төбесін  b төбесінің құраушысы 
етіп орнатамыз. b төбесін S жиыны-
на кіргіземіз. Сондай-ақ, d төбесінің 

қорын 6-ға тең етіп алып, а төбесін  d төбесінің құраушысы етіп 
орнатамыз.   d төбесін S жиынына кіргіземіз. 4,5-қадамдарды 
орындамаймыз, сондықтан 2-қадамға қайта келеміз.  b төбесін S 
жиынынан таңдап аламыз. b төбесінен с төбесіне шығатын ағын 
саны b төбесінен с төбесіне баратын өткізгіштік қабілетке тең 
болғандықтан, с төбесін белгілемейміз. d төбесін S жиынынан 
таңдап алып, үрдісті жалғастырамыз, соңында төмендегі тізбек 
алынады:

6 0 2 0( , ) ( , )a d z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

жəне 2-ні (z төбесінің қоры) əрбір қабырғаның ағынына қоса оты-
рып, төмендегі тізбекті аламыз:

6 2 2 2( , ) ( , )a d z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

Ағымдағы жағдай 6.11-суретте көрсетілген:
1-нші қадамға қайта келіп, үрдісті 

қайталаймыз, бұл кезде тізбек алын-
байды: 

6 2 2 0 5 3( , ) ( , ) ( , )a d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

2-ні (z төбесінің қоры) əрбір 
қабырғаның ағынына қоса отырып, 
төмендегі тізбекті аламыз:
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6 4 2 2 5 5( , ) ( , ) ( , )a d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→
Жағдай 6.12-суретте берілген:
1-нші қадамға қайта келіп, 

құраушылар белгісін орнатып, 
S { a }=  деп аламыз. 2-нші қадамда 
S жиынынан а төбесін таңдап ала-
мыз. Алдыңғы əдістер бойынша 3-нші 
қадамда b төбесінің қорын 4 деп алып, 
а төбесін  b төбесінің құраушысы 
етіп орнатамыз. b төбесін S жиыны-
на қіргіземіз. Сондай-ақ, d төбесінің қорын 6-4=2 деп алып, d 
төбесін S жиынына кіргіземіз. 2-нші қадамға қайта ораламыз. 
b төбесін S жиынынан таңдап аламыз. b төбесінен с төбесіне 
шығатын ағын саны b төбесінен с төбесіне баратын өткізгіштік 
қабілетке тең болғандықтан, с төбесін белгілеуге болмайды. 
Сондықтан 2-қадамға қайта келеміз. d төбесін S  жиынынан 
таңдап аламыз.  d төбесінен с төбесіне 
жəне z төбесіне шығатын ағын 
олардың өткізгіштік қабілеттеріне 
тең болғандықтан, с мен z төбелерін 
белгілеуге болмайды. Қайтадан 2-нші 
қадамға ораламыз. Бірақ  жиыны 
бос. Үрдіс аяқталды.  Ақырғы ағын 
6.13-суретте көрсетілген.

Мысал. 6.14-суретте берілген максималды ағынды  
табыңыздар. 

Бірінші қадамда ( ) ( ) ( )9 8a , , b a, , d a, ,−∞  
( ) ( )4 4c b, , e b,  жəне z(c,4) етіп белгілей-

міз. Бұл a z−  тізбегін береді:

                            9 0 4 0 8 0( , ) ( , ) ( , )a b c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→
 

жəне  қоры 4-ке тең болғандықтан, 
4-ті əрбір ағынға қосып шығып, төмендегі тізбекті аламыз:

9 4 4 4 8 4( , ) ( , ) ( , )a b c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→
бұл 6.15-суреттегі желіні береді: 
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2-нші қадамда ( ) ( )5a , , b a, ,−∞  
( ) ( ) ( )8 4 8d a, , c d , , e d ,  жəне z(e,4) етіп 

белгілейміз. Бұл a z−  тізбегін береді:
8 0 9 0 7 0( , ) ( , ) ( , )a d e z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

жəне  қоры 7-ге тең болғандықтан, 7-ні 
əрбір ағынға қосып шығып, төмендегі 

тізбекті аламыз:
8 7 9 7 7 7( , ) ( , ) ( , )a d e z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

бұл 6.16-суреттегі желіні береді:
3-қадамда ( ) ( ) ( )5 1a , , b a, , d a, , c−∞  

( ) ( )1 1c d , , e d ,  жəне z(c,1) етіп 
белгілейміз. Бұл a z−  тізбегін береді:

8 7 4 0 8 4( , ) ( , ) ( , )a d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

жəне  қоры 1-ге тең болғандықтан, 1-ді 
əрбір ағынға қосып шығып, төмендегі 

тізбекті аламыз:
8 8 4 1 8 5( , ) ( , ) ( , )a d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

бұл 6.17-суреттегі желіні береді:
Келесі сипаттауларды ауқымды 

қарастыратын боламыз. ( )5b a, -ті бел-
гілейміз, бірақ d-ны белгілеуге бол-
майды. b-ны S жиынына кіргіземіз. S 
жиынынан b төбесін таңдау кезінде 
с төбесін белгілеуге болмайды, бірақ  
( )5e b, -ті белгілеуге болады. c  төбесін 

S жиынына кіргіземіз. S жиынынан е 
төбесін таңдай отырып, z-ті белгілеуге 

болмайды, бірақ d əлі белгіленбегендіктен оны белгілеуге болады. 
(d,e) дұрыс бағытталмағандықтан d төбесінің қорын min(7,5)=5 
тең деп есептейміз. е төбесін d төбесінің құраушысы етіп алып, 
d төбесін S жиынына кіргіземіз. S жиынынан d  төбесін таңдап 
алып, c( )3d ,  төбесін белгілеп, с-ны да S жиынына кіргіземіз. 
S жиынынан с төбесін таңдап, z(c,3)-ті белгілейміз. Бұл a z−  
тізбегін береді:

6.15-сурет
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9 4 6 0 9 7 4 1 8 5( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )a b e d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

жəне  қоры 3-ке тең болғандықтан, 3-ті əрбір ағынға қосып 
шығып, төмендегі тізбекті аламыз:

9 7 6 3 9 4 4 4 8 8( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )a b e d c z⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→
бұл 6.18-суреттегі желіні береді:

Ақырғы қадамды орындаймыз. Ал-
дымен, S { a }=  S жиынынан а  төбесін 
жоямыз, ( )2b a,  төбесін белгілеп, b 
төбесін S жиынына кіргіземіз. S жиы-
нынан b төбесін жоямыз, e(b,2), 
c(b,2) төбелерін белгілеп, c, e төбелерін 
S жиынына кіргіземіз. S жиыны-
нан е төбесін жойып d(e,2) төбесін 
белгілеміз, себебі d төбесінің қоры (d,e) қабырға ағынының 
минимумы мен d төбесінің қорына тең. d төбесін S жиынына 
кіргіземіз. Одан кейін d төбесін S жиынынан жоямыз, бірақ қалған 
қадамдардың бірі де орындалмайды, сондықтан 2-нші қадамға 
қайта келеміз. Енді с төбесін S жиынынан жоямыз, енді қалған 
қадамдардың бірін де орындай алмаймыз, сондықтан қайта 2-нші 
қадамға ораламыз. S жиыны бос, сондықтан алгоритм аяқталды. 
Нəтижесі 6.19-суретте келтірілген.

Теорема 3. Максималды ағын 
алгоритмі желі үшін максималды 
ағынды құрайды. 

Теорема 4.  Берілген N желідегі 
f ағыны  максималды болып табыла-
ды, ( )val f C( S ,T )=  болатын ( S ,T ) 
қимасы бар болған жағдайда, тек қана 
сол кезде максималды болып табылады.

6.2. Петри желілері

Бұл бөлімде бағытталған қабырғалары бар қосжарнақты 
графтар қарастырылады. Алайда қабырғалар бағдары екі бағытта 
да бола алады. ( )G V ,E  -қосжарнақты бағытталған граф болсын, 

6.18-сурет
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ондағы  V p T= ∪ . Р - позициялар жиыны, ал Т – ауысулар жиы-
ны. Е – Р мен Т араларындағы бағытталған қабырғалар жиыны. Р 
жиынының əрбір элементінің теріс бүтін санын сəйкестендіретін  

Mμ∈  функциялар жиыны бар. μ  функциясы G графының  
белгілеуі деп аталады. Осындай қасиеттерге ие бағытталған граф 
Петри желілері деп аталады.

Петри желілері, ең алдымен, параллель үрдістерді модель-
деуде қолданылады, оның ішінде компьютер құрауыштарын, 
параллель есептеулерді, робот техникасын жəне музыкалық 
құрылымдарды  модельдеу. Негізінде, Петри желілері басқа 
көптеген қолдануларға ие болғанымен, жүйе жобасында 
қателіктерді табу үшін қолданылады. Олар блок-схемалардың 
көптеген қасиеттері мен шекті автоматтарға ие.

Петри желісіндегі əрбір пози-
ция дөңгелекпен, ал əрбір ауысу –
вертикальді сызықтармен белгіленген. 
Егер p-позиция болса, онда f ( p )
- p-позициясының белгісі деп аталады. 
G жиынының белгілеуі графта үлкен 

қара нүктелер көмегімен көрсетілген, олар  белгі деп аталады жəне 
дөңгелекте орналасқан, позицияны білдіреді. Егер позиция дөңгелегі  
p бос болса, онда p-да белгілер жоқ дегенді білдіреді жəне ( ) 0f p = .

6.20-суретте берілген графты 
қарастырайық. Бұл Петри желісіндегі 
p

1
 мен p

2
 - позициялар, ал t

1
 - ауысу. p

1 

позициясында бір белгі бар, ал p
2 

по-
зициясында белгі жоқ.

t ауысуын орындау - бұл əрбір pi по-
зициясынан бір белгіден жою болып табылады, сондықтан pi-дан 
t-ға бағытталған қабырға болады жəне əрбір pi позициясына белгі 
қосылады, сондықтан i-дан pi-ға да бағытталған қабырға болады. 

Мысалы, жоғарыда келтірілген Петри желісіндегі t
1
-ді  орын-

дау  6.21-суретке алып келеді.

6.22-сурет. 6.23-сурет.
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6.22-суретте көрсетілген Петри желісі t
1
 ауысуын  орындау  

нəтижесі 6.23-суретте берілген Петри желісін береді.
6.24-суретте көрсетілген Петри желісі t

1
 ауысуын  орындау  

нəтижесі 6.23-суретте берілген Петри желісін береді.

6.24-сурет. 6.25-сурет.

6.26-суретте берілген Петри желісіндегі t
1
ауысуын орындау 

нəтижесінде t
1
-ден pi-ге бағытталған қабырғаның бар болуына 

байланысты 6.27-суретте берілген Петри желісі алынады. 

6.26-сурет. 6.27-сурет.

t ауысуы pi-дің əрбір позициясы үшін pi-дан t-ға белгісі бар 
бағытталған қабырға бар болған жағдайда орындалады. Мұндай 
жағдай орындалатын болса, онда t ауысуына рұқсат етілген деп 
айтылады. 6.28-суретте берілген Петри желісіндегі ti ауысуы pi-де 
белгінің жоқ болуына байланысты орындалмайды.

Кейбір жағдайларда ауысудың 
орындалуы кезінде бір белгіден 
артық белгінің қосылуы немесе 
жойылуы қажет болып жатады. Егер 
p позициясынан t ауысуын орын-
далуы кезінде бір белгіден артық 
белгіні жою қажет болса, онда p-дан  t-ға бағытталған қабырға 
p-дан  өшірілетін белгі санымен белгіленеді. Егер белгілер 
жоқ болса, үнсіз келісім бойынша олардың саны 1-ге тең деп 
есептелінеді. Егер p позициясынан t ауысуын орындалуы кезінде 
n белгіні жою керек болса, онда t ауысуы рұқсат етілген болуы 
үшін p-да кем дегенде n белгі болу керек. 6.29-суретте бейнелен-
ген Петри желісіндегі ti ауысуын орындау нəтижесінде 6.30-су-
ретте берілген Петри желісі алынады. pi-де жеткілікті белгі саны 
болмағандықтан ti ауысуы қайтадан орындала алмайды. 
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6.29-сурет. 6.30-сурет.

Ауысу рұқсат етілген жағдайда ауысуды орындау кез-келген 
уақытта орындалуы мүмкін. Ауысуды орындау реті ауысуды 
рұқсат етуге қажетті жеткілікті белгілер санының бар болуы-
мен ғана шектеледі жəне қандай да бір аралықта кем дегенде бір 
ауысудың рұқсат етілуі əбден мүмкін. Бұл жағдайда олардың кез-
келгені бірінші орындалады. Мысалы, егер жалпы ақпарат пен 
қосалқы құрылғыларға ие бірнеше процессор модельденіп жат-
са, онда оның қайсысына бірінші принтер немесе ақпарат керек 
болатындығы белгісіз. Петри желісі тіпті осындай жүйелердің 
анықталмағандығы жағдайында жүйенің жұмыс істеу қабілетін 
тексеру мақсатында қолданылады. 

Петри желісінің S күйі деп μi Ì∈M функциясымен анықталатын 
əрбір позициядағы белгі санын айтамыз. Осылайша, Петри 
желісінің күйі осы Петри желісінің белгіленуі болып табыла-
ды. «Күй» термині күйлердің шекті сандары бар автоматтар мен 
басқа машиналарды қарастыру кезінде қолданылады. μi күйді 
толығымен анықтайтын болғандықтан оларды теңдестіреміз. 
Ауы суды орындау M-нің μi фунцкиясымен анықталатын ағымда-
ғы күйін жаңа күйге алмастырады. Сондықтан Петри желісінің 
жаңа күйі ағымдағы күйден жəне орындалатын ауысудан тəуелді 
болады. Олай болса, i i( , t )μ δ μ= , мұндағы i( , t )δ μ  - μi күйінен 
алынған күй. Егер қандай да уақыт аралығында рұқсат етілген 
ауысу жоқ болса, онда күй функциясы бір рет те анықталмайды 
жəне Петри желісін сипаттайтын үрдіс аяқталады. 

6.31-суретте келтірілген Петри желісін қарастырайық. t
1
 ауы-

суын орындау нəтижесінде Петри желісі 6.32-cуретте келтірілген 
күйге өтеді. t

4
 ауысуын орындау нəтижесінде 6.33-суретте 

берілген Петри желісін аламыз. 
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6.31-сурет. 6.32-сурет.
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Ең соңында барлық белгілер p
5
-ке орналастырылып, үрдіс 

аяқталады. 6.34-суретте келтірілген Петри желісіндегі үрдіс 
ешқашан аяқталмайды, себебі t

1
 ауысуы əрқашан рұқсат етілген. 

6.33-сурет
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6.35-суретте келтірілген Петри желісі ( )a b ( c d )+ × +   
есептеуін орындайды жəне t

1
 немесе t

2 
ауысуларының əрқайсысы 

үшін орындалмайды.

6.35-сурет
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Егер қандай да бір t ауысының орындалуы желіні μi- күйінен 
μj- күйіне алмастыру кезінде орындалса, онда μj күйі μi күйінен 
тікелей қолжетімді деп аталады немесе нақтырағы,  егер 

j i( , t )μ δ μ=  орындалатын t ауысы бар болса, онда μj күйі μi күйінен 
тікелей қолжетімді деп аталады. Егер μi күйінен бастап, ауысу-
лар ретін μj күйі орындаса, онда μj күйі μi күйінен қолжетімді деп 
аталады. 
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Егер 
2 3 1mi i i, , , μ μ μ

−
…  күйлері мен 1 2 1k , , , m= … −  үшін 

1ki ik k( , t )μ δ μ
+
=  болатын 1 2 1mt , t , , t −…  ауысулары бар болса, μi1

 күйінен 
μim

 күйі қолжетімді. 6.36-суретте көрсетілген күй 6.37-суретте 
көрсетілген күйден тікелей қолжетімді, себебі ол t

1
 ауысуының 

орындалуы нəтижесінде алынады.
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6.36-сурет                  6.37-сурет
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6.38-суретте берілген Петри күйі 6.39-суретте берілген Петри 
күйінен қолжетімді, себебі ол бірінші  t

1
 ауысуының, содан кейін 

барып t
4
 ауысуының орындалуы нəтижесінде алынады.
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6.38-сурет                                                    6.39-сурет

Егер кез келген μ  күйінен жəне кез кел-
ген t ауысуы үшін μ  күйінен қолжетімді  

'μ   күйі бар болса, онда 'μ  күйіндегі  t 
ауысуы  рұқсат етілген болып саналады 
да,  Петри желісі жанды немесе белсенді 
деп аталады. Олай болса, ағымдағы күйге 
тəуелсіз кез келген берілген ауысу орында-
латындай ағымдағы күйдің басынан бас-
тап орындалатын орындау реті бар болып 

саналады. 6.40-суретте берілген желі жанды деп аталады. 

