
Γραφήματα Επικάλυψης
(Intersection Graphs)



Μεταβατικά γραφήματα

• Ένα κατευθυνόμενο γράφημα D χωρίς ανακυκλώσεις (δηλ., 
χωρίς βρόχους) είναι μεταβατικό (transitive) αν οποτεδήποτε
υπάρχει ακμή από μια κορυφή u σε μια κορυφή v και ακμή
από την v σε μια w, με u ≠ w, τότε υπάρχει ακμή και από την
u στην w
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Μεταβατικά γραφήματα: 
παραδείγματα

• D1: μεταβατική κατευθυνόμενη διαδρομή (transitive orientation) για το
κύκλωμα μεγέθους 3

• D2: μεταβατική κατευθυνόμενη διαδρομή (transitive orientation) για το
κύκλωμα μεγέθους 4

ü ü û û



Υπάρχει μεταβατική διαδρομή στο Zn;

• Ζn: το κύκλωμα μεγέθους n
• ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει το γράφημα Zn μεταβατική κατευθυνόμενη διαδρομή;
• Το γράφημα Z5 δεν έχει μεταβατική κατευθυνόμενη διαδρομή
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Υπάρχει μεταβατική διαδρομή στο Zn;

• Ζn: το κύκλωμα μεγέθους n
• ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει το γράφημα Zn μεταβατική κατευθυνόμενη διαδρομή;

• ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
– το Zn, για n περιττό μεγαλύτερο του 3, ΔΕΝ έχει μεταβατική διαδρομή
– το Zn, για n άρτιο, έχει μεταβατική διαδρομή

Ζ4



Παράδειγμα γραφήματος χωρίς
μεταβατική διαδρομή

• Έστω ότι υπάρχει μεταβατική διαδρομή με κατεύθυνση από την a στην b
• Τότε θα πρέπει να ισχύουν και τα εξής: 

– Η ακμή {b, e} κατευθύνεται από την e στην b (αλλιώς θα έπρεπε να υπάρχει και ακμή από την a στην e)
– Η ακμή {b, c} κατευθύνεται από την c στην b
– Η ακμή {c, f} κατευθύνεται από την c στην f
– Η ακμή {a, c} κατευθύνεται από την c στην a

• Υπάρχει πρόβλημα με την κατεύθυνση της {a, d}:
– Δεν μπορεί να είναι a →d γιατί θα έπρεπε να υπάρχει και η (c, d)
– Δεν μπορεί να είναι d →a γιατί θα έπρεπε να υπάρχει και η (d, b)

?



Παράδειγμα γραφήματος χωρίς
μεταβατική διαδρομή

• Το γράφημα

• Δεν έχει μεταβατική διαδρομή
• Δεν είναι γράφημα διαστημάτων (interval graph)
• Είναι ανελαστικό (rigid) κύκλωμα

– Γράφημα που παραμένει το ίδιο αν του ασκηθεί «δύναμη»



Γραφήματα με μεταβατική διαδρομή

• Χαρακτηρίστηκαν από τους
– Ghouila-Houri (1962)
– Gilmore και Hoffman (1964)

• Σε κάθε γράφημα υπάρχει μόνο μία μεταβατική
διαδρομή



Γραφήματα επικάλυψης
(intersection graphs)

• Έστω F ={S 1 , S2 ,…, Sp} οικογένεια συνόλων όχι απαραίτητα
διακριτών

• Γράφημα διαστημάτων (intersection graph) για το F:
– Κορυφές = σύνολα του
– Υπάρχει ακμή μεταξύ δύο κορυφών αν τα αντίστοιχα σύνολα έχουν

μη κενή τομή



Γραφήματα επικάλυψης
(intersection graphs)

• Τα γραφήματα επικάλυψης εμφανίζονται σε πλήθος εφαρμογών

• Παράδειγμα: όμιλοι μεγάλων επιχειρήσεων π.χ., "Fortune 800« (εταιρεία
Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφοριών εγκατεστημένη στην California)

– Για τη i-ή εταιρεία του ομίλου, έστω Si το σύνολο των μελών του Διοικητικού
της Συμβουλίου

– Ο Levine και συνεργάτες του (1976) μελέτησαν το γράφημα επικάλυψης της
οικογένειας των συνόλων Si για να κατανοήσουν το δίκτυο των εταιρικών
αλληλουχιών

* Το δίκτυο αυτό έχει σχεδόν όλες τις ακμές του (σύνολα) σε μία συνεκτική
συνιστώσα και η μέση απόσταση ανάμεσα σε δύο κορυφές στη συνιστώσα αυτή
είναι 3

• Οι πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές των γραφημάτων επικάλυψης
προκύπτουν από ειδικές περιπτώσεις των συνόλων

– Π.χ., διαστήματα στη γραμμή



Γραφήματα επικάλυψης
(intersection graphs)

• [(Marczewski (1945)] Κάθε γράφημα είναι (ισομορφικό προς το) γράφημα
επικάλυψης για κάποια οικογένεια συνόλων

• Δύο γραφήματα G = (V, E) και H = (W, F) είναι ισομορφικά αν υπάρχει
συνάρτηση ένα-προς-ένα και επί:

