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ներկայացված ատենախոսության վերաբերյալ

Ալբերտ Խաչիկի Սահակյաևի ատենախոսությունը նվիրված է ինչպես գրաֆների
միջավայրային ներկումներին, այնպես էլ գրաֆների ցուցակային ներկումներին
Միջավայրային կողային ներկմաները սահմանվել են Ա. նասրաթյանի և Ռ. Քամաչանի
կողմից 1987 թվականին '-պատուհան» չունեցող ղասացուցակների գոյությ՜ան ն
կաոուցման խևղիրևերի հետազոտման նպատակով: նետագայում բազմաթիվ
հետազոտություններ են կատարվել այղ թեմայի շուրջ տարբեր հեղինակների կողմից:
Գրաֆների ցուցակային ներկումները այնպիսի ճիշտ գագաթային ներկումներ են երբ
յուրաքանչյուր գագաթի գույնը ընտրվում է թույլատրելի գույների ցուցաեսց: Այն
ներմուծվելէ 1970-ական թվականներին Գիզինգի ն էրղյոշի, Ռուբիևի, Թեյլոոս կողմից:
Այս թեմայի շրջանակներում կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ,
ապացուցվել են հետաքրքիր արղյուևքևեր և ձևակերպվել են բազմաթին բաց
խևղիրևեր, որոնք ղեոևս մնում են չլուծված: Այս ատենախոսությունում հեղինակի
կողմից հիմնականում ղիտարկվել է գրաֆների միջավայրային և ցուցանափև
ներկումների համաղրությունը, այսպես օրինակ ատենախոսությունում հետսպոտվել
են միջավայրային ներկումները նախապես տրված սահմանափակումներոս որտեղ
սահմանափակումները ղրկում են ինչպես գրաֆի գագաթների կամ կողերի վրա
այնպես էլ սպեկտրների վրա: Ատենախոսությունում ղիտարկվում է յոթ հիմնանան
խևղիր գրաֆների որոշ ղասերի համար, որոնցից են. ծաոեր, ցիկլերով ծաոեր, ՜ արերով
ցիկլեր, կակտուսներ, երկկողմանի կակտուսներ, լրիվ և լրիվ երկկողմանի գրաֆներ
բլոկների գրաֆներ: Յուրաքանչյուր խնդրի և գրաֆի ղասի համար հեղինակս կամ
փորձում է տալբազմանղամային ժամանակում աշխատող ալգորիթմ, կամ աս ՜ա՜:ուսել
այղ խնղրի ^-լրիվությունը:
Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից և երեք գլուխներից:
Դիտարկվում են ոչ կողմևորոշված, աոաևց օղակների և պատիկ կողերի վերջավոր
գրաֆներ: Աոաջին գլխում տրվում են ընղհանուր բնույթի արղյուևքևեր՜ դիտարկված
յոթ հիմնական խնդիրների համար, և դիտարկվում են այղ խևղիրևերը ծաոէբփ հասն ՜.ր:
Երկրորղ գլխում հետազոտվում են ղիտարկված յոթ հիմնական խևղիրևերը ՜՜՜ների
հատուկ կաոուցվածք ունեցող գրաֆների համար (ցիկլերով ծաոեր, լարերու ցիկլեր,
կակտուս գրաֆներ): Երրորղ գլխում ղիտարկվում են այդ խնդիրները լր՜ն լրիվ
երկկողմանի
և
բլոկների
գրաֆների
համար:
Կողերի
վրա
տրված
սահմանափակումների ղեպքում միջավայրային կողային ներկում գտնելու խնդրի

