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Abstract

Advances in technology and communications together with the widespread use of the in-
ternet have increased dramatically the volume of data that capture information of diverse
types and thus, automated data analysis has become of tremendous importance. A challenge
for data analysts is revealing possible relations among the data, as effectively and quick as
possible. Information visualization can be promising in such a context, since it interprets
the data into a visual image that provides a rich and clear presentation of the content. For
this reason, visualizations have gained importance and ind application in diverse areas (e.g.,
telecommunications, social networks and so on). The need for advanced visualization tech-
niques led to the development of the Graph Drawing research area, which is concerned with
the visualization of information as directed and undirected graphs. In this Ph.D. thesis, we
have focused both on theoretical problems of graph drawing problems and on applications
of graph drawing in security.

Over the last few decades, much research effort has been focused on the problem of re-
ducing the number of edge crossings of a drawing, since it is commonly accepted that the
edge crossings negatively affect the quality of a drawing. However, the computational com-
plexity of the crossing minimization problem, which isNP-complete in general, and recent
cognitive experiments on large drawings of graphs showing that the negative impact of an
edge crossing tends to be eliminated in the case where the crossing angles are large, resulted
in a new research problem, referred to as the crossing resolutionmaximization problem (i.e.,
maximizing the minimum angle at which any two edges cross).

As a response to the problem of drawing graphs with optimal crossing resolution, a new
class of graphs, referred to as right-angle crossing graphs, has been introduced by Didimo,
Eades and Liotta [DEL09], in which every pair of crossing edges intersects at right angle. In
this Ph.D. thesis, we study right-angle crossing drawings along the following research lines.
Initially, we showed that the problem of determining whether a graph admits a straight-line
right-angle crossing drawing is NP-hard. We also propose the geometric right-angle cross-
ing simultaneous drawing problem, which combines the study of right-angle crossing draw-
ings and simultaneous graph drawing and we study classes of graphs that may admit such
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drawings. Furthermore, we study the geometric graph-dual right-angle crossing simultane-
ous drawing problem, which dates back in 1963 to a question of W.T. Tutte [Tut63, p.p.767].
We also introduce a new graph drawing problem, in which the minimum of the crossing and
the angular resolution (i.e., the minimum angle formed by two adjacent edges incident to a
common node) should be maximized.

The second part of this Ph.D. thesis is devoted to applications of graph drawing in security,
and more precisely, in fraud detection. Business fraud affects many companies worldwide
causing them economic loss and liability issues towards their clients and other involved en-
tities. Hence, the need for automated and immediate fraud detection is of particular interest.
Even though information technology has been employed in fraud detection, the process of
monitoring anti-fraud control systems is a problem of outstanding dif iculty. There exist sev-
eral factors that delay the immediate identi ication of fraud. Among them is the limited time
and the huge amount of data that are in textual form, which renders their analysis in a daily
basis (or even in aweekly basis) almost infeasible. For this reason, visualizations have gained
signi icance, since they may facilitate the immediate identi ication of fraudulent activity.

Our motivation to work on fraud detection rests on real problems raised by internal au-
ditors of a large telecommunication organization. We have mainly focused on the problem of
detecting occupational fraud. The data-sets on which we have focused, stem from business
systems involving pairs of entities (an employee and a client) such as billing systems, mem-
bership renewal systems and so on. Internal auditors suggested fraud patterns commonly de-
tected in occupational fraud schemes based on which we have built our approaches. Among
them is the identi ication of events that relate a pair of employee-client and appear in regu-
lar time basis. These periodic events may imply for instance that an employee deliberately
falsi ies the account of a client (e.g., deletes an invoice, etc).

Towards this direction,wepresent diverse visualization techniques such as visualizations
of concentric circles, spiral visualizations and so on, which aim to identify periodic events
related to pairs of entities. The systems that we have developed also support detection pro-
cedures based on fraud patterns suggested by the auditors. We also present an integrated
fraud management visualization system combining pattern recognition and visualizations
(heat-maps, circular drawings, parallel coordinates plots) in order to detect occupational
fraud schemes. We have extended this particular system in order to monitor the behavior
of the employees within the company network and identify possible suspicious activity such
as unauthorized access to computers, systems or accounts.
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Περίληψη

Ηπροοδος της τεχνολογιας και των επικοινωνιων σε συνδυασμο με την ευρυτατα διαδε-
δομενη χρηση του διαδικτυου εχουν αυξησει δραματικα τον ογκο των δεδομενων που εμπε-
ριεχουν πληροφοριες διαφορων τυπων και καθιστουν την αυτοματοποιημενη αναλυση δε-
δομενων ως εξαιρετικης σημασιας. Μια προκληση για τους αναλυτες δεδομενων αποτελει
η αποκαλυψη πιθανων συσχετισεων μεταξυ των δεδομενων με γρηγορο και αποτελεσμα-
τικο τροπο. Η οπτικοποιηση μπορει να ειναι πολλα υποσχομενη σε αυτο πλαισιο, καθως
μεταφραζει τα δεδομενα σε μια συνοπτικη οπτικη εικονα η οποια παρεχει μια πλουσια και
κατανοητη παρουσιαση του περιεχομενου. Ως αποτελεσμα, η οπτικοποιηση εχει αποκτησει
σημαντικο ρολο και βρισκει εφαρμογες σε διαφορες περιοχες (π.χ. τηλεπικοινωνιες, κοινω-
νιολογικα δικτυα και ουτω καθεξης). Η αναγκη για προηγμενες τεχνικες οπτικοποιησης οδη-
γησε στην αναπτυξη της περιοχης της Απεικόνισης Γραφημάτων, η οποια αφορα στην οπτι-
κοποιηση πληροφοριωνως κατευθυνομενα και μη-κατευθυνομενα γραφηματα. Η παρουσα
διδακτορικη διατριβη, επικεντρωνει τοσο σε θεωρητικα προβληματα της απεικονισης γρα-
φηματων οσο και σε εφαρμογες της στην περιοχη της ασφαλειας.

Τατελευταιαχρονια, σημαντικη ερευνητικηπροσπαθεια εχει επικεντρωθει στοπροβλημα
της ελαχιστοποιησης του αριθμου των τομων μεταξυ των ακμων μιας απεικονισης ενος γρα-
φηματος, καθως ειναι κοινα αποδεκτο οτι οι τομες επηρεαζουν αρνητικα την ποιοτητα μιας
απεικονισης. Ωστοσο, η υπολογιστικη πολυπλοκοτητα του προβληματος της ελαχιστοποι-
ησης του αριθμου των τομων, το οποιο ειναι NP-πληρες στη γενικη περιπτωση, καθως
και προσφατα γνωστικα πειραματα σε μεγαλες απεικονισεις γραφηματων, τα οποια εδει-
ξαν οτι η αρνητικη επιδραση των τομων τεινει να εξαλειφθει στην περιπτωση που οι γωνιες
που σχηματιζονται στις τομες ειναι μεγαλες, οδηγησαν σε ενα νεο ερευνητικο προβλημα, το
οποιο ονομαζεται μεγιστοποιηση της γωνιακης ευκρινειας τομων μιας απεικονισης (δηλαδη
τη μεγιστοποιηση της μικροτερης γωνιας υπο την οποια τεμνονται δυο ακμες).

Ως απαντηση στο προβλημα της απεικονισης γραφηματων με βελτιστη γωνιακη ευκρι-
νεια τομων, μια νεα κλαση γραφηματων, τα γραφηματα ορθογωνιων τομων η εν συντομια
RAC-γραφηματα, προταθηκε απο τους Didimo, Eades and Liotta [DEL09], στα οποια καθε
ζευγος τεμνομενων ακμων σχηματιζει ορθη γωνια. Στην παρουσα διδακτορικη διατριβη, με-
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λετησαμε απεικονισεις ορθογωνιων τομων στο ακολουθο ερευνητικο πλαισιο. Αρχικα, δει-
χνουμε οτι ειναιNP-δυσκολο να καθορισουμε εαν ενα γραφημα επιδεχεται μια γεωμετρικη
RACαπεικονιση. Προτεινουμε, επισης, τοπροβλημα της γεωμετρικηςRACταυτοχρονηςαπει-
κονισης γραφηματων, που συνδυαζει τη μελετη των απεικονισεων ορθογωνιων τομων και
των ταυτοχρονων απεικονισεων γραφηματων και μελεταμε κλασεις γραφηματων που μπο-
ρει να επιδεχονται τετοιες απεικονισεις. Επιπροσθετα, μελεταμε το προβλημα της γεωμε-
τρικης γραφο-δυϊκης RAC ταυτοχρονης απεικονισης γραφηματων, το οποιο χρονολογειται
πισω στο 1963 σε μια ερωτηση του W.T. Tutte [Tut63, p.p.767]. Εισαγουμε, τελος, ενα νεο
προβλημα απεικονισης γραφηματων, στο οποιο πρεπει να μεγιστοποιειται το ελαχιστο της
γωνιακης ευκρινειας (δηλαδη η μικροτερη γωνια που σχηματιζεται απο δυο γειτονικες ακ-
μες προσκειμενες στην ιδια κορυφη) και της γωνιακης ευκρινειας τομων.

Το δευτερο μερος της παρουσας διδακτορικης διατριβης εστιαζει σε εφαρμογες της απει-
κονισης γραφηματων στην περιοχη της ασφαλειας και πιο συγκεκριμενα, στην ανιχνευση
απατης. Η εταιρικη απατη επηρεαζει πολλες εταιρειες, προκαλωντας τους οικονομικες απω-
λειες και νομικες ευθυνες εναντι πελατων και αλλων εμπλεκομενων φορεων. Επομενως, η
αναγκη για αυτοματοποιημενη και αμεση ανιχνευση της απατης αποκτα εξαιρετικο ενδια-
φερον. Παρολο που προηγμενη τεχνολογια πληροφοριων εχει ηδη ενσωματωθει στη δια-
δικασια ανιχνευσης απατης, η παρακολουθηση των συστηματων καταπολεμησης απατης
εξακολουθει να αποτελει ενα προβλημα αξιοσημειωτης δυσκολιας. Υπαρχουν διαφοροι πα-
ραγοντες που δυσχεραινουν τον αμεσο εντοπισμο της απατης. Μεταξυ αυτων ειναι ο περιο-
ρισμενος χρονος και ο τεραστιος ογκος δεδομενων που ειναι συνηθως υπο τη μορφη κειμε-
νου, τα οποια καθιστουν την αναλυση τους σε καθημερινη βαση (αλλα και σε εβδομαδιαια
βαση) σχεδον ανεφικτη. Για το λογο αυτο, οι οπτικοποιησεις εχουν αποκτησει σημαντικο
ρολο, καθως διευκολυνουν τον αμεσο εντοπισμο “υποπτης” δραστηριοτητας.

Το κινητρο μας να εργαστουμε σε προβληματα ανιχνευσης απατης βασιζεται σε πραγμα-
τικαπροβληματα, τα οποια μας τεθηκαναπο τους εσωτερικους ελεγκτες ενος μεγαλουοργα-
νισμου τηλεπικοινωνιων. Έχουμε κυριως εστιασει στο προβλημα της ανιχνευσης εταιρικης
απατης. Τα συνολα δεδομενων στα οποια επικεντρωσαμε, προερχονται απο εταιρικα συστη-
ματα που εμπλεκουν ζευγη οντοτητων (υπαλληλος και πελατης), οπως για παραδειγμα τα
συστηματα τιμολογησης/χρεωσης. Οι εσωτερικοι ελεγκτες προτειναν προτυπα απατης, τα
οποια συναντωνται συχνα σε σχηματα εταιρικης απατης, πανω στα οποια αναπτυξαμε τις
προσεγγισεις μας. Μεταξυ αυτων ειναι η αναγνωριση γεγονοτων τα οποια συσχετιζουν ενα
ζευγος υπαλληλου-πελατη και εμφανιζονται ανα τακτα χρονικα διαστηματα. Αυτα τα περιο-
δικα γεγονοτα, μπορει να υπαινισσονται, για παραδειγμα, οτι ενας υπαλληλος εσκεμμενα
παραποιει το λογαριασμο ενος πελατη (διαγραφει/προσθετει τιμολογησεις, κλπ).

Προς αυτη την κατευθυνση, παρουσιαζουμε διαφορες τεχνικες οπτικοποιησης, οπως
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οπτικοποιησεις ομοκεντρων κυκλων, σπειροειδεις οπτικοποιησεις και ουτω καθεξης, που
αποσκοπουν στην αναγνωριση περιοδικων γεγονοτων που σχετιζονται με ζευγη οντοτη-
των. Παρουσιαζουμε, επισης, ενα ολοκληρωμενο συστημα ανιχνευσης απατης, το οποιο συν-
δυαζει την αναγνωριση προτυπων με οπτικοποιησεις (θερμικους χαρτες, κυκλικες απεικονι-
σεις, διαγραμματαπαραλληλωνσυντεταγμενων)αποσκοπωνταςστηνανιχνευσησχηματων
εταιρικης απατης. Έχουμε επεκτεινει το συγκεκριμενο συστημα ωστε να εποπτευει τη δρα-
στηριοτητα των υπαλληλων στο δικτυο της εταιρειας και να αναγνωριζει πιθανη “υποπτη”
δραστηριοτητα, οπως μη εξουσιοδοτημενη προσβαση σε υπολογιστες, εταιρικα συστηματα
η λογαριασμους.
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18



To Michalis and Maria-Artemis
and

to the Memory of my father.



20

20



Περιεχόμενα

I Graph Drawing with Emphasis on Security Applications 27

1 Introduction 29
1.1 Why Graph Drawing? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2 A Brief Historic Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.3 Drawing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.3.1 Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.2 Aesthetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.4 Basic Graph Theory De initions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5 Common Graph Drawing Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.5.1 Drawing Planar Graphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.5.2 Force-directed Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.5.3 Orthogonal Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.5.4 Layered Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.5.5 Right-angle Crossing Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.5.6 Simultaneous Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5.7 Clustered Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5.8 Dynamic Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.5.9 Treemaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.5.10 Other Common Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.6 Graph Drawing with Applications in Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.6.1 Applications in Network Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.6.2 Applications in Attack Graphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.6.3 Applications in Fraud Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.6.4 Applications in Other Areas of Computer Security . . . . . . . . . . . . . 49

1.7 Thesis Contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.8 Thesis Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

21



22

2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems 53
2.1 Motivation and De initions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2 Related Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.2.1 Angular Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.2.2 Crossing Resolution and RAC Graphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.3 Preliminaries and Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4 Simultaneous RAC drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.4.1 Motivation and Problem De inition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4.2 Related Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard 65
3.1 Preliminary Notions and Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding . . . . . . . . . . 65
3.3 The Straight-Line RAC Drawing Problem is NP-hard . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.3.1 Description of the Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.3.2 Properties of the Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.3.3 Reduction from 3-SAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4 Geometric RAC Simultaneous Drawings of Graphs 95
4.1 A Wheel and a Matching: A Negative Result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2 A Cycle and a Matching: A Positive Result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2.1 Algorithm Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3 A Planar Graph and its Dual: An Interesting Variation . . . . . . . . . . . . . . . 107

5 Maximizing the Total Resolution of Graphs 113
5.1 Preliminary Notions and Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2 Drawings with Optimal Total Resolution for Complete and Complete Bipartite

Graphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.3 A Force-Directed Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.3.1 Time Complexity Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.3.2 Similarities and Differences with Previous Techniques . . . . . . . . . . 123
5.3.3 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.4 Sample Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6 An Introduction to Occupational Fraud Detection 133
6.1 What is Occupational Fraud? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2 What is Fraud Detection? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.3 Motivation and Problem De inition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

22



23

6.4 Related Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.5 Methodology and Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

7 Periodicity Detection in Serial Data Through Visualization 143
7.1 Periodicity Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.2 Periodicity Visualization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.3 Single Period Visualization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8 A Spiral-Βased Fraud Detection System 149
8.1 Main Features of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.2 Overview of the Detection Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.3 Ranking Procedure Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

8.3.1 Client Ranking Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.3.1.1 Distance from Billing Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8.3.1.2 Event-series Periodicity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
8.3.1.3 Events Occurring Outside Working Hours . . . . . . . . . . . . 154
8.3.1.4 Number of Employees Related to a Client . . . . . . . . . . . . 155
8.3.1.5 Action Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8.3.1.6 Client Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.3.2 Employee Ranking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.4 Description of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.4.1 Off-line Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.4.1.1 The Spiral Visualization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.4.1.2 Supplementary Visualizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

8.4.2 Semi-online Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
8.5 Case Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

9 A Visualization System Utilizing Radial Drawings and Heat-maps 167
9.1 Main Features of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.2 Overview of the Detection Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
9.3 Description of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9.4 Case Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

10 Conclusions 187

II Απεικόνιση Γραφημάτων με Έμφαση σε Εφαρμογές Ασφάλειας 189

11 Εισαγωγή 191

23



24

11.1 Γιατι Απεικονιση Γραφηματων; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
11.2 Μια συντομη ιστορικη αναδρομη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
11.3 Παραμετροι απεικονισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

11.3.1 Συμβασεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
11.3.2 Αισθητικα κριτηρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

11.4 Βασικοι Ορισμοι της Θεωριας Γραφηματων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
11.5 Συνηθεις Τεχνικες Απεικονισης Γραφηματων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

11.5.1 Απεικονιση επιπεδων γραφηματων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
11.5.2 Force-directed μεθοδοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
11.5.3 Ορθογωνιες απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
11.5.4 Πολυεπιπεδες απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11.5.5 Απεικονισεις ορθογωνιων τομων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.5.6 Ταυτοχρονες απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
11.5.7 Ομαδοποιημενες απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11.5.8 Δυναμικες απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11.5.9 Δενδροειδεις απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
11.5.10Άλλες συνηθεις απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

11.6 Απεικονιση Γραφηματων με Εφαρμογες στην Ασφαλεια . . . . . . . . . . . . . 208
11.6.1 Εφαρμογες στην παρακολουθηση δικτυου . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
11.6.2 Εφαρμογες στα γραφηματα επιθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
11.6.3 Εφαρμογες στην ανιχνευση απατης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
11.6.4 Εφαρμογες σε αλλες περιοχες της ασφαλειας δικτυων . . . . . . . . . . 216

11.7 Συμβολη της Διδακτορικης Διατριβης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
11.8 Οργανωση της Διδακτορικης Διατριβης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

12 Τα Προβλήματα της Μεγιστοποίησης της Γωνιακής Ευκρίνειας και της Γωνια-
κής Ευκρίνειας Τομών 223
12.1 Κινητρο και Ορισμοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
12.2 Βιβλιογραφικη Επισκοπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

12.2.1 Γωνιακη Ευκρινεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
12.2.2 Γωνιακη Ευκρινεια τομων και RAC-γραφηματα . . . . . . . . . . . . . . 230

12.3 Εισαγωγικες Έννοιες και Ορολογια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
12.4 Ταυτοχρονες RAC-απεικονισεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

12.4.1 Κινητρο και Ορισμοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
12.4.2 Συναφεις Εργασιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

24



25

13 Το Πρόβλημα της Γεωμετρικής RAC Απεικόνισης είναι NP-δύσκολο 239
13.1 Εισαγωγικες Έννοιες και Ορολογια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
13.2 Μια Κλαση Γραφηματων με Μοναδικη RAC Συνδυαστικη Εμφυτευση . . . . . 239
13.3 Το Προβλημα της Γεωμετρικης RAC Απεικονισης ειναι NP-δυσκολο . . . . . . . 265

13.3.1 Περιγραφη της Κατασκευης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
13.3.2 Ιδιοτητες της Κατασκευης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
13.3.3 Αναγωγη απο το 3-SAT Προβλημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

14 Γεωμετρικές RAC Ταυτόχρονες Απεικονίσεις Γραφημάτων 273
14.1 Γραφημα-Τροχος και Ταιριασμα: Ένα Αρνητικο Αποτελεσμα . . . . . . . . . . . 273
14.2 Κυκλος και Ταιριασμα: Ένα Θετικο Αποτελεσμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

14.2.1 Αλγοριθμικες Επεκτασεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
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1 Introduction

“Use a picture. It’s worth a thousand words.”
Arthur Brisbane, 1911

“A good sketch is better than a long speech.”
Napoleon Bonaparte

1.1 Why Graph Drawing?

Advances in technology, communications and computing together with the widespread
use of the internet have increased dramatically the volume of data that capture information
of diverse types (personal, business, scienti ic, security, etc) and have emerged information
processing and data analysis to a crucial part of human life. Processing and revealing pos-
sible underlying relations in such data-sets is de initely a challenge for data analysts, since
apart from the huge amount of data that they have to face, information is, in most cases, gen-
erated by different sources (usually in textual form and non-uniform formats). An immediate
problem arising is to how to present the data such that a large amount of information is com-
municated as effectively as possible and in a well understandable form.