6.40-сурет.
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Тұйықталған Петри желісінің анықтамаларының бірі – 
белсенді емес жансыз желі. Егер Петри желісі осы күйде болатын 
болса, онда бір немесе одан артық ауысулар орындалмай қалуы 
мүмкін. Бұл күйді жекеленген тұйықтық деп аталық. Бір де 
бір ауысу орындалмайтын күй жағдайын Петри желісі тұйыққа 
тірелген  деп айталық. Олай болса, барлық t ауысулары үшін 

( , t )δ μ  орындалмайтын μ күйі бар. 
Мысал. Екі процессор бірігіп екі ресурсты қолданатын 

жағдайды қарастырайық, мысалы олардың екеуінің əрбірі 
бір уақытта қолданылмайтындай принтер мен жадыны 
қарастырайық. Егер бір процессор принтерге, ал екіншісі жадыға 
қолжетімділікке ие болса, онда екеуі де тапсырманы аяқтай ал-
майды. Олар, сонымен қатар, қолданып отырған ресурстарын да 
босата алмайды, сондықтан жүйе тұйыққа тіреледі. Бұл жағдай 
6.41-суретте көрсетілген.

6.41-сурет

Петри желісінде файлды бірлесіп қолдану кезіндегі тағы да бір 
мəселе – бірлесіп келісу мəселесі. Екі адамның бірдей ақпаратқа 
бір уақытқа сұранысы орынсыз. Сондай бір адамның ақпаратты 
оқып, екінші бір адам соны өзгертуі де мүмкін емес. Бұл мəселе 
екі жақты келісу жолымен шешіледі. Бір адам ақпаратпен жұмыс 
істеп отырғанда екінші адам үшін қолжетімділік орнатылмай-
ды. Осындай жағдай 6.42-суретте келтірілген. с позициясындағы 
жалғыз белгінің орыны алмаспағанша 
басқа субъектісінің қолжетімділігіне 
кедергі болады.

Егер əрбір позицияда бір белгіден 
артық белгі болмаса, онда Петри желісі 
қауіпсіз деп аталады. Петри желісі 
қауіпсіз болған жағдайда əрбір по- 6.42-сурет



192

зицияда бір белгі ғана болады немесе мүлдем белгі болмайды, 
сондықтан да белгіні позицияға орналастыру бинарлы операция 
болып табылады. Бақылау модельдерінің көпшілігіне қауіпсіз 
Петри желісі қажет болады, белгінің бар болуы үрдістің ағымын 
береді, ал оның жоқтығы – оның тоқтатылуының белгісі. 

Егер əрбір позициядағы белгі саны қандай да 
бір k бүтін санынан артпаса, онда Петри желісі шек-
телген  деп аталады. Шектелген Петри желісі толып 
кету мəселесін бақылау мүмкіндігін береді. Қауіпсіз 
Петри желісі шектелген болып саналады. 6.43-су-
ретте берілген Петри желісі шектелмеген. 

Петридің кейбір желілерінде позицияның 
сыйымдылығына шектеулер жинақталады жəне олар 
белгі санының шарты бойынша осы сыйымдылықтан 
асып кете алмайды.

Егер барлық позициялардағы 
белгілердің жалпы саны əрқашан 
тұрақты болса, онда Петри 
желісі консервативті деп ата-
лады. Бұл жағдайда əрбір 
ауысудың кірісіндегі белгі саны 
шығысындағы белгі санына тең. 
Егер белгілер ресурстарды си-
паттайтын болса, онда Петри 
желісі басқа ешқандай ресурс 
жасалынбайтындығына жəне 

жойылмайтындығына кепілдік береді. Консервативті Петри 
желісі шектелген екендігі көрініп тұр. 6.44-суретте көрсетілген 
Петри желісі консервативті. 

Жаттығулар
1. 6.45-суретте бейнеленген желі үшін:
а) b, c жəне d төбелерінде ағын сақтауды 

тексеру
б) val(f) ағын мəнін анықтау
в) C(S, T) мəнін табу, мұндағы S={a, b, c, d}
г) C(S, T) мəнін табу, мұндағы S={a, b, е}
д) C(S, T) мəнін табу, мұндағы S={a, b, d}

6.43-сурет

6.44-сурет

�

�

�

�

b c

za

d e

(3, 3)

(1, 1) (4, 2)

(3, 3)

(5, 4)

(3, 3)

(2, 1)
(4, 2)

6.45-сурет
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2. 6.46-суретте көрсетілген желі үшін:
а) b, d жəне е төбелерінде ағын сақтауды 

тексеру
б) val(f) ағын мəнін анықтау
в) C(S, T) мəнін табу, мұндағы S={a, b, c, d}
г) C(S, T) мəнін табу, мұндағы S={a, b, d, е}
д) C(S, T) мəнін табу, мұндағы S={a, b, d}

3. 6.47-суретте берілген желіге ағын 
сақтайтын орын қалайтындай етіп ағын қосу.

4. 6.48-суретте берілген желіге ағын 
сақтайтын орын қалайтындай етіп ағын қосу.

5. 6.49-суретте бейнеленген желінің максималды ағынын табу.
6. 6.50-суретте бейнеленген желінің максималды ағынын табу.

6.49-сурет 6.50-сурет
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7. 6.51-суретте бейнеленген желінің максималды ағынын табу.
8. 6.52-суретте бейнеленген желінің максималды ағынын табу.

6.51-сурет 6.52-сурет
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9. 5 жаттығудағы желі ағыны үшін минималды қиманы табу.
10. 6 жаттығудағы желі ағыны үшін минималды қиманы табу.
11. 7 жаттығудағы желі ағыны үшін минималды қима-

қиындыны табу.

6.46-сурет

6.47-сурет

6.48-сурет
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12. 8 жаттығудағы желі ағыны үшін минималды қима-
қиындыны табу.

13. Төменде келтірілгендерінің қайсысы Петри желілері
а) қауіпсіз Петри желісі
б) Консервативті Петри желісі
в) шектелген Петри желісі
г) əрбір күйге қолжетімді Петри желісі
д) белсенді Петри желісі
е) ағымдағы барлық ауысулары рұқсат етілген Петри желісі
ж) ағымдағы күйден қолжетімді кейбір күйлері рұқсат етілген 

ауысулары бар  Петри желісі

(iv)

t1

t2

t3

( )iii

t2

t1

t3

t4

(v)

t1

t2

t3
t4

(vi)

t3

t1

t2

t4

(vii)

t3

t1

t2

t4

(i)

t3

t1

t3

(ii)

t3

t1

t3

14. Петри желілерінен (13-жаттығу):
а) Петри желісінің барлық мүмкін күйлері
б) t

1
 ауысуын орындағаннан кейінгі күйі

в) t
1 
жəне  t

2
 ауысуларын ретті орындаудан кейінгі күйі

г) кез-келген тұйыққа тірелген күй
д) кез-келген жекеленген тұйыққа тірелген күйді анықтаңыз
15. Екі ауысу рұқсат етілген, бірақ олардың бірін орындау 

екіншісін блокка түсіретіндей Петри желісінің мысалын құрыңыз.
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16. Қауіпсіз, бірақ белсенді емес Петри желісін құрыңыз.
17. 4 шектеуімен Петри желісін құрыңыз.
18. Консервативті, бірақ шектелмеген Петри желісінің мыса-

лын құрыңыз. 
19. Консервативті, бірақ кауіпсіз емес Петри желісінің мыса-

лын құрыңыз.
20. 2.41-суретте берілген желіге баламалы, бірақ  тұйыққа 

тірелмеген Петри желісін құрыңыз.
21. Консервативті Петри желісі тұйыққа тірелген болуы 

мүмкін бе?
22. Бастапқы күйден қолжетімсіз күйге ие Петри желісінің 

мысалын құрыңыз.
23. Тұйыққа тірелмеген, бірақ жекеленген тұйыққа тірелген 

Петри желісін құрыңыз.
24. Түстеніп отырған философтар мəселелесі төмендегідей:
Бес философ түстену жəне ой бөлісу үшін дастархан басына 

жиналды. Кез келген берілген уақыт аралығында олар бір нəрсе 
істеуі мүмкін. Философтар қытай тағамын жегелі отыр, сондықтан 
олардың əрқайсысына 2 таяқшадан керек. Философтар ой бөлісіп 
отырғанда таяқшалар қажет емес. Екі адамның арасында бір 
таяқшадан қойылған, яғни барлығы 5 таяқша. Егер барлық фило-
софтар бір мезгілде оң жақтарындағы таяқшаны қолдарына алатын 
болса, ешқайсысы да ас іше алмай қалады. Осы есепті модельдейтін, 
тұйыққа тірелмеген Петри желісін құрыңыз, яғни философтар ас 
іше бастағанда олардың екі жағында да таяқшалар болатын болсын.

Жауаптары:
1. а) 

Төбелер Кіріс ағын Қабырға Шығыс ағын Қабырға
B 2

1
(а, b)
(e, b)

3 (b, c)

C 3 (b, c) 2
1

(c,z)
(c, d)

D 3
1

(a,d)
(c, d)

4 (d,e)

б) 5
в) 10
г) 10
д) 11
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9. {a}
11. {a,d}
13. (i)(a),(б),(в);
      (іі)(б),(в),(е);
      (ііі)(а),(в),(г),(е),(ж);
      (іv)(а),(б),(в),(г),(д),(е),(ж);
      (v) (а),(в),(г),(е),(ж);
      (vi)(б),(в),(г),(д),(е),(ж);
      (vіі)(а),(б),(в),(г),(д),(е),(ж);

�� 
��9

9�

9�

�	=

15.

21. ия
23.

9�
9�

��=

9�
9�
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��=

17.

19.
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6.3. Есептердің негізгі типтері мен оларды шешу əдістері

• Желілік модель – барлық операциялардың логикалық бай-
ланысын білдіретін тізбектер (жұмыстар) мен түйіндерден (оқиға) 
тұратын жұмыс кешенін орындау жоспарының графикалық 
бейнесі. Желілік модельдеу негізінде граф түрінде бейнелен-
ген жоспарланған жұмыс кешенінің бейнесі жатыр. Берілген 
нүктелерден (түйіндерден) жəне оларды қосатын түзулерден 
тұратын сызба граф-сызба деп аталады. Екі шекті төбелерінің 
қайсысы бастапқы жəне қайсысы ақырғы болып табылатындығын 
анықтайтын қабырғаларының (доғаларының) бағыты көрсетілген 
графты бағытталған граф деп атаймыз. Мұндай желілерді зерт-
теу графтар теориясының əдістерімен түсіндіріледі. Графтар тео-
риясында байланысқан қабырғалар ретін біріктіруші-жол түсінігі 
қолданылады. Егер бастапқы төбе мен ақырғы төбе сəйкес келсе, 
онда мұндай жол контурды құрайды. Желілік график - бұл кон-
турсыз бағытталған граф. Желілік модельдеуде екі негізгі эле-
мент бар, олар  жұмыс жəне оқиға. 
• Жұмыс – бұл ресурстар шығынын талап ететін белсенді 

үдеріс немесе белгіленген нəтижеге қол жеткізетін қалыпты 
(күтуші) үдеріс. 
• Тіркелген жұмыс – бұл уақыт пен ресурстар шығынын та-

лап етпейтін жұмыстар (оқиғалар) нəтижесінің арасындағы бай-
ланыс.
• Оқиға – бұл бір немесе бірнеше алдыңғы жұмыстарды 

орындау нəтижесі (аралық немесе шекті).
• Жол – бұл жұмыстар мен оқиғалардың кез-келген үздіксіз 

реттілігі (тізбегі).
• Сыншыл жол – бұл қоры жоқ жəне кешеннің қиын 

жұмыстарынан тұратын жол. Сыншыл жолда орналасқан 
жұмыстар сыншыл деп аталады. Қалған барлық жұмыстар сын-
шыл емес (қиын емес) болып табылады жəне барлық жұмыстар 
кешенінің жалпы ұзақтығына əсер етпестен олардың орындалу 
мерзімін жылжытуға болатын уақыт қорына ие. 

Желілік модельдерді құру кезінде келесі ережелерді есте 
сақтаған дұрыс:

1.  Желі сол жақтан оңға қарай бейнеленеді жəне барлық 
оқиғалар үлкен реттік нөмірмен нөмірленіп алдыңғысының оң 
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жағында бейнеледі. Жұмысты бейнелейтін сызық бағыты да сол-
дан оңға қарай орналасады, бұл жағдайда əрбір жұмыс оқиғадан 
кіші нөмірмен шығып, үлкен нөмірмен кіруі керек.

2. Екі көршілес оқиға бір жұмыспен ғана біріге алады. Па-
раллель жұмыстарды бейнелеу үшін аралық оқиға мен бекітілген 
жұмыс енгізіледі (3.1-сурет).

3. Желіде тұйықтық болмауы керек, яғни бір де бір жұмыс 
шықпайтын аралық оқиғалар болмауы тиіс (3.2-сурет).

-

, 0

3.1-сурет                                              3.2-сурет

4. Желіде кем дегенде бір жұмыс кезікпейтін аралық оқиғалар 
болмауы керек (3.3-сурет). 

5. Желіде байланысқан жұмыстардан тұратын, бекітілген 
тізбекті құрайтын тұйық контур болмауы керек (3.4-сурет).  
Оқиғаларды дұрыс нөмірлеу келесі жолмен жүргізіледі: оқиға 
нөмері бастапқы оқиғадан басталынып, ол 1-мен нөмірленеді. 
1-нші бастапқы оқиғадан шығатын барлық жұмыстар сызылып, 
желіде қалғандарынан ешбір жұмыс кірмейтін оқиға табылады. 
Бұл оқиғаға 2-нші нөмір беріледі. Енді 2-нші оқиғадан шығатын 
оқиғалар сызылып, желіде қалғандарынан ешбір жұмыс кірмейтін 
оқиға табылады. Бұл оқиғаға 3-нші нөмір беріледі. Осылай 
ақырғы оқиғаға дейін жалғасады. Желілік графтың нөмірлену 
мысалы 3.5-суретте келтірілген. 

3.5-сурет
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Жұмыстың орындалу ұзақтығы жүзеге асатын нормативтер 
немесе мамандардың эксперттік бағалауы негізінде орнатылады. 
Бірінші жағдайда уақытша бағалау детерминдірілген (бір мəнді), 
екінші жағдайда - стохастикалық (ықтималдық). 

Мысал ретінде тұрғындар сұранысына қажетті жаңа 
тұрмыстық құрылғыны жасау программасын қарастырайық. 
Қажетті ақпараттар 3.1-кестеде келтірілген. 

Кестеде берілген ақпараттар негізінде жоғарыда аталған 
талапқа сай желілік график құрамыз (3.6-сурет). 

6.4. Желілік графиктің уақытша параметрлерін есептеу

Желілік графиктің негізгі уақытша параметрі сыншыл жолдың 
ұзақтығы болып табылады. 

Сыншыл жолды есептеу екі кезеңді құрайды. Біріншісі тура 
ауысу деп аталады. Есептеу бастапқы оқиғадан басталып, ақырғы 
оқиғаға жеткенше жалғасады. Əрбір оқиғаға оның ерте мерзімін 
беретін  бір сан анықталады. Кері ауысу деп аталатын екінші 
кезеңде керісінше ақырғы оқиғадан бастап бастапқы оқиғаға жет-
кенге дейін жалғасады. Əрбір оқиға үшін оның орындалуының 
кеш мерзімі де орнатылады.

Тура ауысуды қарастырайық:
3.1-кесте

Операциялар Жұмыстың атауы
Тура 

қатысушы 
операциялар

Ұзақтығы, 
апта

А, Б

Құрылғының техникалық 
құжаттары (ТҚ) мен 
оның электронды бөлігін 
жасау

- А - 3, Б - 2

А, Г
Құрылғының 
технологиялық құжаты 
мен құрылғыны жасау

А, Б В - 2, Г - 2

Д ТҚ-ды құрылғыға беру А 3

Е Құрылғыны дайындау В 7

Ж
Құрылғының электронды 
бөлімін жасау

Д, Г 3
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З, К
Құрылғыны жəне 
электронды бөлігін 
тасымалдауға ТҚ жасау

Г, В З - 5, К - 2

И
Құрылғыны жинақтау 
жəне  сынау

Е, Ж 6

3.6-сурет

e
it  –  і-ден шығатын барлық операциялардың басталуының 

ерте уақыты. Егер і=0 болса, онда 0 0et = ;
e
jt – j-ге кіретін барлық операциялардың басталуының ерте 

уақыты. Онда, 
e e
j i i ijt max ( t t )= + , барлық (і, j) үшін,

мұндағы ijt  –  (і, j) операциясының ұзақтығы;

1 0 0 1 0 2 2e e
,t ( t t ) ;= = + =+

 
2 0 0 2 0 3 3e e

,t ( t t ) ;= = + =+

3 1 2 2 2 3 3 6e
i , t max ( , ) ;== + + =  

4 2 3 3 2 6 0 6e
i ,t max ( , ) ;== + + =  

5 3 4 3 6 6 7 13e
i , t max ( , ) ;== + + =  

6 3 4 5 6 2 6 5 13 6 19e
i , , t max ( , , ) ;== + + + =  

Тура  ауысу аяқталды, енді кері ауысуды бастайық:
k
it  – і-ден шығатын барлық операциялардың аяқталуының кеш 

уақыты. Егер і=n болса, мұндағы n-аяқталатын оқиға, онда k e
n nt t=   

жəне кері ауысудың басталатын нүктесі.
Онда, 

k k
j j j i , jt min ( t t )= − , барлық (і, j) үшін,
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6 6 0 1 19k e
,t ( t t ) ;=+=

5 6 5 6 19 6 13e k
,t ( t t ) ;= − = − =

4 5 6 19 5 13 7 6k
j ,t min ( , ) ;== − − =  

3 4 5 6 19 2 13 3 6 0 6k
j , , t min ( , , ) ;== − − − =  

2 3 4 6 3 6 2 3k
j , t min ( , ) ;== − − =

 

1 3 3 1 6 2 4k k
,t t t ;= − = − =

 

0 1 2 3 3 4 2 0k
j ,t min ( , )== − − = .

