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Աշխատանքի ընդհանٳր նկարագիրը

Թեմայի արդիականٳթյٳնը: Դիսկրետ մաթեմատիկայٳմ մեծ նٳթյٳշադրٳ է
հատկացվٳմ ներկٳմների խնդիրների հետազոտٳթյٳններին: Պատմականորեն
ներկٳմների հանդեպ հետաքրքրٳթյٳնը պայմանավորված էր «Չորս գٳյների
հիպոթեզ» հանրահայտ խնդրով, համաձայն որի ամեն մի աշխարհագրական քարտեզ
հնարավոր է ներկել չորս գٳյների միջոցով այնպես, որ յٳրաքանչյٳր երկրի տարածք
ներկված լինի մեկ գٳյնով, իսկ ընդհանٳր սահման նեցողٳ երկրները ներկված
լինեն տարբեր գٳյներով: Դիսկրետ մաթեմատիկայի հետագա զարգացٳմը ցٳյց
տվեց, որ դա պայմանավորված է ինչպես ներկٳմների խնդիրների՝ մի շարք կարևոր
կիրառական խնդիրների հետ առկա սերտ կապով, այնպես էլ նրանով, որ դիսկրետ
մաթեմատիկայٳմ առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կարելի է ձևակերպել որպես
ներկٳմների խնդիրներ (ֆակտորիզացիայի խնդիրներ, տրոհման խնդիրներ, Ռամսեյի
տեսٳթյան խնդիրներ և այլն): Մասնավորապես, նշանակալի փոխադարձ կապ կա
կարգացٳցակների տեսٳթյան խնդիրների և գրաֆների ներկٳմների խնդիրների
միջև: Օրինակ, քննաշրջանի օպտիմալ կարգացٳցակ կառٳցելٳ խնդիրը բերվٳմ է
գրաֆի քրոմատիկ թվի որոշմանը: Գրաֆի քրոմատիկ դասը գտնելٳ խնդրին բերվٳմ է
սպորտային մրցٳմների կարգացٳցակ կազմելٳ խնդիրը:

Կարգացٳցակների տեսٳթյան բազմաթիվ խնդիրներ կարելի է բերել ոչ միայն
գրաֆների դասական ներկٳմների խնդիրներին, այլև լրացٳցիչ պայմաններով ճիշտ
գագաթային և կողային ներկٳմների գոյٳթյան ٳ կառٳցման խնդիրներին: Օրինակ,
Ջ. Ֆոլկմանը և Դ. Ֆալկերսոնը1 դիտարկել են երկկողմանի մٳլտիգրաֆը r գٳյներով
ճիշտ կողային ներկման գոյٳթյան խնդիրը, երբ i գٳյնով ներկված կողերի քանակը
ni է, i = 1, . . . , r: Այս խնդիրը համապատասխանٳմ է r ժամ ընդհանٳր
տևողٳթյٳն նեցողٳ այնպիսի մնականٳսٳ դասացٳցակի կառٳցմանը, երբ i-րդ
ժամի ընթացքٳմ զբաղված է ճիշտ ni լսարան, i = 1, . . . , r: Իվենի, Իտայի և
Շամիրի կողմից2 դիտարկվել է այնպիսի մնականٳսٳ դասացٳցակների կառٳցٳմը,
որտեղ հաշվի են առնվٳմ ցիչներիٳսٳ նախապատվٳթյٳնները: Ցٳյց է տրվել, որ
ընդհանٳր դեպքٳմ խնդիրը NP-լրիվ է: Գրաֆների տեսٳթյան տերմիններով այս
խնդիրը համապատասխանٳմ է G երկկողմանի մٳլտիգրաֆի այնպիսի ճիշտ կողային
ներկման կառٳցմանը, որտեղ G-ի կողմերից մեկի յٳրաքանչյٳր գագաթի համար
տրված են գٳյների բազմٳթյٳններ, որոնցից պետք է ընտրվեն այդ գագաթին կից
կողերի գٳյները: Դե Վերրայի կողմից3 դիտարկվել են երկկողմանի մٳլտիգրաֆների
կողային ներկٳմների գոյٳթյան և կառٳցման խնդիրները, երբ յٳրաքանչյٳր գագաթի
համար այդ գագաթին կից ցանկացած երկٳ գٳյնով ներկված կողերի քանակների
տարբերٳթյٳնը մեծ չէ մեկից: Ցٳյց է տրվել, որ կամայական G երկկողմանի
մٳլտիգրաֆի և k բնական թվի համար G-ի կողերը կարելի է ներկել k գٳյներով՝
բավարարելով նշված պայմանին: Այս խնդիրը համապատասխանٳմ է այնպիսի
դասացٳցակներին, երբ ցիչներիٳսٳ և դասարանների ծանրաբեռնվածٳթյٳնները

1J. Folkman, D.R. Fulkerson, Edge colourings in bipartite graphs, in Combinatorial Mathematics and its Applications,
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1969, pp. 561-577.

2S. Even, A. Itai, A. Shamir, On the complexity of timetable and multicommodity flow problems, SIAM J. Comput. 5
(4), 1976, pp. 691-703.

3D. de Werra, Balanced schedules, INFOR. N9, 1971, pp. 230-237.
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բաշխվٳմ են հավասարաչափ: «Պատٳհան» չٳնեցող դասացٳցակների գոյٳթյան
և կառٳցման խնդիրներին համապատասխանող գրաֆների ներկٳմների խնդիրների
հետազոտման նպատակով Ա. Հասրաթյանի և Ռ. Քամալյանի կողմից4 սահմանվել
է գրաֆի միջակայքային կողային ներկման գաղափարը: G գրաֆի ճիշտ կողային
ներկٳմը 1, . . . , t գٳյներով կոչվٳմ է G-ի միջակայքային կողային t-ներկٳմ, եթե
յٳրաքանչյٳր գագաթին կից կողերը ներկված են հաջորդական գٳյներով: Մի
շարք աշխատանքներٳմ հետազոտվել են երկկողմանի գրաֆների որոշ դասերի
միջակայքային կողային ներկٳմները, որոնցից են լրիվ երկկողմանի գրաֆները, ծառերը,
n-չափանի խորանարդը, ցանցերը, երկակի ցիկٳռٳ երկկողմանի գրաֆները, արտաքին
հարթ երկկողմանի գրաֆները և (a, b)-երկհամասեռ երկկողմանի գրաֆները: Հայտնի
է, որ ոչ բոլոր երկկողմանի գրաֆները նենٳ միջակայքային կողային ներկٳմ: Այդ
փաստը առաջին անգամ նշվել է Ա. Միրٳմյանի կողմից: Հետագայٳմ այդպիսի
օրինակներ կառٳցվել են Ս. Սեվաստյանովի, Պ. Էրդյոշի, Ա. Հերցի, Դ. դե Վերրայի,
Կ. Գիարոյի, Մ. Կٳբալի և Մ. Մալաֆիյսկٳ, ինչպես նաև Քամալյանի կողմից:
Սեվաստյանովը ապացٳցել է, որ երկկողմանի գրաֆների դասٳմ միջակայքային
կողային ներկման գոյٳթյան խնդիրը հանդիսանٳմ է NP-լրիվ խնդիր5: Նշենք նաև,
որ Ջենսենի և Տոֆտի կողմից6 առաջարկվել է հիպոթեզ, համաձայն որի բոլոր (a, b)-
երկհամասեռ երկկողմանի գրաֆները նենٳ միջակայքային կողային ներկٳմ: Այս
հիպոթեզի ապացٳյցի թյամբٳղղٳ Ա. Հասրաթյանը, Կ. Կասսելգրենը, Պ. Պետրոսյանը,
Ջ. Վանդենբٳշեն, Դ. Վեստը, Ա. Պյատկինը, Բ. Տոֆտը, Ֆ. Յանգը և Ք. Լին հասել են
որոշ հաջողٳթյٳնների:

Կիրառական խնդիրների մոդելավորման ժամանակ հաճախ հետազոտման
օբյեկտներ են հանդիսանٳմ ոչ միայն հասարակ գրաֆները, այլև մٳլտիգրաֆները:
Այսպես, օրինակ, մնականٳսٳ դասացٳցակների կառٳցման խնդիրներٳմ հաճախ
առաջանٳմ են իրավիճակներ, երբ ցիչըٳսٳ միևնٳյն խմբի հետ անցկացնٳմ
է մեկից ավելի դասաժամ: Միջակայքային կողային ներկٳմներին նվիրված
հետազոտٳթյٳնները վերջին երեք տասնամյակներٳմ հիմնականٳմ վերաբերٳմ
էին պատիկ կողեր չպարٳնակող գրաֆներին, մինչդեռ մٳլտիգրաֆները մնٳմ
են քիչ հետազոտված: Մյٳս կողմից՝ վերոհիշյալ աշխատանքներٳմ հիմնականٳմ
մնասիրվելٳսٳ են միջակայքային ներկٳմների գոյٳթյան և կառٳցման խնդիրները,
սակայն քիչ է անդրադարձ կատարվել ներկٳմների թվային պարամետրերի
գնահատման հարցերին: Միջակայքային ներկٳմների հետազոտٳթյٳններٳմ
անարդարացիորեն քիչ է նٳթյٳշադրٳ հատկացված այդպիսի ներկٳմների
կայٳնٳթյան հարցերին տարբեր գրաֆային գործողٳթյٳնների նկատմամբ, ինչպիսիք
են, օրինակ, գրաֆների գٳմարٳմը, դեկարտյան արտադրյալը, գրաֆից գագաթների,
կողերի կամ զٳգակցٳմների հեռացٳմը, կողերի տրոհٳմը և այլն: Նման դրվածքով
խնդիրների կարևորٳթյٳնը հատկապես մեծ է այնպիսի համակարգերի մոդելավորման
դեպքٳմ, որոնցٳմ ժամանակի ազդեցٳթյան տակ կարող են կատարվել նկարագրող
գրաֆի (մٳլտիգրաֆի) չնախատեսված փոփոխٳթյٳններ:

4 А.С. Асратян, Р.Р. Камалян, Интервальные раскраски ребер мультиграфа, Прикладная математика, вып. 5,
1987, стр. 25-34.