Visualization can be promising in such a context since it interprets the huge amount of
data into a more comprehensive visual image that provides a rich and clear presentation of
the content. In fact, peopleprefer to visualize information rather thandescribe inwords, since
humanbrain performs extremely better and quicker in image processing rather than text pro-
cessing. Visual representations of large amounts of data enable the interpretation of informa-
tion and may reveal inherent relations within the data. As a result, visualization has gained
signi icance and inds application in diverse areas such as networks management (computer,
telecommunication, social networks), business modeling, bioinformatics, database design,
cartography, and so on. The need for advanced visualization techniques resulted in the devel-
opment of the Graph Drawing areawhich is today an active research area in the computer sci-
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30 Chapter 1 Introduction

ence community concerned with the visualization of combinatorial information as directed
and undirected graphs.

A graph is an abstract mathematical object that models relational structures, consisting
of entities and pairwise relationships between these entities. The entities correspond to the
vertices of the graph, while the relations correspond to its edges.Drawings of graphs are quite
common is our everyday life, even if people do not know it. Living in a city with a metro
network, passengers search for directions in metro maps in which a graph illustrates infor-
mation about metro lines. Each vertex of such graph corresponds to a metro station and is
usually drawn as a circle. The lines connecting the stations correspond to the edges of the
graph and are drawn as straight-line segments. Organizational charts are another example of
graph drawing describing the hierarchical structure of an organization and the relationships
between people within the organization. These examples of graph drawings are only a small
excerpt from the vast range of possible applications. In fact, graph drawing offers its services
to a great number of ields, such as software engineering (data lowdiagrams, object-oriented
class hierarchies), databases (entity-relationship diagrams), information systems (organiza-
tion charts), VLSI design, network security, arti icial intelligence (knowledge-representation
diagrams), and it is not only restricted to computer science.

1.2 A Brief Historic Overview

It is dif icult to trace the exact origins of graph drawing. Geometric drawings (i.e., draw-
ings of graphs inwhich each edge is drawn as a line-segment) of various kinds have appeared
extensively through the ages. The game-board of Morris games was probably the irst form
of graph drawing, which according to Henry Parker ([Hen09], p.p. 578), dates back in 1400
B.C. in Egypt. However, no images are available. This game-board is also presented in the
”Book of Games” from the 13th-century [oCaL51]. Family trees are another type of ancient
graph drawing (again without images) as described by Pliny the Elder and Seneca ([KZ91],
p.p. 111). The irst images of genealogical trees appeared in the Middle Ages [KZ91]. Squares
of opposition have been also used in the Middle Ages representing logic diagrams [Mur84].

Although Euler relied on a drawing in order to solve the “Königsberger Brückenproblem”
in his 1736 famous paper [Eul36], he actually did not use graph drawings to present his re-
sults. For this reason, even though one might think that the invention of graph theory and
graph drawing coincide, in reality graph drawings started years after, in the late 18th cen-
tury and early 19th century. Among them, Listing in 1847 worked on the problem of path
tracing and presented a drawing that can be drawn with a single stroke [Lis47]. Cayley pre-
sented the irst drawings of trees [Cay57]. For a more detailed presentation on the history of
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graph drawing, the reader is referred to [KMBW02].
Even though the irst paper with graph drawing algorithms can be traced back in W. T.

Tutte’s 1963 work on “How to Draw a Graph” [Tut63], it is only during the last two decades
that graph drawing researchers have been organized into an active community (the irst
Graph Drawing Annual Symposium took place in Paris, in 1993). In these years, researchers
developed a large number of graph drawing styles that are appropriate for several applica-
tions (organizational charts, database schemata, network layouts, hierarchies, planar draw-
ings, trees, tree-maps, just to name a few), developed techniques to compare drawings and
to evaluate their quality (number of crossings, number of edge-bends, resolution, aspect ra-
tio, etc) and developed and analyzed algorithms that produce drawings of aesthetic appeal
for a wide variety of drawing styles. For a detailed analysis on graph drawing algorithms, the
reader is referred to classical textbooks on graph drawing [DETT99, KW01, NR04].

1.3 Drawing Parameters

From a human point of view, the usefulness of a graph drawing highly depends on its
readability, i.e., its capability to convey the information contained in the graph quickly and
clearly. A poor drawing may be confusing and misleading. However, how can we judge the
quality of a graph drawing? If we try to draw a community of a social network (e.g., a face-
book community) using an algorithm that was designed for drawing metro maps, we will be
entirely disappointedby the result. The reason is that themetromapdrawing algorithm takes
into consideration some general knowledge that it is important for metromaps. On the other
hand, a drawing of a community of a social network should reveal the relationships among
community members and this requirement cannot be captured by a metro map drawing al-
gorithm.

A reasonable question that arises from the above discussion is whether we need for each
applicationdomain, a different graphdrawingalgorithm,which takes into considerationmore
than the properties of the structure of a graph andmay also use additional information about
the semantics behind the graph structure. An af irmative answer to this questionwould imply
the need of a tremendous number of different graph drawing algorithms; one for each appli-
cation domain. Fortunately, this is not the case. There are only a few general concepts and
techniques, which are capable of covering a wide variety of application domains. For this rea-
son, general drawing conventions and aesthetics criteria have been introduced by the graph
drawing community.
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32 Chapter 1 Introduction

1.3.1 Conventions

A graph drawing has to satisfy a basic rule, referred to as drawing convention, in order
to be admissible. For instance, in metro maps, a commonly used convention is the following:
the vertices of the graph that correspond to stations are drawn as circles and all edges are
drawn either as axis-aligned line-segments or as a sequence of axis-aligned line-segments. A
drawing convention depends on the nature of the data that are visualized and may be very
simple or very complex, involving less or more details of a drawing. We can also adopt dif-
ferent styles for the representation of a graph. For instance, vertices can be represented by
boxes, dots, circles, labels or a mixture of styles. Information about vertices and edges can
be further visualized by textual labels, different colors, different thickness, and so on. In the
following, we present several common drawing conventions:
Planar Drawings: A drawing of a graph in which no two edges intersect is called planar. A

graph that admits such a drawing is called a planar graph. Unfortunately, a small num-
ber of graphs admit a planar drawing. For instance, it is known that a planar graph
with n vertices cannot have more than 3n− 6 edges. Note that, the maximum number
of edges of a graph is n(n− 1)/2 (clique graphs).

PolylineDrawings:Adrawing inwhich each edge of the graph is drawnas apolygonal chain
is called polyline drawing. The point at which an edge changes its direction is referred
to as a bend. Polyline drawings are common is metro map production.

Straight-line Drawings: A drawing in which each edge is drawn as a straight-line segment
is called straight-line drawing. Straight-line drawings are a special case of polyline draw-
ings, where edges are drawn with no bends. Such drawings are also referred to as geo-
metric drawings. It is known that any planar graph admits a (planar) straight-line draw-
ing.

Orthogonal Drawings: A drawing in which each edge is represented as alternating sequ-
ences of axis-aligned line-segments is referred to as orthogonal drawing. Graphs that
admit orthogonal drawings are usually of maximum degree four, where the degree of a
graph is determined by the maximum number of edges incident to a vertex.

Grid Drawings: A drawing in which each vertex, crossing and/or bend occupies a point on
the plane with integer coordinates is called grid drawing. Grid drawings are essential
in many application scenarios e.g., in the case where a graph has to be displayed on a
screen with low resolution.

Upward (resp. Downward) Drawings: A drawing in which every edge is a simple open
curve monotonically increasing (resp. decreasing) in the vertical direction is referred
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to as upward (resp. downward) drawing. For example, genealogical trees are usually
drawn downwards to reveal the hierarchy.

1.3.2 Aesthetics

The quality of a drawing is measured based on aesthetics criteria that evaluate the nice-
ness of drawings. Graph drawing algorithms typically conform to one ormore aesthetic crite-
ria with the assumption that the niceness of the drawing is improved. For instance, in a VLSI
circuit bends should be avoided since they increase the manufacturing cost, and thus, we are
interested in planar drawingswith theminimumpossible number of bends. A list of common
aesthetic criteria [BFN85, PCA02], includes the following:

Crossing minimization: Crossings between edges affect negatively the quality of a graph
drawing since it is widely accepted that they confuse the viewer. Ideally, onewould pre-
fer planar drawings. But as already stated, this is not always feasible. Hence, drawings
with minimum number of crossings are desirable.

Bend minimization: The total number of bends and the number of bends per edge in a
drawing should be kept as small as possible. Bends cause confusion to the human eye;
they interrupt the eye movement and require sharp changes of direction. This is a cru-
cial criterion in orthogonal drawings, where a large body of research has been devoted
to this problem.

Areaminimization:Minimizing the area of a drawing is crucial inmany applicationswhere
the available space is limited, e.g., mobile devices are equipped with a relatively small
screen and several readability issues may occur due to space limitations. On the other
hand, a large drawing has to be scaled down or its resolution has to be decreased in
order to it in the available space and thus, its readability deteriorates.

Anglemaximization: The angular resolution of a drawing of a graph is de ined as the small-
est angle formed by two adjacent edges incident to a common vertex. The crossing res-
olution of a drawing of a graph refers to the smallest angle formed by a pair of crossing
edges. Themaximization of the smallest angle in a drawing is essential in several appli-
cations, e.g., in mobile devices which are usually equipped with screens of low resolu-
tion.

Lengthminimization: In many applications, it is important to keep the length of the edges
small. For instance, in VLSI circuits, the total edge length of the drawing corresponds
to the length of the wires that have to be used, and thus, has to be kept small.
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34 Chapter 1 Introduction

Aspect Ratiominimization: The aspect ratio of a drawing of a graph is de ined as the ratio
of the length of the longest side to the length of the shortest side of the smallest rect-
angle that encloses the drawing. The minimization of this criterion would provide the
lexibility to it the drawing in screen windows of arbitrary size.

Symmetries: Conveying symmetric properties of a graph is essential, but not an easy task.
Usually, appropriate mathematical models must be introduced to cope with symme-
tries in graph drawings, see e.g., [Ead88, MAC+95].

Clustering: In many cases and especially when drawing large and dense graphs, it is impor-
tant to place close to each other vertices of the drawingwith similar properties in order
to reveal the structure of the graph.

Unfortunately, there is no clear way to rank these criteria. Their importance heavily de-
pends on the application domain. However, Purchase [Pur97] through cognitive experiments,
observed that the crossing minimization seems to be the most important criterion for the
readability of a drawing, while bend-minimization and symmetry-maximization seem to af-
fect less its quality. She also prioritized the aesthetic criteria mentioned above (refer also to
[PCJ97, Pur02]). On the other hand, other research papers state that the differences in the
perception of a graph depends on its inal layout [BMK96, MBK97, DC98].

Though these criteria are generally accepted, it is quite impossible to meet all aesthetic
rules at the same time. Some of them con lict with each other. Some of them are computation-
ally demanding. For instance, minimizing the number of crossings is NP-complete [GJ83].
The same holds also, for the problem of determining whether a graph can be embedded on a
grid of prede ined size [MRK84]. Several results regarding the complexity of the optimization
of the above criteria are presented in [GJ79]. Thus, practical graph drawings are usually the
result of compromising among the aesthetics and general approaches are usually heuristics
or approximation algorithms.

1.4 Basic Graph Theory Definitions

Typically, a graphG is an ordered pair (V, E), whereV is the set of vertices andE is the set
of edges of G. Note that the vertex (edge) set of G is also commonly denoted by V (G) (E(G)).
A subgraph of graph G is a graph G′ = (V ′, E′) such that V ′ ⊆ V and E′ ⊆ E. Given two
graphs G and G′, we denote by G ∪G′ the graph induced by the union of G and G′. An edge
e ∈ E connecting a pair of vertices u, v ∈ V is usually denoted by (u, v), where u and v are
called the endpoints of edge e. Edge e is said to be incident to each of its endpoints.
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By definition, mathematical sets are unordered. Hence, the edges of a graph have no di-
rection. Such a graph is called undirected. However, in several applications, an edge has a
direction that corresponds to a special property between a pair of vertices that is not bidirec-
tional, e.g., one-way route in a road network. A graph in which the edges are ordered pairs of
vertices is called directed graph or digraph. In a digraph, for an edge (u, v), vertex u is called
source, whereas vertex v is called target. Also, in graphs with directed edges, an edge of the
form (u, u) is called self-loop or simply loop. Accordingly, a graph which has no self-loops is
called loop-less. Edges that have the same endpoints are called parallel edges. A graph that
has no self-loops and parallel edges is called simple.

In an undirected graph, the degree of a vertex v, usually denoted by d(v), is the number
of edges incident to vertex v. In a digraph, the in-degree of a vertex v, denoted by d−(v), is
the number of edges having vertex v as their target vertex. Accordingly, the out-degree of
a vertex v, denoted d+(v), is the number of edges having vertex v as their source vertex. A
vertex of degree zero is called isolated. The degree of a graph, usually denoted by d(G), is the
maximum vertex degree of G. A regular graph is a graph where each vertex has the same
degree. A regular directed graph must also satisfy the stronger condition that the in-degree
and out-degree of each vertex are equal to each other. A regular graphwith vertices of degree
k is called a k-regular graph or regular graph of degree k. The density of a undirected graph
G is the ratio of edges in G to the maximum possible number of edges.

A path of length k from vertex u to vertex v of graph G is a sequence < v0, v1, v2, . . . , vk >

of vertices such that u = v0, v = vk and (vi−1, vi) ∈ E, for each i = 1, 2, . . . , k. The length of
the path corresponds to the number of its edges. A path is called simple if no vertex appears
more than once. A path < v0, v1, v2, . . . , vk > forms a cycle if v0 = vk and consists of at least
one edge. A cycle is called simple if no vertex appears more than once. A graph that contains
no cycles is called acyclic. A hamiltonian path of a graph G is a path that visits every vertex
of G. A hamiltonian cycle of a graph G is a cycle that visits every vertex of G. A tree is an
acyclic graph, in which any pair of vertices is connected through a path. If one vertex of a tree
is distinguished from the other vertices then, the tree is called rooted tree. A caterpillar is a
tree in which all the vertices are within distance one of a central path. Awheel graph Wn is a
graph with n vertices (where n ≥ 4), formed by connecting a single vertex to all vertices of
an (n− 1)-cycle. Amatching of a graph G is a set of edges E′ ⊆ E such that all edges in E′ do
not share a common endpoint.

An undirected graph is referred to as complete graph or clique, if every pair of vertices is
connected by an edge. The complete graph on n vertices is denoted by Kn. A bipartite graph
is a graphwhose vertices can be divided into two disjoint sets V1 and V2 such that every edge
has one endpoint in V1 and one endpoint in V2. A complete bipartite graph is a bipartite graph
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in which each vertex of V1 is joined to each vertex of V2 by exactly one edge. If r (resp. s) is
the number of vertices of V1 (resp. V2), then the complete bipartite is denoted by Kr,s. An
n-star graph Sn is de ined as the complete bipartite graph K1,n−1. A directed acyclic graph
(or DAG for short), is a directed graph with no directed cycles. Two graphs are called isomor-
phic if there exists a one-to-one correspondence between their vertex sets and adjacency is
preserved.

An undirected graph is connected if any pair of vertices is connected by a path. The con-
nected componentsof anundirectedgraphare equivalence classesunder the relation is “reach-
able” on the set of vertices. A directed graph is called strongly connected if there is a path
from each vertex in the graph to every other vertex. The strongly-connected components are
equivalence classes under the relation is “both reachable” on the set of vertices. A bridge is
an edge whose removal disconnects a graph. Accordingly, a cut vertex or articulation point, is
a vertex whose removal disconnects the graph. A graph with no articulation points is called
biconnected. A connected graph inwhich the deletion of any two vertices (and incident edges)
results in a graph that is still connected is referred to as triconnected graph.

A drawing of a simple graph G (usually denoted by Γ(G)) is a representation of G on the
plane, where each vertex is a point and each edge is a closed Jordan arc between the points
representing its endpoints. By x(v) and y(v), we denote the x- and y-coordinate of v ∈ V in
Γ(G). Each drawing uniquely de ines cyclic orders of edges incident to the same vertex and,
therefore, speci ies a combinatorial embedding.

