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Basic notions in Graph Theory 
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G = (V, E) 

V – nodes, E – edges (pairs of nodes) 

Classification:  

undirected (left) 

directed (right) 

non weighted edges (both) 

weighted edges G = (V, E, w) (not shown) 

unique edges (both) vs. multiple edges (Königsberg, below) 

 

Notions: neighbor, neighborhood, degree 

path, cycle, connectivity 

 

•  Euler paths problem 

• 7 bridges of Königsberg 

• conditions for Euler path/cycle 

a 

c 

b 

d 

a 

c 

b 

d 

G = (   {a,b,c,d}  ,   { (a,b),(a,c),(c,c) }  ) 



Possible Representations of a Graph 
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• Possible representations of graphs in the computer's memory: 

0 

2 

1 

3 

Adjacency Matrix  Neighbors list 

G=[  [1,2,3],  

        [0,2],   

        [1,0],   

        [0]       ] 

G=[ [0,1,1,1], 

        [1,0,1,0], 

        [1,1,0,0], 

        [1,0,0,0]  ] 

G={  a:[b,c,d],  

         b:[a,c],   

         c:[b,a],   

         d:[a]       } 

Neighbors list 
as a dictionary 

when nodes are not labeled, 

we number them arbitrarily 0,1,…,n-1 

a 

c 

b 

d 

when nodes have "names" (labeled) 

• How would directionalities on edges affect each representation? 

• What about weights? 

G=[(a,b),(a,c), 

       (a,d),(b,c)] 

List of edges 
(this representation 

does not show 
isolated nodes) 
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 .פולינומילהם פתרון  שלא ידועמכילה בעיות  קשותמחלקת הבעיות ה

 :חלק מבעיות אלו מקיימות תכונה מעניינת

  

 .אותו( verify) לאמת* יש לנו דרך יעילה, אם נקבל לידנו פתרון חוקי 

 

 צביעה חוקית של מפות ושל גרפים: דוגמה בה נעסוק 

 (.הדגמה על הלוח)                 

 

 ארתור לא יודע איך למצוא צביעה חוקית במספר נתון של צבעים 

 ,  כי היא חוקית יטעןאבל אם מרלין יציע לו צביעה ו 

 (.כי בדיקת חוקיות היא קלה)זאת בקלות  לאמתיוכל ( חשדן מטבעו)ארתור       

 

 (easy to verify) קל לאימות  אבל , קשה

 פולינומיבזמן = יעיל , שוב* 



Verification of Coloring: Python code 

def verify_color(G,C): 

    """ verify that C is a legal coloring of the 

        graph G. G is represented as a list of undirected 

        edges. C is a dictionary with nodes as keys and colors 

        as values """ 

    A = {edge[0] for edge in G} 

    B = {edge[1] for edge in G} 

    nodes = A.union(B) 

 

    coloring_nodes = set(C)  # set of nodes in coloring 

    if not nodes == coloring_nodes:  # equal sets of nodes 

        print("nodes in G and in C do not match") 

        print(nodes) 

        print(coloring_nodes) 

        return False 

    else: 

        for edge in G: 

            a,b = edge[0], edge[1] 

            if C[a] == C[b]: 

                print("illegal coloring of edge ", edge) 

                return False 

        print("legal coloring") 

        return True 
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 :מפת מדינותלהלן 

 

 :של מפהצביעה חוקית נגדיר 

כך שאין , צביעה של כל מדינה בצבע אחד

 . שתי מדינות גובלות באותו צבע

 (עוד הדגמות על הלוח)צביעת מפות 

 (.il.blogspot.com-http://csu, "מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך האתר ) 

 :שאלות

 ?צבעים 2 -האם ניתן לצבוע את המפה הזו ב-

 ?צבעים 3-

 ? צבעים 4-

   :הפוכההאם תוכלו לתת בכל מקרה דוגמה -

 ?4-ב? 3-ב? צבעים 2-מפה שלא ניתן לצבוע אותה ב      

http://csu-il.blogspot.com/
http://csu-il.blogspot.com/
http://csu-il.blogspot.com/
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 .  לייצוג באמצעות גרףמפה ניתנת 