5С.В. Севастьянов, Об интервальной раскрашиваемости ребер двудольного графа, Методы дискретного
анализа в решении экстремальных задач, вып. 50, 1990, стр. 61-72.

6T.R. Jensen, B. Tost, Graph coloring problems, Wiley Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization,
1995.
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Աշխատանքի հիմնական նպատակը և նրանٳմ դիտարկված խնդիրները:
Աշխատանքٳմ դիտարկվել են գրաֆների և մٳլտիգրաֆների միջակայքային կողային
ներկٳմների գոյٳթյան, կառٳցման և թվային պարամետրերի գնահատման, ինչպես
նաև այդպիսի ներկٳմների՝ գրաֆային տարբեր գործողٳթյٳնների նկատմամբ
կայٳնٳթյան խնդիրներ: Աշխատանքٳմ նաև դիտարկվել են այդ ներկٳմների
տարբեր բնٳյթի ընդհանրացٳմներ և մնասիրվելٳսٳ են դրանց պարամետրերը:
Աշխատանքի հիմնական նպատակն է վերոհիշյալ խնդիրների հետազոտٳմը գրաֆների
և մٳլտիգրաֆների տարբեր դասերի համար:

Հետազոտٳթյան օբյեկտները: Աշխատանքٳմ հետազոտٳթյան օբյեկտներ են
հանդիսանٳմ գրաֆների և մٳլտիգրաֆների տարբեր դասեր, գրաֆների հատٳկ տիպի
ֆակտորիզացիաներ, միջակայքային կողային ներկٳմներ, այդպիսի ներկٳմներٳմ
մասնակցող գٳյների քանակներ: Հետազոտٳթյան օբյեկտներ են հանդիսանٳմ նաև
միջակայքային ներկٳմներ չٳնեցող գրաֆներ և մٳտլիգրաֆներ, ինչպես նաև այդպիսի
գրաֆների՝ միջակայքային ներկվող գրաֆների դասից հեռավորٳթյան որոշ տեսակներ:

Հետազոտٳթյան մեթոդները: Հետազոտٳթյٳնն իրականացվել է դիսկրետ
մաթեմատիկայի, գրաֆների տեսٳթյան և դիսկրետ օպտիմիզացիայի մեթոդների
օգնٳթյամբ: Որոշ արդյٳնքների ստացման համար կիրառվել են համակարգչային
հաշվարկների բաշխված համակարգեր:

Գիտական նորٳյթը: Աշխատանքٳմ առաջին անգամ մնասիրվելٳսٳ են
մٳլտիգրաֆների միջակայքային կողային ներկٳմների պարամետրեր, ներմٳծվել
է լրիվ գրաֆների հատٳկ տիպի ֆակտորիզացիա (բաժանված) և նշվել է դրա կապը
լրիվ գրաֆների միջակայքային կողային ներկٳմների հետ, տրվել է սեպարաբել
միջակայքային կողային ներկման սահմանٳմը և կիրառվել է գրաֆների արտադրյալների
վերաբերյալ մի շարք արդյٳնքների ստացման համար, ներմٳծվել է միջակայքային
ներկٳմ չٳնեցող գրաֆների կառٳցման ենթատրոհٳմների վրա հիմնված եղանակ,
որի օգնٳթյամբ կառٳցվել է մինչ այժմ հայտնի այդպիսի ներկٳմ չٳնեցող ամենափոքր
գրաֆը:

Ստացված արդյٳնքների գործնական կիրառٳթյٳնը: Աշխատանքٳմ
օգտագործված հետազոտٳթյան մեթոդները և նրանٳմ ստացված արդյٳնքներն նենٳ
ոչ միայն տեսական կարևոր նշանակٳթյٳն գրաֆների քրոմատիկ հատկٳթյٳնների
հետազոտման համար, այլև կարող են նենալٳ գործնական կիրառٳթյٳններ:
Մասնավորապես, գրաֆների միջակայքային ներկٳմները կիրառվٳմ են կոմպակտ
կարգացٳցակների գոյٳթյան և կառٳցման, համակարգիչների և ծրագրերի
հիշողٳթյան օպտիմալ բաշխման, անընդհատ պրոցեսների մաթեմատիկական
մոդելավորման խնդիրներٳմ և այլն:

Պաշտպանٳթյան ներկայացվող հիմնական դրٳյթները: Պաշտպանٳթյան են
ներկայացվٳմ հետևյալ հիմնական դրٳյթները.

1. Միջակայքային ներկٳմներ նեցողٳ գրաֆների և մٳլտիգրաֆների պարամետրերի
ընդհանٳր գնահատականներ և որոշ դասերի գրաֆների համար այդ
պարամետրերի ճշգրիտ արժեքներ,
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2. Լրիվ գրաֆների միջակայքային կողային ներկٳմների և այդ գրաֆների հատٳկ
տիպի ֆակտորիզացիաների համարժեքٳթյան հիման վրա ստացված արդյٳնքներ
այդպիսի ներկٳմներٳմ մասնակցող գٳյների հնարավոր քանակի վերաբերյալ,

3. Լրիվ, լրիվ բազմակողմանի, արտաքին հարթ գրաֆների, ցանցերի, գլանների,
տոռերի և Հեմինգի գրաֆների միջակայքային կողային ներկٳմների գոյٳթյան,
կառٳցման և թվային պարամետրերի գնահատականներ և ճշգրիտ արժեքներ,

4. Կապակցված գրաֆների, համասեռ գրաֆների և երկկողմանի գրաֆների
դեկարտյան արտադրյալների, ինչպես նաև հարթ դեկարտյան արտադրյալների
միջակայքային կողային ներկٳմների գոյٳթյան, կառٳցման, պարամետրերի
գնահատման վերաբերյալ մի շարք արդյٳնքներ,

5. Միջակայքային կողային ներկٳմների ընդհանրացٳմների հետ կապված որոշ
պարամետրերի հասանելի գնահատականներ,

6. Փոքրաթիվ գագաթներով երկկողմանի գրաֆների միջակայքային ներկٳմների
կառٳցման վերաբերյալ արդյٳնքներ, ինչպես նաև այդպիսի ներկٳմ չٳնեցող
փոքրագٳյն երկկողմանի գրաֆների և մٳլտիգրաֆների կառٳցման մի շարք
եղանակներ, Ջենսեն-Տոֆտի միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող փոքրագٳյն
երկկողմանի գրաֆի մասին պրոբլեմի մասնակի լٳծٳմ,

7. Միջակայքային կողային ներկٳմ չٳնեցող որոշ գրաֆների դեֆիցիտի ճշգրիտ
արժեքներ, Բորովիցկա-Օլշեվսկայի, Դրգաշ-Բٳրչարդտի և Հալٳշչակի հիպոթեզի
ապացٳյց:

Ստացված արդյٳնքների գրաքննٳթյٳնը և փորձարկٳմը: Ստացված արդյٳնքները
զեկٳցվել են մի շարք գիտաժողովներٳմ Հայաստանٳմ և եվրոպական երկրներٳմ.