A planar graph with a ixed planar embedding is called plane graph. In a planar drawing,
any cycle that surrounds a region without any edges reaching from the cycle into the region
forms a face. Let G be a plane graph. The dual graph of G is usually denoted by G∗ has a vertex
for each face of G and an edge between two faces f1 and f2 if and only if f1 and f2 share an
edge. The subgraph of G∗ induced by the deletion of the face-vertex of G∗ corresponding to
the unbounded face of G is called theweak dual of G. A planar graph is calledmaximal planar
if no more edges can be added so that the resulting graph is still planar. A triangular graph is
a maximal straight-line plane graph that has only three graph that has only three vertices on
its convex hull.

A graph that can be drawn in the plane without crossings in such a way that all of the
vertices belong to the unbounded face of the drawing is called outerplanar. An outerpath is
an outerplanar graph whose weak dual is a path. The geometric thickness of a graph is the
minimum number of layers required to draw the graph on the plane with straight-line edges
and assign each edge to a layer such that no two edges of the same layer cross.
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1.5 Common Graph Drawing Techniques

In this section, we will brie ly review some common drawing techniques from the graph
drawing literature. For a more comprehensive classi ication of these techniques, the reader
is also referred to [MGB+98, HSMM00]. Detailed description of algorithms can be found in
classical graph drawing textbooks [DETT99, KW01].

1.5.1 Drawing Planar Graphs

Planar drawings are of importance for several practical applications in which crossings
among pair of edges are a nuisance such as VLSI design or road networks. However, since it
is known that any planar graph with n vertices contains at most 3n− 6 edges, not all graphs
are planar. Notably, much research effort has been focused on the planarity testing problem,
i.e., the problem of testing whether a graph admits a planar drawing. The irst polynomial-
time algorithms to the planarity testing problem date back to sixties [AP61, Gol63, Bad64,
DMP64, LEC67]. Fewyears later, Hopcroft andTarjan [HT74]were the irst to present a linear-
time algorithm. Since then, several other linear time algorithms have been presented based
on different approaches [BL76, CNAO85, kSlH92, BT96, WKWL99, lH03a, dFdM96, dFdM12,
Bra09]. For a survey on planar graph drawing refer to the classical book of Nishizeki and
Rahman [NR04].

Since not all graphs admit planar drawings and the crossing minimization problem is, in
general,NP-complete [GJ83], a reasonable question that arises in this context is whether a
graph can bemade planar by removing theminimum number of edges (graph planarization).
However, since the corresponding decision problem isNP-complete [LY80], heuristics have
been proposed for the planarization of graphs [BTT84, GMW05]. For a detailed overview on
such algorithms the reader is referred to [Wei01].

1.5.2 Force-directed Methods

Force-directedmethods are commonly employed for drawing graphs [Ead84, FR91, DH96,
KK89]. In general, a force-directedmethodmodels the graph as a physical systemwith appro-
priate forces acting on it. Then, a good drawing is obtained from an equilibrium state of the
system. Force-directedmethods aim toproduce “aesthetically pleasing” drawings. This is usu-
ally captured by having uniform edge lengths and conveying as much symmetry as possible.
For the special case of planar graphs, these algorithms tend to result in crossing-free draw-
ings. For an overview on force-directed methods and their variations the reader is referred
to [DETT99, Bra01, KW01, Kob12].
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One of the first force-directed graph drawing algorithms was presented by Tutte [Tut63]
basedonbarycentric representations. The classical force-directedalgorithmofEades [Ead84]
models the vertices of the graph as electrically charged particles that repel each other and
its edges by springs attracting adjacent vertices. The algorithm of Fruchterman and Rein-
gold [FR91] also relies on spring forces (but also uses the notion of “temperature”). Several
variations of the force-directed algorithmof Eades’ have been proposed over the years [KK89,
FLM95, DH96, BHR96, Ber00]. In particular, force-directed algorithms enjoy the acceptance
of the graph drawing community. It’s worth mentioning that, in each annual symposium on
graph drawing, there exists at least one research work that models a speci ic graph drawing
problem as a system of forces and suggests a corresponding algorithm to solve it.

1.5.3 Orthogonal Drawings

The study of orthogonal graphs can be traced back to VLSI design and loor-planning ap-
plications [Lei80, Val81, TT89]. An orthogonal drawing of a planar graph of maximum de-
gree four (or 4-planar for short) is a drawing in which each vertex occupies a point on the
integer grid and each edge is drawn as an alternating sequence of horizontal and vertical
line-segments. In an orthogonal drawing, vertices of degree four are of optimal angular res-
olution, while vertices of lower degrees are within a factor of two from optimal. Orthogonal
graph drawings are usually optimal with respect to an objective function. Typical objective
functions include the minimization of the area [TT89, PT97], the minimization of the total
number of bends [Tam87, FK95, GT01] or theminimization of themaximumnumber of bends
per edge [BK94, LMS98]; for an overview see e.g. [EFK01].

In the ield of orthogonal graph drawing and in particular, for the problem of minimiz-
ing the total number of bends, Tamassia [Tam87] laid important methodological foundations
by the topology-shape-metrics approach (TSM), which works in three phases. In the irst pla-
narization phase a “planar” embedding is computed for a given (non) planar graph of maxi-
mum degree four by replacing edge crossings by dummy vertices (planar representation). In
the next phase (orthogonalization phase), the angles and the bends of the drawing are com-
puted, producing an orthogonal representation. In the third compactionphase the coordinates
for the vertices and edges are computed. The core of the second step is a min-cost low algo-
rithm tominimize the number of bends of an embedded 4-planar graph [CK12]. Note that the
general problem ofminimizing the total number of bends of a 4-planar graph (over all planar
embeddings) isNP-hard [GT01].
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1.5.4 Layered Drawings

Layered drawings are commonly used to represent hierarchical data. In a layered or hier-
archical drawing, the vertices of a graph are drawn in a series of horizontal grid lines (lay-
ers). Dominant vertices are placed at the topmost layers; the remaining vertices lower in
the hierarchy progressively further down. The most known framework for obtaining layered
drawings of general graphs (not necessarily acyclic) is Sugiyama’s one [STT81], according to
which: (i) edges should point downwards, (ii) vertices should be evenly distributed in layers,
(iii) long edges should be avoided, (iv) the number edge crossings is as small as possible, and,
(v) many straight (i.e., bend-less) edges should occur.

Sugiyama’s algorithm performs in four steps. In the irst step (cycle removal), the digraph
is made acyclic by reversing the direction of some edges. However, since the corresponding
problem isNP-hard [Kar72, GJ83], heuristics and approximation algorithms have been pro-
posed and used [GJR85, Rei85, BS90, ELS93]. In the second step (layer assignment), vertices
are assigned to appropriate layers. In addition, dummyvertices areplaced at the intersections
of edges (incident to vertices of non-consecutive layers) with layers, which will be eventually
replaced by bends that control their in lection points. Common optimization functions for
this step are the height minimization [JG72], the width minimization [BLME02, TNB04] or
the minimization of the number of dummy vertices [GKNV93]. Crossing reduction is the next
step of the algorithm in which an ordering of the vertices of each layer is computed such the
total number of crossings is as small as possible. Heuristic algorithms [STT81, GKNV93] are
also common for this step, since the corresponding decision problem isNP-hard [MNKF90].
In the inal step, the X-coordinates of the vertices are computed such that there exist no over-
laps among vertices of the same layer and the total number of bends is minimized [STT81,
GKNV93, San96, BK01].

1.5.5 Right-angle Crossing Drawings

Unfortunately, very few graphs are planar in practice and edge crossings are unavoidable
in the vast majority of the application scenarios where relational data are visualized and ana-
lyzed by means of graph drawing techniques. This, together with the fact that the edge cross-
ing minimization problem is computationally dif icult [GJ83] apparently leads to the conclu-
sion that the computation of high-quality drawings of non-planar graphs is signi icantly dif i-
cult and new approaches have to be introduced in order to handle the crossings that cannot
be eliminated in a graph drawing.

Recent eye-tracking experiments by Huang et al. [Hua07, Hua08, HHE08] indicate that
the negative impact of an edge crossing is eliminated in the case where the crossing angle is
large. This hopefully implies that good drawings of graphs may have crossings, as long as the
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crossings edges form large angles. The crossing resolution problem (i.e., the problem of deter-
mining a drawing in which the minimum angle at which any two edges cross is maximized)
becomes as important for non-planar graphs, as the problem of avoiding crossings for planar
graphs. The results of Huang et al. also motivated the study of a new class of drawings, called
right-angle crossing drawings (or RAC-drawings for short) in which every pair of crossing
edges intersects at right angle as a response to the problem of drawing graphs with optimal
crossing resolution. Didimo, Eades and Liotta [DEL11] initiated the study of RAC-drawings
and since then,much research effort has been devoted to the study of RAC-drawing problems
[ACD+09, DDLM09, DEL10]. A large part of this Ph.D. thesis is devoted to the crossing resolu-
tion problem and in particular, to RAC-drawings which will be described in full detail in the
Chapters 2-5.

1.5.6 Simultaneous Drawings

Unlike common graph drawing problems that involve a single graph, simultaneous graph
drawing deals with the problem of drawing a series of planar graphs (e.g., a path and a tree,
three paths, two planar graphs, etc) on the same set of vertices on the plane, such that each
graph is drawn planar (i.e., only edges of different graphs are allowed to cross). Besides its
independent theoretical interest, this problemarises in several application areas, such as soft-
ware engineering, databases and social networks, where a visual analysis of evolving graphs,
defined on the same set of vertices, is useful.

Known results for this problem are usually of three types: (i) positive results, i.e., algo-
rithms that produce simultaneous drawings for given graphs [BCD+07, CvKL+11], (ii) nega-
tive results, i.e, counterexamples that prove that it is not feasible to produce a simultaneous
drawing [EK05b, FKK09, GKV09, AGKN10] for given graphs, and (iii) results for the problem
of deciding whether given graphs admit a simultaneous drawing [EBGJ+07]. For an overview
refer to [BKR07, BKR12]. Simultaneous drawings will be revisited in the Chapters 2,4, since
they have been studied as part of this Ph.D. thesis in conjunction with RAC drawings. A more
detailed overview of known results from the literature is postponed to a Chapter 2, as well.

1.5.7 Clustered Drawings

Large and complex graphs such as world wide web graphs, social networks or complex
VLSI circuits are dif icult to be drawn using classical graph drawing techniques. In such cases,
in order to improve the readability of the drawing, it is advantageous to reduce the number
of elements that are being visualized simultaneously. Clustering has been proved an effective
approach towards this direction. In such a context, the vertices of the graph are divided into
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a particular number of groups (clusters) such that vertices with similar “attributes” belong to
the same group.

Existing clustering algorithms usually optimize fitness functions thatmeasure the quality
of the clustering such as coverage (i.e, the fraction of intra-cluster edges within the complete
set of edges), external or inter-cluster density (i.e., the ratio of inter-cluster edges to the max-
imum number of inter-cluster edges possible), and so on. As expected, most of the cluster-
ing measures lead toNP-hard problems and thus, heuristics and approximation algorithms
havebeenproposed [SM91, SM93,Nor93, KMG88, BGW03, Sch05]. It’sworthmentioning that
Eades et al. [EFLN99] and Feng et al. [FCE95] have proposed polynomial-time algorithms for
straight-line drawings of clustered graphswhich, however, require exponential drawing area.
For an overview of clustering techniques refer to [JD88, JMF99, Sch07].

1.5.8 Dynamic Drawings

Dynamic graphs are graphs that evolve over the time (i.e., the properties of the graph
change over the time, vertices and edges are being added or removed, vertices become more
or less important, etc). Typical examples are graphs of computers on the internet, the world
wide web graph, phone-call graphs, graphs of friends in a social network, etc. Drawings of
dynamic graphs can be considered as a sequence of static drawings. However, in several ap-
plication scenarios, in which a graph is repeatedly redesigned, it is time-consuming and com-
putationally demanding to compute a new drawing from scratch each time that the graph
changes. More problems usually occur if it is additionally required to preserve the mental-
map of the user [ELMS91, MELS95].

Several techniques have been proposed for capturing the property of the preservation
of the mental map and which can be classi ied in two main categories. In the irst category,
changes are restricted to speci ic parts of the drawing and usually deal with the addition of
vertices and edges, maintaining the current placement of the vertices of the graph [BP90,
MHT93, Nor96, Föß97, PT98]. The second category is de ined based on various distancemet-
rics [ELMS91, MELS95, BT98, LMR98]. For preserving the mental map of the user, the corre-
sponding distance should be kept as small as possible when a change occurs.

1.5.9 Treemaps

A treemap is a common method to visualize tree-structured hierarchical data, in which
each vertex has one parent (except for the root that has no parent) and zero or more chil-
dren. In a treemap, the vertices are represented as nested rectangles such that the rectangle
of a particular vertex nests inside its children. The area that a rectangle occupies is propor-
tional to a speci ic attribute of the vertex that corresponds to it. Shneiderman [Shn92] was
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the irst who used this technique for the visualization of the iles of a hard disk. He proposed
a recursive algorithm that divided the drawing area into rectangles that alternated either
horizontally or vertically. The size of each rectangle was proportional to the size of the ile/
folder that represented, while different colors or shadings were used to distinguish different
regions.

Several variants of this method have been proposed [TJ92, VWvdW99, BHvW99, Sta00,
BSW02]. Of particular interest, is the one Stasko [Sta00] who presented an algorithm for
drawing “circular” treemaps that convey clearly the hierarchical structure of the underly-
ing tree. Treemaps count numerous applications in various application domains such as net-
work management [Hei03], bioinformatics [MJL02], business intelligence [Shn06] and me-
dia [Wes04, OCSZ05, CF07], just to name a few.

1.5.10 Other Common Drawings

Other common graph drawing techniques that are widely used include trees and circu-
lar drawings. The most common technique for drawing trees is the one of Reingold and Til-
ford [RT81] that produces drawingswhich clearly re lect the hierarchy of the underlying tree.
Similar level-based drawing algorithms have been presented by [Wal90, Blo93, BJL02]. Ra-
dial drawings of trees [Ber81, Ead92, CPM+98, CPP00, BM03, Bac07] have also been used in
various applications. For an overview, refer to [DETT99, KW01, Rus07].

Circular drawings are commonly used in applications inwhich the structure and the topol-
ogy of the underlying graph is important and has to be revealed (telecommunication, social
networks, etc). In a circular drawing, the vertices of the graph form clusters and are placed
on the circumference of circles, while the edges are usually drawn as straight-line segments.
Algorithms for producing circular drawings have been presented by [TX94, Kre96, DMM96,
Bra97, KW02]. For more details refer to [ST07].

1.6 Graph Drawing with Applications in Security

Over the past few decades, computers have become a critical component of human life.
In fact, it is impossible to imagine our lives without computers, mobile devices and internet.
Daily activities may include internet banking, e-shopping, bill payments, and so forth. In this
increasingly connected society, the need for security and privacy has emerged as a key issue
since connected computers are being misused at a growing rate from attackers in a wide
variety ofways (viruses, unauthorized access, password steals, etc). Dennis Hughes of the FBI
is frequently cited for the quote “The only secure computer is one that’s unplugged, locked in a
safe, and buried 20 feet under the ground in a secret location... and I’m not even too sure about
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that one”, which re lects the dif iculty of securing a computer (or a network) from pervasive
threats.

Typically, computer security refers to the techniques and policies adopted by an admin-
istrator such that a computer or a network is able to prevent and defend to any type of
threat (unauthorized access, misuse, denial-of-service attack, etc). More formally, the term
computer security is de ined by the NIST Computer Security Handbook [GR95] as “the protec-
tion afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives
of preserving the con identiality, integrity, and availability of information system resources (in-
cludes hardware, software, irmware, information/data, and telecommunications)”. The three
key words in this de inition are con identiality, integrity, and availability, referred to as the
C.I.A triad, upon which the ield of computer security has been built.

Con identiality refers to the limitation of information access and disclosure only to au-
thorized users and, to the existing means for protecting personal privacy and proprietary
information. Integrity refers to the trustworthiness of information resources, i.e., the data
that have been sent, received or stored are complete, accurate and have not been changed
inappropriately or corrupted, whether by accident or by deliberately malign activity. Avail-
ability assures that the information systems work promptly and services are not denied to
authorized users. For basic background on computer security the reader is referred to [GR95,
Sta99, GT11].

In order to protect a computer or a network from potential attacks in practice, admin-
istrators use several defense tools such as irewalls, intrusion detection systems and anti-
virus softwares. In brief, irewalls are systems that aim to prevent unauthorized access to and
from a private network, by iltering the incoming and outgoing traf ic that lows through the
network. Intrusion detection systems (IDS) are systems that monitor network traf ic, detect
suspicious activity and produce reports and alerts for the administrators. Finally, anti-virus
software are designed to detect and disarm or remove malicious software programs, such as
viruses, trojan horses, worms and so on.

However, the problemofmaintaining the security of a computer or a network is a dif icult
task due to the complexity of the protocols being used and the fact that attackers employ so-
phisticated techniques that are usually a step forward from existing defense tools. Tradition-
ally, the monitoring process is performed based on log- iles produced by the defense tools
that an administrator uses. However, log- iles are in textual form and usually in non-uniform
formats, since they are not produced by a single system and have to be analyzed with little or
no automated support. This renders the monitoring process as a time-consuming task that
hinders the immediate identi ication of potential network threats.

Due to the nature of data produced by such tools (large and complex), graph drawing
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techniques can be effective in log- ile analysis, since they facilitate the analysis of large-scale
data. The visual representation of the information retrieved by log- iles of a personal com-
puter or a computer network is referred to as security visualization and is a fast-moving
ield [Con07, Mar08]. Security visualization aims at (i) discovering patterns or trends, (ii) de-
tecting anomalous activity, (iii) understanding large-scale or small-scale features, and (iv) fa-
cilitating the corresponding decisionmaking. Figure 1.1 represents a very small part of a ire-
wall log- ile stemming from a single personal computer in the National Technical University
of Athens for a time-interval of twohours. Obviously, the analysis of such log iles is a nuisance
for a network administrator especially, in the case of larger time intervals. The problem in-
creases signi icantly in the case where the analysis has to be performed not at a single host,
but at the whole university network.

Figure 1.1: A log file produced by a firewall for a time interval of two hours.