Тура жəне кері ауысулардың есептеу нəтижелерін қолдана 
отырып сыншыл жолдың операцияларын анықтауға болады. Егер 
(i, j) операциясы төмендегі шартты қанағаттандырса, онда ол 
сыншыл жолға жатады:

e k
i it t ,=
e k
j jt t ,=  

e e k k
j i j j ijt t t t t .− = − =  

Қарастырылып отырған мысалда сыншыл жол (0,2), (2,3), 
(3,4), (4,5), (5,6) операцияларынан тұрады. 

Операциялар тағы да екі мерзіммен  байланысады:
k
ijt  – жұмыс басталуының кеш мерзімі. Бұл берілген жұмыс 

басының  мүмкін жағдайларының ішіндегі ең кеш мерзімі (мак-
сималды) болып табылады:

k k
ij j ijt t t= − .

e
ijt  – жұмыс аяқталуының ерте мерзімі. Жұмыстың берілген 

ұзақтығының ішіндегі ең мүмкін жағдайлардың ішіндегі ең ертесі 
(минималды) болып табылады:

e e
ij i ijt t t= + .

Сонымен қатар, уақыт қорының 2 түрін қарастырады: толық 
қор (rm) жəне еркін қор (re).

Уақыттың толық қоры сыншыл жолға қатысты барлық 
жұмыстарының ұзақтығының қосындысын білдіреді. Ол опе-
рация орындалуының максималды уақыт аралығы мен оның 
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ұзақтығының (tij) арасындағы айырмашылықты қамтиды жəне 
төмендегідей анықталады:

k e
ij it t− .

Уақыттың еркін қоры – барлық оқиғалар ерте аяқталады деген 
шарт негізінде жұмыс уақытын арттыру немесе жұмыстың баста-
луын кешіктірудің максималды уақыты:

reij 
e e
j i ijt t t= − − .

Сыншыл емес операциялардың уақыт қоры мен сыншыл жол-
ды есептеу нəтижесі төмендегі кестеде көрсетілген. Сыншыл 
операциялар нөлдік толық уақыт қорына ие болатындығын жəне 
мұндай жағдайда еркін уақыт қоры да 0-ге тең болатындығын ай-
тып кету керек. 

6.5. Желілік графты құру жəне ресурстарды анықтау

Желілік модельдеуде орындалатын есептеулердің ақырғы 
нəтижесі желілік график (жоспар) болып табылады. 

Желілік графикті құру кезінде ресурстарды есепке алу ке-
рек, себебі жұмыс күшімен, құрылғымен, ресурстардың басқа да 
түрімен байланысты бір уақытта орындалатын кейбір ресурстар-
ды кейде есепке алу мүмкін болмай қалады. Осындай жағдайларда 
уақыттың толық қоры бағаланып жатады. 

Толық уақыт қорынан тыс сыншыл емес операцияларды жыл-
жыта отырып ресурстарда максималды қажеттілікті төмендетуге 
болады. Ресурстарға қойылатын шектеулер болмаған жағдайда 
уақыттың толық қоры жұмыс программаларының жүзеге асуы 
уақыт аралығында ресурстардағы тепе-теңдікті сақтау мақсатында 
да қолданыла береді. Бұл жұмысты толық немесе толық емес 
тұрақты жұмыс күшімен орындау мүмкіндігін білдіреді.

(i,j) жұмысы
tij

ұзақтығы
Ерте Кеш

толық қор 
(r

T
)

еркін қор 
(r

e
)

(0,1) 2 0 2 2 4 2 0

(0,2) 3 0 3 0 3 0k 0
(1,3) 2 2 4 4 6 2 2
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(2,3) 3 3 6 3 6 0k 0

(2,4) 2 3 5 4 6 1 1

(3,4) 0 6 6 6 6 0k 0

(3,5) 3 6 9 10 13 4 4

(3,6) 2 6 8 17 19 11 11

(4,5) 7 6 13 6 13 0k 0

(4,6) 5 6 11 14 19 8 8

(5,6) 6 13 19 3 19 0k 0

Ескерту: k - сыншыл операциялар.
3.7-суретте жоғарыда қарастырылған мысалдың графигі 

келтірілген. 

3.7-сурет

Мерзімді таңдау барысында толық жəне еркін қорлардың рөлі 
екі ереже бойынша түсіндіріледі:

1) Егер толық қор еркін қорға тең болса, онда сыншыл емес 
операциялардың күнтізбелік мерзімдерін ерте бастау мен кеш 
аяқтау арасындағы кез-келген нүктеден таңдап алуға болады;

2) Егер еркін қор толық қордан аз болса, онда сыншыл емес 
операцияның басталу мерзімін оның басталуының ерте мерзіміне 
қатысты еркін қор мəнінен асып кетпейтіндей етіп жылжытуына 
болады.

Жоғарыда келтірілген мысалды 2 ереже (0,1) операциясына 
қолданылған, ал қалған барлық операциялар мерзімі 1 ереже бо-
йынша таңдалынады. 
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3.2-кестеде түрлі операцияларға қолданылатын жұмыс 
күшінің қорлары келтірілген. 

3.8-суретте сыншыл емес операциялардың ерте мерзімдерін 
күнтізбелік мерзім ретінде анықтау шарты бойынша жұмыс 
күшінің қажеттілігі көрсетілген, ал 3.9-суретте ең кеш мерзімдерді 
таңдаудағы жұмыс күшінің қажеттіліктері көрсетілген.

3.8-сурет

Үзік сызықтармен барлық жұмыстарды минималды 
мүмкін мерзімде орындау қажет болған жағдайдағы сыншыл 
операциялардың қажеттіліктері бейнеленген. 

Ресурстарды теңдей қолдану есебінің (ресурстардағы макси-
малды қажеттілікті минимизациялау) тиімді шешімі  3.10-суретте 
көрсетілген, жұмыстың орындалуының толық графигі 3.11-су-
ретте келтірілген. 

3.9-сурет
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3.10-сурет

3.11-сурет

3.12-сурет                                                      3.13-сурет

3.12-суретте операция құнының сол операция ұзақтығына 
сызықтық тəуелділігі көрсетілген. 

B B( D , C ) - нүктесі операцияны орындаудың қалыпты режимі-
не сəйкес келеді (мұндағы BD  – операцияның ұзақтығы, ал 
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BC  – оның құны). Ресурстарды қолдану интенсивтілігін, одан 
кейін операция құнын арттыру арқылы операция ұзақтығын 
кемітуге болады. 

Алайда, операцияның минималды ұзақтылығы деген шек-
теу бар. Осы шектеуге сəйкес келетін нүктенің (максималды 
интенсивті режим нүктесі) ресурстарды қолдану интенсивтілігін 
ары қарай арттыру операцияның ұзақтығын қысқартпастан 
шығындарды арттыруға алып келеді. Бұл шектеу 3.12-суретте А 
нүктесі (DA,CA) координаттары арқылы берілген.

«Шығындар - ұзақтығы» сызықтық тəуелділігі қолданылуы 
ыңғайлы болғандықтан қабылданады, себебі оны қалыпты жəне 
максималды интенсивті режимнің екі нүктесінің, яғни А жəне 
В-ның кез келген операциясымен анықтауға болады. 

«Шығындар - ұзақтығы» сызықтық емес тəуелділігі есептеуді 
қиындатады. Сондықтан кейде операциялар бөлікке бөліп 
қарастырылғанда сызықтық емес тəуелділікті бөліктік-сызықтау 
(3.13-сурет) арқылы аппроксимирлеуге болады. 

Қалыпты режим нүктесінен максималды интенсивті ре-
жим нүктесіне ауысқан кезде бұл бөліктердің көлбеулері өседі. 
Егер бұл шарт орындалмаса, онда аппроксимацияның ешқандай 
мағынасы жоқ. 

«Шығындар - ұзақтығы» тəуелділігі анықталып, желінің 
барлық операциясы қалыпты ұзақтыққа ие болады. Ары қарай осы 
жұмыстың ұзақтығына сəйкес желінің барлық операцияларының 
шығындары есептелінеді. Келесі кезеңде жұмыстың ұзақтығын 
қысқарту мүмкіндігі қарастырылады. Бұл мүмкіндікке қол 
жеткізу қандай да бір сыншыл жолды (тек қана сыншыл жол) 
қысқарту есебімен жүзеге асады. 

Өнімді шығаруда жобаның тартымтылығын негіздеу
Фирмалардың  құрылыс бойынша жобаларды қаржыландыруы 

мен бəсекеге қабілетті өнімді жасау көп жағдайда инвестицияны 
қажет етеді.   Инвестицияны қайтару мерзімін негіздеу бөлігінде 
жобаға желілік модельдер тиімділігінің материалдарын қосу жо-
баны тартымды етеді жəне инвестордан оң шешім алуына себеп 
болады. 

Мысал. Кəсіпорын қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында 
бəсекеге қабілетті өнім (балмұздақ) шығаруды қолға алды. 
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Осы өнімді шығару үшін цехты қайта жабдықтау үшін келесі 
əрекеттерді орындау керек:

1) қайта жабдықтаудың техникалық бөлігін дайындау (30 күн);
2) жаңа құрылғыға тапсырыс беру жəне қабылдау (60 күн);
3) жаңа электр құрылғысына тапсырыс беру жəне қабылдау 

(50 күн);
4) ескі құрылғыны қайта монтаждап, жаңа құрылғыны орнату 

(90 күн);
5) ескі электр құрылғысын қайта монтаждап, жаңа электр 

құрылғысын орнату (80 күн);
6) қызметкерлерді қайта оқыту (30 күн);
7) балмұздақты өндіру құрылғысын сынақтан өткізу жəне іске 

қосу (20 күн).
Жаңа өнім енгізілгеннен кейін, бір ауысым 20 т балмұздақ 

өндіреді. 1 т өнімнен түсетін пайда 1 ауысымға 500 мың теңгені 
құрайды. Цехты қайта жабдықтау үшін жаңа құрылғыларға 
жұмсалған 2 млн  теңге (1,5 млн теңге жаңа құрылғы алуға, 0,5 
млн ескі құрылғыны қайта түзету мен орнатуға) банктен жылына 
20%-дық өсіммен алынған. Қалыпты жəне максималды режимде 
жұмыс істеу шығындары 3.3-кестеде көрсетілген.

Банкке несиенің қанша уақыттан кейін қайтарылатындығын 
анықтау қажет.

3.3-кесте

Жұмыс
Қалыпты режим Максималды режим

Ұзақтығы, 
күн

Шығындар, 
мың тг

Ұзақтығы, 
күн

Шығындар, 
мың тг

1 30 20 25 30
2 60 40 45 60
3 50 30 40 40
4 90 70 70 100
5 80 60 65 70
6 30 25 20 25
7 20 20 17 25

Барлығы 360 265 282 350

Шешімі. 1. Жаңа жол бойынша жұмыс жасау графигін 
құрайық:

0 71 2 3 4 5 6
30 50 9060 80 30 20
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Қайта жабдықтау үшін 30+60+50+90+80+30+20=360 күн 
қажет.

2.  Бірнеше жұмыстарды параллель орындау арқылы графикті 
жақсартуға болады (3.14-сурет):

Бұл графикте төмендегі жұмыстар 
белгіленген:

0,1-техникалық тапсырманы да-
йындау;

1,2-жаңа құрылғығыға тапсырыс беру жəне жеткізу;
1,3-жаңа электр құрылғысына тапсырыс беру жəне жеткізу;
2,4-жаңа құрылғыны орнату;
3,4-жаңа электр құрылғысын орнату;
4,5-цехты сынақтан өткізіп, іске қосу;
График бойынша (0,1), (1,2), (2,4), (4,5) жолдары 200 күн; 

(0,1), (1,3), (3,4), (4,5) жолдары 180 күн; (0,1), (1,4), (4,5) жолдары 
80 күндік ұзақтыққа ие.

Графиктің сыншыл жолын (0,1), (1,2), (2,4), (4,5) жол-
дарында орналасқан жұмыстар құрайды, жұмыс ұзақтығы 
30+60+90+20=200 күн.

График 360-200=160 күнге қысқарды. 
Енді балмұздақ шығарыла бастағаннан бастап банкке кредитті 

қанша уақыттан кейін қайтара алатындығын есептелік. 
Өндіріс жұмыс бастаған 200 күннен кейін 1,5 млн тенгені 

жаңа құрылғы алуға (есептің шарты бойынша) жəне 265 мыңды 
құрылғыларды орнатуға жəне тапсыруға (3.3 кестенің қалыпты 
режимдегі «Шығындар» бөліміне қараңыз) жұмсайды. Өндірісте 
қалатыны 2 млн - 1,5 млн - 265 мың = 235 мың.

Кəсіпорынның пайда таба бастаған уақыттан бастап кредит 
өзгерісінің графигін құрайық (3.15-сурет). 

3.15-сурет

0 1

2

3

4 5
30

50

9060

80

30 20
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Уақытқа тəуелді кредит өзгерісінің графигін құру үшін теңдеу 
құрамыз.  Банктен жылдық 20%-дық өсіммен алынған кредит-
ке 360 күн өткеннен кейін кəсіпорын қарызы 2,4 млн теңгені 
құрайды. Сондықтан да бұл түзудің екі нүктесі белгілі: А(0, 2000), 
В(360, 2400). 

Екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі бойынша:

( ) ( )A A

B A B A )

y y x x

( y y ) ( x x

− −
=

− −
 ,

( ) ( )2000 0

2400 2000 360 0

y x

( ) ( )

− −
=

− −
 .

Теңдеуді шеше отырып, төмендегіні аламыз:

                                       10x – 9y + 1800 = 0                                     (3.1)

Кəсіпорын пайдасының теңдеуін табамыз. Кəсіпорында 
жұмыс басталғаннан кейінгі 200 күнде кредиттен 235 мың теңге 
қалған болатын. Кəсіпорын жұмыс бастаған 100 күннен кейін 

0,5 (мың теңге)*20(т)*100(күн)=1 млн теңге 

пайда табады, оның қолында қолма-қол 1 млн + 235 мың =1,235 
млн болады.

Олай болса, пайда теңдеуін табуға арналған екі нүктеміз бола-
ды: C(200, 235), D(300, 1235). Онда:

( ) ( )
)( ) (

C C

D C D C

y y x x
y y x x
− −

=
− −

 ,

( ) ( )235 200

1235 235 300 200

y x

( ) ( )

− −
=

− −
 ,

                                    10x-y-1765=0.                                      (3.2)

(3.1) жəне (3.2) теңдеулерін сəйкес шеше отырып, кредитті 
банкке қайтару уақытын табуға болады:

10 9 18000 0

10 1765 0

x y

x y

⎧ − + =⎪⎪⎨⎪ − − =⎪⎩
14–1127
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Осы жерден 2471 423 6 424y , x ,  = = ≈  күн.
3.  Жұмыстарды орындау графигі кейбір жұмыстардың макси-

малды интенсивті режимде орындалу есебінен сығылуы мүмкін.
«Шығындар - ұзақтығы» қисықтар көлбеуін əрбір операция 

үшін есептейік. Есептеу нəтижесі 3.4-кестеде көрсетілген. 
Қисық көлбеуін есепке ала отырып, (0,1), (2,4), (3,4), (4,5) 

операцияларын сығып, 3.16-суретте келтірілген желілік графикті 
аламыз.

3.4 кесте
Операциялар Көлбеу
0,1 2
1, 2 1, 3
1, 3 1
2, 4 1, 5
3, 4  0, 7
1, 4 1
4, 5 1, 7

3.16-сурет

Жаңа график екі сыншыл жолға ие: ұзақтығы 157 күнге тең 
(0,1), (1,2), (2,4), (4,5) жəне (0,1), (1,3), (3,4), (4,5) жолдары.

Осылайша, сыншыл жол 200 күннен 157 күнге дейін қысқарды, 
бұл кəсіпорын балмұздақ өндіруді 157 күннен кейін бастайды 
дегенді білдіреді. 

Кəсіпорын сыншыл жолды «сыққаны» үшін қанша 
төлейтіндігін анықтайық (3.3-кестеге қараңыз):

   (0,1): 30-20=10 мың теңге;
   (1,2): 60-40=20 мың теңге;
   (2,4): 100-70=30 мың теңге;
   (3,4): 70-60=10 мың теңге;
   (4,5): 25-20=5 мың теңге.
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Сонымен (0,1), (1,2), (2,4), (3,4), (4,5) жолдарының жұмысын 
«сығу» кəсіпорынға 

10+20+30+10+5=75 мың теңгеге түседі.

Уақытқа тəуелді кредит өзгерісінің графигі сол күйінде қалады 
(3.15-суретке қараңыз). Оны төмендегі теңдеу анықтайды:

10 9 18000 0x y− + =

Пайда теңдеуін анықтайық. Кəсіпорында жұмыс бастаған 157 
күннен кейін кредиттен қалған сома

2000-1500-265-75=160 мың теңгені құрайды.

Өнімді шығарған 100 күннен кейін кəсіпорынға

20 (мың теңге) * 0,5 (мың теңге) / 100 (күн) = 1 млн теңге пайда 
түседі.