– f: V →W τέτοια ώστε
– {u, v}∈E(G) ⇔ {f(u), f(v)}∈E(H)



Γραφήματα επικάλυψης
(intersection graphs)

• [(Marczewski (1945)] Κάθε γράφημα είναι (ισομορφικό προς το) γράφημα
επικάλυψης για κάποια οικογένεια συνόλων

Απόδειξη: 
• Δεδομένου γραφήματος G 
• Έστω S(u) = {{u,v}: {u,v} ∈ E(G)} U {u}
• Για κάθε u ≠ v που ανήκει στο V(G): {u,v} ∈ E(G) ⇔ S(u) ∩ S(v) ≠ ∅
• ⇒ το γράφημα G είναι (ισομορφικό προς το) γράφημα επικάλυψης για τα

σύνολα S(u)



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs)

• Είναι γραφήματα επικάλυψης (intersection graph) μιας
οικογένειας διαστημάτων στη γραμμή στα οποία υπάρχει:
– μία κορυφή για κάθε διάστημα
– ακμή μεταξύ δύο κορυφών αν τα αντίστοιχα διαστήματα τέμνονται



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs)

• Δίνεται γράφημα G
• Είναι ισομορφικό προς ένα γράφημα διαστημάτων; 
• ⇔
• Πότε υπάρχει ανάθεση διαστήματος J(x) σε κάθε κορυφή x ∈ V(G) έτσι

ώστε για κάθε u ≠ v ∈ V(G) να ισχύει {u,v} ∈ E(G) ⇔ J(u) ∩ J(v) ≠ ∅;

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



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs)

• Προέκυψαν αρχικά
– Από καθαρά μαθηματικές αναζητήσεις [Hajos (1957)]
– Από ένα πρόβλημα γενετικής [Benzer (1959), (1962)]

• Με βάση δεδομένα μετάλλαξης, μπορεί να διαπιστωθεί αν δύο
υποσύνολα της λεπτής δομής σε ένα γονίδιο επικαλύπτονται

• Αυτή η πληροφορία επικάλυψης είναι συνεπής με την υπόθεση
ότι η λεπτή δομή εντός του γονιδίου είναι γραμμική;

• Είναι αν το γράφημα που ορίζεται από την πληροφορία
επικάλυψης είναι ένα γράφημα διαστημάτων



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): άλλα πεδία εφαρμογής

• Μέτρηση προτίμησης και αδιαφορίας
• Στις κοινωνικές επιστήμες για τοποθέτηση συλλογών

αντικειμένων σε κάποια ακολουθιακή διάταξη
• Στην εναλλαγή των φάσεων των φαναριών

κυκλοφορίας
• Στην κινητή τηλεφωνία για ανάθεση συχνοτήτων
• Στη μελέτη των οικολογικών φάσεων
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Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): άλλα πεδία εφαρμογής

• Μέτρηση προτίμησης και αδιαφορίας

• Για να αποφασίσουμε ανάμεσα σε δύο διαφορετικά
αντικείμενα, θα πρέπει να προτιμούμε το u από το v αν και
μόνον αν το διάστημα τιμών J(u) για το u είναι αυστηρά
δεξιότερα από το αντίστοιχο διάστημα J(v), 
– Δηλ., αν και μόνον αν κάθε στοιχείο του J(u) είναι μεγαλύτερο από

κάθε στοιχείο του J(v) 
• Όμοια, θα πρέπει να είμαστε αδιάφοροι για δύο αντικείμενα

u και v αν και μόνον αν τα διαστήματα J(u) και J(v) 
επικαλύπτονται
– Τότε, η «αδιαφορία» πρέπει να ορίζει ένα γράφημα διαστημάτων



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): άλλα πεδία εφαρμογής

• Μέτρηση προτίμησης και αδιαφορίας
• Στις κοινωνικές επιστήμες για τοποθέτηση συλλογών
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Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): άλλα πεδία εφαρμογής

• Στις κοινωνικές επιστήμες για τοποθέτηση συλλογών
αντικειμένων σε κάποια ακολουθιακή διάταξη

• Αρχαιολογία: μας ενδιαφέρει η χρονολογική ακολουθία μιας
συλλογής ευρημάτων

• Ψυχολογία: επιθυμούμε να διατάξουμε κάποια
χαρακτηριστικά με βάση τη σειρά εμφάνισής τους ή να
διατάξουμε άτομα ανάλογα με τις απόψεις τους

• Πολιτική επιστήμη: επιθυμούμε να διατάξουμε πολιτικούς
π.χ., από φιλελεύθερους σε συντηρητικούς



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs) και αρχαιολογία

• Ξεκινάμε με την πληροφορία επικάλυψης
• Εξετάζουμε αν τα χρονικά διαστήματα ύπαρξης δύο ευρημάτων

επικαλύπτονται
– Σχετικές πληροφορίες αποκτώνται μέσω παρατήρησης τάφων

• Αναζητούμε ανάθεση χρονικών διαστημάτων έτσι ώστε τα ευρήματα a 
και b να βρέθηκαν και τα δύο σε κάποιον τάφο αν και μόνον αν το
χρονικό διάστημα για το εύρημα a επικαλύπτεται με το αντίστοιχο
διάστημα για το b