1. Пятая годичная научная конференция РАУ, Ереван, Армения, 6-10 декабря 2010г.,

2. 14th Workshop on Graph Theory, Colourings, Independence and Domination, Szklarska
Poreba, Poland, September 18-23, 2011,

3. 8th International Conference on Computer Science and Information Technologies, Yere-
van, Armenia, September 26-30, 2011,

4. 15th Workshop on Graph Theory, Colourings, Independence and Domination, Szklarska
Poreba, Poland, September 15-20, 2013,

5. 9th International Conference on Computer Science and Information Technologies, Yere-
van, Armenia, September 23-27, 2013,

6. 7th Cracow Conference on Graph Theory, Rytro, Poland, September 14-19, 2014,

7. 5th Polish Combinatorial Conference, Bedlewo, Poland, September 22-26, 2014,

8. 8th Slovenian Conference on Graph Theory, Kranjska Gora, Slovenia, June 21-27, 2015,

9. 10th International Conference on Computer Science and Information Technologies, Yere-
van, Armenia, September 28 - October 2, 2015:

Աշխատանքի առանձին հատվածները մանրամասն քննարկվել են ավելի քան մեկ
տասնյակ սեմինարների ընթացքٳմ՝ Երևանի պետական համալսարանٳմ, ՀՀ ԳԱԱ
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտٳտٳմ և Յագիլոնյան
համալսարանٳմ:
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Հրապարակٳմները: Ատենախոսٳթյան թեմայի վերաբերյալ տպագրվել են 15
գիտական աշխատանքներ:

Աշխատանքի ծավալը և կառٳցվածքը: Աշխատանքի ծավալը կազմٳմ է 146 էջ:
Աշխատանքը բաղկացած է ներածٳթյٳնից, երեք գլٳխներից, եզրակացٳթյٳնից և
գրականٳթյան ցանկից (83 անٳն): Աշխատանքը ներառٳմ է 31 նկար և 7 աղյٳսակ:

Աշխատանքի պարٳնակٳթյٳնը

Աշխատանքٳմ դիտարկվٳմ են ոչ կողմնորոշված հասարակ գրաֆներ՝ առանց պատիկ
կողերի և օղերի, ինչպես նաև մٳլտիգրաֆներ, որտեղ թٳյլատրվٳմ են պատիկ
կողեր: G գրաֆի (մٳլտիգրաֆի) գագաթների և կողերի բազմٳթյٳնները նշանակենք,
համապատասխանաբար, V (G)-ով և E(G)-ով: Ցանկացած v ∈ V (G)-ի համար dG(v)-
ով նշանակենք այդ գագաթի աստիճանը G-ٳմ, δ(G)-ով և ∆(G)-ով նշանակենք գրաֆի
(մٳլտիգրաֆի) նվազագٳյն և առավելագٳյն աստիճանները:

Ցանկացած u, v ∈ V (G) գագաթների համար d(u, v)-ով նշանակենք u և v գագաթների
միջև հեռավորٳթյٳնը G գրաֆٳմ (մٳլտիգրաֆٳմ): v ∈ V (G) գագաթի համար
սահմանենք ϵ(v) թիվը հետևյալ կերպ. ϵ(v) = maxu∈V (G) d(u, v), իսկ G գրաֆի
(մٳլտիգրաֆի) տրամագիծը՝ diam(G) = maxv∈V (G) ϵ(v):

α′(G)-ով կնշանակենքG մٳլտիգրաֆի ամենաշատ կողեր պարٳնակող զٳգակցման
հզորٳթյٳնը: F = {F1, . . . , Fn} կատարյալ զٳգակցٳմների բազմٳթյٳնը կանվանենք
G մٳլտիգրաֆի 1-ֆակտորիզացիա, եթե G-ի կամայական կող պատկանٳմ է F-ի
զٳգակցٳմներից ճիշտ մեկին:

α : E(G) → N ֆٳնկցիան կոչվٳմ է G մٳլտիգրաֆի ճիշտ կողային ներկٳմ, եթե
∀v ∈ V (G) գագաթին կից կողերը ներկված են զٳյգ առ զٳյգ տարբեր գٳյներով: Եթե α
ճիշտ կողային ներկٳմը օգտագործٳմ է միայն 1, . . . , t գٳյները, ընդ որٳմ՝ ∀i(1 ≤ i ≤ t)
համար ∃ei ∈ E(G) այնպիսին, որ α(ei) = i, α-ն կանվանենք G մٳլտիգրաֆի ճիշտ
կողային t-ներկٳմ: Եթե α-ն G-ի ճիշտ կողային ներկٳմ է, ապա կամայական v գագաթի
սպեկտրը՝ S(v, α), այդ գագաթին կից կողերի գٳյների բազմٳթյٳնն է: Սպեկտրի
նվազագٳյն և առավելագٳյն թվերը կնշանակենք հետևյալ կերպ. S(v, α) = minS(v, α),
S(v, α) = maxS(v, α):

Տրված G մٳլտիգրաֆի ճիշտ կողային ներկٳմներٳմ անհրաժեշտ գٳյների
նվազագٳյն քանակը կոչվٳմ է քրոմատիկ դաս և նշանակվٳմ է χ′(G)-ով: Ըստ Վիզինգի
հայտնի թեորեմի, ∆(G) ≤ χ′(G) ≤ ∆(G) + µ(G), որտեղ µ(G)-ն G գրաֆٳմ կողերի
առավելագٳյն պատիկٳթյٳնն է:

α ճիշտ կողային t-ներկٳմը կանվանենք միջակայքային կողային t-ներկٳմ, եթե
ցանկացած v ∈ V (G) գագաթի համար S(v, α) բազմٳթյٳնը միջակայք է: Նշանակենք
Nt-ով այն գրաֆների բազմٳթյٳնը, որոնք նենٳ միջակայքային կողային t-ներկٳմ, իսկ
N-ով՝ N =

∪
t≥1 Nt բոլոր միջակայքային կողային ներկելի գրաֆների բազմٳթյٳնը: Երբ

G ∈ N, G-ի միջակայքային կողային ներկման մեջ օգտագործվող գٳյների նվազագٳյն
և առավելագٳյն քանակները նշանակենք, համապատասխանաբար, w(G)-ով և W (G)-
ով7:

Առաջին գլխի 1.1 պարագրաֆը նվիրված էմիջակայքային ներկելիٳթյան անհրաժեշտ

7Չսահմանված հասկացٳթյٳնների և նշանակٳմների համար տե՛ս D.B. West, Introduction to Graph Theory,
Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
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պայմաններին: Հասրաթյանը և Քամալյանը8 ցٳյց են տվել, որ եթե G մٳլտիգրաֆը
նիٳ միջակայքային ներկٳմ, ապա χ′(G) = ∆(G): Երբ G-ն համասեռ մٳլտիգրաֆ
է, այս պայմանը հանդիսանٳմ է նաև բավարար պայման: Աշխատանքٳմ ստացվել է
միջակայքային ներկելիٳթյան մեկ այլ անհրաժեշտ պայման:

Թեորեմ 1.1.3. Եթե G մٳլտիգրաֆի համար գոյٳթյٳն նիٳ d թիվ, որը G-ի բոլոր
գագաթների աստիճանների ընդհանٳր բաժանարար է, սակայն |E(G)|-ի բաժանարար
չէ, ապա G /∈ N:

Հետևանք 1.1.4. Եթե G-ն էյլերյան մٳլտիգրաֆ է և |E(G)| կենտ է, ապա G /∈ N:

1.2 պարագրաֆը նվիրված է w(G) և W (G) պարամետրերի հետազոտմանը:
Հասրաթյանի, Քամալյանի կողմից ստացվել են հետևյալ գնահատականները.

Թեորեմ 1.2.1. Եթե G-ն եռանկյٳն չպարٳնակող գրաֆ է և G ∈ N, ապա W (G) ≤
|V (G)| − 1:

Քամալյանը9 ցٳյց է տվել, որ եթե G-ն կապակցված գրաֆ է, G ∈ N և |V (G)| ≥ 2,
ապա W (G) ≤ 2|V (G)| − 3: Հետագայٳմ, Գիառոյի, Կٳբալի և Մալաֆիյսկٳ կողմից10

այս գնահատականը լավացվել է. W (G) ≤ 2|V (G)| − 4, երբ |V (G)| ≥ 3: Պետրոսյանը
ցٳյց է տվել, որ այս գնահատականները հնարավոր չէ էապես լավացնել: Աքսենովիչը11

ցٳյց է տվել, որ եթե G-ն կապակցված հարթ գրաֆ է և G ∈ N, ապա W (G) ≤ 11
6
|V (G)|:

Նٳյն աշխատանքٳմ Աքսենովիչը առաջարկել է հիպոթեզ, համաձայն որի կապակցված
հարթ գրաֆների համար ճիշտ է W (G) ≤ 3

2
|V (G)| գնահատականը: Աշխատանքٳմ

ապացٳցվել են հետևյալ գնահատականները.

Թեորեմ 1.2.8. Եթե G-ն 2-կապակցված մٳլտիգրաֆ է և G ∈ N, ապա

W (G) ≤ 1 +
⌊

c(G)
2

⌋
(∆(G)− 1),

որտեղ c(G)-ն G-ի ամենամեծ պարզ ցիկլի երկարٳթյٳնն է:

Հետևանք 1.2.9. Եթե G-ն 2-կապակցված մٳլտիգրաֆ է և G ∈ N, ապա

W (G) ≤ 1 +
⌊

|V (G)|
2

⌋
(∆(G)− 1):

Նաև ցٳյց է տրվել, որ նշված վերին գնահատականները հասանելի են:

Հետևանք 1.2.11. Եթե G-ն 2-կապակցված հարթ գրաֆ է, ընդ որٳմ ∆(G) ≤ 4 և G ∈ N,
ապա W (G) ≤ 3

2
|V (G)|:

Վերջին հետևանքը հաստատٳմ է Աքսենովիչի հիպոթեզը միջակայքային ներկելի
2-կապակցված հարթ գրաֆների համար, որոնց առավելագٳյն աստիճանը չի
գերազանցٳմ 4-ը: Հաջորդ արդյٳնքները վերաբերٳմ են w(G) պարամետրին.

Թեորեմ 1.2.15. Եթե G-ն կապակցված մٳլտիգրաֆ է և G ∈ N, ապա

8A.S. Asratian, R.R. Kamalian, Investigation on interval edge-colorings of graphs, J. Combin. Theory Ser. B 62,
1994, pp. 34-43.