Оның қолында 

1 млн +160=1,160 млн теңге қолма қол ақша болады.

Пайда теңдеуін табу үшін екі нүктеміз бар:

С`(157, 160) жəне D`(257, 1,160).

Екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуі бойынша 

' '

' ' ' '

c c

D c D c

y y x x

y y x x

− −
=

− −

160 157

1160 160 257 157

y x− −
=

− −                              

                                        10 1410 0x y− − =                                   (3.3)

(3.1) жəне (3.3) теңдеулерінің сəйкес шеше отырып, кредиттің 
банкке қайтарылатын уақытын анықтаймыз:

10 9 18000 0

10 1410 0

x y

x y

⎧ − + =⎪⎪⎨⎪ − − =⎪⎩
2426 383 6 384y , x ,  = = ≈  күн.
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Олай болса, 384 күннен кейін кəсіпорын банкке кредитін 
қайтара алады. Алдыңғы жағдаймен салыстырғанда кəсіпорын 
кредитті 424-384 =40 күнге ерте қайтарады.

Қалыпты режимдегі жұмыс кезінде сыншыл жол 200 күнді 
құрайды, жұмыс құны 265 мың теңгені құрайды. 

Сыншыл жол 157 күнге дейін қысқартылып, жұмыстың ми-
нималды құны максималды режимде 265+75 =340 мың теңгені 
құрайды. 

6.6. Желіні минимизациялау

Желіні минимизациялау есебі желінің барлық түйіндерін 
байланыстыратын қабырғаларды жəне минималды қосынды 
ұзындығын табуды құрайды (3.17-сурет). 

1, 2, 3 түйіндерін қосатын қабырғаларда 
ұзындықтары көрсетілген. 3 түйін 1, 2 
түйіндерімен байланысқан жəне минималды 
ұзындығы 4+6 =10 құрайды. Егер 1 жəне 2 
түйіндерін байланыстырсақ, онда цикл пайда 
болады да, алынған желі минималды болмай-
ды. Минималды желіде циклдардың болмауы 

«минималды ағаш - тірек» деген атқа ие. 

Шешу алгоритмі
Кез-келген түйіннен бастап сол түйінді желінің жақын 

түйінмен байланыстырайық.
Байланысқан екі түйін байланысқан жиынды, ал қалғандары 

байланыспаған жиынды құрайды. Ары қарай, байланыспаған 
жиынды байланысқан жиынның кез келгеніне жақын түйін жиы-
нынан таңдайық. Байланысқан жəне байланыспаған жиынды 
түзетіп, үдерісті байланысқан жиынға желінің барлық түйіндері 
сəйкес келмегенінше жалғастыра береміз.

Бірдей жойылған түйін кездескен жағдайда оның кез келгенін 
таңдаймыз, ол «минималды ағаш-тірек» бірдей еместігін 
(альтернативті) көрсетеді.  

Мысал. Телевизиялық фирма 5 жаңа құрылыс аудандарына 
қызмет көрсету мақсатында кабельдік желі жасауды жоспарла-
ды (3.18-сурет) 1 түйін – телевизиялық орталық. Екі түйіннің 

3.17-сурет
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арасында қабырғаның жоқтығы екі түйінді байланыстыруға 
көп шығын кететіндігін немесе байланыс мүмкін еместігін 
білдіреді.

Осы жаңа құрылыс аудандарын кабельмен байланыстырудың 
ең қысқа ұзындығын анықтау қажет. 

Шешімі: Кабельдің минималды ұзындығы: 1+3+4+3+575 = 
16 (3.19-сурет). 

1

2

4

3

5

6

5

1

9

10
57

3

4

8

3

3.18-сурет                                                    3.19-сурет

Мысал. 20-суретте қабылдау бекетінің жағасында орналасқан 
ашық теңізге газ жеткізу мақсатында 9 баптауды байланыстыра-
тын коммуникация ұзындықтары көрсетілген.

1-ұңғыма жағаға ең жақын орналасқандықтан, ол газ 
тартқызуға қажетті құрылғылармен қамтамасыз етілген.

Барлық ұңғымаларды қабылдау бекетімен байланыстыра-
тын жəне құбырдың минималды ұзындығынан тұратын құбыр 
өткізгіштік желіні құру.
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3.20-сурет
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3.21-сурет

Шешімі: Құбырдың минималды ұзындығы: 
5+6+4+3+7+5+6+5=41 (3.21-сурет).

Ең қысқа жолды табу
Есеп бастапқы түйіннен ақырғы түйінге дейін қысқа жолды 

құрайтын бір-бірімен транспорттық желіде байланысқан жолды 
табу болып табылады. 

Белгілеулерді енгізелік:
dij -желідегі  i жəне j арасындағы  арақашықтық.
Uj -i жəне j түйіндері арасындағы  ең қысқа арақашықтық,

U
1 
= 0 .
Uj- ді есептеуге арналған формула:

{ }

  
  

� �  
  

 

j i i i ij

і діњ алдыњѓы т‰йініне
дейінгі ќысќа жол
аѓымдаѓы jт‰йіні мен min U d
алдыњѓы і т‰йінініњ
ара сындаѓы араќашыќтыќ

U min

⎧ ⎫−⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪+⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪= +⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪−⎪

=

⎪⎩ ⎭  

Uj-дан j түйініне дейінгі қысқа жолды формула бойынша есеп-
теу үшін алдымен і түйінінің əрбір алдыңғы түйіндерінің j мен 
байланысқан түйіндер арасындағы қысқа жолдар анықталуы тиіс. 
Ақырғы түйіннің Uj анықталғанша үдеріс жалғаса береді.

1 мен 7 түйіндерінің арасындағы қысқа жолды анықтау қажет 
(3.22-сурет).
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Шешімі: Минималды арақашықтықты есептеп алайық.

1 0U =  

2 12 0 2 2U d+ = + =  
3 13 0 4 4U d+ = + =  

{ } { }4 1 14 2 24 3 34 0 10 2 11 4 3 7U min U d ;U d ;U d min ; ;= + + + = + + + =  
{ } { }5 2 25 4 45 2 5 7 8 7U min U d ;U d min ;= + + = + + =  
{ } { }6 3 36 4 46 4 1 7 7 5U min U d ;U d min ;= + + = + + =  
{ } { }7 5 57 6 67 7 6 5 9 13U min U d ;U d min ;= + + = + + =  
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3.22-сурет

1 мен 7 түйіндерінің арасындағы минималды арақашықтық 
13-ке тең, ал сəйкес бағыт 1 - 2 - 5 - 7.

Автокөлік паркін ауыстыру есебі
Автокөліктерді жалға беретін 

фирма автокөлік паркін келесі 
5 жылда алмастыруды жоспар-
лайды. Автокөлікті алмастырмас 
бұрын ол көлік кем дегенде 1 жыл 
қызмет көрсету керек. 3.23-сурет-
те автокөліктерді алмастыру құны 
(шартты бірлік) қолданылған жылдарына сəйкес көрсетілген.

Аз шығын жұмсап автокөліктерді алмастыру жоспарын 
анықтау керек.

Шешімі: Минималды арақашықтықты тауып алайық:
1 0U =  
2 12 0 4 4U d+ = + =  

{ } { }3 1 13 2 23 0 5 4 4 4 3 5 4U  min U d ;U d min , ; , ,= + + = + + =  
{ }

{ }
4 1 14 2 24 3 34

0 9 8 4 6 2 4 4 8 9 8

U min U d ;U d ;U d

min , ; , ; , ,

= + + + =

= + + + =  

�
�%
� �� 
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�
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3.23-сурет
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= + + + + =  
Қысқа жол 1-2-5 жəне құны 12,1 шартты бірлік. Бұл əрбір екі 

жыл сайын автокөліктер ауысып тұрады жəне 5 жылдан кейін ал-
мастырылады дегенді білдіреді.

Жаттығулар
1. Жұмыстарды орындау графигі мен 3.5-кестеде келтірілген 

ақпараттар бойынша уақытша параметрлерді есептеу керек.
3.5-кесте

Жұмыс мазмұны Белгіленуі Алдыңғы 
жұмыс

Ұзақтығы, 
күн

Смета құру а
1

10

Құрылғыға тапсырыс беру жəне 
жеткізу

а
2

а
1

15

Кадрларды бөлу а
3

а
1

5

Құрылғыларды орнату а
4

а
2

20

Кадрларды даярлау а
5

а
3

9

Сауда залын безендіру а
6

а
4

8

Тауарларды қойып шығу а
7

а
5

7

Бағаларға тапсырыс беру жəне 
қабылдау

а
8

а
5

5

Формаға тапсырыс беру жəне 
қабылдау

а
9

а
5

6

Тауарларды қойып шығу а
10

а
6
, а

7
3

Бағаларды толтыру а
11

а
8

4

Бас репетиция а
12

а
9
,а

10
, а

11
2

2. 3.6-кестеде берілген ақпараттар бойынша жұмыстар 
графигін құрыңыз, сыншыл жолды анықтап, қалыпты режимдегі 
жұмыс құнын анықтаңыз, сондай-ақ максималды режимде 
жұмыстың минималды құны мен сыншыл жолын анықтаңыз.

3.6-кесте

Операция

Жұмыстардың қалыпты 
режимі

Жұмыстардың максималды 
режимі

Ұзақтығы, 
күн

Құны, ақшалай 
бірлік

Ұзақтығы, 
күн

Құны, ақшалай 
бірлік

1, 2 4 80 2 150
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1, 3 2 50 1 70
1, 4 3 60 2 80
2, 4 2 60 1 70
2, 6 6 100 3 160
3, 4 2 40 1 60
3, 5 3 70 2 90
4, 6 4 90 2 170
5, 6 4 80 2 160

3. 3.7-кестеде берілген ақпараттар бойынша жұмыстар 
графигін құрыңыз, сыншыл жолды анықтап, қалыпты режимдегі 
жұмыс құнын анықтаңыз, сондай-ақ максималды режимде 
жұмыстың минималды құны мен сыншыл жолын анықтаңыз.

3.7-кесте

Операция

ij

Жұмыстардың қалыпты 
режимі

Жұмыстардың максималды 
режимі

Ұзақтығы, 
күн

Құны, 
ақшалай бірлік

Ұзақтығы, 
күн

Құны, ақшалай 
бірлік

1, 2 5 110 4 130
1, 3 3 70 2 90
1, 4 2 50 1 60
2, 5 3 60 2 80
2, 6 4 80 2 110
3, 6 2 60 1 70
4, 7 6 110 4 150
5, 7 3 70 2 80
6, 7 5 100 2 150

4. Фирма қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында  өзі 
өндіретін М400 маркалы цементке сұранысты арттырып, 
қажеттілік нарығын кеңейту қажет деп жоспарлады. Фирма 
цементті арнайы қорапшада сатуды дұрыс деп есептейды. Цехты 
қайта жабдықтау үшін арнайы қорапша өндіретін құрылғыны ор-
нату қажет. Ол үшін төмендегілерді орындаймыз:

1) цехты қайта жабдықтауға дайындық жəне  жұмысты бастау 
(20 күн);

2) қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шара дайындау (25 күн);
3) кадрларды таңдау (10 күн);
4) қажетті құрылғыға тапсырыс беру жəне қабылдау (30 күн);
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5) электр құрылғысына тапсырыс беру жəне қабылдау (40 
күн);

6) құрылғыны орнату (50 күн);
7) электроқұрылғыны орнату (45 күн);
8) кадрларды оқыту (15 күн);
9) цехты сынақтан өткізу жəне іске қосу.

Қорапшаны жасауда жаңа цехтың жұмыс өнімділігі бір ауы-
сымды жұмыс режимінде 1000 қапты құрайды. 1 қап құны 
- 25 теңге тұрады, қорапша сатылымы бір ауысым үшін 25 
мың теңгені құрайды. Фирма үшін таза пайда 50 мың теңгені 
құрайды. Құрылғыларды сатып алу мен цехты қайта жабдықтауға 
жұмсалған 5,5 млн теңге банктен жылына 30% пайыздық өсіммен 
алынған. Оның 5 млн теңгесі жаңа құрылғыға жəне 500 мыңы 
оларды орнатуға кетеді.

Жұмысты орындауға жұмсалатын шығындар мен олардың 
қалыпты жəне максималды режимдегі олардың ұзақтығы 3.8-су-
ретте келтірілген.

3.8-кесте 

Жұмыс

Жұмыстардың қалыпты 
режимі

Жұмыстардың максималды 
режимі

Ұзақтығы, 
күн

Шығындар, 
мың теңге

Ұзақтығы, 
күн

Шығындар, 
теңге

1 20 20 18 26
2 25 30 20 37
3 10 5 9 7
4 30 60 23 64
5 40 65 32 78
6 50 90 43 100
7 45 80 41 85
8 15 5 9 10
9 25 50 21 57

Жұмыстардың орындалу графигін құрып, қалыпты жұмыс 
режимінде цехты қайта жабдықтау жұмыстарының құны мен 
сыншыл жолды анықтаңыз. 

Жұмыстарды «сығуды» орындап, фирма банктен алған 
қарызын қанша уақытта қайтаратындығын жəне жұмыстың ми-
нималды қосынды құнын анықтаңыз.
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5. Автокөлік кəсіпорынына А жəне В қалаларының 
аралығындағы жаңа бағытты меңгеруі керек. 3.24-суретте А мен 
В арасындағы түрлі бағыттар берілген. Арақашықтықтар (сан-
мен, километр арқылы) сызықтармен берілген. 

А-дан В-ға баратын автобустың ең қысқа бағытын анықтаңыз. 

�

��
��
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3.24-сурет

6. Өрт сөндіру қызметіне сарайдан (А пункті) мұнай өндіретін 
зауытқа дейін (В пункті) 3.25-суретте келтірілген ақпарат  бойын-
ша қысқа жолды анықтаңыз. 

3.25-сурет

7. Құрылыс фирмасына құрылыс жүргізілетін 9 объектіге су 
өткізгіш құбырларын орнату қажет.  Қабырғалардағы сандар - 
құбыр ұзындықтары метрмен берілген. 1 түйін - су өткізгіш трас-
сасына қосылған (3.26-сурет). Екі түйін арасында қабырғаның 
болмауы объектілердің байланысының мүмкін еместігін білдіреді. 

Бір түйіннің құрылыс объектілерімен байланысын жəне ми-
нималды құбырөткізгіш ұзындығын анықтаңыз.
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3.26-сурет

8. Бейне жəне дыбыс таспаларын жалға беретін фирма олар-
ды 5 жыл сайын алмастыруды жоспарлайды. Таспалар партия-

сы 1 жылдан кем емес уақыт 
аралығында ауыстырыла ал-
майды. 3.27-суретте таспалар-
ды ауыстыру құны (теңгемен) 
берілген. Фирмаға минимал-
ды шығын келтіретін таспа-
ларды алмастыру жоспарын 
анықтаңыз. 

Жауаптары:
1. Сыншыл жол а

0
-а

1
-а

2
-а

4
-а

6
-а

10
-а

12
 - 58 күнге тең.

2. Қалыпты жұмыс режимінде 2 сыншыл бар: 1-2-6 жəне 1-2-
4-6, жолдың ұзақтығы 10 күн, жұмыс құны 630 ақша бірлік.

Максималды жұмыс режимінде 5 сыншыл жол бар: 1-2-6, 1-2-
4-6, 1-4-6, 1-3-4-6, 1-3-5-6, жолдың ұзындығы 7 күн, жүмыстың 
минималды құны 770 ақша лай бірлік.

3.27-сурет
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3. Қалыпты жұмыс режимінде 1 сыншыл жол бар: 1-2-6-7, жол 
ұзақтығы 14 күн, жұмыс құны 700 ақшалай бірлік.

Максималды жұмыс режимінде 3 сыншыл жол бар: 1-2-6-7, 
1-2-5-7, 1-4-7 жол ұзақтығы 8 күн, жұмыстың минималды құны 
820 ақшалай бірлік.

Кəсіпорын ақшаны банкке 208 күннен кейін қайтара алады. 

4. Қалыпты жұмыс режимінде 1 сыншыл жол бар: 0-1-3-5-6, 
жол ұзақтығы 130 күн, жұмыс құны 450 млн теңге.

Максималды жұмыс режимінде 2 сыншыл жол бар: 0-1-2-5-
6, 0-1-3-5-6, жол ұзақтығы 112 күн, жұмыстың минималды құны 
438,8 ақшалай бірлік.
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5. Қысқа жол А-1-3-4-В ұзындығы 120.
6. Қысқа жол А-2-5-9-В ұзындығы 10.
7. Минималды ұзындық 1800 м.
8. Таспалар 1 жылдан кейін алмастырылып, 5 жылдан кейін 

мүлдем қолданыстан алынып тасталынады.
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7. ГРАФТАР ТЕОРИЯСЫН ПРОГРАММАЛАУДА ҚОЛДАНУ

7.1. Программаларды талдау жəне тестілеу. 

Программа сипаттамаларын есептеу
Программаны құрастыруда немесе ретке келтіруде граф-

тар теориясының есептеріне əкелетін немесе шешу үшін сол 
тəрізді есептерді негіз ретінде қолданатын есептер туындайды. 
Мұндай есептерге ең алдымен программада басқару ағынын 
талдау есептері, программаны тестілеу жəне дұрыстығын тексе-
ру есептері, күрделілігін бағалау жəне орындалу уақыты тəрізді 
есептер жатады. Бұл есептер мен графтар теориясының есептері 
арасындағы байланыс кестеде көрсетілген. 