Figure 1.2 is a great example of how visualizations can help in identifying potential at-
tacks that are hidden between the lines of a log- ile. The igure is retrieved by the book of
Marty, “Applied Security Visualization” ([Mar08], pp. 264). The visualization is a parallel co-
ordinates plot which shows different packets that are transmitted in a network. The vertices
are ordered in three vertical layers. The vertices of the leftmost layer correspond to the IP
addresses of senders (source IPs). The vertices of the middle layer correspond to the IP ad-
dresses of receivers (destination IPs). The vertices of the rightmost layer represent the size
of the packets being sent during the communication. The size of each vertex of the irst two
layers is proportional to their degree of communication with the network hosts. From this
particular igure, it is clear that the pink-colored vertex of the leftmost layer communicates
with almost all vertices of the middle layer and in fact, the size of the packets being sent is
almost the same in all these cases. Hence, a network administrator could easily imply that a
botnet attack is in process, i.e., a network of compromised computers (refer to the vertices
of the middle layer that communicate with the pink-colored vertex of the leftmost layer) is
controlled by a third party (pink-colored vertex) and can be used for e.g., sending spam email
messages, spreading malware, attacking computers, or committing other types of crime and
fraud.
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Figure 1.2: A visualization illustrating a botnet attack. Retrieved by the book “Applied Security Visu-
alization” ([Mar08], pp. 264).

An important task in security is detecting and evaluating the vulnerabilities of the net-
work. This can be accomplished by generating attack graphs. Figure 1.3 illustrates an attack
graph in which vertices correspond to computers of the network (vertices with potential ex-
ploits are also labeled), while the edges represent how an attacker is able to gain access to a
computer exploiting its vulnerabilities (reproduced by [NJ07]). The red-colored path repre-
sents one of the paths that an attacker can use in order to reach a speci ic host (destination).
Obviously, attack graphs facilitate the identi ication of potential vulnerabilities in a network
and can be used to assure the security of a network.

Several aspects in the ield of security have been studied through visualizations. Among
them are network traf ic monitoring, intrusion detection, malware propagation, access con-
trol, attack graphs, border gateway protocol (BGP) and fraud detection. For an overview refer
to [OPP07]. As expected, several standard graph drawing techniques such as layered draw-
ings, force-directed algorithms or clustering have been employed to this end.

1.6.1 Applications in Network Monitoring

A fundamental issue in the area of computer security is networkmonitoring. This process
includes both the inspection of the status of the devices of the network and the monitoring
of the network traf ic. The status of the devices can be captured by systems such as network
management softwares that are able to detect failures or slowdowns and automatically in-
form the administrators. Traf ic monitoring refers to the process of capturing network traf ic
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Figure 1.3: A visualization illustrating an attack graph [NJ07].

in order to identify anomalies and suspicious activity, such as denial of access attacks, port
scanning, worms, overloads, and so on. This process is mainly performed by intrusion detec-
tion systems. Network monitoring includes also the monitoring of the activity of the hosts
to reveal attacks or misuse stemming from within the network. However, even though intru-
sion detection systems are continuously developed in response to the increasing number of
attacks, the detection of suspicious activity is becoming increasingly dif icult, since attackers
employ more and more sophisticated methods.

Many of the existing network monitoring software are equipped with visualizations in
which graph drawing techniques are employed. One can divide these software in two cate-
gories. The irst one includes softwares that support visualizations of data and alarms from
intrusion detection systems, while the second one software that visualize the network traf ic
logs. The irst IDS data visualizations focused on small scale data and on colored visualiza-
tions of the state and the forthcoming danger [DW01, FTM+98, VMF98], with limited capa-
bilities and effectiveness. More recently, Tolle and Niggermann [TN05] presented an intru-
sion detection visualization system, based on a combination of force-directed and clustering
algorithms that could control the state and evaluate the danger of the network. Through the
resulting visualizations, false-positive states (abnormalities that do not correspond to intru-
sions) could also be recognized. Abdullah et al. [ALC+05] proposed a system that visualizes
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IDS alarms on a large network, observing time patterns. Three-dimensional visualizations for
the detection of abnormalities in a network have been used in [OR05, XMB+06]. Erbacher et
al. [ECS05] studied visualization techniques for the analysis of network traf ic data to ease the
identi ication of sophisticated attacks above and beyond the ability for traditional network
irewalls to detect and block.

In the area of traf ic log analysis, Mansmann et al. [MMK08] presented an analytic tool
that visualizes network host behavior through positional changes in a two dimensional space
using a force-directed algorithm. Force-directed techniques have also been used by Girardin
andBrodbeck [GB98] for the visualization of irewall or IDS log iles, such that similar records
are visualized relatively close to each other. Muelder et al. [MMB05] studied the problem of
characterization network scans by using visualizations (force-directed and clustering algo-
rithms) and statistics techniques. In the resulting visualizations, each vertex corresponds to
a discrete scan, while theweights of the edges correspond to the degree of similarity between
two vertices. Blue at al. [BDF+08] used force-directed techniques and treemaps to visualize
computer network usage in real-time. Similar techniques have been used by Di Battista et al.
[DSN12] that presented an animated visualization of migration of name servers between in-
stances of the K-root server. Yin et al. [YYT+04] used graph visualizations, where the vertices
are located on three parallel axes. The vertices that do not belong to the network are placed
on the two external axes, while the vertices of the network in themiddle one, using a heuristic
algorithm that minimizes the number of crossings between edges. An edge between two ver-
tices demonstrates a communication between them. Then, the identi ication of the intrusion
is realized by pattern recognition. Similar visualizations with parallel axes have been used by
Shabtai et al. [SKSE06] and Lakkaraju at al. [LYL04]. Vandenberghe [Van08] and Goodall at
al. [GLRK05] used hierarchical approach techniques, whereas Toledo [Tol00], and Fink and
North [FN05] used circular graph visualizations for monitoring network traf ic.

1.6.2 Applications in Attack Graphs

The automated evaluation of the vulnerability of a network has emerged as a response
to the continuously increasing number of network hosts and to the fact that networks are
built upon multiple platforms, run various software and thus, it is likely that a number of
vulnerabilities and security issues exist. A common technique employed by administrators
in order to understand and evaluate the vulnerabilities of a network are the attack graphs
that represent a series of exploits in a network (and the relationships among them)which an
attacker can use to break into a network.

The generation of attack graphs was initially performed by Red Teams. However, graphs
are produced by hand, usually contained errors and in fact, were impractical for large-scale
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networks. The irst steps towards the automation were performed by [PS98, RA00, SPEC01,
SHJ+02], which however, faced problems due to the large number of data that had to be vi-
sualized. While most efforts focused mainly on the generation of an attack graph, Noel and
Jacobs [NJ04] were the irst that tried to produce a visualization that will be readable and
comprehensive using layered drawings. Similar techniques have also been used by Noel et
al. [NJKJ05, NJ07]. Homer et al. [HVOM08] presentedmethodologies that aim to identify parts
of an attack graph that can be eliminated since they do not include useful information and
group together similar attack steps into virtual vertices in order to identify the type of attack
in which each computer of the network is exposed. O’Hare et al. [ONP08] presented a graph-
theoretic approach to the problem of network risk visualization by generating attack graphs
produced through Topological Vulnerability Analysis (TVA) [JN10]. Their approach was built
upon the extensive functionality of yWorks [yWo] that facilitates the generation of various
graph drawing layouts. Chu et al. [CIL+10] presented a tool for attack graph visualization
using a modi ied algorithm for constructing treemaps [BSW02].

1.6.3 Applications in Fraud Detection

According to the 2012 Report to the Nation [AoCFE12] of the Association of Certi ied
FraudExaminers (ACFE), fraud is de ined as any attempt that aims todeceive another party to
gain a bene it. In business terms, fraud refers to the intentional misuse or abuse of the assets
of a company and may include employees, clients, vendors, computer crime, or other enti-
ties [AoCFE12]. The de inition of fraud implies the existence of an “intruder” (an outsider or
an insider) that gains access to information and resources (probably unauthorized) and for
this reason, fraud can be considered as a certain type of intrusion which falls into the wider
area of network monitoring.

Among other techniques, fraud detection is also performed using fraudmanagement sys-
tems (FMS) that operate in similar manner as the intrusion detection systems i.e., analyze
log- iles and detect unauthorized use of information and resources. During the past fewyears,
several approaches have been proposed to detect fraud. Most of them, make use of data-
mining and pattern-matching techniques [GS95, BH02, KLSH04, PLSMG10]. However, there
exist several tools that support visualizations of various kinds adopting several graph draw-
ing techniques [GS95, KSH+98, Sen00, SGS+02, HLN09, DDLP10, Lue10, Syn11]. In all of the
systems mentioned above, one can easily identify several different graph drawing styles in
order to produce the corresponding visualization such as force-directed algorithms, circular
drawing, treemaps and so on. A great deal of work during this Ph.D. thesis has been devoted
to visualizations techniques that aim to detect fraud, and in particular, employee fraud. For
this reason, fraud detection will be described in detail in Chapters 6- 9 of this thesis.
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1.6.4 Applications in Other Areas of Computer Security

Other areas of the computer security in which graph drawing techniques are widely em-
ployed include those ofmonitoring the activity of the border gateway protocol, access control
and trust negotiation. Border Gateway Protocol (BGP) is a protocol used to exchange rout-
ing information between gateway hosts in a network of autonomous systems (ASes). An au-
tonomous system (AS) is a portion of the internet under a single administrative authority. In
fact, BGP is the protocol that determines the optimal routing paths for the packets exchanged
in a network. Due to the fact that BGP supports routing between autonomous systems, it is
important to detect quickly routing failures or attackswithin an autonomous system thatmay
propagate and cause severe damage to the Internet. Di Battista et al. [DBMPP04] visualize a
portion of the BGP routing graph for a particular pre ix and time interval using force-directed
techniques. An animation is also developed to represent the evolution of this portion of the
graphwithin a speci ic time interval. Same techniques alongwith circular drawingshavebeen
employed by Teoh et al. [TRNC06] aiming at discovering BGP anomalies in real time. Ober-
heide et al. [OKB06] used 3D drawings to visualize BGP routing topology of the internet.

In the ields of access control and trust negotiation, Yee [Yee06] presented a model that
enables the identi ication of private information vulnerabilities using layered drawings. Mon-
temayor et al. [MFG+06] studied various visualization techniques including layered drawings
in order to gain access control situational awareness. Layered drawings have been also used
by Yao et al. [YSTW05] to visualize automated trust negotiation. Heitzmann et al. [HPPT08]
used treemaps to represent the access control permissions in a hierarchical file system,while
Pan and Xu [PX12] analyzed multi-domain access control policies. Anwar and Fong [AF12]
developed a visualization tool to support the assessment of access control policies in social
network systems. Mazzia et al. [MLA12] presented a tool that facilitates the comprehension
of the data stemming from a social network of a user, by employing force-directed techniques.

1.7 Thesis Contribution

The contribution of this thesis can be mainly focused on the following two topics:

Crossing Resolution Maximization Problem: The problem of determining a drawing into
which the minimum angle at which any two edges cross is maximized. Maintaining the
crossing angles of a drawing large is essential in many application scenarios, since it is
widely accepted (and con irmed by cognitive experiments) that small crossing angles
deteriorate the readability of a drawing. The situation becomes even more complex
in the case where the available space is limited such as in mobile devices, where it is
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required to it the drawing in small screens, usually of low resolution. Therefore, the
problem of maximizing the crossing resolution of a drawing is of particular interest.
In this Ph.D. Thesis, we have mainly focused on right-angle crossing drawings. Initially,
we proved that the problem of determiningwhether a graph admits a straight-line RAC
drawing is NP-hard by introducing an in inite class of graphs with unique RAC com-
binatorial embedding. We also introduced the geometric RAC simultaneous drawing
problemwhich combines the study of right-angle crossing drawings and simultaneous
graph drawing. For this problem, we studied classes of graphs that may admit such
drawings. In addition, we studied a closely related problem, the geometric graph-dual
RAC simultaneous drawingproblemwhichdates back in 1963 to a question ofW.T. Tutte
and presented an algorithm for constructing such drawings in the casewhere the input
graph is an outerplanar embedded graph. Finally, we introduced the problem of maxi-
mizing the total resolution of graphs i.e., maximizing the minimum of the angular and
crossing resolution. For this problem,wepresenteddrawings of asymptotically optimal
total resolution for special classes of graphs (complete, complete bipartite graphs) and
a force-directed algorithm that constructs drawings of large total resolution.

Fraud detection: Includes techniques and methods needed for the identi ication of actual or
potential fraud within an organisation. Fraud affects many companies worldwide, re-
gardless of their size causing them economic loss and liability issues towards their cus-
tomers and other involved entities. Our motivation to work on fraud detection rests on
real problems raised by internal auditors of a large telecommunication organization.
We have mainly focused on the problem of detecting fraud committed by employees,
i.e., occupational or employee fraud. The data-sets stemmed from business systems in-
volvingpairs of entities (employee-client) such as billing systems,membership renewal
systems and so on. Internal auditors suggested fraudpatterns commonly detected in oc-
cupational fraud schemes based on which we have built our approaches. Among them
is the identi ication of events and relate a pair of employee-client that appear in regular
time basis. These events may imply for instance, that an employee deliberately falsi ies
the account of a client (deletes/add invoices, etc).
Towards this direction, we introduced a metric appropriately de ined to reveal the fre-
quency in which an event occurs and visualization techniques based on concentric cir-
cles that place close to the center of the system pairs of entities that appear to have
periodic activity. In a second approach, we built a system that supports a detection
procedure based on fraud patterns suggested by the auditors and appropriate spiral
visualizations such that periodic events appear along the same radius or on close radii
of the spiral. In our last approach, we developed an integrated fraudmanagement visu-
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alization system combining pattern recognition and visualizations (heat-maps, circular
drawings, parallel coordinates plots) in order to detect occupational fraud schemes.We
have extended the particular system in order tomonitor employees’ activity within the
company network and identify suspicious activity.

1.8 Thesis Overview

In Chapter 2, we de ine the problems of maximizing the angular and the crossing resolu-
tion of a graph drawing. We also present the class of right-angle crossing graphs as the class
of graphs admitting drawings of optimal crossing resolution. Finally, we introduce a prob-
lem called geometric simultaneous right-angle crossing drawingwhich combines the study of
right-angle crossing drawings and simultaneous graph drawing.

In Chapter 3, we focus on straight-line RAC drawings (or geometric RAC drawings) and
demonstrate an in inite class of graphs with unique RAC combinatorial embedding. We em-
ploy members of this class in order to show that it is NP-hard to decide whether a graph
admits a straight-line RAC drawing. Chapter 3 is joint work with Michael Bekos and Anto-
nios Symvonis. A preliminary version of this work has been published in [ABS11], which was
subsequently improved in [ABS12].

In Chapter 4, we study the geometric RAC simultaneous drawing problem. We irst prove
that twoplanar graphs admitting a geometric simultaneous drawingmay not admit a geomet-
ric RAC simultaneous drawing. We further show that a cycle and a matching always admit a
geometric RAC simultaneous drawing. We also study the geometric graph-dual RAC simulta-
neous drawing problem and we prove that it is always possible to construct such a drawing
if the input graph is an outerplanar embedded graph. Chapter 4 is joint work with Michael
Bekos, Michael Kaufmann and Antonios Symvonis. Preliminary versions of this work have
been published in [ABKS11] and [ABKS12], and were subsequently improved in [ABKS13].

In Chapter 5, we introduce the problem of maximizing the total resolution of a graph
drawing that is, the minimum of the angular and crossing resolution. We present drawings
of asymptotically optimal total resolution for complete graphs (circular drawings) and for
complete bipartite graphs (2-layered drawings). In addition, we present and experimentally
evaluate a force-directed based algorithm that constructs drawings of large total resolution.
Chapter 5 is joint work with Michael Bekos and Antonios Symvonis. A preliminary version of
this work has been published in [ABS10], which was subsequently improved in [ABS13].

In Chapter 6, we present basic notions from the area of occupational fraud detection. We
also present ourmotivation towork on fraud detection and somenecessary notation thatwill
be used in Chapters 7-9.
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In Chapter 7, we present visualization techniques that aim to identify periodic patterns
in serial data which involve pairs of entities (employee and client). The presented techniques
can be applied to detect occupational fraud schemes. Towards this direction, we measure pe-
riodicity by introducing a new metric which is appropriately de ined to reveal the frequency
in which an event occurs within a time window. Our main visualization method results in
drawings consisting of concentric circles whose radius correspond to the periodicity of the
activity of each pair of employee and client. Events that are considered to be suspicious are
easily identi ied since they are dragged towards the center of the circles. Chapter 7 is joint
work with Antonios Symvonis. A version of this work has been published in [AS12].

In Chapter 8, we extend the system of Chapter 8 such that the visualization is not only
limited to identifying periodic events that involve pairs of entities, but it provides a complete
view of all the examined fraud patterns and the results of the examination on each pattern.
Furthermore, the system monitors the activity of the employees aiming at detecting unusual
employee activity such as unauthorized access to computers, business systems and accounts
of employees or clients. Chapter 8 is joint work with Aikaterini Sotiraki and Antonios Symvo-
nis. A version of this work has been published in [ASS13].

In Chapter 9, we present a system that exploits the advantages of information visualiza-
tion and pattern recognition to detect suspicious patterns concerning billing fraud schemes
in systems in which a pair of entities are involved. In the system, we have also incorporated
a visualization that aims to monitor the activities of the employees and detect unusual em-
ployee activity such as unauthorized access to computers, business systems and accounts of
employees or clients. Chapter 9 is joint work with Antonios Symvonis and Vassilis Vassiliou.
A version of this work has been published in [ASV14].

In Chapter 10, we summarize the results presented in this Ph.D. thesis and we provide a
report of some future extensions of our work.
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2 The Angular and Crossing Resolution Maxi-
mization Problems

In this chapter, we formally de ine the problems of maximizing the angular and the cross-
ing resolution of a graph drawing. We also present the class of right-angle crossing graphs as
the class of graphs admitting drawings of optimal crossing resolution. Finally, we introduce
a problem called geometric simultaneous right-angle crossing drawing which combines the
study of right-angle crossing drawings and simultaneous graph drawing.

2.1 Motivation and Definitions

As already stated in Chapter 1, there exist several criteria that have been used to judge the
quality of a graphdrawing. Fromahumanpoint of view, it is necessary to obtaindrawings that
are easy-to-read, i.e., they should nicely convey the structure of the objects and their relation-
ships. Froman algorithmic point of view, the quality of a drawing is usually evaluated by some
objective function and the main task is to determine a drawing that minimizes or maximizes
the speci ic objective function. Various such functions were presented in Chapter 1, which
have been extensively studied by the graph drawing community, among them, the number
of crossings among pairs of edges, the number of edge bends, the maximum edge length, the
total area occupied by the drawing, and so on.