9Р.Р. Камалян, Интервальные реберные раскраски графов, канд. дисс., Новосибирск, 1990.
10K. Giaro, M. Kubale, M. Malafiejski, Consecutive colorings of the edges of general graphs, Discrete Math. 236,

2001, pp. 131-143.
11M.A. Axenovich, On interval colorings of planar graphs, Congressus Numerantium 159, 2002, pp. 77-94.
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w(G) ≥
⌈

|V (G)|
2·α′(G)

⌉
δ(G):

Հետևանք 1.2.16. Եթե G կապակցված մٳլտիգրաֆը չٳնի կատարյալ զٳգակցٳմ և G ∈
N, ապա w(G) ≥ max{∆(G), 2δ(G)}:

w(G)-ի այս գնահատականը ապացٳցվել է նաև այնպիսի միջակայքային ներկելի G
մٳլտիգրաֆների համար, որոնց բոլոր գագաթների աստիճանները կենտ են և որոնց

համար |E(G)| − |V (G)|
2

թիվը ևս կենտ է:
1.3 և 1.4 պարագրաֆները նվիրված են լրիվ գրաֆների միջակայքային ներկٳմների

:թյանըٳմնասիրٳսٳ Հայտնի է, որ լրիվ գրաֆը նիٳ միջակայքային ներկٳմ այն և
միայն այն դեպքٳմ, երբ գագաթների քանակը զٳյգ է: Հայտնի է նաև, որ w(K2n) =
2n − 1: Քամալյանը ստացել է W (K2n) ≥ 2n − 1 +

⌊
log2(2n− 1)

⌋
գնահատականը, որը

հետագայٳմ լավացվել է Պետրոսյանի կողմից12.

Թեորեմ 1.3.4. Եթե n = p2q, որտեղ p-ն կենտ է, իսկ q ∈ Z≥0, ապա

W (K2n) ≥ 4n− 2− p− q:

W (K2n)-ի հայտնի լավագٳյն վերին գնահատականը ստացել էին Գիառոն, Կٳբալը
և Մալաֆիյսկին. W (K2n) ≤ 4n− 4, երբ n ≥ 2:

1

2

6

7

3

4

5

𝐹1
1

𝐹1
2

𝐹3
0

𝐹2
0

𝐹1
0

4

4

1 7
3

2

2

6

6

35

4 5

3 5

𝑢1 𝑢2 𝑢3

𝑣1 𝑣2 𝑣3

Նկ. 1.3: K6-ի միջակայքային 7-ներկٳմը և համապատասխան 1-ֆակտորիզացիան՝ F ={
F 1
1 , F

2
1 , F

0
1 , F

0
2 , F

0
3

}
K2n լրիվ գրաֆի գագաթների կամայական ֆիքսված v = (u1, v1, u2, v2, . . . , un, vn)

համարակալման համար H
[i,j]
v -ով, i ≤ j, նշանակենք K2n-ի ui, vi, ui+1, vi+1, . . . , uj , vj

գագաթներով ծնված ենթագրաֆը:
Դիցٳք F = {F1, F2, . . . , F2n−1} բազմٳթյٳնը K2n-ի 1-ֆակտորիզացիա է:

Ցանկացած F ∈ F զٳգակցման համար սահմանվٳմ են իր ձախ և աջ մասերը
գագաթների v համարակալման նկատմամբ՝

liv(F ) = F ∩ E
(
H

[1,i]
v

)
և riv(F ) = F ∩ E

(
H

[i+1,n]
v

)
:

Եթե որևէ i թվի համար, 1 ≤ i ≤ n − 1, F = liv(F ) ∪ riv(F ), ապա F -ը կոչվٳմ է i-
բաժանված կատարյալ զٳգակցٳմ v համարակալման նկատմամբ (օրինակ՝ F 1

1 և F 2
1

կատարյալ զٳգակցٳմները Նկ. :(մٳ-1.3 Մի շարք լեմմաների օգնٳթյամբ հաջողվել է

12P.A. Petrosyan, Interval edge-colorings of complete graphs and n-dimensional cubes, Discrete Math. 310, 2010, pp.
1580-1587.
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ապացٳցել լրիվ գրաֆի բաժանված կատարյալ զٳգակցٳմներով ֆակտորիզացիաների
և միջակայքային ներկٳմների համարժեքٳթյան լեմմա, որից բխٳմ է հետևյալ
արդյٳնքը.

Հետևանք 1.3.12. Ցանկացած n ∈ N-ի համարK2n-ը նիմիջակայքայինٳ t-ներկٳմ այն և
միայն այն դեպքٳմ, երբ այն նիٳ այնպիսի 1-ֆակտորիզացիա, որտեղ առնվազն t−2n+1
կատարյալ զٳգակցٳմներ բաժանված են:

Այս հետևանքի հիման վրա 1.4 ենթագլխٳմ ապացٳցվել են W (K2n)-ի մի շարք նոր
ստորին և վերին գնահատականներ:

Թեորեմ 1.4.2. Եթե n ≥ 2, ապա W (K2n) ≥ ⌊3.5n⌋ − 3:

Թեորեմ 1.4.4. Ցանկացած m,n ∈ N թվերի համար

W (K2mn) ≥ W (K2m) +W (K2n) + 4(m− 1)(n− 1)− 1:

Վերը նշված թեորեմների ապացٳյցներٳմ մշակված մեթոդներով հաջողվել է
գնահատել նաև W (G) պարամետրը, երբ G-ն ստացվٳմ է լրիվ գրաֆից մեկ կատարյալ
զٳգակցٳմ հանելով:

Թեորեմ 1.4.6. Եթե G գրաֆը ստացվٳմ է K2n լրիվ գրաֆից մեկ կատարյալ զٳգակցٳմ
հանելով, ապա W (G) ≥ W (K2n)− 1:

Թեորեմ 1.4.17. Եթե n ≥ 3, ապա

W (K2n) ≤


4n− 5, երբ n ≥ 3,
4n− 6, երբ n ≥ 5,
4n− 7, երբ n ≥ 9:

1.4 պարագրաֆի վերջٳմ որոշվել են նաև W (K2n) պարամետրի ճշգրիտ արժեքները,
երբ n ≤ 12 և n = 16 (Աղյٳսակ 1.2): Այս արդյٳնքների համադրմամբ ստացվել է հետևյալ
ստորին գնահատականը.

Թեորեմ 1.4.19. Եթե n =
∏π(n)

i=1 pαi
i , որտեղ pi-ն i-րդ պարզ թիվն է, π(n)-ը՝ n-ը

չգերացանցող պարզ թվերի քանակը, իսկ αi ∈ Z≥0, ապա W (K2n) ≥ 4n − 3 − An,

որտեղ An = α1 + 2α2 + 3α3 + 4α4 + 4α5 +
1
2

∑π(n)
i=6 αi(pi + 1):

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W (K2n) ≥ 1 4 7 11 14 18 21 26 29 33 37 41 42 46 52 57

W (K2n) = 1 4 7 11 14 18 21 26 29 33 37 41 57

W (K2n) ≤ 1 4 7 11 14 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57

Աղյٳսակ 1.2: Առաջին տողٳմ բերված են W (K2n)-ի ստորին գնահատականները ըստ
Թեորեմ 1.4.19-ի, երկրորդ տողٳմ‘ հայտնի ճշգրիտ արժեքները, իսկ երրորդ տողٳմ՝
վերին գնահատականները ըստ Թեորեմ 1.4.17-ի:

1.5 պարագրաֆٳմ մնասիրվելٳսٳ են լրիվ բազմակողմանի գրաֆների
միջակայքային ներկٳմները: Քամալյանը13 ցٳյց է տվել, որ Km,n լրիվ երկկողմանի

13Р.Р. Камалян, Интервальные раскраски полных двудольных графов и деревьев, Препринт ВЦ АН Арм. ССР и
ЕГУ, Ереван, 1989, 11 стр.
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գրաֆը նիٳ միջակայքային t-ներկٳմ այն և միայն դեպքٳմ, երբ m + n − (m,n) ≤ t ≤
m + n − 1: Լրիվ երեք կողմանի գրաֆների վերաբերյալ Ֆենգը և Հٳանգը14 ցٳյց են
տվել, որ ցանկացած n ∈ N թվի համար, K1,1,n ∈ N այն և միայն դեպքٳմ, երբ n-ը զٳյգ
է: Աշխատանքٳմ հաջողվել է ընդհանրացնել այս արդյٳնքը.

Թեորեմ 1.5.6. K1,m,n գրաֆը միջակայքային ներկելի է այն և միայն դեպքٳմ, երբ (m+
1, n+ 1) = 1: Ավելին, եթե (m+ 1, n+ 1) = 1, ապա W (K1,m,n) ≤ m+ n+ 1:

Մասնավոր դեպքٳմ ցٳյց է տրվել, որ w(K1,m,m+1) = W (K1,m,m+1) = 2m +
1, m ∈ N: Այնٳհետև ապացٳցվել է, որ Kl,m,l+m և K2n,2n+1,2n+2 լրիվ երեք
կողմանի գրաֆները միջակայքային ներկելի են, իսկ երբ l,m, n թվերը կենտ են, ապա
Kl,m,n /∈ N: Պարագրաֆի վերջٳմ ցٳյց է տրվել, որ W (K2n) պարամետրի համար
ստացված գնահատականների միջոցով կարելի է լավացնել լրիվ հավասարակշռված
բազմակողմանի գրաֆների համար W (G) պարամետրի հայտնի գնահատականները.