Басқару графтарындағы і-деңгейінің жолдары жəне про-
грамманы орындау уақытын бағалау.  і-деңгейінің жолда-
ры оператордың кірістірілу тереңдігін көрсетеді; кірістірілу 
деңгейі терең болған сайын операторға жету қиын болады, ен-
деше оның жұмысын тексеру де қиын болады. 0 деңгейінің 
жолы s t−  - жолы; 1 деңгейінің жолы қарапайым жол немесе 0 
дең гейі жолының төбелерінде басталатын немесе аяқталатын 
кон тур. Осыған ұқсас, t деңгейінің жолы қарапайым жол неме-
се өзінен кіші деңгей жолының  төбелерінде басталып немесе 
аяқталады жəне оның ешбір төбесі немесе доғасы кіші деңгей 
жолында жатпайды. 

Жүйелік программалау есебі Графтар теориясының сəйкес 
есебі

Программаны оңтайландыру, 
соның ішінде үзіндіні ерекшелеу 
(құрылымдау) жəне декомпозиция

Доминаторларды іздеу

Бикомопоненттерді санау

Контурларды санау

Аралықтарды санау

Гамактарды санау

Сызықты компоненттерді санау

Кірістірілген аймақтарды іздеу

Кірістірілген контурларды іздеу

Графты аралықта көрсету
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Программаның дұрыстығын тексеру Транзиттік жəне кері транзиттік 
тұйықталуды іздеу

Төбелер жиынтығына қатысты 
тұйықталуды іздеу

Жолдарды санау

Контурларды санау
Ағындық талдау барысында 
операторларды өңдеу ретін анықтау

Төбелерді нөмірлеу

Төбелердің ұзақ бірізділігін құру
Программаны тестілеу Төбелердің жолдармен 

толтырылуын іздеу

Доғалардың жолдармен 
толтырылуын іздеу

Қажетті жолдардың жолдармен 
толтырылуын іздеу

Қосымша шектеулер бар болғанда 
ең қысқа жолды іздеу

Іргелі циклдер жиынын іздеу

Циклдік санды іздеу 

Мысал ретінде программадағы басқарушы графтың 
і-деңгейінің толық тізімін көрсетуге болады.

Д
əр

еж
ес

і

Жолдары 

0
1

2
3

[ ]1 16 [ a, d ]v v b,μ =  

[ ]3 3 [ c,e, f ,v v u,w]μ =  

[ ]3 3 [ c,e,g ,h, j,v ]v u,wμ =
 

[ ]3 3 [ c,e,g ,h,k ,m, ]v vv u,μ =

[ ]8 7 [ n, p,q,r ,v ]v s,tμ =
 

жоқ

Орындалу уақытын бағалау үшін программаның марк граф-
моделін қарастырайық. Граф-модельдің əрбір v төбесі, сəйкес 
оператордың орындалу уақытын беретін ³τ  параметрімен 
байланысқан. Программаның орындалу уақыты, граф-модель 
параметрлерімен жəне оның құрылымымен анықталатын 
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кездейсоқ шама. Сондықтан бағалауды есептеу, s-тен t-ға өтетін 
барлық мүмкін жолдарды генерациялауға келтіріледі. дəрежелі 
жол түсінігін енгізейік. Қарапайым s – t - жолы 0 дəрежесінің жолы 
болып табылады. Нөлдік дəрежелі жолмен ортақ төбелері немесе 
доғалары бар қарапайым контурлар бірінші дəреженің s – t - жо-
лын құрайды. Кез келген дəреженің жолы дəл осылай анықталады. 
Осындай əрбір жолмен кездейсоқ шама (оның адасқан нүктемен 
өту уақыты) байланысады. Жолдар жиынының көптігіне 
қарамастан, шағын программа үшін күтілетін адасу уақытын жəне 
кездейсоқ шаманың үлестірілуін анықтауға болады. Егер опера-
торды орындау уақыты жəне кездейсоқ шама бар болса, жартылай 
марк моделімен жұмыс істеп отырған боламыз. Мұндай програм-
маны орындау уақытының дисперсиясын жəне орташа мəнін есеп-
теу процедурасы, доғалары (сонымен қатар ілмектері)   тізбектей 
жəне параллель байланысқан граф бөліктерін, q доғасына (орта-
ша мəні μ жəне доға үшін уақыттың G2дисперсиясы бар) түсудің 
сəйкес рекурентті есептелген ықтималдығы бар жаңа фрагмент-
термен ауыстыруға əкелуге мүмкін.  Соңғы қадамда екі төбеден 
жəне оларды біріктіретін бір доғадан тұратын граф жəне оның 
ізделініп отырған сипаттамаларын беретін μ жəне G2 параметрлері 
алынады. Есептеудің бұл тəсілін марк моделіне де қолдануға бо-
лады, егер барлық G2=0, μ- операторларды орындау уақытының 
бекітілген мəніне тең етіп орнатса.  

Басқарушы графтарға қолданылатын операциялар. 
s

1
 кіріс жəне t

1 шығысы бар G=(X
1
,U

1 
), жəне s

2
 кіріс жəне  t2 

шығысы бар G
2
=(X

2
,U

1 
),  графтардың байланысы s кіріс жəне 

t шығысы бар G=(X,U)=G
1
∪G

2
 , басқарушы граф деп аталады, 

оның 1 2X X X= ∪ , 1 2U U U= ∪ , ал s кіріс жəне  t шығысы s
1 

жəне s
2
 кірістеріне, сəйкесінше t

1 
жəне t

2 шығыстарға тепе-тең. 
Лемма 1.  Кез келген екі G

1
 жəне G

2
 басқарушы графтары үшін 

1 2 2 1G G G G=∪ ∪  

Лемма 2. Кез келген G басқарушы графы үшін 

G G G=∪  

Лемма 3. Кез келген G
1
, G

2
 жəне G

3 
басқарушы графтары үшін  

1 2 3 1 2 3( G G ) G G ( G G )= ∪ ∪∪∪  

G , G графының s – t  - жолының жиыны болсын. 
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Лемма 4. Кез келген G
1
, G

2
 жəне G

3
 басқарушы графтары үшін 

3 1 2G G G= ∪  -ден 3 1 2G G G⊇ ∪  шығады. 
Лемма 5. Кез келген G басқарушы графы үшін n бар жəне 

мұндай басқарушы графтар 1, , nG G…  жəне 

1 2 nG ( ( G G ) ) G= … … ∪∪ ∪  

Сонымен қатар, кез келген  1 2 nG ( ( G G ) ) G= … … ∪∪ ∪  үшін 

1 2 nG ( ( G G ) ) G= … … ∪∪ ∪  (6.1) теңдігі орынды.

(дербес жағдайда 1 2 nG ( ( G G ) ) G= … … ∪∪ ∪   )

Дəлелдеу. G ( X ,U )=  басқарушы графының s кірісі жəне  
1,...,�j jкq q  шығыстары бар болсын. Əр 1 nl [ j : j ]∈  үшін қарапайым 

басқарушы графын келесідей анықтайық: l l l lG ( X ,U ,s,q )= , s кірісі 
жəне  lq   шығысы бар екенін білдіреді жəне lq   төбесіне жетерлік 
G графы төбелерінің жиыны Xl бар, ал 1 1U {( x,y ) U x, y X }= ∈ ∈ . 
Көрініп тұрғандай ( )( )1 2 kG G G G… … =∪ ∪∪ .

l
1
,..., 1i  l [ : n ]∈  болсын. 

( )( ) 11 2 ii
l ll l lG G G G G… … ⊆ …∪ ∪∪ ∪ ∪ кірістіруі бар екенін 

көрсету жеткілікті, себебі кері кірістіру 4 леммадан шығады. 

1 1 1 1 1G ( X ,U ,s ,t )=  жəне 2 2 2 2 2G ( X ,U ,s ,t )=  басқарушы граф-
тардың 1 2G G⋅  композициясы, 1 2 1 2X X X , U U U ,= =∪ ∪   1 2s s , t t= = ,
ал t1 

шығысы s1 
кірісімен теңдестірілген G ( X ,U ,s,t )=  басқарушы 

графы деп аталады. 
Лемма 6.  Кез келген G1, G2, G3 басқарушы графтар үшін келесі 

теңдіктер дұрыс:

а) ( ( )1 2 3 1 2 3G G ) G G G G ;=� � � �  

ə) ( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 1 3G G G G G G G ;=� � �∪ ∪  

б) ( ) ( )1 2 3 1 3 2 3G G G G G ( G G )=∪ ∪� � � .

Лемма 7.  3 1 2G G G⊇ �  -ден кез келген G1, G2, G3 басқарушы 
графтар үшін 3 1 2G G G⊇ �   шығады.

Енді енгізілген операцияларды орнына басқарушы графтар 
(қарапайым түрде бұл e

0
 жəне e

1
 графтары) қойылатын 1 2t , t ,...,  

формальді параметрлері бар синтезделетін граф (граф-операция) 
түрінде көрсетейік (7.1в,г-сурет). 

15–1127
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7.1-сурет.

t
1
 параметрінің орнына кейбір басқарушы графты қойғанда 

одан бастапқы жəне соңғы төбелер өшіріледі; егер қойылатын 
басқарушы граф e

0
-ге изоморфты болса, t

1 
жоғалады. Бірігу (7.1 

а-сурет) жəне композиция (7.1 б-сурет) операциялары барлық 
мүмкін операцияларды қамтымайды. Келесі төрт операциялар 
еселі болып табылады:

- while-do типті 1 1I ( t ) итерациясы (7.2 а-сурет);
- repeat-until 2 2I ( t ) итерациясы (7.2 б-сурет);
- for-while-do 3 1 2I ( t , t ) итерациясы (7.2 в-сурет);
- 4 1  1nI ( t ,...,t ),n≥  итерациясы (7.2 г-сурет).
Біріктіру, композиция жəне I

1
–I

4
 төрт түрлі итерация 

операцияларының бірімен синтезделетін графтар, құрылымданған 
басқарушы графтардың төрт класының біріне сəйкес келеді. 

Басқарушы графтарды эквивалентті өзгерту. Басқарушы 
графтарды өзгертудің бірнеше əдісі бар, онда бастапқы граф, 
программаның эквивалентті берілгеніне функционалды 
басқарушы графқа айналады. Ұсынылып отырған өзгертулерді 
сипаттауда сипатта да, иллюстрация да тек графтың өзгертілетін 
бөлігіне ғана қатысты болады. Əсіресе бұл  əрпімен белгіленген 
төбеге қатысты. Оған тек суретте бейнеленгеннен басқа ешбір 
доға кірмейді жəне одан ешбір доға шықпайды деп ұйғарамыз. 

7.2-сурет.
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Т
1 
өзгерту: төбесін бөлшектеу. Q  - ГN жиынының кейбір ішкі 

жиыны, ÃQ⊆ ГN, Q≠∅ . Графтан N-нен Q-ға баратын барлық 
доғаларды өшіріп тастайық, жаңадан 1N  төбесін, 1( N , N )  доғасын 
жəне 1N -ден Q -ға баратын доғаны қосайық. N ГN∈  жағдайының 
жоққа шығарылмайтынын байқап отырмыз.  

7.3-суретте Q { N ,D,E }=  
 
мысалы келтірілген. 

7.3-сурет.

Т
2 

өзгерту: N төбесін бөлшектеу. I – Г – 1N  жиынының кейбір 
ішкі жиыны, 1�� ,�I Г N−⊆   I ≠∅  . Графтан I-ден N-ге баратын 
барлық доғаларды өшіріп тастайық, жаңадан N

1
 төбесін, 1( N , N )  

доғасын жəне I жиынының барлық төбелерінен N
1
-ге баратын 

доғаларды қосайық. 
 7.4-суретте I { A,B }=   мысалы келтірілген. 
Т

3 
өзгерту: N төбесін көбейту. 1�� ,� ,Г NI N I−⊂ ≠  I ≠∅   бол-

сын. I жиынынан N төбесіне баратын барлық доғаларды өшіріп 
тастайық, жаңадан N

1
 төбесін, (N,N) ілмегі бар болған жағдайда 

N-ді өшіре отырып ГN жиынының барлық төбелеріне жəне I жи-
ынынан əрбір төбесінен N

1
-ге баратын доғаларды қосайық.  Егер 

(N,N ) ілмегі бар болса, онда  (N
1
,N

1 
)ілмегін қосамыз. 

7.5-суретте I { A,B }= .

7.4-сурет

�

*

)

'

C�

�

*

)

'

C

C
E

7.5-сурет
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�

*

)

'

�

*

)

'
C C

7.6-сурет

Т
4 

өзгерту: (A,N) доғасын өшіру. Бұл өзгертуді тек (N,N) 
ілмегі жоқ болған жағдайда ғана жүзеге асыруға болады. (A,N) 
доғасын өшіріп, A төбесінен ГN жиынының барлық төбелеріне 
баратын доғаларды қосамыз. Егер болса, онда N төбесін жəне 
N-нен шығатын барлық доғаларды өшіреміз. 

Бұл өзгертудің сызбасы 7.6-суретте көрсетілген. 
Т

5 
өзгерту: N төбесін жою. Бұл өзгерту (N,N) ілмегі жоқ 

болған жағдайда ғана орындалады; ол N төбесіне ерікті кезек-
пен баратын доғаларға қолданылған Т

4 
өзгертуінің бірізділігі бо-

лып табылады. Ол N төбесіне кіретін жəне N төбесінен шығатын 
доғаларды жою,  N төбесін жою жəне Г – 1N  жиынының əрбір 
төбесінен N жиынының əрбір төбесіне баратын N төбесін жою 
болып табылады. 

Берілген өзгертудің сызбасы 7.7-суретте келтірілген. 

�

*

)

'

�

*

)

'
C

7.7-сурет

Ұсынылған өзгертулерден T
4
 жəне T

5
 өзгертулері графқа 

айтарлықтай өзгерістер енгізеді. Олардың қасиеттеріне толық 
тоқталайық. Төбе, тек онда ілмек жоқ болған жағдайда ғана 
өшірілетіндіктен, төбелерді өшіруді ілмек графы алынатындай 
етіп жүргізу қажет. Екі сұрақ туындайды: графтың төбелерін 
бірізді өшіру арқылы ілмек графын алу үшін, граф қандай қажетті 
жəне жеткілікті шартты қанағаттандыру қажет жəне төбелерді 
қандай ретпен өшіру керек?

Теорема 1. Егер бағытталған граф KLC-графы болса, онда 
оны ілмек графына айналдыруға болмайды. 
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Теореманың пайымдалуы айқын, себебі k-контурлы-байланыс 
графының анықтамасы бойынша соңғысында міндетті түрде 
ілмектен ерекше контур болады.   

Нəтижесінде G` графын бере отырып, N төбесі G графынан 
қауіпсіз өшірілуі мүмкін, тек сонда ғана ол T

5
 өзгертуі көмегімен 

өшірілуі мүмкін жəне G графында N-нен өзге  A төбесі табылады 
жəне G графындағы N-нен тұратын барлық қарапайым контурлар 
қасиеттері A-ға тиісті болады. 

N төбесін қауіпсіз өшірудің кейбір дербес жағдайларын 
келтірейік:

- егер N-нен тұратын контур болмаса;
- егер тек бір ғана қарапайым контурда N болса;
- егер N төбесінен тек бір ғана доға шықса (ілмектен ерекше);
- егер N төбесіне жалғыз доға кірсе. 
Енді аталған операцияны қолдана алмайтын граф алынғанша 

ерікті графта төбелерді ерікті кезекпен қауіпсіз өшіру жүзеге асы-
рылсын. 

Теорема 2. Егер G графы к-контурлы байланыс графы болып 
табылмаса жəне G` графы G графынан N төбелерді қауіпсіз өшіру 
арқылы алынса, онда G` графы ешбір k үшін k-контурлы байла-
ныс графы болып табылмайды. 

Теорема 3. Егер G графы ешбір k үшін k-контурлы байла-
ныс графы болып табылмаса жəне G графының бірде бір төбесі 
қауіпсіз өшірілмесе, онда G графы ілмек граф болып табылады. 

Теорема 4. Егер G графынан N
1
 төбесі өшірілсе жəне өшіру 

қауіпсіз болмаса, онда алынған G графы кейбір к үшін к-контурлы 
байланыс графы болып табылады.

Теоремалардың дəлелдеулері үлкен көлемді болуына байла-
нысты келтірмейміз. 

4 теоремадан сипатталған үрдіс үшін қауіпсіз өшіру, өшірудің 
ең кең класы екенін көруге болады. 

Контурлы дəреже түсінігі, төбелерді қауіпсіз өшіруді жаңаша 
анықтауға мүмкіндік береді. Қауіпсіз өшірудің бұл нұсқасын 
ендірілгеннен айыру үшін C-өшіру туралы айтылады; ал 
C-өшірумен қауіпсіз өшірілген төбені қауіпсіз деп атаймыз. 

G графынан N төбесін өшіру C-өшіру (қауіпсіз) деп аталады, 
егер G графында N төбесінен тұрмайтын минималды қиынды бар 
болса. 
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Теорема 5. Егер G` графы G графынан төбелерді C-өшіру ар-
қы  лы алынса, онда G G'k k= , мұндағы Gk  - G-дің контурлы дəрежесі. 

