
A  d isszertác ió  ö sszefog la ló ja

Egy G gráf i(G)-vel jelölt intervallum száma az a legkisebb t természe
tes szám, amelyre G előáll halmazok metszesi grafjakent, amely halmazok 
mindegyike legfeljebb t intervallum urnája. A disszertaciá első fejezeteben 
igazoljuk Griggs es West sejteset arról, hogy milyen becsles adható i(G)-re 
e, azaz az élek száma függvényében. Belátjuk, hogy i(G) < [1/2y/e\ +  1. 
Becslésünk egy következménye, hogy i(G) < a/3 /2 7 (G) + o( 1), ahol 7 (G) a 
G graf genusza.

Az i(G)-re ismert becslesek tobbsege monoton növoek, így nagyon gyen
geve válnak, ha a G gráf elszama a lehetseges elek szamának felet meghaladja. 
Sejteseket fogalmazunk meg, amelyek monoton csökkentő felso becsleseket 
adnak i(G)-re. A masodik fejezetben i(G)-re a komplementer gráf elszamat 
használó becslést adunk. Belátjuk, hogy i(G) < \^^/e(G)] + ö ( n /  logn).

A harmadik fejezetben grafok intervallum szamanak tovabbi tulajdon- 
sagait vizsgaljuk. Karakterizaljuk azokat a grafokat, amelyek intervallum 
szama maximalis a fokszam becslesek tekinteteben, 1/2-es szorzo tenyező 
erejeig meghatarozzuk split grafok intervallum szamat, es igazoljuk, hogy 
magas intervallum szam okozoja “nagy” feszített paros graf.

A negyedik fejezetben a dominacios szam jatek valtozatat vizsgaljuk. 
A jatek dominacios szam definiaciojahoz egy (egyszerő, iranyítatlan) gráfra 
vonatkozo jatekot kell ismertetnönk. A es D, ket jatekos felvaltva iranyltja 
grafunk egy-egy elet, amlg egy irányított grafhoz nem jutnak. D kezdi a 
jatekot es celja minel kisebb dominacios szamu graf elerese, míg A celja 
eppen az ellenkező. A G gráf játek dominaciás szama a (G)-vel jelolt
azon ertek, amely az optimalisan strategiakkal jatszott jatek vegen kialakított 
iranyított graf dominacios szama. (Egy G irányított graf S csucshalmaza 
dominalo halmaz, ha minden S-en kívöli v csúcshoz talalhatá olyan csúcs



S-ben, amelyből vezet él v-hez. Egy irányított gráf dominációs száma a 
legkisebb domináló halmazának merete.)

Tóbb gráfosztály eseten meghatározzuk elemeinek játek dominációs szá
mát, illetve becsleseket adunk rá más gráfparameterek függvenyeben.

Az ötödik fejezet Dilworth, Ramsey es Turán teteleinek általánosításait 
tartalmazza. Ezek a tetelek peldákat mutatnak arra, hogy diszkrét lepe- 
sek megtetele eseten extrem ugrások kozvetkezhetnek be bizonyos mertekek 
(gráfparameterek) vizsgálatánál. Peldáink olyan tartományokban fordulnak 
elő, amelyeket a korábbi kutatások nem tudtak tárgyalni.

A diszertácio külonboző gyokerű problemákat vizsgál, de ezek kutatása 
hasonlo eszkozükkel türtenik es a különboző parameterek mindegyike egy 
mely elmeletre vet fenyt.

A tezis eredmenyei kozott küzüs munkák is szerepelnek. Az 1. es 2. feje
zetben, Pluhár Andrással, a 3. fejezetben Pascal Ochemmel es Pluhár And
rással, a 4. es 5. fejezetben Bollobás Belával, a 4. fejezetben Noga Alonnal es 
Szabo Tamással, az 5. fejezetben Dávid Weinreich-hel dolgoztam együtt.