Թեորեմ 1.5.13. Եթե r, n ∈ N և nr արտադրյալը զٳյգ է, ապա

W

Kn,...,n︸ ︷︷ ︸
r

 ≥
{
nW (Kr) + n− 1, երբ r-ը զٳյգ է,

n
2
W (K2r)− 1, երբ n-ը զٳյգ է:

Աշխատանքի երկրորդ գլٳխը նվիրված է գրաֆների դեկարտյան արտադրյալների
միջակայքային ներկٳմներին: G և H գրաֆների G□H դեկարտյան արտադրյալը
սահմանվٳմ է հետևյալ կերպ.

V (G□H) = V (G)× V (H),

E(G□H) = {(u1, v1)(u2, v2) : (u1 = u2 և v1v2 ∈ E(H)) կամ (v1 = v2 և u1u2 ∈ E(G)} :

Հայտնի է15, որ եթե G,H ∈ N, ապա G□H ∈ N, ընդ որٳմ, w(G□H) ≤ w(G) + w(H)
և W (G□H) ≥ W (G) +W (H):

2.1 պարագրաֆٳմ մնասիրվելٳսٳ է միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող գրաֆների
մասնակցٳթյամբ դեկարտյան արտադրյալների ներկելիٳթյան հարցը: Ստացված
արդյٳնքները ամփոփված են Աղյٳսակ :մٳ-2.1

G□H ∈ N G□H /∈ N

G ∈ N, H ∈ N G = H = K2 հնարավոր չէ
G ∈ N, H /∈ N G = K2, H = K3 G = , H = K3

G /∈ N, H /∈ N G = H = P10 G = H = K3

Աղյٳսակ 2.1: Գրաֆների դեկարտյան արտադրյալների միջակայքային ներկելիٳթյան
հարաբերٳթյٳնը առանձին բաղադրիչների միջակայքային ներկելիٳթյան հետ՝
օրինակներով:

2.2 պարագրաֆٳմ W (G□H)-ի հայտնի գնահատականը լավացվել է այն դեպքٳմ,
երբ գրաֆներից մեկը համասեռ է:

14Y. Feng, Q. Huang, Consecutive edge-coloring of the generalized θ-graph, Discrete Appl. Math. 155, 2007, pp.
2321-2327.

15K. Giaro, M. Kubale, Compact scheduling of zero-one time operations in multi-stage systems, Discrete Appl. Math.
145, 2004, pp. 95-103.
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Թեորեմ 2.2.1. Եթե G,H ∈ N, ընդ որٳմ H-ը r-համասեռ է, ապա.

W (G□H) ≥ W (G) +W (H) + r:

Այնٳհետև ցٳյց է տրվել, որ Թեորեմ 2.2.1-ի գնահատականը կարելի է էլ ավելի
լավացնել, եթեավելացնենքG գրաֆի ներկման վրա որոշակիպայմաններ: Ֆիքսված x ∈
V (G) գագաթի համար G կապակցված գրաֆի գագաթների և կողերի բազմٳթյٳնները
տրոհենք մակարդակների՝ ըստ x գագաթից նեցածٳ հեռավորٳթյան.

V (G) =
∪ϵ(x)

i=0 Ni(x), որտեղ Ni(x) = {v ∈ V (G) : d(v, x) = i}, i = 0, . . . , ϵ(x):

Բոլոր v ∈ Ni(G), i = 1, . . . , ϵ(x), գագաթների սպեկտրները տրոհենք երկٳ մասի.

S(v, α) = S−
x (v, α) ∪ S+

x (v, α), որտեղ

S−
x (v, α) = {α(vu) : u ∈ Ni−1(x) ∪Ni(x)} ,

S+
x (v, α) = {α(vu) : u ∈ Ni+1(x)} :

Կասենք, որ G կապակցված գրաֆի α միջակայքային ներկٳմը սեպարաբել է x
գագաթի նկատմամբ, եթե ցանկացած ∀v ∈ V (G) գագաթի համար maxS−

x (v, α) <
minS+

x (v, α) (այն դեպքٳմ, երբ S−
x (v, α) = ∅, կհամարենք, որ maxS−

x (v, α) = −∞, իսկ
երբ S+

x (v, α) = ∅, կհամարենք, որ minS+
x (v, α) = +∞):

Թեորեմ 2.2.4. Դիցٳք G կապակցված գրաֆը նիٳ սեպարաբել միջակայքային tG-
ներկٳմ որևէ x ∈ V (G) գագաթի նկատմամբ, ընդ որٳմ գոյٳթյٳն նիٳ y ∈ Nϵ(x)(x)
գագաթ, որի սպեկտրը պարٳնակٳմ է tG գٳյնը, իսկ 1 ∈ S(x, α): Եթե H գրաֆը r-
համասեռ է և նիٳ միջակայքային tH -ներկٳմ, ապա

W (G□H) ≥ tG + tH + ϵ(x)r:

Հետևանք 2.2.5. ԴիցٳքG-ն հանդիսանٳմ է զٳյգ երկարٳթյամբ ցիկլ, շղթա, n-չափանի
խորանարդ, թրթٳրածառ կամ լրիվ երկկողմանի գրաֆ, իսկ H-ը միջակայքային ներկելի
r-համասեռ գրաֆ է: Այդ դեպքٳմ,

W (G□H) ≥ W (G) +W (H) + diam(G)r:

Հայտնի է, որ երկկողմանի գրաֆների միջակայքային ներկելիٳթյٳնը պարզելը NP-
լրիվ խնդիր է: Մինչ այժմ բաց է մնٳմ 4 առավելագٳյն աստիճան նեցողٳ երկկողմանի
գրաֆների միջակայքային ներկելիٳթյան հարցը: 2.3 պարագրաֆٳմ դիտարկվել են
K2 գրաֆի և փոքր առավելագٳյն աստիճանով երկկողմանի գրաֆների դեկարտյան
արտադրյալներ: Ցٳյց է տրվել, որ եթե G-ն երկկողմանի գրաֆ է, ապա G□K2 ∈ N,
երբ ∆(G) = 4, ∆(G) = 5 և G-ն չٳնի երեք աստիճան նեցողٳ գագաթ, ∆(G) = 5 և G-ն
նիٳ կատարյալ զٳգակցٳմ, կամ ∆(G) = 6 և G-ն նիٳ 2-ֆակտոր:

2.4 պարագրաֆٳմ անդրադարձ է կատարվել հարթ դեկարտյան արտադրյալներին:
Բեհզադը և Մահմٳդիանը16 ցٳյց են տվել, որ G□H դեկարտյան արտադրյալը հարթ
է այն և միայն դեպքٳմ, եթե G□H ∼= Pm□Pn, G□H ∼= Pm□Cn կամ G ∼= K2,
իսկ H-ը արտաքին հարթ գրաֆ է: Գիառոն և Կٳբալը ապացٳցել են, որ եթե G =
Pn1□Pn2□ . . .□Pnk , G = Pm□C2n, m ∈ N, n ≥ 2, կամ G = C2m□C2n, m,n ≥ 2, ապա
G ∈ N և w(G) = ∆(G): Աշխատանքٳմ ստացվել են k-չափանի ցանցերի և տոռերի,
ինչպես նաև գլանների ներկելիٳթյան, w(G) և W (G) պարամետրերի վերաբերյալ մի
շարք արդյٳնքներ: Մասնավորապես.

16M. Behzad, E.S. Mahmoodian, On topological invariants of the product of graphs, Canad. Math. Bull., 12, 1969,
pp. 157-166.
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Թեորեմ 2.4.6. Եթե m ≥ 3, n ∈ N, ապա C(m, 2n+ 1) ∈ N և

w (C(m, 2n+ 1)) =

{
4, երբ m-ը զٳյգ է,
6, երբ m-ը կենտ է:

Եթե α-ն G-ի ճիշտ կողային ներկٳմ է, ապա v ∈ V (G) գագաթի դեֆիցիտը հետևյալ
թիվն է. def(v, α) = S(v, α) − S(v, α) − |S(v, α)| + 1: G մٳլտիգրաֆի ճիշտ α ներկման
դեֆիցիտը բոլոր գագաթների դեֆիցիտների գٳմարն է. def(G,α) =

∑
v∈V (G) def(v, α):

G մٳլտիգրաֆի դեֆիցիտը17 G-ի բոլոր ճիշտ ներկٳմների դեֆիցիտներից փոքրագٳյնն
է. def(G) = minα def(G,α), որտեղ մինիմٳմը վերցվٳմ է ըստ G-ի բոլոր ճիշտ
ներկٳմների: Մٳլտիգրաֆի՝ միջակայքային ներկելիٳթյٳնից «հեռավորٳթյան» մեկ
այլ չափ է անցքերի թիվը: Եթե α-ն G-ի ճիշտ կողային ներկٳմ է, ապա gn(G,α) =
maxv∈V (G) def(v, α): G մٳլտիգրաֆի անցքերի թիվը G-ի բոլոր ճիշտ ներկٳմների
անցքերի թվերից փոքրագٳյնն է. gn(G) = minα gn(G,α), որտեղ մինիմٳմը վերցվٳմ
է ըստ G-ի բոլոր ճիշտ կողային ներկٳմների:

Գիառոն, Կٳբալը և Մալաֆիյսկին ցٳյց են տվել, որ գոյٳթյٳն նիٳ գրաֆների

{Gn} հաջորդականٳթյٳն այնպես, որ limn→∞
def(Gn)
|V (Gn)| = 1: Գրաֆների դեֆիցիտի

վերաբերյալ կարևորագٳյն բաց խնդիրներից է հետևյալ հիպոթեզը.