Теорема 6. Егер G` графы G графынан төбелерді қауіпсіз емес 
өшіру арқылы алынса, онда G' Gk k> .

Лемма пайымдаулары айқын. 
Лемма 8. Егер G графындағы минималды көлденең қимада 

графтың барлық төбелері болса, онда əрбір төбеде ілмек бар. 
Лемма 9. Егер графта төбені бірде бір C-өшіру мүмкін болма-

са, онда графтың əрбір төбесінде ілмек бар. 
7 теорема. Егер G-күшті байланысқан граф жəне G-дегі əрбір 

төбенің ілмегі болса, онда G графы T
4
 өзгерту доғаларды өшіру 

көмегімен n төбелері бар толық бағытталған графқа айналдыры-
лады. 

Егер u - G графындағы қарапайым контур доғасы жəне сол u 
доғасының төбесі қауіпсіз болса, онда G графындағы u доғасы 
қауіпсіз деп аталады. Егер өшірілетін доға қауіпсіз болса, онда 
доғаны өшіру, қауіпсіз өшіру болып табылады. 

Теорема 8.  Егер G` графы G графынан доғаны өшіру арқылы 
алынса, онда G' Gk k= .

Салдар. Егер G` графы G графынан G-дағы бірде-бір контур 
құрамында болмайтын доғаны C-өшіру арқылы алынса, онда 

G G'k k= .
Теорема 9. Егер G` графы G графынан G-дағы қарапайым 

контурға жататын, бірақ B төбесі қауіпсіз төбе болып табылмай-
тын (A,B) доғаны жою арқылы алынса, онда G' Gk k .>  

Программалардың цикломатикалық күрделілік өлшемі. 
Бағытталған графтың цикломатикалық санын, бастапқы 

бағытталған графтың барлық доғаларын қабырғалармен ауысты-
ру арқылы алынатын бағытталмаған графтың цикломатикалық 
саны ретінде анықтайық. 

Теорема 10. Күшті байланысқан графта цикломатикалық сан, 
сызықты тəуелсіз контурлар санына тең. 

Бұл теорема былай қолданылады. Программа өзінің s кірісі 
жəне t шығысы бар басқарушы графымен берілсін. Егер t-ні s 
доғамен байланыстырса, онда күшті байланысқан граф алы-
нады жəне демек 10 теорема бойынша сызықты тəуелсіз кон-
турлар санын анықтауға болады.  Бұл кез келген s  t−  жолын 
тəуелсіз контурлардың сызықты комбинациясы ретінде көрсетуге 
мүмкіндік береді. 
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Мысал. Белгілі бір программаның басқарушы графы 
7.8-суреттегідей болсын (штрихталған сызық – қосылған 
доға). Бұл графтың цикломатикалық саны 5, яғни графта бес 
тəуелсіз контур бар. Контурлар ретінде мысалы, [ ]1 4v ,v ,s, t ,s 
, [ ]1 4 1v ,v ,v , [ ]1 2v ,s v, ,s , [ ]2s, v ,t ,s , [ ]3 2s, v ,v ,t ,s  алуға болады. Сонда 
[ ]1 4 1 4 1 4 2 4 s,v ,v ,s,v ,v ,v ,v ,v ,v ,t  жолы [ ]1 4v ,s v, ,s +2[ ]1 4 1v ,v ,v +[ ]1 4s,v ,v ,t ,s    
сызықты комбинациясымен беріледі. 

Программаның күрделілігін цикло-
матикалық сан арқылы бағалаудың негізгі 
идеясы, v( G ) сызықты тəуелсіз жолдар санын 
өлшеу арқылы программаның күрделілігін 
анықтау болып табылады. 

Программаның цикломатикалық күрде-
лілігі деп v(G)= ( ) 2Gλ +   шамасы айтылады, 
мұндағы ( G )λ  – сəйкес басқарушы графтың 
цикломатикалық саны. 

Цикломатикалық күрделіліктің кейбір маңызды қасиеттерін 
көрсетейік:

1) 1v( G )≥ .
2) ( )v G , G  графындағы сызықты тəуелсіз жолдардың макси-

малды санына тең.
3) Программадағы операторлардың функционалды санын 

өзгерту, ( )v G -ді өзгертпейді. 
4) ( ) 1v G =  сонда тек қана сонда G графында жалғыз s  t−   

жолы болады.
5) Бір доғаны қосу ( )v G -ді бір бірлікке арттырады. 
6) ( )v G , программаның басқарушы графының логикалық 

құрылымына ғана тəуелді. 
Жалпы жағдайда программаның салыстырмалы циклома-

тикалық күрделілігі жəне олардың күрделілігін интуитивті сезіну 
арасында корреляция бар. Алайда, «құрылымданбаған» программа 
жақсы құрылымданған программа нұсқасымен салыстырылғанда, 
онда құрылымданбаған программа нұсқасының цикломатикалық 
күрделілігі, құрылымданғанға қарағанда кем екені анықталады. 

Цикломатикалық күрделілік, программаның жалпы 
күрделілігін өлшеудегі бір ғана компоненті болып табылады. Жақсы 
құрылымданған программа анағұрлым анық көрсетіледі, оны оқу 
да оңай, анағұрлым түсінікті жəне тексеру мен программаны ретке 
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келтіру де оңай болады. Басқа жағынан, цикломатикалық саны 10-
нан артық программа сенімсіздікті тудыртады. Цикломатикалық 
күрделілікті, программаны тура салыстыру үшін пайдалануда 
қауіпті екені анық, сол себепті оны жалпы мəліметтер алу үшін 
қолданылатын база ретінде қолдану қажет. 

Тестілеу – бұл бақылау мысалдарының жиыны, тест көмегімен 
программа дұрыстығын тексеру. 

Программаны тексеруші тест деп, ( ) �x, G ,y Yτ μ=< >� �  үштігі 
айтылады, мұндағы  �x X⊂�   – кіріс мəліметтер мəндерінің ішкі 
жиыны; ( G )μ  – x�  кіріс мəліметтеріне сəйкес келетін G басқарушы 
графындағы s t−  жолы, �y Y⊂�  – программаның y�  жолдарын өту 
барысында шығыс мəліметтері мəндерінің ішкі жиыны. 

Анықтамадан шығатыны, программаны толық тестілеу үшін 
барлық s t−  жолдарын тексеріп шығу қажет. Бірақ бұл тіпті 
шағын программа үшін мүмкін болмағандықтан, тестілеудің əр 
түрлі стратегиялары мүмкін. 

Қарапайым жағдайда тестілеу есебі программада жазылған 
операторлар санын тексеру болып табылады. Бұл басқарушы 
графта алдын ала жазылған төбелер жиынынан өтетін жол құруды 
талап етеді. Əрине, мұнда жай ғана жолды емес, ең қысқа жолды 
іздеу. Жалпы жағдайда əр төбеге w>0 салмағы салыстырылады. 
Тестілейтін жол үшін тестіленетін мəліметтерді іздеу оңай бола-
ды, егер онда тексеруге жатпайтын L төбелер жиынының төбелері 
аз болса. Бұл s t−  жолын үлкен салмақта іздеуге сай келеді, егер 
L төбелер жиынының төбелеріне теріс салмақ жазылса. Жал-
пы жағдайда барлық қажетті жолдарды, не барлық доғаларды, 
не басқарушы графтың барлық төбелерін жабатын тестіленетін 
жолдарды құру талап етіледі. Бұл есептер, графты жолдармен 
жабудың түрлі əдістерін құруға əкеледі. 

Цикломатикалық күрделілікке жəне əрқайсысы ешбір өзге 
жолға кірмейтін доғалардан тұратын s t−  жолының жиынын 
құруға негізделетін əдісті қарастырайық. P программасы жа-
зылып, оның v цикломатикалық күрделілігі есептеліп жəне 
тестілеуге арналған  n   жолдар саны анықталған деп ұйғарайық. 
Егер n v> , онда келесі шарттардың бірі орындалу қажет:

а) жолдардың көп саны тестілену қажет;
ə) программаның басқарушы графы v n−  күрделі графына 

ре дукциялануы мүмкін (яғни v n−  логикалық операторлары 
өшірілуі мүмкін);
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б) программаның кейбір бөліктері сызықты кодқа редукция-
лануы мүмкін.

Айтылғанға түсініктеме беретін бірнеше мысалдар келтірейік. 
v(G) цикломатикалық күрделілігі бар жəне ол 3-ке тең басқарушы 
граф бар болсын (7.9-сурет).  2n=  жəне тестіленетін жолдар 
ретінде [ ]1 3 5 s,v ,v ,v ,t   жəне [ ]2 3 4s, v ,v ,v ,t   алынсын делік. Мұнда тағы 
екі мүмкін болатын жолдар тексерілмейді, n v<  яғни ə) жағдайы 
іске асады жəне G графы операторды жою арқылы 1G  графына 
редуциялануы мүмкін (7.10-сурет). 
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                            7.9-сурет                                        7.10-сурет

G
1
 үшін v n=  теңдігі орын алады жəне G

1
 графының күрделілігі 

G графынан кем болатынын байқадық. Тəжірибеде бұл тəсіл, про-
граммалаушы өзінің басқарушы графтарын құжаттау жəне түрлі 
тестілеу жолдарын нақты көрсету үшін қажет болғанда пайда-
лы. Тестіленетін жолдар санын цикломатикалық күрделілікпен 
салыстырғанда, əдетте жаңа тестіленетін жолдар анықталады. v 
цикломатикалық күрделілігі тестілеуге жататын жолдардың мини-
малды санына тең деп қарастыруға болса да, тəжірибеде жолдар-
дың үлкен де, кіші де сандарын тестілеу əдістері қолданылады. 

Мысал ретінде тестіленетін жолдар саны цикломатикалық 
күрделіліктен аспайтын, бірақ келесілерге кепіл беретін тестілеуді 
келтірейік:

а) əр төбеден ең болмаса бір рет өту;
ə)  екі шығыс доғасы (логикалық оператор) бар төбенің əр 

шығыс доғасынан ең болмағанда бір рет өту.
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Тəжірибеде қолданылатын тəсілдер көбінесе программадағы 
ақпараттық байланысты ескереді жəне арнайы əдебиеттерде 
көрсетіледі. 

Бақылау нүктелері туралы есеп. Есеп, үлкен программаны 
ретке келтіруде жəне программаның ең аз нүктелер санын табуда 
туындайды. Графтар теориясында бұл есеп қуаттылығы жөнінен 
ең аз доғалар жиынын іздеумен сəйкес келеді. Нақты шешімді 
табу NP - толық мəселе болып табылады жəне оны шешудің 
тиімді алгоритмі белгісіз. Ең көп контурлар санына жататын 
доғалар жиынын табуда ең жақын шешімді қарастырайық. 

Кіріс: контурға кіретін доғаларды санаумен берілген бас-
қарушы графтың қарапайым контурлар жиыны.

Шығыс: барлық контурларды ажырататын K контурлар жиыны. 
басы

ijH  || h ||=   матрицасын құру, оның контур-доғалары:
 

1

0ij

,

,
 h

⎧⎪⎪=⎨⎪⎪⎩

егер ju  доғасы iC контурында  жатса;
кері жағдайда;

2. K жиынына H матирицасының тек бір ғана бірлігі бар жолға 
сай келетін доғаларды қосу;

Ескерту: осылайша K жиынына графтың барлық ілмектері 
қосылады ескерту соңы. 

3. H матрицасынан осы ілмектерге сəйкес келетін жолдар мен 
бағандарды өшіру;

4. H бос болмағанға дейін цикл
5. H-тан қарастырылатын жолдардағыдай 1 табылатын ең 

болмағанда бір баған табылатын барлық белсенді бағандарды 
өшіру;

6. K жиынына бірлігі көп бағанға сəйкес келетін ru  доғасын 
қосу;

7. H-тан r бағанындағы бірліктерге сəйкес келетін жолдарды 
жəне r бағанының өзін сызып тастау;

соңы
Алгоритм жергілікті оптимумды іздеу принципіне негізделген 

жəне оның жұмсалған еңбек сыйымдылығы O(cm)-ді құрайды, 
мұндағы c-контурлар саны, ал m-доғалар саны. 
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7.2. Есептеу үрдісін ұйымдастыруда графтар теориясының 
əдістерін қолдану. 

Компьютердің жедел жадысында программа блокта-
рын орналастыру: коммивояжер есебіне мəлімет. 1  nX ,...,X - 
программаның жеке блоктары болсын жəне pij – Xj блогының iX  
-ден кейін орындалу ықтималдығы болсын. Егер 1X  - бірінші блок, 
ал nX - соңғы болса, онда 1nip =  жəне 0njp = . Егер ijp || p || ауысу-
лар матрицасымен сипатталатын марк үрдісі эргодикалық болып 
табылса (ол үшін шекті үлестіру бар жəне ол үрдістің бастапқы 
күйіне тəуелді емес), онда 1 nN ,...,N  жеке блоктарын орындау 
жиілігі, орындау жиілігінің сомасы  1-ге тең болатындай етіп 
қалыпқа келтірілген NP N=  матрица теңдеуінің 1 nN ( N ,...,N )=  
шешімімен беріледі. iN   шамасы анықталған болсын. Енде-
ше, егер iτ  - iX  блогын орындау уақыты болса, онда барлық 

программаның күтілетін орындалу уақыты 
1

n

i i
i

  Nτ
=
∑  тең. Егер pij 

жəне iN  белгілі болса, онда тиімділеу есебін қарастыруға бола-
ды: программаны орындау барысында өндірілетін басқаруды 
жіберудің күтілетін санын азайту. Егер Xi блогы жадыда Xi-ден 
кейін жүрсе, онда басқаруды беру əрдайым Xi блогынан кейін Xj-
ден ерекше Xn блогы орындалған сайын қажет болады. Мұндай 
жіберулердің күтілетін саны ( )1ij  i ij c  N  p= −  тең. 

1ijx =  болсын, егер Xj жадыда тікелей Xi-ден кейін жүрсе 
жəне кері жағдайда 0ijx =  болады. 1nX  + − бастапқы мəліметтер 
кодынан жəне команда түрінде орындалмайтын кодтардан 
тұратын блок. Сонда барлық i үшін ci 1 1 0,n n ,ic+ += =  бар. Онда 
қарастырылып отырған есеп, ij|| x ||-циклдік орын ауыстырудың 

матрицасы болған шартта, 
1 1

1 1

n n

ij ij
i i

 c  x
+ +

= =
∑∑  басқаруды жіберуді 

орындау санын азайтуға əкеледі, ал бұл коммивояжер есебі бо-
лып табылады. Коммивояжер есебінің шешімі үшін тиімді алго-
ритмдер жоқ, ол NP - толық мəселе болып есептеледі. Сонымен 
қатар ол, көптеген есептер осыған əкелінетін мағынасында (по-
линомды уақытта), жұмсалған еңбекті зерттеуде эталонды болып 
табылады. 
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Компьютерге кіру барысында жадыда ортақ беттері бар кейбір 
есеп тер жиыны болу жағдайын қарастырайық. Жады беттерін жі-
беруді азайту үшін, осы есептердің өткізілу бірізділігін анық тау 
қажет. Шешімді табу үшін төбелері есептер болатын, ал екі төбесі 
жадының ортақ беттері бар есептеріне сай келетіндей қабырғамен 
байланысқан граф құрайық. Əрбір қабырғаға ортақ беттер санына
тəуелді салмақ салыстырылады. Сонда есепті активтендіру мə -
се лесі активтендіру графының тиімді каркасын іздеуге тұжы рым-
дайды. Бұл мəселенің ерекшелігі, əдетте каркас құны қабырға сал-
мағынан пайда болатын сызықты емес функция болып табылады. 

Арифметикалық өрнектерді есептеуде жадыны миними-
зациялау. Арифметикалық өрнектер əр төбесіне екіден артық 
емес доға кіретін түбір ұйымдастырылған ағаштармен бейнеленуі 
мүмкін. Бастапқы мəліметтер ағаштың ілмелі төбелеріне, ал 
аралық нəтижелер ішкі төбелерге сəйкес келеді. Əрбір ішкі 
төбе аргументтерге тиісті бинарлы операцияны бейнелейді. 
Аргументтерді алу реті қарапайым модельдерде ескерілмейді, ал 
күрделі модельдерде ол маңызды рөлде болуы мүмкін. 

Мысал. (( a b ) c* d ) / ( e* ( f g ))+ − −  арифметикалық өрне-
гін есептеу үрдісі 7.11-суретте көрсетілген ағашпен көрсетілген. 
Операциялардың мүмкін ретін таңдау – бұл ағашты топологиялық 
ретке келтіру, яғни егер v -дан v-ға доғасы бар болса, v төбесі v -ның 
алдында болатындай бірізділікте оның төбелерін кесіндінің бүтін 
санды нүктелерінде орналастыру. Бұл шарт, əрбір аралық нəтиже 
орындалғаннан бұрын есептелу керек талабына эквивалентті. 