A property that may negatively in luence the readability of a drawing is the presence of
edges that are too close to each other, especially if these edges are incident to the same vertex.
Various applications such as mobile devices or video screens, are usually equipped with a
relatively small screen of low resolution and therefore several readability problems occur
due to resolution limitations. In communication network design, it is also crucial to draw the
networks with large angles in order to facilitate the transmission of signals. These motivated
the study of drawings in which the angles among edges incident to the same vertex are as
large as possible. Formally, we de ine the angular resolution of a graph drawing as follows:

Definition2.1.1. (Angular Resolution) The angular resolution of a graph drawing is the size
of the minimum angle formed by any two edges incident to a common vertex.

Accordingly, we de ine the angular resolution of a graph as the maximum angular reso-
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54 Chapter 2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems

lution of any (straight-line) drawing of the graph. An obvious upper bound on the angular
resolution of a graph of maximum degree d is 2π

d . However, this bound is not tight for many
graphs. For instance, for K3 graph (i.e., the complete graph of three vertices), which is of max-
imum degree two, it is not dif icult to see that any of its drawings is of angular resolution at
most π/3. The corresponding maximization problem is referred to as the angular resolution
maximization problem and can be stated as follows:

Problem 2.1.1. (Angular resolution maximization problem) Given a graph G = (V, E)
and a positive non-zero real number r ∈ R+, does there exist a drawing Γ(G) of G with angu-
lar resolution at least r? In the case of an affirmative answer, we are interested in the actual
drawing Γ(G).

Another undesired property that may negatively affect the quality of a graph drawing
are the edge crossings, i.e., if too many edges cross each other, the human eye cannot dis-
tinguish which vertices are connected by an edge. This intuition has also scienti ic validity.
Eye-tracking experiments have shown that performance of humans in path tracing tasks is
negatively correlated to the number of edge crossings [Pur00, PCA02]. Therefore, if a graph
can be drawn planar, then it is preferable to a drawing with edge crossings. To compute a pla-
nar drawing of a planar graph is not too dif icult, even if we restrict ourselves to straight line
edges. Unfortunately, as already stated in Chapter 1, very few graphs are planar in practice
and edge crossings are unavoidable in the vast majority of the application scenarios. This, to-
gether with the computational complexity of the edge crossingminimization problem, which
is NP-complete in general [GJ83] apparently leads to the conclusion that the computation
of high-quality drawings of non-planar graphs is signi icantly dif icult and how to handle the
crossings of non-planar graphs still remains partially answered.

The above conclusion was an obstacle in any graph drawing scenario that involves the
visualization of non-planar graphs and subsequently of large and complex graphs. However,
more recent cognitive experiments on large drawings of graphs indicated that the negative
impact of an edge crossing on the human understanding of a graph drawing tends to be elim-
inated in the case where the crossing angles are large. More precisely, Huang et al. [Hua07,
HHE08, HH10, Hua13] showed through eye-tracking experiments that crossings that occur
at angles greater than 70o have little effect on the ability of humans to interpret graphs. These
resultsmotivated the studyof the crossing resolutionproblemwhich is a relatively newgraph
drawing problem.

Definition 2.1.2. (Crossing resolution) The crossing resolution of a graph drawing is de-
fined as the size of the minimum angle formed by any two crossing edges.

Accordingly, the crossing resolution of a graph is de ined as themaximum crossing resolu-

54



2.2 RelatedWork 55

tion over all (straight-line) drawings of the graph. The correspondingmaximization problem
is referred to as crossing resolution maximization problem and is formally de ined as follows:

Problem 2.1.2. (Crossing resolution maximization problem) Given a graph G = (V, E)
and a positive non-zero real number r ∈ R+, does there exist a drawing Γ(G) of G with cross-
ing resolution at least r? In the case of an affirmative answer, we are interested in the actual
drawing Γ(G).

As a response to the problem of drawing graphs with optimal crossing resolution, a new
class of graphs, referred to as right-angle crossing graphs, were introduced by Didimo, Eades
and Liotta [DEL09]. The formal de inition follows:

Definition 2.1.3. (Right-angle crossing graphs) A graph is called right-angle crossing (or
RAC for short) graph if it admits a drawing in which every pair of crossing edges intersects
at right angle. Accordingly, a right-angle crossing (or RAC for short) drawing of a graph is a
polyline drawing in which every pair of crossing edges intersects at right angle.

Combining the crossing and the angular resolution maximization problems, suggests a
new interesting problem, referred to as the total resolution maximization problem, in the pro-
cess of obtaining drawings of high total resolution. The formal de inition of the total resolu-
tion is as follows:

Definition 2.1.4. (Total resolution) The total resolution of a graph drawing is defined as
minimum of the angular and the crossing resolution of the drawing.

Accordingly, the total resolution of a graph is de ined as the maximum total resolution
over all (straight-line) drawings of the graph. The corresponding maximization problem is
referred to as total resolution maximization problem and is formally de ined as follows:

Problem 2.1.3. (Total resolution maximization problem) Given a graph G = (V, E) and
a positive non-zero real number r ∈ R+, does there exist a drawing Γ(G) of G with total reso-
lution at least r? In the case of an affirmative answer, we are interested in the actual drawing
Γ(G).

2.2 RelatedWork

This section overviews existing results from the literature for the angular and crossing
resolution maximization problems and known results for the class of right-angle crossing
graphs.
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56 Chapter 2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems

2.2.1 Angular Resolution

Formann et al. [FHH+93] introduced the notion of the angular resolution of straight-line
drawings in 1990. In their work, they proved that determining whether a graph of maximum
degree d admits a drawing of angular resolution 2π

d (i.e., the obvious upper bound) is NP-
hard. They also showed that a graph of maximum degree d has a straight-line drawing of
angular resolution Ω( 1

d2 ) and that every planar graph ofmaximumdegree d admits a straight-
line (nonplanar) drawing of angular resolution Ω(1

d). They also presented upper and lower
bounds on the angular resolution for several types of graphs of maximum degree d, which
are independent of the number of vertices of the graph.

Malitz and Papakostas [MP94] studied the angular resolution maximization problem of
planar straight-line drawings and proved that for any planar graph ofmaximumdegree d, it is
possible to construct a planar straight-line drawingwith angular resolution Ω( 1

7d ). Again, the
bound is independent of the number of vertices of the graph. Kant [Kan92, Kan96] showed
that testing whether a biconnected planar graph admits a straight-line drawing with angular
resolution greater than or equal to a given constant is NP-hard. Furthermore, he showed
that a triconnected planar graph ofmaximumdegree d admits a planar polyline drawingwith
angular resolution Θ(1

d) in an O(n)×O(n) integer grid, so that each edge has at most three
bends.

Garg and Tamassia [GT94] showed the irst nontrivial upper bound for the angular res-
olution maximization problem. In particular, they proved that there exists an in inite class
of graphs of maximum degree d that are of angular resolution O(

√
log d/d3) in any planar

straight-line drawing. They also showed a continuous tradeoff between the area and the an-
gular resolution of planar straight-line drawings and presented linear time algorithms for
producing planar drawings of high angular resolution for certain classes of graphs.

Di Battista and Vismara [DV93] presented a nonlinear system of equalities and inequali-
ties relating its angles toprovidea characterizationof all planardrawingsof triangular graphs.
In this manner, they showed that testing whether an assignment of angles between the edges
of a planar triangular graph can result in a planar straight-line drawing can be done in lin-
ear time. They also showed that the problem of maximizing the minimum angle in a planar
straight-line drawing of a triangular graph is reduced to a nonlinear optimization problem.

Gutwenger and Mutzel [GM99] presented a linear time algorithm that constructs planar
polyline grid drawings of planar graphs with n vertices on a (2n− 5)× (3

2n− 7
2) integer grid

with atmost 5n−15 bends andminimumangle greater than 2
d . Goodrich andWagner [GW00]

presented an algorithm that requires one bend less per edge, while asymptotically the angu-
lar resolution ismaintained the same i.e., Θ(1

d). However, their algorithm requires larger grid
area i.e., their drawings it in a (20n − 48) × (10n − 24) grid area. Cheng et al. [CDGK99]
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improved the algorithm mentioned above by presenting an algorithm that also results in
drawings of asymptotically optimal angular resolution, but uses at most one bend per edge.
As expected, their drawings require larger drawing area, in particular, their drawings it in
a 30n × 15n area. Kobourov and Duncan [DK03] presented two algorithms that improved
further the above results. The irst one is a cartesian representation algorithm (CRA) that
achieves one bend per edge, 1

2d angular resolution and, 5n × 5n drawing area. The second
algorithm is based on polar representation and guarantees one bend per edge, π

4d angular
resolution and, 9n× 9n

2 drawing area.
More recently, Eppstein andWortman [EW11] for a special type of drawings inwhich each

bounded face of the graph is required to be drawn as centrally symmetric polygon presented
a polynomial time algorithm to obtain drawings of optimal angular resolution.

Several methods also have been proposed for optimizing the angular resolution of tree
drawings. Eades [Ead92] proposed a radial drawing algorithm which is suitable for drawing
free trees (i.e., trees that do not represent hierarchies and have no special root) in two di-
mensions. Recursive radial drawing algorithms result in circular tree drawings that achieve
high angular resolution [MH98]. Grivet et al. [GADM06] presented an algorithm for drawing
general rooted trees in such a way that trees are drawn recursively and each subtree belongs
to a circle disjoint from its siblings, but within the one of its parent. Balloon drawings follow
similar approaches and aim to optimize the angular resolution as well as the ratio between
the longest to the shortest edges in the tree [LY07].

Brandes and Schlieper [BS06] studied planar drawings of trees with constraints on the
angles and on the distances between adjacent vertices. They showed that in linear time one
can test whether these constraints are realizable, and they presented an algorithm that satis-
ies both constraints producing a polyline drawing inwhich edges have atmost twobends per
edge or are drawn as continuously differentiable curves. Didimo et al. [DKL+12] studied the
problem of leveled tree drawings and tried tomaximize the crossing angle resolution and/or
the angular resolution.

Another approach towards the optimization of angular resolution are Lombardi drawings
inspiredby theAmerican abstract artistMarkLombardi [LH03b]. Circular-arc edges and their
even distribution around vertices formally de ine a Lombardi drawing of a graph [DEG+10b,
DEG+12]. Hence, Lombardi drawings achieve optimal angular resolution. However, not all
graphs admit Lombardi drawings and the characterization of Lombardi graphs still remains
an open problem. Non-Lombardi graphs can be visualized in a Lombardi-style by relaxing
the circular-arc constraint and more precisely, by representing each edge as a smooth se-
quence of circular arcs. Duncan et al. [DEG+11] presented k-Lombardi drawings, in which
edges consist of smooth sequences of k circular arcs. Duncan et al. [DEG+10a] presented an
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58 Chapter 2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems

algorithm that produces planar, straight-line drawings of unordered trees (with optimal an-
gular resolution) in polynomial area (including Lombardi-style drawings). Matsakis [Mat10]
presented a force-directed algorithm that results in near-Lombardi drawings. Chernobelski
et al. [CCG+12] presented two force-directed algorithms that construct Lombardi-style draw-
ings in which all edges are still circular arcs, but some vertices may not have optimal angular
resolution.

Several force-directed algorithms have been proposed for the angular resolution maxi-
mization problem. Brandes and Wagner [BW98] presented a force-directed algorithm for vi-
sualizing interconnections in railway systems of high angular resolution in which the vertex
positions are ixed but transitive edges are drawn as Bezier curves. Their workwas extended
by Finkel and Tamassia [FT04] who used curvilinear edges in their force-directed algorithm
and relaxed the constraint of having ixed the vertex positions. Brandes et al. [BST00] visual-
ized large-scale transportation networks by replacing straight-line and great-circle connec-
tions with cubic curves. Lin and Yen [LY05] presented a force-directed method that leads to
drawings with high angular resolution. In their work, pairs of edges incident to a common
vertex are modeled as charged springs, that repel each other, guaranteeing the absence of
any overlap among edges incident to a common vertex.

Eppstein et al. [ELMN13] studied the problem of angular resolution in 3D drawings. They
showed that every graphofmaximumdegree three canbedrawn in threedimensions crossing-
freewith atmost twobendsper edge and, all angles betweenpairs of edge segments thatmeet
at a vertex or a bend form 120o angles. They also showed how to draw graphs of maximum
degree four in three dimensions with optimal angular resolution, three bends per edge, inte-
ger vertex coordinates, and cubic volume. Garg et al. [GTV96] studied 3D straight-line draw-
ings considering various resolution criteria, but they did not constrain vertices to belong to a
2D surface. Goodrich and Pszona [GP13] studied arc diagrams and provided algorithms that
achieve good angular resolution for 3D arc diagrams, even if arcs must project to a given 2D
straight-line drawing of the input graph.

2.2.2 Crossing Resolution and RAC Graphs

The irst work towards the crossing resolution maximization problem was published in
2009 by Didimo et al. [DEL09, DEL11] who combinatorially studied the ideal case of right-
angle crossing drawings. In their work, they proved that the class of straight-line RAC draw-
ings is a proper subset of the class of straight-line, quasi-planar drawings, in which no three
edges are pairwise crossing and they further studied the interplay between the number of
vertices and the curve complexity (i.e., themaximumnumber of bends per edge) in RAC draw-
ings. They showed that any graph with n vertices, which admits a straight-line RAC drawing
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(i.e., of zero curve complexity), has atmost 4n−10 edges and this bound is tight, i.e., there are
in initely many values of n for which there exists a straight-line RAC drawing of a graph with
n vertices and 4n− 10 edges. Therefore, the requirement of having straight-line edges must
be relaxed if onewishes to draw non-sparse, non-planar graphswith optimal crossing resolu-
tion. In fact, it is always possible to construct a RAC drawing of a given graph with curve com-
plexity three, whereas if a RAC drawing of a graph with n vertices has curve complexity one
or two, then its number of edges must be O(n7/4) and O(n4/3), respectively [DEL09, DEL11].
The last two bounds were improved by Ariskushi et al. [AFK+10] who showed that if an n-
vertices graph admits a RAC drawingwith atmost one (two bends, resp.) per edge, this graph
has at most 6.5n − 13 (74.2n, resp.) edges. Upper and lower bounds on the crossing resolu-
tion of straight-line drawings of complete graphs have been presented by Di Giacomo et al.
[DDE+12] .

Angelini et al. [ACD+09] studied tradeoffs between optimal crossing resolution and other
typical graphdrawing constraints, including area requirement andedgeupwardness fordraw-
ings of directed acyclic graphs. They proved that the problem of determining whether an
acyclic planar digraph admits a straight-line upward RAC drawing isNP-hard and they fur-
ther constructed digraphs admitting straight-line upward RAC drawings which require ex-
ponential area. Didimo et al. [DEL10] showed that determining whether a bipartite graph
admits a straight-line RAC drawing can be done in linear time, and they further presented an
O(n2logn) algorithm that computes the corresponding drawing, which simultaneously mini-
mizes the total number of edge crossings. They also proved that the problem of determining
the maximum subgraph of a given non-RAC bipartite graph that admits a straight-line RAC
drawing isNP-hard.

Eades and Liotta [EL13] introduced and studied properties of special subclass of RAC
graphs calledmaximally dense RAC graphs, i.e., RAC graphswith n vertices and exactly 4n−10
edges. They proved that amaximally dense graph is 1-planar, i.e., it admits a drawing inwhich
each edge is crossed at most once. They also showed that for every integer i ≥ 0, there exists
a 1-planar graph with n = 8 + 4i vertices and 4n − 10 edges that is not a RAC graph. On
the other hand, Dehkordi and Eades [DE12] showed that every outer 1-plane graph (i.e., a
topological graph in which each vertex appears on the outer face and each edge is crossed at
most once) has a RAC drawingwith the same embedding. The resultsmentioned above imply
that the RAC graphs range between outer 1-plane and 1-planar graphs.

Van Kreveld [vK10] showed that the quality of a planar drawing of a planar graph, eval-
uated in terms of area required, edge-length and angular resolution, can be improved if one
allows right-angle crossings. Fink et al. [FHM+11] studied the problem of crossing resolution
in the casewhere vertices are at speci ied positions. In particular, they allow large crossing an-
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gles andmeasure their effectiveness in terms of computational complexity, curve complexity
with respect to the planar drawing. Nguyen et al. [NEHH10] presented a quadratic program-
mingmethod that constructs a circular drawingwith high crossing resolution. Dehkordi et al.
[RDNEH13] provide a characterization of circular RAC graphs and present an algorithm that
constructs a circular RACdrawing in linear time. They also propose a quadratic programming
approach for the problem of maximizing the crossing resolution of a drawing.

Didimo et al. [DLR10] proposed a framework which combines force-directed and pla-
narization approaches to obtain polyline drawings of non-planar graphs with a small num-
ber of crossings, high crossing resolution and good geodesic edge tendency¹. In the context
of polyline drawings again, crossing resolution and geodesic edge tendency are also themain
optimization criteria of a force-directed algorithm of Didimo et al. [DLR11] that computes a
simultaneous embedding of two input graphs in order to support web site traf ic analysis by
means of graph visualization techniques. Huang et al. [HEHL10] studied the effectiveness of
compromises between aesthetics, and present a force-directed algorithm thatmaximizes the
crossing resolution in a drawing.

Di Giacomo et al. [DDLM09, DDE+12], Dujmovic et al. [DGMW10], and, Ackerman et al.
[AFT10] studied the crossing resolution maximization problem by relaxing the right-angle
constraint on the crossing resolution. Given a positive real number a, such that 0 < a < π/2,
a drawing is called aLAC (aEAC, resp.) if the minimum angle at which two edges cross is at
least (exactly, resp.) a, whereas a graph that admits an aLAC (aEAC, resp.) drawing is called
aLAC (aEAC, resp.) graph. Dujmovic et al. [DGMW10] proved that a straight-line aLAC draw-
ing of a graph with n vertices has at most (3n − 6)π/a edges. If the requirement of having
straight-line edges is relaxed, Di Giacomo et al. [DDLM09, DDE+12] showed that it is always
feasible to construct an aLAC drawing of a given graph with curve complexity one. Ackerman
et al. [AFT10] proved that an aEAC drawing of a graph with n vertices and curve complex-
ity one (two, resp.) has at most 27n (477n, resp.) edges. Angelini et al. [ABD+12] provided
techniques for constructing polyline drawings of planar graphs of large crossing resolution
in subquadratic area. Figure 2.1 summarizes all bounds presented above. The shaded in gray
cells correspond to bounds that are not knownwhether they are tight or not. For a survey on
the problem of crossing resolution, the reader is referred to [DL13].