Հիպոթեզ 2.1. Ցանկացած G գրաֆի համար def(G) ≤ |V (G)|:

2.4.1 պարագրաֆٳմ դիտարկվել են արտաքին հարթ գրաֆների ներկٳմները: fi(G)-
ով, i = 3, 4, . . . , |V (G)|, նշանակենք հարթٳթյան վրա պատկերված G արտաքին հարթ
գրաֆٳմ i կողեր նեցողٳ սահմանափակ նիստերի քանակը:

Թեորեմ 2.4.15. Եթե G-ն արտաքին հարթ գրաֆ է, ապա

def(G) ≤
∑

i≥3,կենտ i fi(G) և gn(G) ≤ f3(G) +min{1,
∑

i≥5,կենտ i fi(G)}.

Հետևանք 2.4.18. Եթե G-ն արտաքին հարթ գրաֆ է, ապա def(G) ≤ |V (G)|−2
og(G)−2

, որտեղ

og(G)-ն G-ի կարճագٳյն կենտ ցիկլի երկարٳթյٳնն է:

Սա նշանակٳմ է, որ արտաքին հարթ գրաֆները բավարարٳմ են Հիպոթեզ 2.1-ին:
Երկրորդ գլխի վերջٳմ դիտարկվել են Հեմմինգի գրաֆները՝ k լրիվ գրաֆների

դեկարտյան արտադրյալները. H(n1, n2, . . . , nk) = Kn1□Kn2□ . . .□Knk : Պետրոսյանը
ցٳյց է տվել, որ Հեմմինգի գրաֆները նենٳ միջակայքային ներկٳմ այն և միայն
այն դեպքٳմ, երբ բաղադրիչներից գոնե մեկը զٳյգ գագաթանի լրիվ գրաֆ է: Երբ
H(n1, . . . , nk) ∈ N, w(H(n1, . . . , nk)) = ∆(H(n1, . . . , nk)) =

∑k
i=1 ni − k: Աշխատանքٳմ

ստացվել են հետևյալ արդյٳնքները.

Թեորեմ 2.6.2. Եթե G = H(2n1, . . . , 2nk), որտեղ n1, n2, . . . , nk ∈ N, ապա

W (G) ≥
∑k

i=1 W (K2ni) +
∑k−1

i=1 i (2ni − 1):

Թեորեմ 2.6.5. Եթե G = H(2n1, . . . , 2nk), որտեղ n1, n2, . . . , nk ∈ N, ապա

W (G) ≤ 1
2
(k + 1)

∑k
i=1 (4ni − 3):

17K. Giaro, M. Kubale, M. Malafiejski, On the deficiency of bipartite graphs, Discrete Appl. Math. 94, 1999, pp.
193-203.
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Ստացված ստորին և վերին գնահատականները համընկնٳմ են, երբ Հեմմինգի

գրաֆը իզոմորֆ է n-չափանի խորանարդին18՝ W (Qn) =
n(n+1)

2
:

Աշխատանքի երրորդ գլٳխը նվիրված է միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող
մٳլտիգրաֆներին: Կամայական G մٳլտիգրաֆի համար wdef (G)-ով և Wdef (G)-
ով նշանակենք t-ի ամենափոքր և ամենամեծ արժեքները, որոնց համար G-ն նիٳ α
ճիշտ կողային t-ներկٳմ def(G,α) = def(G) դեֆիցիտով: Ալտինակարը, Կապորոսսին
և Հերցը19 ցٳյց են տվել, որ եթե |V (G)| ≥ 3, ապա Wdef (G) ≤ 2|V (G)| − 4 + def(G):
Երրորդ գլխի առաջին պարագրաֆٳմ ապացٳցվել են համանման գնահատականներ
գրաֆների մի շարք դասերի համար:

Թեորեմ 3.1.1. Դիցٳք f : N → Z, իսկ C-ն գրաֆների որևէ փակ դաս է կախված
կող ավելացնելٳ գործողٳթյան նկատմամբ: Եթե W (G′) ≤ f(|V (G′)|) պայմանը տեղի
նիٳ կամայական G′ ∈ C ∩ N գրաֆի համար, ապա ցանկացած G ∈ C գրաֆի համար
Wdef (G) ≤ f (|V (G)|+ def(G))

Այս թեորեմից մասնավորապես հետևٳմ է, որ եթե G-ն եռանկյٳն չպարٳնակող
գրաֆ է, ապա Wdef (G) ≤ |V (G)| + def(G) − 1: Կատարյալ զٳգակցٳմ չٳնեցող
գրաֆների wdef (G)-ի համար ստացվել է ստորին գնահատական, որն ընդհանրացնٳմ է
Հետևանք 1.2.16-ը:

Թեորեմ 3.1.7. Եթե G-ն չٳնի կատարյալ զٳգակցٳմ, ապա wdef (G) ≥ 2δ(G)− def(G):

Այս թեորեմը ընդհանրացնٳմ է Բٳշարի, Հերցի և Դեսոլնյեի կողմից20 ստացված
արդյٳնքը, համաձայն որի, եթե G-ն կենտ թվով գագաթներ նեցողٳ գրաֆ է, ապա
wdef (G) ≥ 2δ(G)− def(G):

Քամալյանը ապացٳցել է, որ կամայական l ∈ N թվի համար գոյٳթյٳն նիٳ G գրաֆ
այնպիսին, որ G ∈ N և W (G)−w(G) ≥ l: Հաջորդ թեորեմն ընդլայնٳմ է այս արդյٳնքը
դրական դեֆիցիտով գրաֆների համար:

Թեորեմ 3.1.10. Ցանկացած l ∈ N թվի համար գոյٳթյٳն նիٳ G գրաֆ այնպիսին, որ
def(G) > 0 և Wdef (G)− wdef (G) ≥ l:

Հայտնի է, որ եթե G-ն համասեռ մٳլտիգրաֆ է, G ∈ N, իսկ w(G) ≤ t ≤ W (G),
ապա G-ն նիٳ միջակայքային t-ներկٳմ: Հաջորդ թեորեմն ընդլայնٳմ է այս արդյٳնքը
դրական դեֆիցիտով մٳլտիգրաֆների համար:

Թեորեմ 3.1.11. Դիցٳք α0-ն G համասեռ մٳլտիգրաֆի ճիշտ ներկٳմ է t0 գٳյներով, իսկ
D ⊆ V (G) նրա գագաթների որևէ ենթաբազմٳթյٳն է: Եթե կամայական v ∈ V (G) \ D
գագաթի համար def(v, α0) = 0, ապա ցանկացած t թվի համար, S(D,α0) − S(D,α0) +
1 ≤ t ≤ t0, G-ն նիٳ α ճիշտ t-ներկٳմ այնպես, որ def(v, α) = def(v, α0) կամայական
v ∈ V (G) գագաթի համար:

Գիառոն, Կٳբալեն և Մալաֆիյսկին ցٳյց են տվել, որ def(K2n+1) = n, n ∈
N: 3.2 պարագրաֆٳմ հաստատվել է Բորովիցկա-Օլշեվսկայի, Դրգաշ-Բٳրչարդտի և

18P.A. Petrosyan, H.H. Khachatrian, H.G. Tananyan, Interval edge-colorings of Cartesian products of graphs I, Discuss.
Math. Graph Theory 33(3), 2013, pp. 613-632.

19H.S. Altinakar, G. Caporossi, A. Hertz, A comparison of integer and constraint programming models for the defi-
ciency problem, Computers and Oper. Res. 68, 2016, pp. 89-96.

20M. Bouchard, A. Hertz, G. Desaulniers, Lower bounds and a tabu search algorithm for the minimum deficiency
problem, J. Comb. Optim. 17, 2009, pp. 168-191.

14



Հալٳշչակի հիպոթեզը21, համաձայն որի def(K2n+1 − e) = n− 1: Նաև ցٳյց է տրվել, որ
wdef (K2n+1 − e) = 3n− 1, n ∈ N:

Փոքր առավելագٳյն աստիճանով երկկողմանի գրաֆների միջակայքային
ներկելիٳթյան վերաբերյալ հայտնի են մի շարք արդյٳնքներ: Մասնավորապես,
եթե G-ն երկկողմանի գրաֆ է, որի համար ∆(G) ≤ 3, ապա G ∈ N և w(G) ≤ 422: Երբ
∆(G) ≤ 4 և G-ն չٳնի 3 աստիճան նեցողٳ գագաթ, ապա G ∈ N և w(G) = 4: Նաև
հայտնի է, որ G երկկողմանի գրաֆի համար միջակայքային ∆(G)-ներկման գոյٳթյٳնը
կարելի է պարզել բազմանդամային ժամանակٳմ, երբ ∆(G) ≤ 4, և NP -լրիվ է, եթե
∆(G) ≥ 523: Միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող երկկողմանի գրաֆների օրինակներ
կառٳցվել են Միրٳմյանի, Սեվաստյանովի, Էրդյոշի, Հերցի, դե Վերրայի և Մալաֆիյսկٳ
կողմից: Ջենսենը և Տոֆտը առաջարկել են հետևյալ խնդիրը.

