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Tóm tắt: 
 

Đồ thị  G = (V, E) được gọi là đồ thị tách cực nếu tồn tại phân hoạch V = I ∪ K sao cho đồ thị con 

của G cảm sinh trên I là đồ thị rỗng và đồ thị con của G cảm sinh trên K là đồ thị đầy đủ. Khái 

niệm đồ thị tách cực được định nghĩa vào năm 1977 bởi S. Foldes và P.L. Hammer. Các đồ thị này 

đã và đang được nghiên cứu nhiều bởi vì chúng có liên quan các vấn đề tổ hợp và khoa học máy 

tính như bài toán đóng gói và xếp ba lô trong qui hoạch nguyên, lý thuyết matroid, nghiên cứu hàm 

Boolean, giải quyết việc xử lý song song trong các chương trình máy tính và xác định công việc 

trong hệ phân tán,… Một trong những vấn đề chủ yếu trong lý thuyết đồ thị là bài toán tô màu đồ 

thị. Bài báo này sẽ tổng quát hóa các khái niệm về tô màu đã được nghiên cứu từ trước, đặc biệt là 

xác định sắc tố danh sách đối với đồ thị tách cực. 

         Từ khóa: Đồ thị tách cực; Tô màu đỉnh (tô màu); Sắc số; Tô màu danh sách đỉnh (tô màu 
danh sách); Sắc số danh sách đỉnh (sắc số danh sách) 
 

Abstract: 
 

A graph G = (V, E) is called a split graph if there exists a partition V = I ∪ K so that the subgraphs 

of G induced by I and K are empty and complete respectively. The notion of split graphs was 

introduced in 1977 by S. Foldes and P.L. Hammer. These graphs have been paid much attention to 

because they have connection with packing and knapsack problems, with the matroid theory, with 

Boolean function, with the analysis of parallel processes in computer programming and with the 

task allocation in distributed systems,…. One of the fundamentals in graph theory is the problem of 

graph colorings. In this paper, we take a look at a relatively recent generalization of the concepts of 

coloring studied so far. In particular we will determine list-chromatic number for split graphs. 
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