1.11-сурет
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7.11-суретте көрсетілген ағаштың топологиялық ретке келтіру 
мысалы 7.12-суретте келтірілген. 
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7.12-сурет.

v төбесімен бейнеленген операцияны орындау сəтінде 
есептеудің «лезде суретке түсіріп алуын» жасадық деп ұйғарайық. 
v операциясында аргумент ретінде пайдаланбайтын шамалар жа-
дыда сақталу керектігі оңай көрінеді; 7.12-суретте бұл шамаларға 
v төбесінен өтетін доғалар сəйкес келеді. Егер сол доғалардың 
саны w(v)-ға тең болса, онда операцияны орындау сəтінде жадыда 
w+1-ден кем емес ұяшықтар, ал аралық нəтижелерді сақтау үшін 
v:w ұяшықтар жəне v операциясының нəтижесі үшін бір ұяшық 
қажет. Осылайша, тиімділеу есебі пайда болады: арифметикалық 
өрнекті есептеуді ұйымдастыру барысында жады ұяшықтарының 
санын азайту. Бұл есеп ені минималды ұйымдастырылған 
ағаштың салынуын құруға тұжырымдалады. 

Модульдер ағашын тиімді салу. Модульді программалау-
да есеп, бөлімдер деп аталатын өзара логикалық байланысқан 
қалған объектілер бағынатын анықтаушы объект болып табыла-
ды. Бөлімдер болып жеке трансляцияланған программаларды жи-
нау нəтижелері табылады. Осылайша есеп, ағаш формасындағы 
иерархиялық құрылым түрінде беріледі. Ағаш төбелері модулінің 
мəні – бөлімдер мен программалар, ал доғалар олардың өзара бай-
ланысын анықтайды. Арнайы басқарушы программа көмегімен 
бөлімдерді жедел жадыға жүктеу орындалады. Ақпаратты тиімді 
орналастыру – бұл компьютердің жедел жадысы анағұрлым 
үнемді жұмсалатын, есепте модульдердің жүру реті. 

Т-есептің иерархиялық құрылымын бейнелейтін ағаш бол-
сын, жəне əрбір u доғасына немесе u доғасының соңғы төбесі бо-
лып табылатын v төбесіне 0u vR ( R )≥  болатын салмақ тіркелсін. 
Бұдан басқа, ағаштың əрбір v төбесіне, төбенің қосымша салмағы 
деп аталатын 0vP ≥  қайсыбір сандық сипаттамасы жазылады. 
Мазмұнды көзқарастан vR  салмағы, v төбесінде орындалатын 
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операция нəтижелерін сақтауға қажетті жады көлемін білдіруі 
мүмкін, ал vP  қосымша салмағы – командаларды сақтауға қажетті 
жады көлемі немесе жұмыс аймағының қосымша бөлігінің 
көлемі. Иерархиялық ұйымдастырылған есепті шешуде жедел 
жадыны тиімді пайдалану мəселесі, өлшенген ұйымдастырылған 
ағаштың ені бойынша тиімді салынуын табуға тұжырымдалады. 

Арифметикалық амалдар үшін тиімді кодты генерация-
лау. Шексіз жадысы жəне N ортақ регистрлері бар машина бол-
сын жəне командалардың келесі типтері ұйғарылсын:

1. Жіберу: жады → регистр.
2. Жіберу: регистр → жады.
3. Операция: (регистр, жады) → регистр.
4. Операция: (регистр, регистр) → регистр.
Операция: (жады, регистр) → регистр командасы 

ұйғарылмағаны байқалып тұр. Бұл шектеу көптеген компьютер 
командаларының жүйесімен келіседі. 

Программа ретінде, жадының бөлінген ұяшықтарында 
сақталатын бастапқы мəліметтер үшін берілген айтылымды есеп-
теу операторларының бірізділігін есептейміз. Есептеулер құны 
ретінде есептеу үрдісін толық аяқтау үшін қажетті программалық 
қадамдар санын түсіну ыңғайлы. 

Қажетті регистрлердің минималды санын жəне операцияның 
тиімді бірізділігін анықтау үшін барлық операциялар коммутативті 
емес деп есептеп төбелерді белгілеуді пайдаланамыз. Белгілерді 
қоюды келесідей жүзеге асырамыз:

1. Егер v төбесі ілмелі жəне белгілі бір төбенің сол жақ ұрпағы 
болып табылса, онда ( ) 1l v =  деп пайымдаймыз; егер ол оң жақ 
ұрпақ болса, онда ( ) 0l v = . 

2. Егер v төбесінің 1l  жəне 2l  деп белгіленген ұрпақтары бол-
са, онда  1 2l l≠  болғанда ( ) 1 2maxl v { l ,l }= , ал 1 2l l l= =  болғанда  
( ) 1l v l= + . 

Алгоритмді сипаттауда төбе мəні жөнінде ол көрсететін ша-
маны (мəліметтер, аралық нəтиже) жəне төбені есептеуде, сол 
төбеге жазылған операцияны орындауды жобалап айтамыз. 

КІРІС: Белгіленген төбелердің көршілес тізімімен берілген 
ариф метикалық айтылым ұйымдастырылған ағашы; 1 Nb ,..b  регис-
трлері. 

ШЫҒЫС: Регистрлерді тиімді пайдаланумен айтылымды 
есептеу программасы. 
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басы
1. процедура T(v);
2. басы
3. егер 1l( v )=  онда 
4. егер v-ілмелі төбе онда
5.  v төбесінің мəнін mb  қолайлы регистріне ең кіші нөмермен 

жіберу;
ескерту бұл жағдайда v төбесі өз атасының сол жақ ұрпағы 

болып табылады ескерту соңы
6. əйтпесе T( ( v ));α  
7. əйтпесе егер min { l( ( v )), l( ( v ))} Nα β ≥  онда
ескерту сол жақ ұрпақтың идентификациясы үшін ( v )β  

белгілеуін, ал оң жақ ұрпақтың идентификациясы үшін ( v )α  
белгілеуін пайдаланамыз ескерту соңы

8. Т ( ( v ));β  
9. əйтпесе егер l( ( v ))  l( ( v ))α β≠  онда
10. басы
11. w:= үлкен белгілеулі v төбесінің ұрпағы; 
12. T(w)
13. соңы
14. əйтпесе T( ( v ));β  
15. егер  1l( v ) v= ∧  ілмелі төбе болмаса онда
16. басы
17. сол жақ ұрпақтың мəнін mb  регистрінен, ал оң жақ ұрпақтың 

мəнін жадыдан алып v төбесін есептеу;
18. v төбесінің мəнін mb   регистріне жіберу;
19. соңы
20. əйтпесе басы
21. T(  ( v ));α  
22. сол жақ ұрпақтың мəнін mb  регистрінен, ал оң жақ ұрпақтың 

мəнін 1mb +  регистрінен ала отырып v төбесіне сəйкес операцияны 
орындау;

ескерту бұл қадамда mb  жəне 1mb +  регистрлері қолжетімді 
ескерту соңы

23. егер l( v ) N v ≥ ∧ − өз атасының оң жақ ұрпағы болса онда
24. басы
25. v төбесінің мəнін жадыға жіберу;
26. mb   жəне 1mb +  регистрлерін босату;
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27. соңы
28. соңы
29. T(v) процедурасының соңы;
30. v:=T  ағашының түбірі;
соңы
Алгоритм екі бөлімнен тұрады: біріншісі тиімді салуды береді, 

ал екіншісі – регистрлермен есептеуді ұйымдастырады. 
Мысал. Ағашы 7.13-суретте көрсетілген
(( ab c ) / ( d e )) / ( g i ) / (( j k )* l m ))− + + + −  

өрнекті қарастырайық. 
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7.13-сурет.

Төбелер жанында қойылған сандар l( v ) белгілеуінің 
мағынасы.

2N =  үшін алгоритм код генерациялайды:
1. j→ РЕГИСТР b

1
 

2. РЕГИСТР 1b k+ →РЕГИСТР b
1

3. РЕГИСТР 1b * l→РЕГИСТР b
1

4. РЕГИСТР 1b m− →  РЕГИСТР b
1

5. g→ РЕГИСТР b
2
 

6. РЕГИСТР 2b i  + → РЕГИСТР b
2

7. РЕГИСТР 1b /  РЕГИСТР 2b →  (жады)
8. d→ РЕГИСТР b

1

9. РЕГИСТР 1b e+ →   РЕГИСТР b
1

10. a→ РЕГИСТР b
2

11. РЕГИСТР 2b b+ →  РЕГИСТР b
2

12. РЕГИСТР 2b c− →  РЕГИСТР b
2

13. РЕГИСТР 1b /  РЕГИСТР 2b  →  РЕГИСТР b
1

14. РЕГИСТР 1b /  (жады → РЕГИСТР b
1
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Егер барлық операциялар коммутативті емес болса, алгоритм 
ең қысқа программаны генерациялайтынын көрсетейік. 

Лемма 10. Алгоритм жұмысын N қолжетімді регистрлер-
ден бастасын жəне r-v төбесі қарастырылып отырған сəтте 
қолжетімді регистрлер саны болсын. Онда r=N егер   l( v ) N>  
жəне   N r l( v )≥ ≥  , егер l( v ) N≤ . 

Лемма алгоритмде қарастырылған төбелер санының индук-
циясымен дəлелденеді.

Лемма 11. Алгоритм нəтижелерді регистрден жадыға 
жібермей (яғни жадыға жүгінбей)  программа құрады, егер түбір 
белгілеуіне сəйкес регистрлер саны қолжетімді болса. 

Лемма 12. 2 белгісімен белгіленген түбірі бар ағаш үшін, сол 
белгі  жадыға қатынамай программа құруға қажетті регистрлердің 
минималды санын төменгі бағалау болып табылады. 

Лемма 13. Төбе белгісі, жадыға жүгінбей төбелерді есептеуге 
қажетті регистрлердің ең аз саны үшін төменгі шегі болып табылады. 

11 жəне 13 леммалардан тікелей шығатыны
Теорема 11. Операторлар жəне мəліметтер арасындағы три-

виалды емес қатынастың жоқтығы шартында, алгоритм програм-
маны жадыға қатынамай құру үшін регистрлердің минималды 
санын пайдаланады. 

Егер ол ілмелі жəне сол жақ ұрпақ болып саналса, онда N 
регистрінің саны үшін v төбесін жоғарғы деп атаймыз, егер оның 
екі ұрпағы N-нен кіші емес белгілері болса, жəне төменгі деп 
атаймыз.

Лемма 14. Операторлар мен мəліметтер арасындағы тривиал-
ды емес қатынассыз арифметикалық амалды есептеуде жадыға 
қатынаудың минималды саны, осы амалдың ағашындағы жоғарғы 
төбелердің санынан кем емес. 

Лемманың дəлелдемесі төбелердің саны бойынша индукция-
мен жүргізіледі. 

Лемма 15. Программаны құруда жадыға қатынау саны 
ағаштағы жоғарғы төбелер санына тең. 

Лемма пайымдаулары, жадыға қатынау тек жоғарғы төбені 
есептеуде пайда болатынынан шығады. 

Лемма 16. Берілген ағаш үшін программа құруда регистрлер-
ге жіберу саны ағаштағы ең болмағанда төменгі төбелер санына 
тең болады.  

16–1127
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Лемманың дəлелдемесі төменгі төбелердің саны бойынша ин-
дукциямен жүргізіледі. 

Лемма 17. Алгоритм программаны ағашта қанша төменгі 
төбелер болса, регистрге сонша жіберуді пайдалана отырып 
құрады.

Теорема 12. Коммутативті емес операциялы жəне оператор-
лар мен мəліметтер арасында тривиалды емес қатынасты амалдар 
үшін алгоритм программаны қадамдардың минималды санымен 
генерациялайды. 

Шынында да, жадыға қатынаудың минималдығы 14 жəне 
15 леммалардан шығады. Регистрлерге жіберу санының 
минималдығы 16 жəне 17 леммалардан шығады. Əрбір ар-
найы операция бір рет орындалады; олай болса программалық 
қадамдар саны минималды. 

7.3. Үлкен массивті ақпаратты ұйымдастыру үшін 
ағаштарды қолдану.

Егер кілттер кестесі (сөздік) динамикалық түрде өзгеріп отыр-
са, яғни кілттер əрдайым қосылып немесе өшірілсе, онда бинарлы 
іздеуді (қақ бөлу əдісі арқылы іздеу) пайдалану арқылы үнемдеу, 
кілттердің ретті орналасуын қамтамасыз етуге кеткен шығынды 
жаппайды. Бұл жағдайдан шығу, кесте пайдаланудың орнына, 
кілттерді тез қосып жəне өшіруге, қажетті кілтті тиімді іздеуді 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бинарлы немесе дік ағаштың 
құрылымын қолданған жөн. 

В-ағаштар. Ақпараттың ең үлкен жиындары жағдайында 
анағұрлым шынайы ұйғарым, іздеу ағашының үлкен бөлігі 
сыртқы жадыда орналасуы қажет болып табылады, сол жер-
ден қажет болған жағдайда ағаш бөліктері негізгі жадыға 
көшіріледі. Сыртқы жады құрылғылары (барабан, дисктер жəне 
т.с.с.) анағұрлым қиын қолжетімді жəне күту уақыты да көбірек, 
бірақ қайта жіберу басталғаннан кейін мəліметерді қайта жіберу 
жылдамдығы жоғары болады. Осылайша, егер ағаш дұрыс орна-
ластырылса, онда оның үлкен бөліктері негізгі жадыға блоктар-
мен қайта жіберіледі жəне ағашпен жұмыс жасау жылдамдығы 
сөзді іздеуге қажетті салыстырулар санымен емес, жіберілетін 
блоктардың санымен анықталады. 
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7.14-сурет

Қосдеңгейлі жадымен жұмыс жасау үшін В-ағаштар мен 
олардың түрлендірулерінің маңызы зор. 

m-ретті B-ағашы дегеніміз – m-дік теңестірілген ағаш, оның:
а) бірде бір ілмелі төбеде ешқандай ақпарат болмайды;

ə) əрбір k ұрпақты ілмелі емес төбеде k+1  сөз бар, 
2

m
k m≤ ≤   

( 2k ≤  түбір үшін);
б) əрбір ілмелі емес төбеде өзінің ұрпақтары үшін k 

көрсеткіштер бар.
Ескерту: Əдетте, графикалық бейнелеуде B-ағашының 

төбелері салынбайды. 
Анықтамадан көрініп тұрғандай, j сөз жəне j+1 көрсеткіштерден 

тұратын төбені 
0 1 1 2 1j j jp ,W , p ,W , , p ,W , p−…   

түрінде көрсетуге болады, мұндағы 1 2 jW W W< <…  ал көрсеткіші 
iW -ден көп жəне  1iW+ -ден аз сөздер сақталған ішкі ағашты 

нұсқайды. 
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7.15-суретте { A,B,...,Y } сөздер жиынының 5 ретті B-ағашы 
көрсетілген. 

F $

G H C� ')*

I � J K L M D �

N O P Q

+ �

R

7.15-сурет

3 ретті B-ағашы 2 – 3 -ағаш деп те аталады. 
В-ағашында іздеу келесідей ұйымдастырылады. Бастапқыда 

жедел жадыға ағаш түбірі жіберіледі жəне сонда қажетті 
сөз ізделінеді; егер ол онда жоқ болса, онда жедел жадыға 

1 1 iW W W+< <…  (W-ізделінетін сөз) болатын pj көрсеткіші 
нұсқайтын төбе шақырылады. p

0
 көрсеткіші қолданылады, егер 

қажетті сөз W
1
 -ден кіші болса, ал pj қолданылады, егер W

1
-ден 

көп болса. Егер сəйкес көрсеткіш іздеудің белгілі бір қадамында 
ілмелі төбеге нұсқаса, онда іздеу сəтсіз. 

Жаңа сөзді былайша қосамыз. Алдымен W қосылатын 
сөз ізделінеді. Егер W сөзі ағашта бар болса, онда іздеу сəтті 
аяқталады жəне алгоритм де аяқталады. Кері жағдайда іздеу 
сəтсіз жəне ұрпақтарының барлығы ілмелі төбелер болатын 
төбеде аяқталады, жаңа W сөзі осы төбеге лексикографикалық 
ретті сақтай отырып жəне тағы бір көрсеткіш пен ілмелі төбені 
қоса отырып қосады. Егер осыдан кейін төбедегі сөздердің жал-
пы саны m-ретті ағаш үшін  m – 1 -ден артық болмаса, онда сөзді 
қосу процедурасы аяқталады. Егер төбеде m сөздер қалса, онда 
оны екі төбеге ажыратамыз:

 
0 1 1 2 1 2 1m/ m,p ,W , p , ,W ,P

2 2 1[ m/ ] m mm/P ,W , ,W , p

ал [ ]2m/W  сөзін ата төбеге орналастырады. Осылайша, p 
көрсеткіші ата төбеде [ ]2 m/p ,W , p бірізділігіне ауыстырылады, ал 
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бұл бөлшектеуге алып келеді. Егер атасы жоқ ағаш түбірін ажы-
рату қажет болса, онда жаңадан түбір құрып жəне оған [ ]2m/W  
жалғыз сөзін орналастырады, бұл жағдайда ағаш бір бірлікке 
биіктейді. Сөздерді қосудың бұл процедурасы B-ағашының 
барлық қасиеттерін сақтайды. 

F $

G H')*

I � J K

M

D �N O P Q

+ �

R

+ � P

S $ N O Q S

+

F $ � P

� D � Q SJ R

N O

R

7.16-сурет

7.15-суретте бейнеленген Z сөзін ағашқа қосудың мысалы 
7.16-суретте көрсетілген. 