– Τέτοια ανάθεση είναι εφικτή αν και μόνον αν το γράφημα των ευρημάτων σε
κάποιον τάφο είναι γράφημα διαστημάτων

– Τα διαστήματα δίνουν μια ενδεχόμενη χρονολογική σειρά
– Δυστυχώς, η σειρά αυτή μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την πραγματική

χρονολογική σειρά
• Η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε από τον Kendall (1963), (1969a,b).
• Παρόμοια προσέγγιση στην εξελικτική ψυχολογία ακολουθήθηκε από

τους Coombs και Smith (1973)



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): χαρακτηρισμός

• Z3, το κύκλωμα μήκους 3, είναι γράφημα
διαστημάτων

• Z n, για n ≥ 4 ΔΕΝ είναι γράφημα
διαστημάτων
– Το Z4 δεν είναι γράφημα διαστημάτων - Γιατί;



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): χαρακτηρισμός

• Αν υπήρχε ανάθεση διαστημάτων που να ικανοποιεί τη σχέση: {u, v} ∈
E(G)⇔ J(u) ∩ J(v) ≠∅ τότε τα διαστήματα J(a) και J(b) θα επικαλύπτονταν
αφού υπάρχει ακμή μεταξύ των κορυφών a και b

• Έστω J(b) βρίσκεται στα δεξιά του J(a) 
– δεν μπορεί να επικαλύπτονται πλήρως γιατί τότε αν το J(b) βρισκόταν

πλήρως εντός του J(a) δε θα μπορούσε το διάστημα J(c) να επικαλύπτεται με
το J(b) χωρίς να επικαλύπτεται με το J(a)

– το J(a) δεν μπορεί να βρίσκεται πλήρως εντός του J(b)
– αν το J(c) επικαλύπτεται με το J(b) αλλά όχι με το J(a), το J(c) πρέπει να είναι

όπως στο σχήμα
– το J(d) πρέπει να επικαλύπτεται και με το J(a) και με το J(c), αλλά όχι με το

J(b) – πού θα μπορούσε να βρίσκεται το J(d);
• Παρόμοιο επιχείρημα ισχύει για για κάθε n ≥4



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): χαρακτηρισμός

• Γράφημα H=(W,F) καλείται υπογράφημα (subgraph) ενός
γραφήματος G =(V, E) αν W⊆ V και F ⊆ E
– Παρατήρηση: H γράφημα ⇒ F είναι σύνολο ζευγών κορυφών του W

• H είναι επαγόμενο υπογράφημα (generated subgraph) αν F 
περιέχει όλες τις ακμές του E μεταξύ κορυφών του W

• G είναι γράφημα διαστημάτων ⇒ κάθε επαγόμενο
υπογράφημα είναι επίσης γράφημα διαστημάτων
– Δεν ισχύει για κάθε υπογράφημα
– G γράφημα διαστημάτων ⇒ κανένα γράφημα Zn, n ≥ 4, δεν είναι

επαγόμενο υπογράφημά του
• Γράφημα G με την προηγούμενη ιδιότητα καλείται ανελαστικό κύκλωμα

(rigid circuit graph) ή τριγωνοποιημένο (triangulated graph)



Ανελαστικά κυκλώματα
(rigid circuit graphs)

• Αν x1 , x2 , … , xt, x1 κύκλωμα μήκους t ≥4 ⇒
υπάρχει στο γράφημα χορδή (chord)
– Χορδή (chord): ακμή της μορφής {xi , xj} 

• με j ≠ i ± 1 
• η πρόσθεση γίνεται modulo t



Ανελαστικά κυκλώματα
και γραφήματα διαστημάτων

• Το γράφημα του σχήματος
– Περιέχει κυκλώματα μήκους 4 ή παραπάνω αλλά σε κάθε τέτοιο

κύκλωμα υπάρχει χορδή
– Αποτελεί παράδειγμα ανελαστικού κυκλώματος που δεν είναι

γράφημα διαστημάτων – Γιατί;
• Αν υπήρχε ανάθεση διαστημάτων J, τότε τα J(a), J(c), και J(e) θα πρέπει

ανά δύο να μην επικαλύπτονταν
• Κάποιο από αυτά, έστω το J(c), θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στα δύο

άλλα
• Τότε το J(f) θα έπρεπε να επικαλύπτεται με τα J(a) και J(e) αλλά όχι με το

J(c) που ΔΕΝ είναι δυνατόν



Ανελαστικά κυκλώματα
και γραφήματα διαστημάτων

• Το γράφημα του σχήματος
– Αποτελεί παράδειγμα ανελαστικού κυκλώματος που δεν είναι

γράφημα διαστημάτων – Γιατί;



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): χαρακτηρισμός

• Τι κοινό έχουν τα δύο γραφήματα που είναι ανελαστικά κυκλώματα και
δεν είναι γραφήματα διαστημάτων;