¹For an edge e = (u, v) with bends, the term geodesic edge tendency refers to the maximum distance from a
point of e to the straight-line segment connecting u and v.
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1 bend/edgeStraight-line 2 bends/edge 3 bends/edgeProblem
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≤ 4n− 10 [DEL09]

≤ (3n− 6)π/a [DGMW10]

≤ 3(3n− 6) [AFT10]

≤ 6.5− 13 [AFK+10]

No restrict [DDLM09]

≤ 27n [AFT10]

≤ 74n [AFK+10]

No restrict [DDLM09]

≤ 477n [AFT10]

No restrict [DEL09]

No restrict [DDLM09]

No restrict [AFT10]

Figure 2.1: Known results on RAC and aLAC/aEAC drawing problems.

2.3 Preliminaries and Notation

In this section, we present some properties of right-angle crossing drawings that will be
heavily used throughout this thesis.

RAC-Property 1 (Didimo, Eades and Liotta [DEL11]). In a straight-line RAC drawing there do
not exist three mutually crossing edges.

RAC-Property 2 (Angelini et al. [ACD+09]). Let (u, v) and (u, v) be a pair of non-overlapping
edges incident to the same vertex. We say that (u, v) and (u, v) form a fan anchored at u. In a
straight-line RAC drawing no edge can cross a fan.

RAC-Property 3 (Didimo, Eades and Liotta [DEL11]). In a straight-line RAC drawing there
does not exist a triangle T formed by edges of the graph and two edges (a, b) and (a, b′), such
that a lies outside T and b, b′ lie inside T .

RAC-Property 4 (Eades and Liotta [EL11]). The external face of any RAC drawing of a maxi-
mally dense RAC graph is bounded by three edges.

2.4 Simultaneous RAC drawings

In this section, we present a problem that combines the study of right-angle crossing
drawings and simultaneous graphdrawing.Weprovide thenecessary terminologyandpresent
an overview on existing literature.

2.4.1 Motivation and Problem Definition

As already mentioned in Chapter 1, simultaneous graph drawing deals with the problem
of drawing two (or more) planar graphs on the same set of vertices on the plane, such that
each graph is drawn planar (i.e., only edges of different graphs are allowed to cross). The geo-
metric version restricts the problem to straight-line drawings. The geometric RAC simultane-

61



62 Chapter 2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems

ous drawing problem (orGRacSim drawing problem, for short) is a combination of right-angle
crossing drawings and simultaneous graph drawing and is formally de ined as follows:

Problem 2.4.1. (Geometric RAC simultaneous drawing problem) Let G1 = (V, E1) and
G2 = (V, E2) be two planar graphs that share a common vertex set. The geometric RAC simul-
taneous drawing problem asks for a placement of the vertices on the plane such that, when the
edges are drawn as straight-lines segments, (i) each graph is drawn planar, (ii) there are no
edge overlaps and (iii) crossings between edges in E1 and E2 occur at right angles.

The GRacSim drawing problem is of interest, since it combines two current research top-
ics in graph drawing. Our motivation to study this problem rests on the work of Didimo et al.
[DEL11] who proved that the crossing graph of a geometric RAC drawing is bipartite². Thus,
the edges of a geometric RAC drawing of a graph G = (V, E) can be partitioned into two
sets E1 and E2, such that no two edges of the same set cross. So, the problem we study is, in
a sense, equivalent to the problem of inding a geometric RAC drawing of an input graph (if
one exists), given its crossing graph.

Let G = (V, E1 ∪ E2) be the graph induced by the union of G1 and G2. Observe that G

should be a RAC graph, which implies that |E1 ∪ E2| ≤ 4|V | − 10 [DEL11]. We refer to this
relationship as the RAC-size constraint.
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Figure 2.2: (i) A graph with 8 vertices and 22 edges which does not admit a RAC drawing [EL11]. (ii)
A decomposition of the graph of Figure 2.2i into a planar graph (solid edges; a planar
drawing is given in Figure 2.2iii) and a matching (dashed edges), which implies that a
planar graph and a matching do not always admit a GRacSim drawing; their union is not
RAC.

If two graphs do not admit a geometric simultaneous drawing they, obviously, do not ad-
mit a GRacSim drawing. For instance, since it is known that there exists a planar graph and a

²This can be interpreted as follows: “If two edges of a geometric RAC drawing cross a third one, then these
two edges must be parallel.”
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matching that do not admit a geometric simultaneous drawing [CvKL+11], as a consequence,
the same graph and matching do not admit a GRacSim drawing either. Figure 2.2 depicts
an alternative and simpler technique to prove such negative results for GRacSim drawings,
which is based on the fact that not all graphs that obey the RAC-size constraint are actually
RAC graphs. On the other hand, as we will show in Chapter 4, two planar graphs admitting a
geometric simultaneous drawing may not admit a GRacSim drawing.

A closely related problem to the GRacSim drawing problem is the geometric Graph-Dual
RAC simultaneous drawing problem (or GDual-GRacSim for short) which is stated as follows:

Problem 2.4.2. (Geometric Graph-Dual RAC simultaneous drawing problem) Given a
planar embedded graph G, determine a geometric drawing of G and its weak dual G∗ (i.e.,
without the face-vertex corresponding to the external face) such that: (i) G and G∗ are drawn
planar, (ii) each vertex of the dual is drawn inside its corresponding face of G and, (iii) the
primal-dual edge crossings form right angles.

Note that, the GDual-GRacSim drawing problem is not a new problem. Back in 1963, W.T.
Tutte askedwhether “Canweconstruct simultaneous straight representations . . .ofG andG∗

in which the . . . corresponding edges are represented by perpendicular segments ?” [Tut63,
p.p.767].

2.4.2 RelatedWork

Brass et al. [BCD+07] presented algorithms for drawing simultaneously: (a) two paths
in n × n grid area, (b) a path and an extended star in O(n2) × O(n) area, (c) a caterpillar
and a path in 3n × 2n area, (d) two caterpillars in 3n × 3n area, (e) two stars (resp. k stars)
in 3 × (n − 1) area (resp. O(n) × O(n)) and, (f) two cycles in 4n × 4n grid area. On the
negative side, they also proved that there exist (a) three paths and (b) twoouterplanar graphs
that do not admit a geometric simultaneous drawing. Erten and Kobourov [EK05b] showed
that a planar graph and a path cannot always be drawn simultaneously. Frati, Kaufmann and
Kobourov [FKK09] proved this negative result, even for the case where the planar graph and
the path do not share any edges.

Duncan et al. [DEK04] showed that a graph of maximum degree four has geometric thick-
ness two, where the geometric thickness is the minimum number of layers required to draw
the graph on the plane with straight-line edges and assign each edge to a layer such that no
two edges of the same layer cross. Hence, two graphs with maximum degree two always ad-
mit a simultaneous geometric drawing. The drawback of their algorithm is that the resulting
drawings require large area. Cabello et al. [CvKL+11] showed that a geometric simultaneous
drawing of a matching and (a) a wheel, (b) an outerpath or (c) a tree always exists. They also

63



64 Chapter 2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems

showed that there exist (a) a planar graph and a matching and (b) six matchings that cannot
be drawn simultaneously.

Geyer, Kaufmann and Vrt’o [GKV09] showed that a geometric simultaneous drawing of
two trees does not always exist. Angelini et al. [AGKN10] proved that the same holds for a
path and a tree. Cappos et al. [CEBFK09] presented a linear-time algorithm that constructs a
geometric simultaneous drawing of a planar graph and a path in the case where the planar
graph is level-planar with respect to the layering induced by the path. Estrella-Balderrama
et al. [EBGJ+07] proved that the problem of determining whether two planar graphs admit a
geometric simultaneous drawing isNP-hard. For a quick overview of known results on this
research area refer to [BKR07, BKR12].

Brightwell and Scheinermann [BS93] proved that the geometric graph-dual RAC simulta-
neous drawing problem always admits a solution if the input graph is a triconnected planar
graph. To the best of our knowledge, this is the only result which incorporates the require-
ment that the primal-dual edge crossings form right angles. Erten and Kobourov [EK05a]
presented an O(n) time algorithm that results into a simultaneous drawing, but not a RAC
drawing of a triconnected planar graph and its dual on an O(n2) integer grid, where n is the
total number of vertices in the graph and its dual.
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3 The Straight-line RAC drawing problem is
NP-Hard

In this chapter, we focus on straight-line RAC drawings (or geometric RAC drawings) and
demonstrate an in inite class of graphs with unique RAC combinatorial embedding. We em-
ploy members of this class in order to show that it is NP-hard to decide whether a graph
admits a straight-line RAC drawing.

3.1 Preliminary Notions and Notation

Before we proceed with the detailed description of our approach, we irst introduce pre-
liminary notions and notation that we heavily use in the remainder of this chapter. Given a
drawing Γ(G) of a graph G, we denote by ℓu,v the line passing through vertices u and v. By
ℓ′

u,v , we refer to the semi-line that emanates from vertex u, towards vertex v. Similarly, we
denote by ℓu,v,w (ℓ′

u,v,w) the line (semi-line) that passes through (emanates from) vertex u

and is perpendicular to edge (v, w).

3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embed-
ding

The main result of this chapter, i.e., the NP-hardness of the straight line RAC drawing
problem, employs a reduction from the well-known 3-SAT problem [GJ79]. Central in this re-
duction is a graph, referred to as augmented square antiprism graph (or ASA graph for short),
which has the following property: “The straight-line RAC drawings of the ASA graph de ine
exactly two combinatorial embeddings”. Figure 3.1 shows the ASA graph and its two combi-
natorial embeddings (the fact that these are the only two RAC combinatorial embeddings
will be proved later in this section). Observe that the ASA graph consists of a “central” vertex
v0, which is incident to all vertices of the graph, and two quadrilaterals (refer to the dashed
and bold drawn squares in Figure 3.1i), that are denoted by Q1 and Q2. Removing the cen-
tral vertex, the remaining graph corresponds to the skeleton of a square antiprism, and, it is
commonly referred to as square antiprism graph.
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v0

va

vb

vc

vd

vab

vbc vcd

vad

(i)

va

vb vc

vd

vab

vbc

vcd

vad

v0

(ii)

va

vb

vc

vd

vab vbc

vcd

vad

v0

(iii)

Figure 3.1: (i),(ii) Two different RAC drawings of the ASA graph with different combinatorial embed-
dings. (i),(iii) Two different RAC drawings of the ASA graph with the same combinatorial
embedding.

If, in the ASA graph, we replace the two quadrilaterals with two triangles, then the result-
ing graph is theaugmented triangular antiprismgraph (orATAgraph for short). Didimo, Eades
and Liotta [DEL11], who showed that any n-vertex graph which admits a RAC-drawing can
have at most 4n − 10 edges, used the augmented triangular antiprism graph, as an example
of a graph that achieves the bound of 4n − 10 edges (see Figure 1.c in [DEL11]). In contrast
to the augmented triangular antiprism graph, the augmented square antiprism graph does
not achieve the upper bound on the number of edges. In general, the class of the augmented
k-gon antiprism graphs, k ≥ 3, is a class of non-planar graphs, that all admit RAC drawings.
Recall that any planar n-vertex graph has atmost 3n−6 edges, and since an augmented k-gon
antiprism graph has 2k + 1 vertices and 6k edges, it is not planar for the entire class of these
graphs.

u0
u′a

u′c
ua

uc

ub

u′b T1T2

(i)

u0ub u′a

uc
ua u′b

u′c
(ii)

Figure 3.2: (i)-(ii) Two different RAC drawings of the augmented triangle antiprism graph with dif-
ferent combinatorial embeddings.
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 67

Observe that in the triangle antiprism graph of Figure 3.2i, (i)ua andu′
a, (ii)ub andu′

b, and,
(iii)uc andu′

c share the same neighbors. Let T1 (resp. T2) be the triangle induced byua, ub and
uc (resp. u′

a, u′
b and u′

c). Our intention is to prove that the straight-lint RAC drawings of the
augmented triangle antiprismgraphde ine exactly eight different combinatorial embeddings,
which are implied by the drawing of Figure 3.2i bymutually exchanging the positions of (i) ua

and u′
a, (ii) ub and u′

b, and, (iii) uc and u′
c. In the following, we investigate some properties of

the RAC drawings of the augmented triangle antiprism graph.

Property 3.2.1. In any RAC drawing of the augmented triangle antiprism graph, the external
face is bounded by three edges.

Proof. Directly follows from RAC-Property 4 and the fact that the augmented triangle an-
tiprism graph is maximally dense.

Property 3.2.2. In any RAC drawing of the augmented triangle antiprism graph, triangles T1

and T2 do not cross.

Proof. Assume to the contrary that in a RAC drawing of the ATA graph, triangles T1 and T2

cross. Their crossing should involve four edges; two of each triangle (see Figure 3.3). As a
consequence one vertex of T1 should lie inside T2 and one vertex of T2 should lie inside T1.
Without loss of generality, let this pair of vertices be ua and u′

a (all other pairs are handled
similarly). Then, edges (ua, ub), (ua, uc), (u′

a, u′
b) and (u′

a, u′
c) are the ones that are involved in

the crossings. If vertex u0 lies in T1 ∪T2 (refer to the gray-colored region of Figure 3.3i), then
the external face is bounded by four vertices which is not permitted due to Property 3.2.1.

vc

ub ua

u′
c

u′
b

u′
a

u0

(i) u0 ∈ T1 ∪ T2

uc

ub

`

`′

u′
a

u′
b

u′
c

ua

(ii) u0 /∈ T1 ∪ T2

Figure 3.3: Triangles T1 and T2 cross.

Assume now that vertex u0 lies in (T1 ∪ T2)c. This case is depicted in Figure 3.3ii. Since
vertex u0 is connected to ua, it should lie along the selimine, say ℓ, that emanates from vertex
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68 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

ua and is perpendicular to edge (u′
b, u′

c). On theotherhand, vertexu0 should alsobe connected
to u′

a. Hence, u0 should lie along the selimine, say ℓ′, that emanates from vertex ua and is
perpendicular to edge (ub, uc). Thus, semilines ℓ and ℓ′ should cross, which is impossible due
to the construction.

Property 3.2.3. There does not exist a RAC drawing of the augmented triangle antiprismgraph
in which the 3-cycle incident to the external face contains a vertex of T1 and a vertex of T2 that
have the same neighbors.

Proof. For the sake of contradiction, assume that ua ∈ T1 and u′
a ∈ T2 (which have the

same neighbors) are on the 3-cycle incident to the external face. Now observe that edge
(ua, u′

a) is not present in the augmented triangle antiprism, which leads to a contradiction
Property 3.2.1. The cases where either ub and u′

b or uc and u′
c are on the 3-cycle incident to

the external face are treated symmetrically.

Property 3.2.4. There does not exist a RAC drawing of the augmented triangle antiprismgraph
in which the 3-cycle incident to the external face contains vertex u0.

Proof. Assume to the contrary that in a RAC drawing of the augmented triangle antiprism
graph vertices ua and ub¹ (which do not have the same neighbors) are on the 3-cycle incident
to the external face together with vertex u0. Since ua, ub and u0 form the external face, vertex
uc (which is incident to ua, ub and u0) should be an interior vertex and splits the interior of
the 3-cycle into three triangular regions △uaubuc, △uaucu0 and △ubucu0 (see Figure 3.4i).
We next consider vertex u′

c, which has the same neighborhood as uc. Vertex u′
c may lie in

the interior of one of△uaubuc, △uaucu0 or △ubucu0. We prove in detail the case where u′
c

lies in△uaubuc, as Figure 3.4ii illustrates. The casewhere u′
c lies in the interior of△uaucu0 is

symmetric, sinceuc andu′
c have the sameneighborhood. The casewhereu′

c lies in the interior
of△ubucu0 can be proved similarly. Now observe that edge (u0, u′

c) should cross either edge
(ub, uc)or edge (ua, uc).Weprove the former case. The latter one can also be proved following
similar arguments.

The desired contradiction will be implied by vertex u′
a, for which wewill prove that there

exists no feasible placement. Recall that vertex u′
a is incident to ub, u′

b, uc, u′
c and u0. Initially,

we prove that vertex u′
a cannot lie in a triangle formed by two vertices of the external face and

either vertex uc or vertex u′
c, i.e, a triangular region incident to the external face. To see this,

assume to the contrary that u′
a lies in the interior of such a triangle, say at triangle△u0uauc

(refer to the gray colored region of Figure 3.4iii). In this case, edge (u′
a, ub) cannot cross edge

(u′
c, u0) (refer to the bold solid drawn edge of Figure 3.4iii), since that would lead to a situ-

ation where (u′
a, ub) and (ub, uc) form a fan anchored at ub crossed by (u0, u′

c), which is not
¹If we use u′

b instead of ub the proof is identical.
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u0ub

ua

uc

(i)

uc

u0ub

ua

u′
c

(ii)

uc

u0ub

ua

u′
c

u′
a

u′
a

(iii)

uc

u0ub

ua

u′
c

u′
a

(iv)

Figure 3.4: Vertices ua, ub and u0 form the external face, vertex uc is an interior vertex (defining three
triangular regions△uaubuc,△ubucu0 and△uaucu0) and vertex u′

c is in△uaubuc.

permitted due to RAC-Property 2. In addition, (u′
a, ub) cannot cross edge (ua, u′

c) (refer to the
bold dashed drawn edge of Figure 3.4iii, since that would lead to a situation where (ua, u′

c)
and (ua, uc) form a fan anchored at ua crossed by (u′

a, ub), which is not permitted due to RAC-
Property 2. Hence, u′

a cannot be connected to ub. Similarly, one can prove that u′
a cannot lie

in△uaubu
′
c,△ubucu0 and△ubu

′
cu0. Note that, the last two cases are easy to be proved based

on RAC-Property 2 and the fact that edges (ub, uc) and (u0, u′
c) are already involved in a right-

angle crossing. Having excluded the cases where u′
a lies in a triangular region incident to the

external face, the only case that remains to consider is the one where vertex u′
a lies in the

region formed by vertices ua, uc, u′
c and the intersection of (u0, u′

c) and (ub, uc) (refer to the
gray colored region of Figure 3.4iv). In this case, edge (u′

a, ub) cannot cross (u′
c, u0) due to

RAC-Property 2. For the same reason, (u′
a, u0) cannot cross (ub, uc). Hence, in order to real-

ize the connections of u′
a to ub and u0, edges (ua, u′

c) and (ua, uc) should be perpendicularly
crossed by edges (u′

a, ub) and (u′
a, u0), respectively, which cannot be done since the outerface

is a triangle.