համար արվել են բազմաեդամայիե ալգորիթմներ ծաոերի և ցիկլերով ծաոերի դեպքում,
և ապացուցվել է այդ խնդրի ^-լրիվութ յունը կակտուս գրաֆների դեպքում, ինչը
տափս է որոշակի պատկերացում գրաֆների դասի սահմանի մւսսին, որտեդ
քազմանդամային լուծելին դաոնում է ]Տ1Բ-լրիվ:
Որպես ատենախոսության հիմնական արդյունքներ անհրաժեշտ եմ համարում
թվարկել հետնյալ արդյունքները.
1. Նախապես տրված սահմանաւիակումներով միջավայրային կողային ներկում
գտնելու խնդիրների համար.
յլ. Երբ սահմանափակումները դրվում են կոդերի վրա
տրվել են
ծաոերի, ցիկլերով ծաոերի, լարերով ցիկլերի համար այդպիսի
ներկում գտնող բազմանդամային ալգորիթմներ և ապացուցվելն այդ
խնդիրի ^-լրիվութ յունը լրիվ, լրիվ երկկողմանի, բլոկների և
կակտուս գրաֆների համար:
Ն. Երբ սահմանափակումները դրվում են գագաթների վրա
ապացուցվել է այդ խնդրի ^-լրիվութ յունը կւսկտուս և բլոկների
գրաֆների համար և տրվել է }Հորո լրիվ երկկողմանի գրաֆների
ենթադասի համար (երբ ?ւ-ը և ??ւ-ը փոխադարձաբար պարզ են)
այդպիսի ներկում գտնող բազմանդամային ալգորիթմ:
շ. Երբ սւսհմաևւսփակումևերը դրվում են սպեկտրների ւխա տրվել են
ծաոերի և կակտուս գրաֆների համար այդպիսի ներկում գտնող
բազմանդւսմւսյին ւսլգորիթմներ:
2. Տրվել է կակտուս գրաֆների համար միջավայրերով գագաթային ներկում գտնող
բազմանդամային ալգորիթմ, երբ սահմաևաւիակումևերը գագաթների ւխա են:
3. Ցուցակային գագաթային ներկումների համար տրվել է այդպիսի ներկում գտնող
բազմանդամային ալգորիթմ բլոկների գրաֆների դեպքում, ինչպես նւսև
ապացուցվել է այդպիսի ներկման գոյության խնդրի ^-լրիվութ յունը լրիվ
երկկողմանի գրաֆների դեպքում:
4. Զույգ բլոկների գրաֆների համար (երբ ամեն բլոկ ունի զույգ քանակությամբ
գագաթներ) տրվել է միջավայրային կողային ներկում գտնող ալգորիթմ և գույների
նվազագույն քանակի հասանելի վերին գնահատական:
Ատենախոսությունն ունի նաև որոշ թերություններ: Աշխատանքում կւսև
նշանակումների հետ կապված որոշ թերություններ, օրինակ ամենամեծ ընդհանուր
բաժանարարի հայտնի նշանակումների փոխարեն ((ո, ու) կամ gcd (ո,րո)) հեղինակի
կողմից օգտագործվում է ծ Լո, ող), ժֆ-ով նշանակված է ^՜ցիկլ կակտուսերի դասը,
սակայն գրաֆների տեսությունում այդ նշանակումը օգտագործվում է և գագաթաևի
ցիկլի համար, խ-ով նշանակված է 1-ից և բնական թվերի բւսզմություևը, որը
սովորաբար նշանակում են խվ-ով, և այլն: Աշխատանքը ունի ալգորիթմական բնույթ,
այդ իսկ պատճառով ատենախոսությունում հիմնականում գերակշռում են
ալգորիթմները և ^-լրիվությունների ապացույցները, և միայն մի դեպքում է
դիտարկվում
անհրաժեշտ
և
բավարար
պայման
գտնելու
խնդիր:
Ատենախոսությունում ստացված մի քանի թեորեմներ ոչ բացահայտ հետևում են այլ
հեղինակների արդյուքներից և կարծում եմ այդ արդյունքները կարելի էր ձևակերպել
որպես պնդումներ, օրինակ Թեորեմ 1.1.12-ը հետևում է ձորերի խորաևւսրդ գրւսֆների

№
քրոմատիկ ինդեքսի մասին հայտնի արդյունքից: ճամարում եմ, որ նկատված
թերությունները չեն ևսեմացնում աշխատանքի արժեքը: Սահակյաև Ալրերտը
հրապարակել է 8 դիտական աշխատանք, որոնց հիմնական արդյունքները
արտացոլված են ատենախոսության մեջ: Սեղմագիրը համապատասխանում է
ատենախոսության բովանդակությանը:
Աշխատանքի հիմնական արդյունքները նոր են և շարադրված են հստակ
մաթեմատիկական լեզվով:
Ատեևախոսույծյուևը լիովին համապատասխանում է Ա.01.09 «Մաթեմատիկական
կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» մասնագիտությանը:
Սկզբնաղբյուրները հեղինակի կողմից օգտագործված են ճիշտ, ատենախոսության
տեքստում գրականության հղումները կատարված են ճշգրիտ, նպատակային կերպով:
Ատենախոսությունն

իրենից

ներկայացնում

է

ամբողջական

գիտական

աշխատանք, որը լիովին բավարարում է ձճ Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտեի
կողմից թեկնածուական ատենախոսությունների նկատմամբ ներկայացվող բոլոր
պահանջներին,

իսկ

նրա

հեղինակն

արժանի

է

ֆիզիկամաթեմատիկական

գիտությունների թեկևածուի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Պաշտոնական ընդդիմախոս,
ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու'

Ստորագրությունը հա
ԵՊՃ գիտական քաբւաք

՝

Պ.Ա. Պետրոսյան

/

Լ. ճովսեփյան

22 դեկտեմբեր 2021թ.