• Τριάδες κορυφών x, y, z με την ιδιότητα ότι
– υπάρχουν αλυσίδες

• Cxy μεταξύ των x και y, 
• Cxz μεταξύ των x και z, 
• Cyz μεταξύ των y και z 

– και επιπλέον
• x μη γειτονική με καμία κορυφή της αλυσίδας Cyz
• y μη γειτονική με καμία κορυφή της αλυσίδας Cxz
• z μη γειτονική με καμία κορυφή της αλυσίδας Cxy

• Τριάδα κορυφών με αυτή την ιδιότητα: αστεροιειδής (asteroidal)



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): χαρακτηρισμός

• Στο σχήμα αριστερά: 
– Τριάδα κορυφών: a, c, e
– Αλυσίδες: a, b, c  - a, f, e - c, d, e

• Στο σχήμα δεξιά: 
– Τριάδα κορυφών: d, e, f
– Αλυσίδες: d, a, b, e  - d, a, c, f  - e, b, c, f

• [Lekkerkerker και Boland (1962)] Ένα γράφημα είναι γράφημα
διαστημάτων αν και μόνον αν είναι ανελαστικό κύκλωμα και δεν περιέχει
αστεροειδή τριάδα κορυφών



Γραφήματα διαστημάτων
(interval graphs): χαρακτηρισμός

• Gc: συμπληρωματικό γραφήματος G
– Γράφημα με το ίδιο σύνολο κορυφών με το G
– Στο οποίο υπάρχει ακμή μεταξύ κορυφών x ≠ y αν και μόνον αν δεν υπάρχει

ακμή μεταξύ τους στο γράφημα G
• Έστω G γράφημα διαστημάτων και J μια ανάθεση διαστημάτων για το G
• Ορίζουμε μια κατευθυνόμενη διαδρομή στο Gc ως εξής:

– Κατεύθυνε την ακμή {x, y} του Gc από την x στην y αν και μόνον αν το
διάστημα J(x) είναι αυστηρά δεξιότερα του J(y)

• Αυτή η κατευθυνόμενη διαδρομή είναι καλά ορισμένη γιατί τα διαστήματα J(x) και
J(y) που αντιστοιχούν στις κορυφές x και y δεν επικαλύπτονται

• Αυτή η κατευθυνόμενη διαδρομή όπως ορίστηκε είναι μεταβατική αφού και η
σχέση «αυστηρά δεξιότερα από» σε ένα σύνολο διαστημάτων είναι μεταβατική

– ΑΡΑ: Αν G γράφημα διαστημάτων τότε και Gc μεταβατικά κατευθυνόμενο
γράφημα

• [Gilmore και Hoffman (1964)] Γράφημα G είναι γράφημα διαστημάτων αν
και μόνον αν το Z4 δεν είναι επαγόμενο υπογράφημά του και το Gc είναι
μεταβατικά κατευθυνόμενο



Θεώρημα [Gilmore και Hoffman (1964)] 

• Το γράφημα του σχήματος είναι γράφημα
διαστημάτων ⇒
– Δεν περιέχει το Z4 σαν επαγόμενο υπογράφημα
– Επιπλέον, το συμπληρωματικό του γράφημα (δεξιά) είναι

μεταβατικά κατευθυνόμενο



Θεώρημα [Gilmore και Hoffman (1964)]

• Γράφημα που δεν περιέχει το Z4 σαν επαγόμενο
υπογράφημα και το συμπληρωματικό του γράφημα
είναι μεταβατικά κατευθυνόμενο ⇒ Είναι γράφημα
διαστημάτων??



Πλήρες γράφημα - Κλίκα

• Πλήρες γράφημα (complete graph): γράφημα στο
οποίο κάθε κορυφή συνδέεται με κάθε άλλη
κορυφή

• Κλίκα (clique): πλήρες υπογράφημα κάποιου
γραφήματος
– Μια κλίκα καλείται κυρίαρχη (dominant) αν είναι μέγιστη

(maximal) ⇔ το σύνολο των κορυφών της δεν περιέχεται
σε καμία μεγαλύτερη κλίκα

– Υπολογισμός μέγιστης κλίκας σε γράφημα είναι
υπολογιστικά δύσκολο πρόβλημα (NP-hard)

• Απαιτεί μακροσκελή υπολογισμό



Θεώρημα Gilmore και Hoffman (1964)

• Έστω γράφημα G που δεν περιέχει το Z4 σαν επαγόμενο
υπογράφημα και μια μεταβατικά κατευθυνόμενη εκδοχή για
το συμπληρωματικό του Gc

• Έστω C η συλλογή των κυρίαρχων κλικών στο G
• Χρησιμοποιούμε την κατεύθυνση του Gc για να διατάξουμε

τις κλίκες στο C
– Θέτουμε την κλίκα K πριν την κλίκα L αν οποτεδήποτε u ∈ K και v ∈ L 

και {u, v} ∉ E(G) τότε η ακμή {u, v} του Gc κατευθύνεται από τη u στη v
• Για να αποδείξουμε ότι η διάταξη αυτή είναι καλά ορισμένη, 