Lemma 3.2.1. The straight-line RAC drawings of the augmented triangle antiprism graph de-
fine exactly eight combinatorial embeddings.

Proof. Recall that (i) ua and u′
a, (ii) ub and u′

b, and, (iii) uc and u′
c share the same neighbors.

This combined with Properties 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 and 3.2.4 imply the eight different combina-
torial embeddings of the augmented triangle antiprism graph (i.e., obtained by the drawing
of Figure 3.2i bymutually exchanging the positions of (i) ua and u′

a, (ii) ub and u′
b, and, (iii) uc

and u′
c).
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70 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

In the following, we prove that the straight-line RAC drawings of the ASA graph de ine
exactly two combinatorial embeddings.

Lemma 3.2.2. There does not exist a RAC drawing of the ASA graph in which (i) the central
vertex v0 lies on the exterior of quadrilateral Qi and (ii) an edge connecting v0 to a vertex of
Qi crosses another edge ofQi, i = 1, 2.

Proof. Let Q be one of quadrilaterals Qi, i = 1, 2 and let va, vb, vc and vd be its vertices,
consecutive along quadrilateral Q (refer to Figure 3.5). Assume, to the contrary, that vertex
v0 lies on the exterior of quadrilateralQ and there exists an edge, say (v0, va), that emanates
from vertex v0 towards vertex va of quadrilateralQ, such that it crosses an edge, say (vb, vc)²,
of Q (see Figure 3.5). On the ASA graph, vertices vb and vc have the following properties:
(a) they are both connected to vertex v0, and, (b) they have a common neighbor vbc, which is
incident to vertex v0 and vcd /∈ Q (see Figure 3.1).

`′vc,va

va

v0

R1

R2 R3

vbc

vb vc

`′vb,va

`′vc,v0 `′vb,v0

Figure 3.5: Configuration used in proof of Lemma 3.2.2: Vertex vbc should lie in the interior of one of
the regions R1, R2 and R3.

Observe that if vertex vbc lies in the non-shaded regions of Figure 3.5, then at least one
of the edges incident to vbc crosses either (v0, va) or (vb, vc), which are already involved in
a right-angle crossing. This leads to a situation where three edges mutually cross, which, by
RAC-Property1 is not permitted.Hence, vertex vbc should lie in the interior of the gray-shaded
regionsR1,R2 orR3 in Figure 3.5. In the following,we consider each of these cases separately.
Depending on the position of va, vb, vc, and, v0, R2 or R3 or R2 ∪R3 may be empty.

²The case where it crosses edge (vc, vd) is symmetric.

70



3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 71

Case i: Vertex vbc lies in the interior of R1. This case is depicted in Figure 3.6. Let Tvbc
be the

region formed by vertices vbc, vb and vc (i.e., the dark-gray shaded region of Figure 3.6). Vertex
vd, which has to be connected to vertices va and vc, and, the central vertex v0, cannot liewithin
Tvbc

, since (va, v0) and (va, vd) forma fan anchored at va and crossed by (vb, vc), which byRAC-
Property 2 is not permitted. Since vertex vd has to be connected to vertex v0, it has to lie either
on semi-line ℓ′

v0,vc,vbc
or on semi-line ℓ′

v0,vb,vbc
. We consider only the former case. The latter

one is handled symmetrically. However, under this restriction, the common neighbor vcd of
vertices vc and vd cannot be connected to vertex v0, since edge (v0, vcd) should be perpendic-
ular to one of the edges of Tvbc

. To see this, observe that if edge (v0, vcd) is perpendicular to
(vc, vbc), then (v0, vcd) and (v0, vd) form a fan anchored at v0 and crossed by (vc, vbc), which by
RAC-Property 2 is not permitted (see Figure 3.6i). Consider now the casewhere edge (v0, vcd)
is perpendicular to edge (vb, vbc) (and lies on ℓ′

v0,vb,vbc
; see Figure 3.6ii). Since angle v̂cvbvbc is

acute, edge (vb, vbc) should be crossed by both edges (v0, vcd) and (vc, vcd), which form a fan
anchored at vcd. This leads to a contradiction due to RAC-Property 2.

v0

vbc

va

Tvbc

vb
vc

vd

`′v0,vc,vbc

This crossing is
not right-angle.

vcd

Q

vd

`′vc,v0 `′vb,v0
R1

`′v0,vb,vbc

(i)

v0

vbc

va

Tvbc

vb
vc

vd

`′v0,vc,vbc

This crossing is
not right-angle.

vcd

Q

`′vc,v0 `′vb,v0
R1`′v0,vb,vbc

(ii)

Figure 3.6: Configurations used in proof of Lemma 3.2.2: Vertex vbc lies in the interior of R1.

Case ii:Vertex vbc lies in the interior of eitherR2 orR3.Assume,without loss of generality, that
vertex vbc lies in the interior of R3. This case is depicted in Figure 3.7. Let u be a vertex of the
ASA graph (distinct from va, vb, vc and v0) and assume that u lies in the interior of the triangle
Tvbc

formed by vertices vb, vc and vbc. Vertex u has to be connected to the central vertex v0.
Edge (v0, u) should not be involved in crossings with neither edge (vb, vc), since (v0, u) and
(v0, va) would form a fan anchored at v0 and crossed by (vb, vc), nor edge (vc, vbc), since angle
v̂bvcvbc is smaller that 180o. Therefore, triangle Tvbc

cannot accommodate any other vertex
(except va). Now observe that each vertex of quadrilateralQ has degree five and there do not
exist three vertices of quadrilateralQ, that have a common neighbor (see Figure 3.1). These
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72 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

properties trivially hold for vertex va, since va ∈ Q. Based on the above properties, each
neighbor of vertex va can lie either in the interior of the dark-gray region of Figure 3.7, or, on
the external face of the already constructed drawing (along the dashed semi-lines ℓ′

va,vc,vbc

and ℓ′
va,vb,vbc

of Figure 3.7, respectively). This implies that we can place only four vertices out
of those incident to vertex va, i.e., one of them should lie in the interior of Tvbc

and thus, it
cannot be connected to vertex v0.

v0

vbc

be connected to v0
This vertex cannot

va
vb vc

`′va,vb,vbc

`′va,vc,vbc

R3
`′vb,vb,a

`′vc,va

u
Tvbc

Figure 3.7: Configuration used in proof of Lemma 3.2.2: Vertex vbc lies in the interior of R3.

From the above case analysis, it follows that central vertex v0 cannot lie on the exterior of
quadrilateralQ, so that an edge connecting v0 to a vertex ofQ crosses another edge ofQ.

Lemma3.2.3. In any RAC drawing of the ASA graph, quadrilateralQi is drawn planar, for each
i = 1, 2.

Proof. Let Q be one of quadrilaterals Qi, i = 1, 2, and let, as in the proof of the previous
lemma, va, vb, vc and vd be its vertices, consecutive along Q. Note that, it is not feasible a
non-planar, straight-line RAC drawing of a quadrilateral to containmore than one right-angle
crossing (the drawing ofQ forms two orthogonal triangles). Assume to the contrary that in a
RAC drawing of the ASA graph, quadrilateralQ is not drawnplanar, and say that edges (va, vb)
and (vc, vd) form a right-angle crossing. This case is illustrated in Figure 3.8i. In the following,
we will consider the cases where the central vertex v0 lies either in one of the orthogonal
triangles or in the area outside them. In both cases, we will reach a contradiction.

Case i: Vertex v0 lies in the interior of one of the two triangles. Assume, without loss of gener-
ality, that vertex v0 (which is incident to all vertices of quadrilateralQ) lies in the interior of
the triangle formed by vertices vb, vc and the intersection point, say w, of edges (va, vb) and
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 73

(vc, vd), as in Figure 3.8i. In this case, edges (va, v0) and (va, vb) form a fan anchored at va,
which is crossed by (vc, vd). This is not possible due to RAC-Property 2.

va

vd

v0

w

vc vb

(i)

va

vd

v0 w

vc vb

Rva,vb,vc

(ii)

va

vd

v0 w

vc vb

(iii)

Figure 3.8: Configurations used in proof of Lemma 3.2.3: Quadrilateral Q is not drawn planar. (i) v0

cannot lie within one of the two triangles, (ii) v0 cannot lie within Rva,vb,vc , and, (iii) v0

cannot lie within the light-gray open areas.

Case ii: Vertex v0 lies outside the two triangles. Without loss of generality, we assume that
edge (vb, vc) is horizontal and that edge (va, vd) is drawn above it. See Figure 3.8i. The two
triangles are drawn dark-shaded.

Let Rva,vb,vc denote the light-gray shaded open area defined by angle v̂avbvc which excludes
the area of triangle△wvbvc. See Figure 3.8ii. We first show that vertex v0 cannot lie in area
Rva,vb,vc . To see that, simply observe that if v0 lied within area Rva,vb,vc , then edges (v0, vb)
and (v0, vd) would form a fan anchored at v0 and crossed by (vc, vd), which is not possible
due to RAC-Property 2. In the same way, we can define the open areas Rvb,vc,vd

, Rvc,vd,va and
Rvd,va,vb

and show that vertex v0 cannot lie in any of them. Thus, it remains to examine the
case where vertex v0 lies either in the white area below edge (vb, vc) or in the white area
above edge (va, vd). See Figure 3.8iii. We only consider the former case, since the latter can
be similarly handled by assuming that (va, vd) is the horizontal edge. So, assume that vertex
v0 lies in the white area of Figure 3.8iii below edge (vb, vc). Given this assumption, we can
state the following propositions regarding the placement of the remaining vertices in a RAC
drawing of the ASA graph.

Proposition 1. Edge (vb, vc) should be inside triangle△vav0vd.

Proof. Refer toFigure3.9i. Assume to the contrary that edge (vb, vc) is not inside△vav0vd.
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74 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

Then, one of the triangle’s edges incident at v0 would cross a fan formedby edges ofQ an-
chored either at vb or vc, which is a contradiction due to RAC-Property 2.

va

vd

w

vc vb

v0

(i)

va

vd

w

vc vb

v0

vbc

(ii)
va

vd

vc vb

v0

vab
vbc

`vb,vc

vab

vab

vab

vabvab

vab

x y

(iii)

va

vd

vc vb

v0

`vb,vc

vbc
vbc

w

x y

vbc

vbc vcd

vbc

vab
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Figure 3.9: Configurations used in proof of Lemma 3.2.3 (Propositions 1-5): (i) Edge (vb, vc) does not
lie inside△vav0vd. (ii) Vertex vbc does not lie inside△vav0vd, (iii) Potential placements
of vertex vab, (iv) Potential placements of vertex vbc

.

Proposition 2. Vertex vbc lies inside triangle△vav0vd.
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 75

Proof. Refer to Figure 3.9ii. Vertex vbc is connected to both vb and vc, which by Proposi-
tion 1 are inside triangle△vav0vd. By RAC-Property 3, it follows that vertex vbc must also
lie inside triangle△vav0vd.

Proposition 3. Vertex vab lies inside triangle△v0vcx, where x is the intersection point of
line ℓvb,vc with edge (v0, va).

Proof. Refer to Figure 3.9iii. In order to prove this proposition, we will prove that vertex
vab (i) cannot lie outside triangle△vav0vd, (ii) must lie below line ℓvb,vc , and, cannot lie
in either (iii) triangle△v0vby, or (iv) triangle△v0vbvc.
(i) Vertex vab lies inside triangle △vav0vd: Vertex vab is connected to vb and vbc, which

by Propositions 1 and 2, respectively, lie within△vav0vd. This ensures that vab lies
inside triangle△vav0vd, as well; otherwise RAC-Property 3 is violated.

(ii) Vertex vab must lie below line ℓvb,vc : Let y be the intersection point of line ℓvb,vc with
edge (v0, vd). Assume to the contrary that vab lies above line ℓvb,vc . We consider the
following cases. First, assume that vab lies within quadrilateral vaxvcvd. Then, edges
(va, vb) and (vb, vab) forma fan anchored at vb which is crossed by (vc, vd). In the case
where vab lies within triangle △vcyvd, then edges (va, vb) and (va, vab) form a fan
anchored at va which is crossed by (vc, vd). Since both cases lead to a contradiction
due to RAC-Property 2, we conclude that vab must lie below line ℓvb,vc .

(iii) Vertex vab cannot lie in triangle△v0vby: This is due to the fact that vab is connected
with va. If edge (vab, va) passes from the “left” of vb it must enter and exit triangle
△v0vbvc, forming three mutually crossing edges. If edge (vab, va) passes from the
“right” of vb, then (va, vab) and (va, vb) form a fan anchored at va and crossed by
(vc, vd). Since both cases lead to a contradiction (due to RAC-Properties 1 and 2,
respectively), we conclude that vab cannot lie in triangle△v0vby.

(iv) Vertex vab cannot lie in triangle△v0vbvc: This is, again, due to the fact that vab is con-
nected with va. If edge (va, vab) passes from the “right” of vc, then it must enter and
exit triangle △vbvcw, forming three mutually crossing edges. However, this is not
permitted due to RAC-Property 1. If edge (va, vab) passes from the “left” of vc, then it
must cross at right angle edge (vc, v0). But, since edge (va, vb) is also perpendicular
to edge (vc, vd) then quadrilateral vavdvcv0 must be convex, and thus, v0 must be
above line ℓvb,vc , a clear contradiction.

Proposition 4. Vertex vcd lies inside triangle△v0vby.

Proof. Following symmetric arguments as in the proof of Proposition 3.
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76 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

Proposition 5. Vertex vbc lies within triangle△v0yvc.

Proof. Recall that by Proposition 2, vertex vbc lies within triangle △v0vavd. In order to
establish that vertex vbc lies within triangle△v0yvc, we will lead to a contradiction the
cases where vertex vbc lies within quadrilaterals (i) vawvcx and (ii) vdwvby, and within
triangles (iii)△vawvd, (iv)△vbwvc and (v)△xvcv0. Refer to Figure 3.9iv.

(i) Vertex vbc does not lie within quadrilateral vawvcx: If it does, then edges (va, vb) and
(vb, vbc) form a fan anchored at vb which is crossed by (vc, vd).

(ii) Vertex vbc does not lie within quadrilateral vdwvby: If it does, then edges (vc, vd) and
(vc, vbc) form a fan anchored at vc which is crossed by (va, vb).

(iii) Vertex vbc does not lie within triangle △vawvd: If it does, then edges (vc, vd) and
(vc, vbc) form a fan anchored at vc which is crossed by (va, vb).

(iv) Vertex vbc does not lie within triangle△vbwvc: If it does, then it has three neighbors,
namely v0, vab and vcd, outside triangle△vbwvc. Thus, it must be connected to them
by edges that exit different sides of the triangle. Given that v0 lies below line ℓvb,vc ,
then at least one of vab and vcd must be above line ℓvb,vc . A clear contradiction.

(v) Vertex vbc does not lie within triangle △xvcv0: Recall that by Proposition 4, vertex
vcd lies inside triangle△v0vby. However, vertex vbc is connected to vertex vcd. This
implies that, if vertex vbc lies within triangle△xvcv0, then (vbc, vcd) must enter end
exit triangle△v0vbvc, forming three mutually crossing edges.

Since vertex vab lies inside triangle △v0vcx (Proposition 3) and vertex vbc lies within trian-
gle △v0yvc (Proposition 5), edges (vab, vbc) and (vab, vb) form a fan anchored at vab, which
is crossed by (v0, vc), which violates RAC-Property 2. Thus, by assuming a legal RAC draw-
ing of the ASA graph where vertex v0 is outside the two triangles, we concluded that it is not
possible to find a legal placement for vbc. This completes the proof of Case ii of this lemma.

Lemma 3.2.4. In any RAC drawing of the ASA graph, the central vertex v0 lies in the interior of
quadrilateralQi, i = 1, 2.

Proof. From Lemma 3.2.3, it follows that quadrilateral Qi should be drawn planar, for each
i = 1, 2. In order to prove this lemma, we assume to the contrary that central vertex v0

lies on the exterior of one of the two quadrilaterals, say w.l.o.g., on the exterior of quadri-
lateralQ1. Let va, vb, vc and vd beQ1’s vertices, consecutive along quadrilateralQ1. Then, by
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 77

Lemma 3.2.2, vertex v0 cannot contribute additional crossings on quadrilateralQ1. This sug-
gests that the drawing of the graph induced by quadrilateralQ1 and vertex v0 will be planar
and resemble the ones depicted in Figure 3.10. We denote by TQ1 the triangle formed by ver-
tex v0 and the two vertices, which are on the convex hall ofQ1∪v0 (refer to the gray-shaded
triangles of Figure 3.10).

v0

va vb
Q1

vcvd

(i) Q1 is drawn convex
v0

va vb
Q1

vd

vc

(ii) Q1 is drawn concave

Figure 3.10: Configurations used in proof of Lemma 3.2.4: Different drawings of the graph induced
by quadrilateralQ1 and vertex v0.

Proposition 6. No vertex ofQ2 lies outside TQ1 .

Proof. Refer to Figure 3.10 and assume w.l.o.g that TQ1 is defined by vertices v0, va and
vb, i.e., va and vb are on the convex hall ofQ1∪v0. In the following, we prove that each of
the vertices ofQ2 should lie inside TQ1 .

(i) Vertex vcd lieswithin triangleTQ1 : If not, RAC-Property3 is violated (seeFigure3.11i);
vcd is connected to vc and vd, which both lie inside TQ1 .

(ii) Vertex vbc lieswithin triangleTQ1 : If not, RAC-Property3 is violated (seeFigure3.11ii);
vbc is connected to vc and vcd, which both lie inside TQ1 .

(iii) Vertex vad lieswithin triangleTQ1 : If not, RAC-Property3 is violated (seeFigure3.11iii);
vad is connected to vd and vcd, which both lie inside TQ1 .

(iv) Vertex vab lieswithin triangleTQ1 : If not, RAC-Property3 is violated (seeFigure3.11iv);
vab is connected to vad and vbc, which both lie inside TQ1 .