     

 

 =צמתים 

 =קשתות 

 ?  צבעים k -וכיצד נייצג צביעה של גרף ב

 

 

 ייצוג והכללה –צביעת מפות 

 (:לא/כן) הכרעהוכשאלת , כלליננסח את השאלות מהשקף הקודם באופן 

 ?צבעים בלבד kהאם ניתן לצבוע את הגרף באמצעות , kבהינתן גרף ומספר 

 המדינות

 בין צמתים שמייצגים שתי מדינות גובלות תהיה קשת

 .k,…,1התאמה של כל צומת למספר טבעי 

http://www.cs.cmu.edu/~./bryant/boolean/US48_nocurves.svg
http://www.cs.cmu.edu/~./bryant/boolean/US48_colored_minunbalance.svg
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 (colorable-2)צביע -2תנאי להיותו של גרף 

 .איזוגיאין בו מעגלים באורך  אם ורק אםצבעים  2 -גרף ניתן לצביעה ב

 (.Bipartite)צדדי -גרף כזה מכונה גם גרף דו

 

 

 

 

 

 

 :צביע-2אלגוריתם לבדיקה אם גרף נתון הוא 

 .נצבע צומת שרירותי כלשהו בצבע אדום

 .וכך הלאה, את כל שכני שכניו שוב באדום, נצבע את כל שכניו בכחול

 ".לא"נחזיר , אם בשלב כלשהו אנו נתקלים בשכן שכבר צבוע באותו הצבע

 ".כן"אחרת נחזיר 

 צבעים 2 –צביעת מפות 
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 ?"צבעים 2 -האם גרף ניתן לצביעה ב"מה דרגת הקושי של הבעיה : שאלה

 

 .האלגוריתם עובר על כל צומת ועל כל קשת פעם אחת

 בגודל הייצוג ליניארית הסיבוכיות ( m-by-m)אם הגרף מיוצג כמטריצה 

 

 (באורך הייצוג של גרף הקלט פולינומי)יש לה פתרון יעיל : קלהלכן זוהי בעיה 

 

 ?היא בעיה קלה, במקרה שיש כזו , צבעים 2-הצביעה ב מציאתהאם בעיית : שאלה

 

 .הכרעההיא בעיית  –לא /התשובה היא כן –" האם ניתן: "אבחנה

 .חיפוש בעיית היא( הצבה בנוסחא/מעריך בחזקה/או גורם ראשוני" )מציאת צביעה" 

 דרגת קושי: צבעים  2-צביעת מפות ב
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 :נשים לב לתכונה הבאה, לפני שנדון בתוצאה רלוונטית מפורסמת

 

גרף שמייצג מפה מישורית ניתן לשרטוט כאשר אף קשת לא חותכת אף קשת  

 .אחרת

 

 (.planar graph)גרף מישורי גרף כזה נקרא 

 גרף מישורי

http://www.cs.cmu.edu/~./bryant/boolean/US48_nocurves.svg
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 צביעה של גרף מישורי
 גרף מישורי כל: משפט ארבעת הצבעים

 .צבעים 4 -ניתן לצביעה ב 

 

 גאתריצעיר בריטי בשם פרנסיס  1852בשנת 

 אחרי שהבחין כי מפת, ניסח זאת כהשערה

 (וגם סקוטלנד)של אנגליה  (shires)המחוזות  

 .צביעה 4היא 
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 ?( colorable-4) צביע-4מישורי הוא מתי גרף : שאלה

 !תמיד:  תשובה מפתיעה

 .צבעים 4 -גרף מישורי ניתן לצביעה ב כל: משפט ארבעת הצבעים

 

אחרי שהבחין כי מפת  , ניסח זאת כהשערה גאתריצעיר בריטי בשם פרנסיס  1852בשנת 

 .צביעה 4של אנגליה היא  (shires)המחוזות 

 