πρέπει να δείξουμε: 
– Υπάρχουν πάντα κατάλληλες u και v για κάθε K ≠ L 
– Διαφορετικές u' ∈ K και v' ∈ L δεν οδηγούν σε διάταξη αντίθετης

κατεύθυνσης



Θεώρημα Gilmore και Hoffman (1964)

• Η απόδειξη χρησιμοποιεί την υπόθεση ότι το G δεν περιέχει το Z4 σαν
επαγόμενο υπογράφημα

• Κυρίαρχες κλίκες στο G: K = {a, b, c}, L = {b, c, d} και M = {c, d, e}
• a ∈ K, d ∈ L και δεν υπάρχει ακμή στο G μεταξύ των a και d: η

κατεύθυνση από την a στη d στο Gc υποδεικνύει την τοποθέτηση της K 
πριν τη L

• Όμοια, χρησιμοποιώντας τις κορυφές b και e, τοποθετούμε τη L πριν τη M
• Όμοια, χρησιμοποιώντας τις κορυφές a και e, τοποθετούμε τη K πριν τη

M
• Οπότε, η διάταξη των κυρίαρχων κλικών είναι: K, L, M



Θεώρημα Gilmore και Hoffman (1964)

• Χρησιμοποιώντας την μεταβατικότητα ως προς την κατεύθυνση στο Gc, 
αποδεικνύεται ότι πάντα προκύπτει μια γραμμική διάταξη K1 , K2, …, Kp 
των κυρίαρχων κλικών

• Η διάταξη αυτή έχει την εξής ιδιότητα P: 
– Αν a < β < y και η κορυφή a ανήκει στις Kα και Kγ τότε πρέπει επίσης να

ανήκει στην Kβ
• Επομένως, J(a) μπορεί να είναι το διάστημα [a, γ], όπου Ka είναι η πρώτη

κυρίαρχη κλίκα στη διάταξη που ανήκει η a και Kγ είναι η τελευταία
κυρίαρχη κλίκα στη διάταξη στην οποία ανήκει η a



Θεώρημα Gilmore και Hoffman (1964)

• Στο παράδειγμα: K = K1 , L = K2, M = K3 
• Επειδή η a ανήκει μόνον στην K1: J(a)= [1, 1], ένα διάστημα που

αποτελείται από ένα μόνο σημείο
• Όμοια, J(b)= [1, 2], J(c)= [1, 3], J(d)= [2, 3], J(e)= [3, 3]
• Αυτή η ανάθεση διαστημάτων ικανοποιεί τη σχέση: {u,v} ∈ E(G) ⇔ J(u) ∩

J(v) ≠ ∅

• Για λεπτομέρειες: δείτε Roberts (1976a)



Θεώρημα Gilmore και Hoffman (1964)

• Διάταξη κυρίαρχων κλικών που ικανοποιεί την ιδιότητα P 
ονομάζεται διαδοχική

• Το G είναι γράφημα διαστημάτων αν και μόνον αν υπάρχει
διάταξη των κυρίαρχων κλικών του G που να είναι διαδοχική
– Αν υπάρχει τέτοια διάταξη, η ανάθεση διαστημάτων J με τον τρόπο

που περιγράψαμε δείχνει ότι το G είναι γράφημα διαστημάτων
– Αντίστροφα, αν το G είναι γράφημα διαστημάτων, τότε το G δεν

περιέχει το Z4 σαν επαγόμενο υπογράφημα και το Gc περιέχει
μεταβατική κατευθυνόμενη διαδρομή, οπότε η κατασκευή που
περιγράψαμε που χρησιμοποιεί την οικογένεια κλικών C δείχνει ότι
υπάρχει διάταξη των κυρίαρχων κλικών του G που είναι διαδοχική



Θεώρημα Fulkerson and Gross (1965)

• Το προηγούμενο αποτέλεσμα μπορεί να αναδιατυπωθεί με χρήση
πινάκων

• Ο πίνακας γειτνίασης κορυφών για τις κυρίαρχες κλίκες οποιουδήποτε
γραφήματος G συμβολίζεται M και ορίζεται ως εξής:

– Γραμμές του M ↔ κυρίαρχες κλίκες
– Στήλες του M ↔ κορυφές
– mij = 1 αν η κορυφή j ανήκει στην κυρίαρχη κλίκα i – αλλιώς η θέση mij = 0

• Αν υπάρχει διάταξη των κυρίαρχων κλικών που είναι διαδοχική, η
αντίστοιχη διάταξη των γραμμών του M δίνει πίνακα όπου τα 1 σε κάθε
στήλη είναι διαδοχικά

• Ένας πίνακας Α με 0 και 1 έχει την ιδιότητα των συνεχόμενων 1 (για
στήλες) αν είναι δυνατόν να μετατεθούν οι γραμμές έτσι ώστε τα 1 σε
κάθε στήλη να εμφανίζονται διαδοχικά

• [Fulkerson and Gross (1965)] Ένα γράφημα G είναι γράφημα
διαστημάτων αν και μόνον αν ο πίνακας γειτνίασης κορυφών για τις
κυρίαρχες κλίκες του M έχει την ιδιότητα των συνεχόμενων 1