W сөзін өшіру үшін алдымен іздеу жүргіземіз. Егер W сөзі ең 
төменгі деңгейдің төбесінде болса жəне оны алып тастағаннан 
кейін төбеде шекті саннан аз емес сөздер болса, онда W сөзі сəйкес 
төбеден алынып тасталады. Егер осы кезде төбеде шекті саннан аз 
сөздер қалса, онда төбе өзінің бір ағасымен (сол жағынан немесе 
оң жағынан ең жақын орналасқан) ереже бойынша біріктіріледі.

 

2kp,W , p   0 1 22 kkp ,W , ,W , p ,...  

0 1 11k k kp ,W ,, , p ,W p   22k k t t,W ,...,Wp , p

Егер біріктіруден кейін төбе толып кеткен болса, онда ол 
жаңа сөзді қосудағыдай ажыратылады. Екі төбені біріктіруде ата 
төбеден ажыратқыш-сөз өшірілетіндіктен төбені толық толтыр-
мау оқиғасы пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жоғарыда 
сипатталып кеткен əрекетті пайдаланамыз. 
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7.17-сурет

7.16-суретте көрсетілген ағаштан U сөзін өшіру мысалы 
7.17-суретте келтірілген. 

Тығыз m-дік ағаштар. B-ағашының кемшілігі, төбелерінің 
əлсіз толтырылуы болып табылады. Толтыруды түбірден ерек-
ше əрбір ілмелі төбеде 2 1 3[( m ) / ]− -тен кем емес ұрпағы бар, ал 
түбірі екіден кем емес жəне  -нен артық ұрпақтары (В*-ағаштар) 
бар ағаштарға ауысу көмегімен жəне тығыз m-дік ағаштарды пай-
далану арқылы ұлғайтуға болады. 

Тығыз m-дік ағашта ақпаратты сақтау тəсілі, оны В-ағашта 
сақтау тəсіліне ұқсас. 

n сөздер жиынынан тұратын əрбір m-дік ағаш n+1 ілмелі 
төбелерден тұрады. Ағаштың h биіктігі бойынша индукциясын 
рекурентті формуласын (4.34)  пайдалана отырып оңай көрсетуге 
болады, биіктігі h болатын əрбір r - тығыздықты m-дік ағаш үшін 

( ) 2[ n/ ]
m|n hL r,m,h a m≥ >   бағасы орынды.

Демек, n сөздер жиынынан тұратын əрбір r-тығыздықты m-дік 
ағаш үшін 2 1mh log ( n )≤ +   биіктігі бар ағаш болып табылады. 
Осыдан шығатыны, r-тығыздықты m-дік ағаш сызықты тізімге 
түрлене алмайды (келтірілген бағаның дөрекі екені байқалып тұр). 

m-дік T-ағашына  W жаңа сөзін қосу үшін, алдымен T-ағашында 
W сөзін іздеуді жүзеге асырамыз. Ол сəтсіз болғандықтан (ағашта 
W сөзі жоқ) іздеу ілмелі ағашта аяқталады. Егер оның атасы толық 
болмаса, онда W сөзі v ата төбесіне қосылады, кері жағдайда 
ағаш құрылымын қайта құрудың үлкен көлемді процедураларын 
қолдану қажет болады. 

В-ағашының төбелерінің ішінде іздеуді ұйымдастыру. 
B-ағашының m реті жəне осылайша бір төбеде сақталатын 

сөздер саны жоғарыдан шектелмегендіктен, сөздер саны бірнеше 
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жүз болатын жағдайды елестетуге болады. Мұндай жағдайларда 
төбелер ішінде іздеуді ұйымдастыру қажет. Ол үшін төбедегі сөздер 
жиымын тізім, қос байланысты тізім немесе теңдестірілген ағаш 
түрінде ұйымдастыруға болады. Сəйкес B-ағаштарын B S− −,
B L− −  немесе B T−  -ағаштар деп атаймыз. Соңғы түр, B T−  
-ағашы түріндегі мəліметтер құрылымын бір уақытта бірнеше 
қолданушылар пайдаланған жағдайда жалпыламаға рұқсат 
береді.

Біз білеміз,  m-ретті В-ағашы толып кетсе, əрқайсысы 
2 1[ m / ]−  сөзден кем емес болып екіге бөлінеді. Төбесінде 

сөздері бірізді орналасқан B S− -ағашында бөлуді ,O ( m ) еңбек 
сыйымдылықты қарапайым тəсілдермен іске асыру мүмкін. Төбе 
теңдестірілген ағаш ретінде ұйымдастырылса, төбені бөлшектеу 
үрдісі, сол еңбек сыйымдылығы болса да оңайға соқпайды. Бұл 
B-ағашының түсінігін жалпылау қажеттілігіне əкеледі, төбедегі 
сандардың минималды санына қатысты талапты əлсіздендіріп 
жəне осы арқылы төбені екіге бөлуді оңайлатуға жету. 

f:N→N – барлық  3m≥  үшін ( ) [ ]2 2f m m /≤ ≤  теңсіздігі 
əділ болатын натурал сандардың жиынымен берілген функция. 
( )f m −   ағашы деп келесі қасиеттері бар беттік ағашты (яғни, 

əрбір төбесі жады бетіне сəйкес келетін ағаш) айтамыз:
1. Əрбір төбеде m-нен артық емес ұрпақ бар.
2. Түбір жəне ілмелі төбелерді ескермегенде, əрбір төбеде ең 

болмағанда ( )f m  ұрпақ бар.
3. Түбірде екіден көп ұрпақ бар.
4. Барлық ілмелі төбелер бір деңгейде орналасады жəне 

ақпарат тасымалдамайды.
5. 1j+  ұрпақтары бар ілмелі емес төбеде j сөздер бар жəне 

В-ағашындағы төбеге ұқсас түрде бейнеленуі мүмкін. 
Бұл анықтамадан көрініп тұрғандай, B-ағашына қарағанда 
( )f m -ағашында төбе маңындағы ұпақтар саны f функциясына 

тəуелді екіден [ ]2m / -ге дейін өзгеруі мүмкін. Егер f функция-
сы ( ) [ ]2f m m /=  болатындай болса, онда біз  ретті қарапайым 
B-ағашын аламыз. Монотонды өсетін f функциясы үшін ( )f m
-ағаштарының класы өзін жақсы көрсетеді: ілмелі емес төбедегі 
сөздердің минималды саны  параметрінің өсуімен бірге өседі. 

( )f m -ағаштарында іздеу, сөздерді қосу жəне өшіру 
B-ағаштары  үшін ұқсас алгоритмдерінен айырмашылығы жоқ. 
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W сөзін қосу үшін əдетте, ( )f m -ағашынан енгізілетін W сөзін 
іздеуден бастаймыз. Егер іздеу сəтті болса, онда W сөзі ағашта 
жəне үрдіс аяқталады. Кері жағдайда W сөзі сəйкес төбеге сəтсіз 
іздеу аяқталған ілмелі төбе атасына қосылады. Егер бұл төбеде 
m-нен аз сөз бар болса, жаңа сөзді қосу аяқталды. Егер ол m 
сөздерімен қаныққан  жəне

 
0 1 1 1 1 1 1s s s s s , s m mv : p ,W , p , W , p ,W , p ,W  p , ,W , p

түрінде болса, онда ол екі төбеге бөлінеді: 

 

0 1 1 1 1s sp ,W , p , W , p   

p

түріндегі v′  төбесіне жəне 

 
1 1s s s m mp ,W p , ,W , p   

 p

түріндегі v"  төбесіне, сəйкесінше 1s−  жəне m s−  сөздерімен, 
мұнда ( ) 2s   f m : [ m / ]⎡ ⎤∈ ⎣ ⎦ . W сөзі p’ көрсеткішімен төбеге v 
төбесінің атасына қосылады. v төбесінің атасының өзі қаныққан 
болып қалуы мүмкін, онда төбелердің бөліну үрдісі ары қарай 
жалғаса береді. ( ) [ ]2 2f m s m /≤ ≤ ≤  болғандықтан, бізде 

1 m( m ) mf s≤ − + ≤   бар жəне төбелердің бөліну нəтижесінде 
пайда болған v’ төбесіндегі сөздер саны ( )( )1 1f m ,m− −   
аралығының ішінде орналасады. Сөздерді қосу барысында f(m)-
ағашының барлық қасиеттері сақталатыны анық. 

Сөздерді өшіруді де өшірілетін W сөзін іздеуден бастаймыз. 
Егер ол табылмаса, онда үрдіс аяқталады. Егер ол ілмелі төбе 
атасының төбесінде орналасса, онда оны өшіреміз. Кері жағдайда 
ол  iW W=  өшірілетін сөзіне сəйкес келетін ip  көрсеткіші 
нұсқап тұрған ішкі ағаштағы ең кіші сөзбен алмастырылады. iW  
сөзін алмастырған сөз, өз кезегінде ол алғашқыда орналасқан 
төбеден өшіріледі. Кез келген жағдайда біз ілмелі төбе атасының 
төбесінен сөзді өшіруге келеміз. Егер өшіруден кейін ол f(m)-нен 
кем емес сөздерден тұрса, онда үрдіс аяқталады. Кері жағдайда 
біз сөздердің орын ауыстыруын немесе төбелердің біріктірілуін 
қолдана аламыз. Егер төбенің көрші ағасында f(m)-нен кем емес 
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сөздер бар болса, онда осы екі төбедегі сөздер ажыратушы сөзбен 
бірге аталарында, əрбір төбеде f(m) – 1 -ден кем емес сөз бар бо-
латындай ұсынылуы мүмкін. Егер болмаса, онда 

 v                 

 

        1 1i i i i... W , p , W , p   

0 1 1p' ,W ' , p' , ,  

                     1 1f ( m ) f ( m ),W ' , p'   

0 1 1p' ,W ' , p' , ,  

                   2 2f ( m ) f ( m ),W ' , p'   

        2i i i... W , p , W ,...  

0 1 1 1 1 1f ( m ) f ( m ) ip' ,W ' , p' , W ' , p' ,W ,   

                         0 1 2 2f ( m ) f ( m )p'' ,W '' , W '' , p''   

Q

Q

pi

v+1

                                         …
Бұл жағдайда біз iv  жəне 1iv +  төбелерін 1iW+  ажыратушы 

сөзімен бірге Q ата төбесінде біріктіреміз жəне Q төбесінен 

1 1i iW , p+ +  жұбын өшіреміз; бұл жағдайда алатынымыз   
Q төбесінен 1 1i i(W , p )+ +  жұбын өшіргенде, енді Q төбесінде 
( ) 1f m − -ден кем сөздер қалуы мүмкін, жəне бұл үрдіс 

жалғастырылуы керек болады. Біріктіруден кейін iv  төбесіндегі 
сөздер саны ( )2 2f m − -ге тең жəне ( )2 1f ( m ) f m m≤ − ≤   
теңсіздігі [ ]2 2f ( m )  m /≤ ≤  теңсіздігінен шығады. Сөзді өшіру 
( )f m -ағаштарын барлық қасиеттері сақталған ( )f m -ағашына 

түрлендіретіні көрініп тұр. 
Теорема 13. f : N N→  функциясы болсын, ол үшін 3m  ≥  

болғанда ( )2 2f m [ m / ]≤ ≤  теңсіздігі орындалады. Онда:
1. n сөзден тұратын ( )f m -ағашында іздеудің ең үлкен еңбек 

сыйымдылығы f ( m )O(log n )  бар;
2.  сөзден тұратын ( )f m -ағашына сөз қосу жəне өшіру нəти-

жесінде алынған ағаш ( )f m -ағашының құрылымын сақтайды 
жəне f ( m )O(log n )  еңбек сыйымдылығы бар болады. 
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Бұл алгоритмдер ( ) [ ]2f m  m /=  болғандағы m ретті В-ағаш-
тарына арналған алгоритмдерге сəйкестендірілетінін  байқаймыз. 
Алайда олар [ ]2 2f ( m )  m /≤ ≤  шартын қанағат тан дыратын кез 
келген f функциясы үшін жұмыс жасайды. ( )f m -ағаштарының 
маңызды қасиеті, төбелерді ажыратуда В-ағаштарында жасала-
тындай төбені қақ ортасынан бөлуді қажет етпейді. Оның орнына 
біз ( )f m  жəне [ ]2m /  аралығынан бөлу нүктесін таңдап аламыз, 
мұнда ( )f m  екеуіне де тең болуы мүмкін. 

Қарастырылған алгоритмдерде қарапайым операциялар пай-
даланылды:

а) Төбеде сөзді ІЗДЕУ.
ə) Төбеден сөздің орнын анықтағаннан кейін оны ҚОС.
б) Төбеден сөздің орнын анықтағаннан кейін оны ӨШІРУ.
в) Қаныққан төбені екіге АЖЫРАТУ.
г) БІРІКТІРУ                        екі көршілес сөздерді олардың 
                                            }аталарындағы 
д) ОРЫН АУЫСТЫРУ       ажыратушы сөзбен бірге
Сөзді іздеу үшін а), сөзді қосу үшін - а), ə) жəне в) операция-

лары, өшіру үшін а), б), г) жəне д) операциялары пайдаланы-
лады. Алғашқы үш операциялар төбе ішіндегі, ал қалғандары 
төбе аралық операцияларға жатады. Осы қарапайым операция-
лар көзқарасынан төбелік жиымдарды ұйымдастырудың түрлі 
тəсілдерін қарастырайық.

m ретті S-ағашы (L-ағашы) деп, сөздердің барлық төбелік 
жиым дары бірізді тізім ретінде ұйымдастырылған ( )f m -ағашын 
айтамыз. Осыған ұқсас B – S жəне B – L  ағаштары анықталады. 

S –ағаштарында ІЗДЕУ операциясы  ( )O log m  уақытында 
іске асырылуы мүмкін, ал ҚОСУ жəне ӨШІРУ ( )O m  біраз 
уақытты талап етеді. L-ағашы үшін ҚОСУ жəне ӨШІРУ опера-
циялары тұрақтыға (константаға) тең уақытты, ал ІЗДЕУ ( )O m  
уақытты талап етеді. Кез келген жағдайда төбе ішіндегі опера-
циялар, сөзді қосу немесе өшірудің алдында біз ІЗДЕУ опера-
циясын қолданатындықтан, ( )O m  уақытты талап етеді. ОРЫН 
АУЫСТЫРУ операциясы – анағұрлым қарапайым операция жəне 
S-ағаштарында ( )O m  жəне L-ағаштарында тұрақты уақытты та-
лап етеді. БІРІКТІРУ жəне АЖЫРАТУ операциялары бір төбеден 
екіншісіне сөзді қарапайым ауыстырудан ғана тұратындықтан S- 
жəне L- ағаштары үшін ( )O m  уақытты талап етеді. Төбеде сөздер 
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жиымын ішкі жағынан ұйымдастыру үшін ағаштарды пайдалану 
пікіріне əкеледі, бұл Т-ағаш түсінігіне əкеледі. 

m ретті Т-ағашы дегеніміз – барлық төбелері теңдестірілген 
дербес типтегі  ағаштар болатын ( )f m -ағашы. (В-Т-ағашы ұқсас 
анықталады).

Т-ағашында сөзді іздеу, қосу жəне өшіру ( )f m -ағаштағыдай 
екені мəлім, бір ерекшелігі біз а) жəне д) қарапайым опера-
цияларының қалай жұмыс істейтінін нақты түсіндіруіміз қажет. 

ІЗДЕУ, ҚОСУ жəне ӨШІРУ операциялары үшін, теңдестірілген 
ағаштардың  таңдалған түрі үшін стандартты алгоритмдер 
қолданылуы мүмкін. Олар ең нашар жағдайда  ( )O log m  уақытты 
талап етеді. ОРЫН АУЫСТЫРУ жəне БІРІКТІРУ операция-
лары анағұрлым қарапайым: ОРЫН АУЫСТЫРУ операциясы 
( )O log m  уақытта орындалуы мүмкін; БІРІКТІРУ операция-

сын орындау барысында, алдымен сөздерді төбеден оның көрші 
ағасына қайта жібереміз, ол ( )O m  уақытты талап етеді, содан 
кейін екі теңдестірілген ағаштарды біріктіруді жəне ( )O log m  
уақыт аралығында екі ағаштың да атасы болып табылатын төбеге 
ажыратушы сөзді қосуды орындаймыз. Осының барлығы ( )O m  
бағасын береді.

АЖЫРАТУ – қарапайым операциялардың арасындағы ең 
күрделісі. Бұл операцияны орындау тəсілдерінің бірі төменде:

1.  ажыратушы сөзін (В-Т-ағаштары жағдайында медиананы) 
ерекшелеу. Оны ( )O m  уақытта орындауға болады. 

2. Теңдестірілген ағашты -ден оң жəне сол жақтан екі 
теңдестірілген ағашқа ажырату. Ол  ( )O log m  уақытты талап етеді. 

3. ( )O m  уақытта бір ішкі ағашты жаңа төбеге көшіру. 
Ажыратушы сөзді табуды анағұрлым жетілдірілген техника 

көмегімен, еңбек сыйымдылығы ( )O log m  болатын операцияға 
дейін жеткізуге болады, АЖЫРАТУ операциясының толық еңбек 
сыйымдылығы ( )O m  болып қала береді. 

Қарапайым операцияларды талдауға негізделе отырып, 
ақпараттардың үлкен жиымдарын ұйымдастыру үшін S-, L- жəне 
дербес жағдайда B-ағаштарына қарағанда Т-ағаштары анағұрлым 
лайықты екенін қорытындылауға болады. 
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