Խնդիր 3.1. Գոյٳթյٳն նի՞ٳ երկկողմանի G գրաֆ, որի համար 4 ≤ ∆(G) ≤ 12 և G /∈ N:

3.3 պարագրաֆٳմ նկարագրվել են միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող երկկողմանի
գրաֆների մի քանի ընտանիքներ՝ հիմնված Շեննոնի մٳլտիգրաֆների, վերջավոր
պրոյեկտիվ երկրաչափٳթյٳնների, ծառերի և գրաֆների ենթատրոհٳմների վրա:

Դիցٳք G-ն գրաֆ է, V (G) = {v1, . . . , vn}: Սահմանենք S(G) և Ĝ գրաֆները հետևյալ
կերպ.

V (S(G)) = {v1, . . . , vn} ∪ {wij : vivj ∈ E(G)},
E(S(G)) = {viwij , vjwij : vivj ∈ E(G)},

V (Ĝ) = V (S(G)) ∪ {u}, որտեղ u /∈ V (S(G)),

E(Ĝ) = E(S(G)) ∪ {uwij : vivj ∈ E(G)} :

S(G) գրաֆը կոչվٳմ է G-ի ենթատրոհٳմ:

Պնդٳմ 3.3.13. Եթե G-ն երկկողմանի գրաֆ է և G ∈ N, ապա S(G) ∈ N:

Հայտնի է24,25, որ եթե G-ն համասեռ գրաֆ է, ապա S(G) ∈ N: Պետրոսյանը և
Խաչատրյանը 2011-ին առաջարկել էին հիպոթեզ, համաձայն որի, եթե G ∈ N, ապա
S(G) ∈ N: Այս հիպոթեզը հաստատվել է Պյատկինի կողմից26:

Թեորեմ 3.3.14. Եթե G-ն կապացված գրաֆ է, և

|E(G)| > 1 +max
P∈P

∑
v∈V (P )

(
dĜ(v)− 1

)
,

որտեղ P-ն S(G)-ٳմ wij գագաթները միացնող ամենակարճ շղթաների բազմٳթյٳնն է,

ապա Ĝ /∈ N:

21M. Borowiecka-Olszewska, E. Drgas-Burchardt, M. Hałuszczak, On the structure and deficiency of k-trees with
bounded degree, Discrete Appl. Math. 201, 2016, pp. 24-37.

22H.M. Hansen, Scheduling with minimum waiting periods, Master’s Thesis, Odense University, Odense, Denmark,
1992 (դանիերեն).

23K. Giaro, The complexity of consecutive ∆-coloring of bipartite graphs: 4 is easy, 5 is hard, Ars Combin. 47, 1997,
pp. 287-298.

24D. Hanson, C.O.M. Loten, B. Tost, On interval colorings of bi-regular bipartite graphs, Ars Combin. 50, 1998, pp.
23-32.

25Р.Р. Камалян, А.Н. Мирумян, Интервальные реберные раскраски двудольных графов одного класса, Доклады
НАН РА, том 97, N 4, 1997, стр. 3-5.

26А.В. Пяткин, Об интервальной (1,1)-раскраске инциденторов интервально раскрашиваемых графов, Дискретн.
анализ и исслед. опер. 22:2, 2015, стр. 63-72.
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3.3 պարագրաֆٳմ կառٳցվել են երեք գրաֆներ, որոնք մասնակիորեն

պատասխանٳմ են Ջենսենի և Տոֆտի խնդրին. K̂3,4 /∈ N, որտեղ ∆(K̂3,4) = 12,

|V (K̂3,4)| = 20, K̂2,2,2 /∈ N, որտեղ ∆(K̂2,2,2) = 12, |V (K̂2,2,2)| = 19, և K̂′
3,4 /∈ N, որտեղ

K̂′
3,4 գրաֆը ստացվٳմ է K̂3,4 գրաֆից՝ առավելագٳյն աստիճան նեցողٳ գագաթին կից

կողերից մեկը հեռացնելով (∆(K̂′
3,4) = 11, |V (K̂′

3,4)| = 20):

Գիառոն27 համակարգչային ծրագրի օգնٳթյամբ ցٳյց է տվել, որ բոլոր երկկողմանի
գրաֆները, որոնք նենٳ առավելագٳյնը 14 գագաթ միջակայքային ներկելի են: 3.4
պարագրաֆٳմ նկարագրված են համակարգչային բաշխված համակարգերի միջոցով
կատարված հաշվարկներ, որոնցմիջոցով ցٳյց է տրվել, որ բոլոր 15 և 16 գագաթٳնեցող
երկկողմանի գրաֆները միջակայքային ներկելի են: Ստացված արդյٳնքներից հետևٳմ
է, որ նվազագٳյն թվով գագաթներով միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող երկկողմանի
գրաֆի գագաթների քանակը կարող է լինել 17, 18 կամ 19:

Աշխատանքի վերջին՝ 3.5 պարագրաֆٳմ դիտարկվել են միջակայքային ներկٳմ
չٳնեցող երկկողմանի մٳլտիգրաֆները:

Թեորեմ 3.5.1. Եթե G-ն կապակցված երկկողմանի մٳլտիգրաֆ է, ընդ որٳմ |V (G)| ≤ 4,
ապա G ∈ N: Մյٳս կողմից՝ ցանկացած դրական n ≥ 5 թվի համար գոյٳթյٳն նիٳ G
կապակցված երկկողմանի մٳլտիգրաֆ, որի համար |V (G)| = n և G /∈ N:

Թեորեմ 3.5.2. Եթե G-ն երկկողմանի մٳլտիգրաֆ է, որի համար∆(G) ≤ 3, ապա G ∈ N
և w(G) ≤ 4: Մյٳս կողմից՝ ցանկացած դրական ∆ ≥ 9 թվի համար գոյٳթյٳն նիٳ G
կապակցված երկկողմանի մٳլտիգրաֆ, որի համար ∆(G) = ∆ և G /∈ N:

Հիմնական արդյٳնքներն ٳ հետևٳթյٳնները

Աշխատանքٳմ դիտարկվել են մٳլտիգրաֆների տարբեր դասերի՝ N դասին
պատկանելٳխնդիրներ, այդ դասինպատկանող մٳլտիգրաֆների համար՝w(G) ևW (G)
պարամետրերի գնահատման և ճշգրիտ արժեքների որոշման խնդիրներ, միջակայքային
ներկٳմներٳմ մասնակցող գٳյների հնարավոր քանակի որոշմանխնդիրներ, գրաֆների
տարբեր գործողٳթյٳնների նկատմամբ միջակայքային ներկելիٳթյան կայٳնٳթյան
խնդիրներ, ինչպես նաև մնասիրվելٳսٳ են միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող գրաֆների
դեֆիցիտը և wdef (G) ٳ Wdef (G) պարամետրերը:

Աշխատանքٳմ ստացվել են հետևյալ արդյٳնքները:

1. Միջակայքային ներկٳմներ նեցողٳ գրաֆների և մٳլտիգրաֆների w(G) և W (G)
պարամետրերի, ինչպես նաև միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող գրաֆների wdef (G)
և Wdef (G) պարամետրերի համար տրվել են հասանելի գնահատականներ,

2. K2n լրիվ գրաֆներիմիջակայքային կողային ներկٳմների և այդ գրաֆների հատٳկ
տիպի ֆակտորիզացիաների համարժեքٳթյան հիման վրա ստացվել են W (K2n)
պարամետրի նոր ստորին և վերին գնահատականներ, գտնվել են այդ պարամետրի
ճշգրիտ արժեքները n ≤ 12 արժեքների համար,

3. Ստացվել են լրիվ բազմակողմանի գրաֆների, արտաքին հարթ գրաֆների,
ցանցերի, գլանների, տոռերի և Հեմինգի գրաֆների միջակայքային կողային

27K. Giaro, Compact task scheduling on dedicated processors with no waiting periods, PhD thesis, Technical University
of Gdansk, EIT faculty, Gdansk, 1999 (լեհերեն).
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ներկٳմների գոյٳթյան վերաբերյալ արդյٳնքներ, w(G) և W (G) պարամետրերի
գնահատականներ, որոշ դեպքերٳմ՝ նաև ճշգրիտ արժեքներ,

4. Ցٳյց է տրվել գրաֆների միջակայքային ներկելիٳթյան կապը այդ գրաֆների
մասնակցٳթյամբ դեկարտյան արտադրյալների միջակայքային ներկելիٳթյٳն
հետ, էապես ժեղացվելٳ են համասեռ գրաֆների մասնակցٳթյամբ դեկարտյան
արտադրյալների համար W (G□H) պարամետրի հայտնի գնահատականները,
ապացٳցվել է երկկողմանի գրաֆների մասնակցٳթյամբ դեկարտյան
արտադրյալների մի շարք դասերի միջակայքային ներկելիٳթյٳնը,

5. Գտնվել են որոշ գրաֆների դեֆիցիտի ճշգրիտ արժեքները, հաստատվել է
Բորովիցկա-Օլշեվսկայի, Դրգաշ-Բٳրչարդտի և Հալٳշչակի հիպոթեզը, ցٳյց
է տրվել, որ արտաքին հարթ գրաֆները բավարարٳմ են դեֆիցիտի մասին
հիպոթեզին, համաձայն որի ցանկացած G գրաֆի համար def(G) ≤ |V (G)|,

6. Մասնակի լٳծٳմ է տրվել միջակայքային ներկٳմ չٳնեցող փոքրագٳյն
երկկողմանի գրաֆների մասին Ջենսեն-Տոֆտի խնդրին, կառٳցվել են այդպիսի
գրաֆների և մٳլտիգրաֆների հայտնի փոքրագٳյն օրինակները, համակարգչային
հաշվարկների միջոցով ցٳյց է տրվել, որ ոչ ավել, քան 16 գագաթ պարٳնակող
բոլոր երկկողմանի գրաֆները նենٳ միջակայքային ներկٳմներ:
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Abstract

Many important problems in scheduling theory are reduced to edge colorings of graphs with
various restrictions. In particular, the problems of existence and construction of school timeta-
bles without gaps are modeled using interval edge-colorings of graphs and multigraphs. This
dissertation is devoted to investigation of such colorings and their generalizations.