Θεώρημα Fulkerson and Gross (1965)

• Παρατηρήστε, π.χ., ότι στον πίνακα γειτνίασης κορυφών για
τις κυρίαρχες κλίκες του γραφήματος Z4 δεν υπάρχει
μετάθεση των γραμμών έτσι ώστε τα 1 σε κάθε στήλη να
εμφανίζονται διαδοχικά



Κυκλικά γραφήματα τόξων
(Circular arc graphs)

• Κυκλικά γραφήματα τόξων: γραφήματα επικάλυψης τόξων σε
δοσμένο κύκλο

• Κάθε γράφημα διαστημάτων είναι ένα κυκλικό γράφημα
τόξων

• Το αντίστροφο ΔΕΝ ισχύει: το Z4 αποτελεί αντιπαράδειγμα
– Το Z4 μαζί με μια πρόσθετη απομονωμένη κορυφή ΔΕΝ είναι κυκλικό

γράφημα τόξων
• Ένα γράφημα G είναι κυκλικό γράφημα τόξων αν ο πίνακας

γειτνίασης κορυφών για τις κυρίαρχες κλίκες του έχει την
ιδιότητα των συνεχόμενων 1 

• Το αντίστροφο ισχύει αν το G είναι γράφημα επικάλυψης για
τόξα σε κυκλικό γραφήματα που ικανοποιεί την ιδιότητα
Helly: όλα τα τόξα δοσμένης κλίκας έχουν ένα κοινό σημείο

• Τα κυκλικά γραφήματα τόξων μελετήθηκαν από τον Tucker 
(1970), (1971)



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Οι αλλαγή φάσεων των φωτεινών
σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας
αποτελεί εφαρμογή των γραφημάτων
διαστημάτων και των κυκλικών γραφημάτων
τόξων

• Στόχος: ασφαλής και αποδοτική διαχείριση
κυκλοφορίας
– Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποδοτική

ενεργειακή κατανάλωση



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο φωτεινό
σηματοδότη σε μια διασταύρωση

• Στη διασταύρωση φτάνουν διάφορα ρεύματα
κυκλοφορίας
– Τα ρεύματα κυκλοφορίας που φτάνουν στη διασταύρωση

του σχήματος επιγράφονται με τα γράμματα a έως f



Ρύθμιση κυκλοφορίας
• Στη διασταύρωση φτάνει ένας δρόμος δύο κατευθύνσεων

και ένας μονόδρομος
• Διάφορα ρεύματα κυκλοφορίας είναι συμβατά, δηλ., 

μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα χωρίς συνέπειες
• Η απόφαση για συμβατότητα γίνεται στην αρχή με βάση την

εκτιμώμενη κυκλοφορία σε κάθε ρεύμα και το μοτίβο της
κυκλοφορίας

• Η πληροφορία για τη συμβατότητα συνοψίζεται στο
γράφημα συμβατότητας G



Γράφημα συμβατότητας
(Compatibility graph)

• Κορυφές του G είναι τα ρεύματα κυκλοφορίας
• Υπάρχει ακμή μεταξύ δύο κορυφών αν και μόνον αν τα

αντίστοιχα ρεύματα κυκλοφορίας είναι συμβατά
– Π.χ., το ρεύμα c που στρίβει αριστερά κρίνεται συμβατό με το ρεύμα f 

που πάει ευθεία και στρίβει δεξιά σε άλλη οδό αλλά μη συμβατό με
το ρεύμα e που στρίβει αριστερά στην άλλη οδό



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Για να ρυθμίσουμε τους φωτεινούς σηματοδότες
αναθέτουμε σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας μια
χρονική περίοδο κατά την οποία έχει πράσινο με τον
περιορισμό ότι μόνο συμβατά ρεύματα
κυκλοφορίας μπορούν να έχουν πράσινο
ταυτόχρονα

• Υπάρχει περιοδική κυκλική εναλλαγή πράσινου και
κόκκινου που επαναλαμβάνεται



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Φανταστείτε ότι ο χρόνος κάθε κύκλου
φαίνεται σε ένα μεγάλο ρολόι και το
διάστημα κατά το οποίο κάποιο ρεύμα έχει
πράσινο αντιστοιχεί σε κάποιο τόξο στην
περιφέρεια του ρολογιού
– Υποθέστε ότι κάθε ρεύμα έχει πράσινο μία μόνο

φορά κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου

• Μια εφικτή ανάθεση πράσινου σε ρεύματα
είναι ουσιαστικά η ανάθεση ενός τόξου του
κύκλου σε κάθε ρεύμα έτσι ώστε μόνο
συμβατά ρεύματα να επιτρέπεται να
λαμβάνουν επικαλυπτόμενα τόξα



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Σε σχέση με το γράφημα συμβατότητας, μόνο κορυφές που
συνδέονται με ακμή επιτρέπεται να λαμβάνουν
επικαλυπτόμενα τόξα
– Δεν είναι το ίδιο με τα γραφήματα επικάλυψης αφού δεν απαιτούμε