שנה טובי המתמטיקאים בעולם ניסו להוכיח את השערת ארבעת  120 -במשך למעלה מ

 .  ללא הצלחה, הצבעים

 

סוגי   1936-מההוכחה מראה שניתן לסווג כל מפה לאחת . 1976המשפט הוכח בשנת 

ההוכחה  . באמצעות מחשב, סוגים אלוכאלפיים אחד מצעדי ההוכחה כולל בחינת . מפות

 .עמודים 500-התפרשה על יותר מ

 ?דעתכםמה ? מדוע"(. בחינה פילוסופית"מ)ההוכחה הייתה שנויה במחלוקת זמן רב 

 

 !הוכחה ללא עזרת מחשבלא ידועה עד היום 

 .ללא שימוש במחשבשל גרפים מישוריים צביעה  5-ולצביעה  6-ל( פשוטות)יש הוכחות   

 צבעים של גרף מישורי 4-צביעה ב
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 ?( colorable-4) צביע-4מישורי הוא מתי גרף : שאלה

 !תמיד:  תשובה מפתיעה

 .צבעים 4 -גרף מישורי ניתן לצביעה ב כל: משפט ארבעת הצבעים

 

 ?"צבעים 4 -ניתן לצביעה ב מישוריהאם גרף "לאיזו קטגוריה שייכת הבעיה : שאלה

 . בעיה טריוויאליתזוהי , ל"על פי המשפט הנ: תשובה

 ".כן"ועונים , (שלו" שיכון מישורי"אם נתון זה קל )בודקים שהגרף מישורי 

 

 וצובע גרף מישורי( בגודל גרף הקלט)יש אלגוריתם שרץ בזמן ריבועי 

 .טריוויואליתאינה אך , קלהזו היא  בעייה"(. בעיית החיפוש"זו )צבעים  4-ב 

 

 :הבאהבעיית ההכרעה בעיה קשורה היא  

 .אינה קלהבעיה זו . צביע 3האם הוא , גרף  מישורי בהנתן 

 צבעים של גרף מישורי 4-צביעה ב
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 :לשאלה" לא"/"כן"אלגוריתם יעיל שעונה לא ידוע כיום 

 ? צבעים 7 -ב? צבעים 4 -ב? צבעים 3 -האם ניתן לצבוע אותו ב, כלשהובהינתן גרף 

 ?קלה בעייההאם צביעה היא  
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 :לשאלה" לא"/"כן"אלגוריתם יעיל שעונה לא ידוע כיום 

 ? צבעים 7 -ב? צבעים 4 -ב? צבעים 3 -האם ניתן לצבוע אותו ב, כלשהובהינתן גרף 

 ?קלה בעייההאם צביעה היא  
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 :לשאלה" לא"/"כן"אלגוריתם יעיל שעונה לא ידוע כיום 

 ? צבעים 3 -האם ניתן לצבוע אותו ב, כלשהובהינתן גרף 

 יעילניתנת לאימות צביעה 
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 :לשאלה" לא"/"כן"אלגוריתם יעיל שעונה לא ידוע כיום 

 ? צבעים 7 -האם ניתן לצבוע אותו ב, כלשהובהינתן גרף 

 יעילניתנת לאימות צביעה 



? P=NP האם 

23 

 P (Polynomial time)מסומנת  קלותמחלקת הבעיות ה

 NP (time (Non-deterministic polynomialמסומנת  קשותמחלקת הבעיות ה

 ...אז לא נסביר בכתב... אין מקום בשוליים, קצרה היריעה  

 .תיכנסו לעבי הקורה" מודלים חישוביים"בקורס                                

 

 ? מה היחס בין שתי המחלקות הללו

 .הסבר קצרצר ודיון

 

 

 

 

 

 הגדולה של מדעי המחשב התיאורטייםהשאלה הפתוחה 

 (:תהילת עולם וגםמיליון דולר  -הפרס ) 

מעידה על יכולת לפתור אותה  , אם היכולת לוודא ביעילות פתרון של בעיהה 

 ?P=NPהאם ?    ביעילות

NP 

P 

P=NP 

? 

= 