We consider finite undirected graphs without loops and multiple edges, and multigraphs,
which can have multiple edges. Let V (G) and E(G) denote the sets of vertices and edges,
respectively. A proper edge-coloring of multigraph G is a mapping α : E(G) → N such that
α(e) ̸= α(e′) for every pair of adjacent edges e and e′. If α is a proper edge-coloring of G and
v ∈ V (G), then S(v, α) denotes the set of colors adjacent to the vertex v. S(v, α) and S(v, α)
denote the smallest and the largest colors used in S(v, α), respectively.

A proper edge-coloring α : E(G) → {1, . . . , t} is called interval t-coloring ofG, if all colors
are used and for each v ∈ V (G) the set S(v, α) is an interval of integers. A multigraph G
is interval colorable if it has an interval t-coloring for some positive integer t. The set of all
interval colorable multigraphs is denoted by N. For a multigraph G ∈ N, the least and the
greatest values of t for which G has an interval t-coloring are denoted by w(G) and W (G),
respectively.

Let G be a multigraph. For every proper edge-coloring α of G, the deficiency of α is
defined as follows: def(G,α) =

∑
v∈V (G)

(
S(v, α)− S(v, α)− |S(v, α)|+ 1

)
. The deficiency of

G, denoted by def(G), is the minimum deficiency over all proper edge-colorings of G. For a
multigraph G, the smallest and the largest values of t for which it has a proper edge-coloring
α with t colors and deficiency def(G,α) = def(G) are denoted by wdef (G) and Wdef (G),
respectively.

The Cartesian product G□H of graphs G and H is defined as follows:

V (G□H) = V (G)× V (H)

E(G□H) = {(u1, v1)(u2, v2) : (u1 = u2 and v1v2 ∈ E(H)) or (v1 = v2 and u1u2 ∈ E(G)}

In the dissertation we consider the problems of the existence, construction and estimation
of numerical parameters of interval edge-colorings for various classes of multigraphs, as well as
the problems of stability of interval edge-colorings under some operations. In addition, special
attention is paid to the problems of determining and estimating def(G), wdef (G) andWdef (G)
parameters for interval non-edge-colorable graphs. In particular, the following results were
obtained.

1. For interval colorable multigraphs and interval non-colorable graphs, general bounds
are obtained on the parameters w(G), W (G) and wdef (G), Wdef (G), respectively.

2. New lower and upper bounds for W (K2n) are given based on the equivalence of interval
edge-colorings of complete graphsK2n and special type of factorizations of these graphs.
Moreover, the exact values of W (K2n) are determined for n ≤ 12.

3. New results are obtained on interval colorability of several classes of graphs, and new
bounds for w(G) and W (G) parameters are obtained for complete multipartite graphs,
outerplanar graphs, grids, cylinders, tori and Hamming graphs. Moreover, exact values
of these parameters are determined for some cases.
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4. The connections between interval colorability of Cartesian products and their factors are
shown, all known bounds on W (G□H) are significantly improved for regular graphs,
interval colorability is proved for several classes of Cartesian products of bipartite graphs.

5. Deficiencies of some graphs are determined, a conjecture by Borowiecka-Olszewska,
Drgas-Burchardt and Hałuszczak is proved, all outerplanar graphs are shown to satisfy
a conjecture on graph deficiency, according to which def(G) ≤ |V (G)| for every graph
G.

6. A partial solution is given to the problem by Jensen and Tost on the smallest interval non-
colorable bipartite graphs, the smallest known examples of such graphs are constructed,
and it is shown that all bipartite graphs having at most 16 vertices are interval colorable.
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Резюме

Многие задачи составления расписаний сводятся к реберным раскраскам графов
с различными ограничениями. В частности, задачи существования и построения
расписаний без “окон” моделируются с помощью интервальных реберных раскрасок
графов и мультиграфов. Настоящая диссертация посвящена исследованию
интервальных реберных раскрасок и их обобщений.

В диссертационной работе рассматриваются конечные неориентированные графы без
кратныx ребер и петель, а также мультиграфы, которые допускают наличие кратных
ребер. Пусть V (G) — множество вершин мультиграфа G, а E(G) — множество ребер
мультиграфа G. Функция α : E(G) → N называется правильной реберной раскраской
мультиграфаG, если смежные ребра окрашены в различные цвета. Если α—правильная
реберная раскраска мультиграфа G и v ∈ V (G), то через S(v, α) обозначим множество
цветов ребер, инцидентных v. Обозначим через S(v, α) и S(v, α) наименьший и
наибольший цвет из множества S(v, α), соответственно.

Правильная реберная раскраска α : E(G) → {1, . . . , t} называется интервальной
t-раскраской мультиграфа G, если каждый из t цветов использован и для любой
вершины v ∈ V (G) множество S(v, α) образует интервал целых чисел. Мультиграф G
называется интервально раскрашиваемым, если он обладает интервальной t-раскраской
для некоторого t. Обозначим через N множество интервально раскрашиваемых
мультиграфов. Для мультиграфа G ∈ N через w(G) и W (G) обозначим, соответственно,
наименьшее и наибольшее t, при котором G обладает интервальной t-раскраской.

Пусть G — произвольный мультиграф. Для любой правильной реберной раскраски
α мультиграфа G определим дефицит раскраски α следующим образом: def(G,α) =∑
v∈V (G)

(
S(v, α)− S(v, α)− |S(v, α)|+ 1

)
. Дефицитом мультиграфа G называется число

def(G), определяемое следующим образом: def(G) = minα def(G,α), где минимум
берется по всевозможным правильным реберным раскраскам G. Для мультиграфа G
через wdef (G) и Wdef (G) обозначим, соответственно, наименьшее и наибольшее t,
при котором G обладает правильной реберной раскраской α в t цветов с дефицитом
def(G,α) = def(G).

Декартовым произведением графов G и H называется граф G□H, определяемый
следующим образом:

V (G□H) = V (G)× V (H)

E(G□H) = {(u1, v1)(u2, v2) : (u1 = u2 и v1v2 ∈ E(H)) или (v1 = v2 и u1u2 ∈ E(G)}

В настоящей работе исследованы задачи существования, построения и оценки
числовыx параметров интервальныx реберных раскрасок различных классов
мультиграфов, а также задачи устойчивости интервальных реберных раскрасок
относительно некоторых графовых операций. Кроме того, особое внимание в работе
уделено задачам определения и оценивания числовых параметров def(G), wdef (G)
и Wdef (G) для интервально не раскрашиваемых графов. В частности, получены
следующие результаты:

1. общие оценки параметров w(G) и W (G) (wdef (G) и Wdef (G)) интервально
раскрашиваемых (не раскрашиваемых) мультиграфов;
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2. новые нижние и верхние оценки параметра W (K2n), основанные на
эквивалентности интервальных реберных раскрасок полного графа K2n и
специального типа факторизации этого графа, а также точные значения W (K2n)
при n ≤ 12;

3. новые результаты, касающиеся интервальной раскрашиваемости некоторых
классов графов, а также новые оценки параметров w(G) и W (G) для полных
многодольных графов, внешнепланарных графов, сеток, цилиндров, торов и
графов Хэмминга (в некоторых случаях точные значения этих параметров);

4. возможные связи между интервальной раскрашиваемостью декартовых
произведений графов и их факторов, существенно улучшенные оценки параметра
W (G□H) для регулярных графов, а также интервальная раскрашиваемость
некоторых классов декартовых произведений двудольных графов;

5. дефициты некоторых графов, подтверждение гипотезы Боровецка-Олшевской,
Дргаш-Буршардт и Халушчака, а также справедливость гипотезы о дефиците графа
(def(G) ≤ |V (G)| для произвольного графа G) в случае внешнепланарных графов;

6. частичное решение проблемы Дженсена и Тофта о наименьшем интервально
не раскрашиваемом двудольном графе, построение наименьших известных таких
графов, а также интервальная раскрашиваемость всех двудольных графов с числом
вершин не превосходящим 16.
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