συμβατές κορυφές να λαμβάνουν επικαλυπτόμενα τόξα



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Το γράφημα επικάλυψης που αντιστοιχεί σε κάθε εφικτή
ανάθεση πράσινου σε ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι
υπογράφημα του γραφήματος συμβατότητας
– Όχι απαραίτητα επαγόμενο υπογράφημα
– Υπογράφημα με το ίδιο σύνολο κορυφών με το γράφημα

συμβατότητας από το οποίο ίσως έχουν αφαιρεθεί κάποιες ακμές –
καλείται γεννητικό υπογράφημα (spanning subgraph) 



Ρύθμιση κυκλοφορίας

• Το γράφημα επικάλυψης Η που προκύπτει υποδεικνύει την
ανάθεση πράσινου στα ρεύματα κυκλοφορίας

• Το H ΠΡΕΠΕΙ να είναι κυκλικό γράφημα τόξων
• ⇒ εφικτές αναθέσεις πράσινου αντιστοιχούν σε γεννητικά

υπογραφήματα του γραφήματος συμβατότητας G που είναι
κυκλικά γραφήματα τόξων
– Το G δεν πρέπει απαραίτητα να είναι το ίδιο κυκλικό γράφημα τόξων

(εδώ είναι)

Η



Ρύθμιση κυκλοφορίας
• Αν απαιτήσουμε κάθε κύκλος να ξεκινάει με όλα τα φανάρια

κόκκινα, τότε το γράφημα επικάλυψης που αντιστοιχεί σε μια
εφικτή ανάθεση πράσινου είναι γεννητικό υπογράφημα του
G το οποίο είναι γράφημα διαστημάτων
– Το γράφημα συμβατότητα G του σχήματος ΔΕΝ είναι γράφημα

διαστημάτων αφού το υπογράφημα με κορυφές b, c, e και f είναι το
Z4

– Το γεννητικό υπογράφημα H είναι γράφημα διαστημάτων

Η



Ενδιαφέρουσες αναθέσεις
• Κάποιες αναθέσεις δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον

– Π.χ., αναθέτοντας σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας ένα κενό πράσινο τόξο
επιτυγχάνουμε μια εφικτή ανάθεση

• Τι κάνει μια ανάθεση καλύτερη από κάποια άλλη;
• Η απάντηση εξαρτάται από κάποιο κριτήριο

– Μπορεί να επιθυμούμε τη μείωση του χρόνου αναμονής, δηλ., του
συνολικού χρόνου που διαρκεί το κόκκινο σε κάθε κύκλο

– Μπορεί να επιθυμούμε τη ελαχιστοποίηση ενός ζυγισμένου
αθροίσματος των χρονικών διαστημάτων του κόκκινου δίνοντας
μεγαλύτερο βάρος στα χρονικά διαστήματα κόκκινου για φορτωμένα
ρεύματα κυκλοφορίας

– [Stoffers (1968)] Μπορεί να διαθέτουμε πληροφόρηση για
αναμενόμενα ρεύματα κυκλοφορίας και να επιθυμούμε να
αποθαρρύνουμε αφίξεις εκτός των αναμενόμενων διαστημάτων



Εύρεση βέλτιστων αναθέσεων
• Πώς βρίσκουμε μια βέλτιστη ανάθεση πράσινου αν το

κριτήριο είναι η ελαχιστοποίηση των συνολικών κόκκινων
διαστημάτων ; 

• Υποθέτουμε συγκεκριμένο ελάχιστο μήκος για κάθε πράσινο
τόξο

• Ακολουθούμε τη διαδικασία του Stoffers (1968) 
• Παράγουμε εφικτές αναθέσεις πράσινου εξετάζοντας

διαδοχικές διατάξεις κυρίαρχων κλικών
– Σε γεννητικά κυκλικά υπογραφήματα τόξων του G
– Σε γεννητικά υπογραφήματα γραφήματος διαστημάτων εφόσον

επιθυμούμε συγκεκριμένη υπόθεση για το χρόνο έναρξης όλων των
κόκκινων φαναριών



Εύρεση βέλτιστων αναθέσεων
• Ας δούμε την περίπτωση γραφημάτων διαστημάτων
• Έστω K1 , K2 , … , Kp διαδοχική διάταξη κυρίαρχων κλικών

του γραφήματος διαστημάτων που περιέχει όλες τις κορυφές
του υπογραφήματος H

• Κάθε κλίκα Ki αντιστοιχεί σε μια φάση κατά την οποία όλα τα
ρεύματα στην κλίκα έχουν πράσινο

• Ξεκινάμε με πράσινο κάποιο ρεύμα κυκλοφορίας κατά την
πρώτη φάση εμφάνισής του και διατηρούμε το πράσινο
μέχρι την τελευταία φάση εμφάνισής του

• Λόγω του ότι η διάταξη είναι διαδοχική λαμβάνουμε ένα
τόξο σε ένα κυκλικό ρολόι



Εύρεση βέλτιστων αναθέσεων
• Στο H υπάρχει η εξής διαδοχική διάταξη κυρίαρχων κλικών

– K1 = {e, b}, K2 = {b, a, d}, K3 = {d, c}, K4 = {c, f}
• ⇒ υπάρχουν 4 φάσεις

– Στη φάση 1, τα ρεύματα e και b έχουν πράσινο
– Μετά, στη φάση 2, τα ρεύματα b, a, d έχουν πράσινο
– Στη φάση 3, πράσινο έχουν τα ρεύματα d και c
– Στη φάση 4, πράσινο έχουν τα ρεύματα c και f 

• Έστω ότι θέλουμε να αναθέσουμε σε κάθε κλίκα Ki μια διάρκεια di
• Ποιες πρέπει να είναι οι di έτσι ώστε το σύνολο του χρόνου που διαρκεί

το κόκκινο να είναι το ελάχιστο δυνατό;

Η



Εύρεση βέλτιστων αναθέσεων
• Η απάντηση βασίζεται στην εξής παρατήρηση: 

– Η a έχει κόκκινο στις φάσεις K1, K3 και K4: η a έχει κόκκινο για
συνολικό διάστημα d1 + d3 + d4

– Όμοια, η b έχει κόκκινο για συνολικό διάστημα d3 + d4
– Η συνολική διάρκεια του κόκκινου για όλα τα ρεύματα είναι

• (d1 +d3 +d4)+(d3 +d4)+(d1 +d2)+(d1 +d4)+(d2 +d3 +d4)+(d1 +d2 +d3 ) = 
4d1+3d2+4d3+4d4

– Αν το πράσινο έχει ελάχιστη διάρκεια 20 sec για κάθε ρεύμα και ο
συνολικός κύκλος έχει διάρκεια 120 sec τότε…

Η



Εύρεση βέλτιστων αναθέσεων
• Επιθυμούμε να ελαχιστοποιήσουμε την 4d1+3d2+4d3+4d4  με τους

παρακάτω περιορισμούς και με di ≥ 0
– d2 = 20
– d1+d2 ≥ 20
– d3+d4 ≥ 20
– d2+d3 ≥ 20
– d1 ≥ 20
– d4 ≥ 20
– d1+d2+d3+d4=120

• ΛΥΣΗ: d1 = d4 = 20, d3=0, d2 =80

Η



Εύρεση βέλτιστων αναθέσεων

• Για την εύρεση βέλτιστων αναθέσεων πράσινου
φαναριού
– πρέπει να εντοπίσουμε κάθε γράφημα διαστημάτων (ή

κυκλικό γράφημα τόξων) που περιέχει όλες τις κορυφές
του γεννητικού γραφήματος H of G

– Για καθένα από αυτά πρέπει να βρούμε όλες τις
διαφορετικές διαδοχικές (κυκλικές) διατάξεις των
κυρίαρχων κλικών

– Για κάθε τέτοια διάταξη πρέπει να βρούμε βέλτιστη λύση
για τη διάρκεια των φάσεων

– Τέλος, να συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω για να
λάβουμε βέλτιστη λύση για το συνολικό γράφημα



Το πρόβλημα ανάθεσης συχνοτήτων
στην κινητή τηλεφωνία

• Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν σε
διαφορετικές ζώνες

• Κάθε ζώνη λαμβάνει ένα φάσμα συχνοτήτων που μπορεί να
χρησιμοποιεί

• Τα φάσματα συχνοτήτων είναι συνήθως διαστήματα
– Αν και στα αλήθεια είναι ενώσεις διαστημάτων

• Κινητές συσκευές σε κάποια ζώνη μπορούν να
δημιουργήσουν παρεμβολές σε συσκευές άλλης ζώνης

• Για να αποφευχθεί αυτό πρέπει οι ζώνες συχνοτήτων τους να
μην επικαλύπτονται

• Κατά την ανάθεση φάσματος συχνοτήτων σε ζώνες
επιθυμούμε να λαμβάνονται υπόψιν τέτοιοι περιορισμοί
καθώς και απαιτήσεις για το ελάχιστο εύρος ζώνης
(bandwidth) για συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων



Το πρόβλημα ανάθεσης συχνοτήτων
στην κινητή τηλεφωνία

• [Gilbert (1972)] Το πρόβλημα μπορεί να εκφραστεί με χρήση
γραφημάτων ως εξής:
– Κορυφές ενός γραφήματος συγκρούσεων (conflict graph) είναι οι

ζώνες
– Δύο ζώνες είναι γειτονικές αν και μόνον αν εμφανίζουν παρεμβολές

• Ζητούμενο είναι η ανάθεση σε κάθε ζώνη i ένα φάσμα
συχνοτήτων B(i) —ας πούμε ένα διάστημα — έτσι ώστε
– αν υπάρχει ακμή μεταξύ δύο ζωνών i και j να ισχύει B (i) ∩ B (j) = ∅
– και επιπλέον κάθε B (j) να έχει ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος

• Διατυπωμένο όπως παραπάνω, το πρόβλημα ανάγεται στο
πρόβλημα ρύθμισης κυκλοφορίας
– Εξετάζουμε το πρόβλημα εφικτών αναθέσεων πράσινου στο

συμπληρωματικό γράφημα του γραφήματος συγκρούσεων