Since Q2 lies inside TQ1 , vertex v0 is external to Q2 as well. Therefore, in a way similar
to that of Proposition 6, one can also prove that Q1 lies inside TQ2 , where TQ2 is defined by
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v0

va vb
Q1

vcvd

vcd

(i)
v0

va vb
Q1

vcvd

vbc

vcd

(ii)

v0

va vb
Q1

vcvd

vad

vcd

(iii)
v0

va vb
Q1

vcvd

vab

vad

vbc

(iv)

Figure 3.11: Configurations used in proof of Lemma 3.2.4 (Proposition 6): All vertices of Q2 should
lie inside TQ1

.

vertex v0 and the two vertices, which are on the convex hall ofQ2∪v0. However, this leads to a
contradiction, since two triangles (i.e., TQ1 and TQ2) cannot be nested to each other without
being identical, and thus introducing vertex and edge overlaps.

Lemma 3.2.5. In any RAC drawing of the ASA graph, all edges from the central vertex v0 to
quadrilateralQi are fully contained intoQi, i = 1, 2.

Proof. By Lemma 3.2.4, vertex v0 should lie in the interior of quadrilateralQi, i = 1, 2, which
is drawn planar, due to Lemma 3.2.3. If both Q1 and Q2 are drawn convex, then the lemma
trivially holds. For the sake of contradiction, assume that Q1 is drawn concave and an edge
emanating from vertex v0 towards a vertex of quadrilateral Q1, say va, crosses an edge, say
(vc, vd), of quadrilateralQ1 (see Figure 3.12).

Proposition 7. The sum of the three acute internal angles ofQ1 is less than π
2

Proof. SinceQ1 is concave at vd, the internal angle at vd is greater than 3π/2. Hence, the
sum of the remaining internal angles is less than π/2.
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 79

v0

va

vb

vc

vcd

vd

`′vd,va,vd

`′v0,vb,vc

`′vd,vb,vc

`v0,vc

vcd
w

vcd

Q1

`′vd,va

vcd `′v0,va,vd

`′vd,v0

Figure 3.12: Configuration used in proof of Lemma 3.2.5 (Proposition 8): Potential placements of vcd.

Proposition 8. Vertex vcd should lie in the interior ofQ1.

Proof. Recall that vcd is connected to vc, vd and v0 and assume, to the contrary, that vertex
vcd is not in the interior ofQ1. Then, the following hold (refer to Figure 3.12):

i) Edge (v0, vcd) is not entering Q1 from (vc, vd): If it did, edges (v0, vcd) and (v0, va)
form a fan anchored at v0 and crossed by (vc, vd), which is not permitted due to
RAC-Property 2.

ii) Edge (v0, vcd) is not entering Q1 from (va, vd): If it did, then it is implied that it is
possible to draw from v0 perpendicular line segments (i.e., (v0, va) and (v0, vcd)) to
two edges forming the concave angle ofQ1. However, this is not possible, since v0

is internal toQ1.

iii) Edge (v0, vcd) is enteringQ1 either from (va, vb) or (vb, vc): Trivially follows from (i)
and (ii).

iv) Vertex vcd is not in region formed by ℓ′
vd,va

and ℓ′
vd,v0 and contains vc: In Figure 3.12,

this region is shaded in light-gray. It follows from the fact that (vd, vcd) cannot cross
(v0, va), since otherwise edges (vd, vcd) and (vc, vd) form a fan anchored at vd and
crossed by (v0, va), which is not permitted due to RAC-Property 2.

v) Edge (vd, vcd) is entering Q1 either from (va, vb) or (vb, vc): Trivially follows from
(iv).
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80 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

From (iii) and (v), it follows that vcd should be at the intersection of two semi-lines (re-
fer to the dotted semi-lines of Figure 3.12), which are perpendicular to (va, vb) and/or
(vb, vc). However, this is a contradiction, since these lines do not intersect due to Propo-
sition 7; they are perpendicular on two consecutive edges of Q1 that form an acute an-
gle.

Proposition 9. Vertex vcd lies in the interior of△v0vbvc.

Proof. ByProposition8, it is enough toprove that vcd lies “below” ℓv0,vc andnot in△v0vbw

(refer to the dark-gray shaded triangle of Figure 3.12), where w is the intersection point
of ℓv0,vc and (va, vb). The former property is obvious, since vcd is connected to both vc

and vd. Hence, if vcd was “above” ℓv0,vc , then (vc, vd) and either (vc, vcd) or (vd, vcd) would
form a fan anchored at either vc or vd, respectively, that is crossed by (v0, va). If vcd is in
the interior of△v0vbw, then (vc, vcd) should cross (v0, vb) at right angle. However, this is
not possible since the perpendicular line from vc to (v0, vb) is external to△v0vbw due to
Proposition7.Hence, vcd is in the interior of△v0vbvc (andalong ℓ′

vd,v0,vb
; see Figure3.13),

as desired.

v0

va

vb

vc

vcd

vdvad
vad

vad

`′vd,v0,vb

vad

Q1

Figure 3.13: Configuration used in proof of Lemma 3.2.5 (Propositions 10-12): Potential placements
of vad.

Proposition 10. Vertex vad lies outside△vcvdvcd.

Proof. In Figure 3.13, triangle△vcvdvcd is shaded in gray. Assume, to the contrary, that
vad lies in the interior of △vcvdvcd. Then, since v0 is internal as well, vertex va, which
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 81

is outside △vcvdvcd, should be connected to v0 and vad, that both lie in the interior of
△vcvdvcd. This is a contradiction due to RAC-Property 3.

Proposition 11. Edge (v0, vad) cannot enter triangle△vcvdvcd neither from (vc, vd) nor
from (vd, vcd).

Proof. Follows from the fact that edges (vc, vd) and (vd, vcd) are already crossed at right
angle by edges (v0, va) and (v0, vb), respectively, which are incident to v0, as is edge
(v0, vad).

Proposition 12. Vertex vad lies in the interior of△v0vbvc.

Proof. By Proposition 11, edge (v0, vad) enters triangle △vcvdvcd from (vc, vcd). If vad

was external to△v0vbvc, edges (vc, vcd) and (vb, vc) should form a fan anchored at vc and
crossed by (v0, vad), which is not permitted due to RAC-Property 2.

Propositions 9 and 12 suggest that both vcd and vad lie in the interior of△v0vbvc. Based on
this and following a similar reasoning scheme as in the proof of Proposition 6, we can prove
that all vertices of Q2 should lie in the interior of △v0vbvc. However, this is a contradiction
since vertex v0 should lie in the interior ofQ2, due to Lemma 3.2.4.

Lemma 3.2.6. There does not exist a RAC drawing of the ASA graph, in which quadrilaterals
Q1 andQ2 intersect.

Proof. For the sake of contradiction, assume that Q1 and Q2 intersect. With slight abuse of
notation, let vi

a, vi
b, vi

c and vi
d be Qi’s vertices consecutive along quadrilateral Qi, i = 1, 2,

i.e., {va, vb, vc, vd} = {v1
a, v1

b , v1
c , v1

d} and {vab, vbc, vcd, vad} = {v2
a, v2

b , v2
c , v2

d}. Let w.l.o.g.,
(v1

a, v1
b ) ∈Q1 and (v2

a, v2
b ) ∈Q2 be a pair of edges that are involved in the crossing ofQ1 and

Q2 and let w be their intersection point. Consider a RAC drawing of the ASA graph in which
(v2

a, v2
b ) is drawn horizontal (and, hence, (v1

a, v1
b ) is drawn vertical) and assume that v2

b is to
the left of v2

a, whereas v1
b is above v1

a (see Figure 3.14).
Edges (v0, v1

a) and (v0, v1
b ) should not cross (v2

a, v2
b ), since that would form a fan anchored

at v1
a and v1

b , respectively, crossed by (v2
a, v2

b ), which is not permitted due to RAC-Property 2.
Similarly, edges (v0, v2

a) and (v0, v2
b ) should not cross (v1

a, v1
b ). This suggests that vertex v0

should lie in one of the dark-gray shaded unbounded regions of Figure 3.14. Assume w.l.o.g
that v0 lies in R1 (the remaining cases are treated symmetrically). Due to Lemma 3.2.4, v0 is
internal toQ1. However, aswewill show, there does not exist a legal placement of the vertices
ofQ2, such thatQ1 encloses v0. In the following, we first prove that v1

c should lie outside the
light-gray shaded quadrilateral of Figure 3.14i.
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82 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

v1b

R2

v2b v2a

R1

v1a

w

v0

(i) |v2
b w| < |wv2

a|

R4

R3

v1b

v2b v2a

v1a

w

(ii) |v2
b w| > |wv2

a|

Figure 3.14: Configurations used in proof of Lemma 3.2.6: Vertex v0 should lie in the interior of one
of the regions R1, R2, R3 and R4.

Proposition 13. Vertex v1
c lies outside quadrilateral wv1

av0v2
a, where w is the intersection

of (v1
a, v1

b ) ∈Q1 and (v2
a, v2

b ) ∈Q2.

Proof. Refer to Figure 3.15 and recall that quadrilateralQ1 is formed by vertices v1
a, v1

b ,
v1

c , v1
d in this order. For the sake of contradiction, assume that v1

c lies inside quadrilat-
eral wv1

av0v2
a. If v1

d lies inside quadrilateral wv1
av0v2

a as well, thenQ1 lies entirely within
quadrilateral wv1

av0v2
a. Hence, v0 is not in the interior ofQ1, which is a contradiction due

to Lemma 3.2.4. Therefore, v1
d should be outside quadrilateral wv1

av0v2
a. Since v1

c is in-
side quadrilateral wv1

av0v2
a and v1

d outside, edge (v1
c , v1

d) should be perpendicular to an
edge of wv1

av0v2
a. This suggests that v1

d should lie within a dark-gray shaded region of Fig-
ure 3.15, which implies again that v0 is not in the interior ofQ1, since edge (v1

d, v1
a) forms

a quadrilateral which does not enclose v0. A clear contradiction due to Lemma 3.2.4.

Proposition 13 and Lemma3.2.4 suggest that quadrilateralQ1 should be drawn as shown
in Figure 3.16, i.e., edge (v1

b , v1
c ) should be perpendicular to (v0, v2

a) whereas vertex v1
d should

be to the “left” of v0 such that edges (v1
c , v1

d) and (v1
a, v1

d) do not cross quadrilateral wv1
av0v2

a

and v0 is in the interior ofQ1. We proceed to investigate howQ2 is drawn.

Proposition 14. Vertex v2
c lies outside quadrilateral wv1

av0v2
a, where w is the intersection

of (v1
a, v1

b ) ∈Q1 and (v2
a, v2

b ) ∈Q2.
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 83

v1b

v2b v2a

v1a

w

v0

v1c

v1d

v1d v1c

v1c

v1d

Figure 3.15: Configuration used in proof of Lemma3.2.6 (Proposition 13): Potential placements of v1
d ,

assuming that v0 is in the interior of R1 and v1
c in the interior of wv1

av0v2
a.

Proof. Similarly to Proposition 13.

Proposition 15. Vertex v2
c lies in the interiorQ1.

Proof. Proposition 14 implies that vertex v2
c lies outside quadrilateralwv1

av0v2
a. If in addi-

tion v2
c lies outsideQ1, then edges (v0, v1

a) and (v1
d, v1

a) forma fan at v1
a crossed by (v2

b , v2
c ),

which is not permitted by RAC-Property 2 (see Figure 3.16).

From the above propositions it follows that vertex v2
c should lie outside quadrilateral

wv1
av0v2

a, but in the interior of Q1. In the following, we will prove that v2
d can neither lie in

the interior of Q1 nor to its exterior, leading thus to a contradiction our initial hypothesis
thatQ1 andQ2 intersect. Refer to Figure 3.16.

Proposition 16. Vertex v2
d lies in the interior ofQ1.

Proof. Assume to the contrary that v2
d lies outsideQ1. Then, it should reside within the

dark-gray shaded unbounded region of Figure 3.16, such that (v2
c , v2

d) is perpendicular
to (v1

a, v1
d). This implies that v0 cannot lie in the interior ofQ2, since edge (v2

d, v2
a) forms

a quadrilateral which does not enclose v0, which leads to a contradiction. Therefore, v2
d

should lie in the interior ofQ1.
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84 Chapter 3 The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard

v1b
v2b

v2a

v1a

w

v0

v1c

v1d

v1c

Q1

v2c

v2c
v2d

v2d

φ

Figure 3.16: Configuration used in proof of Lemma 3.2.6: Potential placements of v2
d , assuming that

v0 is in the interior of R1 and v2
c lies outside wv1

av0v2
a, but in the interior ofQ1.

By Proposition 16, edge (v2
a, v2

d) should perpendicularly cross an edge ofQ1, because v2
d

is inside it, whereas v2
a outside it. First, observe that (v2

a, v2
d) can be perpendicular to nei-

ther (v1
c , v1

d) nor (v1
a, v1

d). To see this assume, to the contrary, that (v2
a, v2

d) is perpendicular to
(v1

c , v1
d). Then, angle v̂1

b v1
c v1

d (denoted by ϕ in Figure 3.16) should be greater that π, which con-
tradicts the fact that v0 is in the interior ofQ1. Similarly, we can prove that (v2

a, v2
d) cannot be

perpendicular to (v1
a, v1

d). Hence, (v2
d, v2

a) should be perpendicular to either (v1
b , v1

c ) or (v1
a, v1

b ).
In the case where (v2

d, v2
a) crosses (v1

b , v1
c ), edges (v2

d, v2
a) and (v0, v2

a) form a fan anchored at
v and crossed by (v1

b , v1
c ), which by RAC-Property 2 is not permitted. Similarly, (v2

d, v2
a) can-

not be perpendicular to (v1
a, v1

b ). Therefore, v2
d cannot lie in the interior ofQ1, contradicting

Proposition 16.

Theorem 3.2.1. The straight-line RAC drawings of the ASA graph define exactly two combina-
torial embeddings.

Proof. So far, we havemanaged to prove that both quadrilateralsQ1 andQ2 are drawnplanar,
do not cross, and have central vertex v0 to their interiors. This suggests that either quadrilat-
eralQ1 is in the interior ofQ2, or quadrilateralQ2 is in the interior ofQ1. However, in both
cases vertex v0, which has to be connected to the four vertices of the “external” quadrilateral,
should inevitably perpendicularly cross the four edges of the “internal” quadrilateral. This
implies only two feasible combinatorial embeddings. The two combinatorial embeddings are
shown in Figure 3.1i and 3.1ii.
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3.2 A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding 85

Weextend the ASA graph by appropriately glueingmultiple instances of it, the one next to
the other. Figure 3.17i demonstrates how this operation is realized on two instances, say G

and G′, of the ASA graph, i.e., by identifying two “external” vertices, say v and v′, of G with two
“external” vertices of G′ (refer to the gray-shaded vertices of Figure 3.17i), and by employing
an additional edge (refer to the dashed drawn edge of Figure 3.17i), which connects an “in-
ternal” vertex, say u, of G with the corresponding “internal” vertex, say u′, of G′. Let G ⊕ G′

be the graph produced by the glueing operation on G and G′. Since the RAC drawings of G

and G′ de ine two combinatorial embeddings each, one would expect that the RAC drawings
of G⊕G′ would de ine four possible combinatorial embeddings.Wewill show that this is not
true and, more precisely, that there exists only a single combinatorial embedding.

Theorem 3.2.2. Let G and G′ be two instances of the ASA graph. Then, the straight-line RAC
drawings of G⊕G′ define a single RAC combinatorial embedding.

Proof. Obviously, in any RAC drawing of G ⊕ G′, both G and G′ should be drawn RAC. Say
that in a RAC drawing of G ⊕ G′, G is drawn such that vertices v and v′ (that are identified
during the glueing operation) are on the external face of Γ(G).³ Then, the common neighbor
of v and v′ in G′ that is not identified with v0 (i.e., u′) can be either in the interior of Γ(G) or
to its external face in the drawing of G⊕G′.

We first consider the casewhere vertexu′ is in the interior ofΓ(G) in thedrawingofG⊕G′

(see Figure 3.17ii). Vertex u′, which is incident to both v and v′, cannot reside to the “left” of
both edges (u, v) and (u, v′) (refer to the bold drawn edges of Figure 3.17ii), since this would
lead to a situation where three edges mutually cross and, subsequently, to a violation of RAC-
Property 1 (see the gray-shaded square vertex of Figure 3.17ii). Therefore, vertex u′ should
lie within the triangular face of G formed by vertices u, v and v′. Similarly, the same holds
for the central vertex of G′, which is also incident to vertices v and v′. By RAC-Property 3,
any common neighbor of vertices u′ and v should also lie within the same triangular face of
G, which progressively implies that the entire graph G′ should reside within this face, as in
Figure 3.17ii. Since vertices v and v′ are on the external face of Γ(G′) in the drawing of G⊕G′

and G′ should be drawn RAC, vertices α and β in Figure 3.17ii should be on the external face
of Γ(G′) as well (due to Theorem 3.2.1). However, in this case and since u′ is incident to v and
v′, edge (u, u′), which is employed during the glueing operation, crosses the interior of G′,
which is not permitted. This suggests that if vertex u′ is in the interior of Γ(G) in the drawing
of G⊕G′, then there is no feasible embedding.

If one assumes that u′ is on the external face of Γ(G) in the drawing of G⊕G′, then it can
be similarly proved that the entire graph G′ should be on this face, too. Hence, v and v′ are on

³The case where v and v′ are not on the external face of Γ(G) will be examined later.
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⇒

α

β
G G′

v

v′

u

v

v′
G⊕G′

u′u u′

(i)

α

β

The bold drawn edges
cannot be crossed

u
u′

v

v′

G⊕G′

u′

(ii)

v

v′

u

u′G′

e

(iii)

u

v

v′

u′

(iv)

Figure 3.17: (i) Glueing two instances of the ASA graph, (ii) The additional (dashed) edge does not
permit the second instance to be drawn in the interior of the first one. (iii) The vertices,
which are identified during the glueing operation (v and v′ in figure), should be on the
external face of each ASA graph. (iv) Each glueing operation may introduce a “turn” in
the corresponding RAC drawing.

the external face of Γ(G′), as well. From the discussion above, it follows that v and v′ are on
the external face of both Γ(G) and Γ(G′) in the drawing of G ⊕ G′, which implies a feasible
embedding (see Figure 3.17iv).

We now examine the case where v and v′ are not on the external face of Γ(G) in a RAC
drawing of G⊕G′, i.e., v and v′ are along the internal quadrilateral of G in the RAC drawing
of G ⊕ G′. This is illustrated in Figure 3.17iii. Let e be the edge of G, which perpendicularly
crosses edge (v, v′) and emanates from the external quadrilateral towards the central vertex
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3.3 The Straight-Line RAC Drawing Problem is NP-hard 87

of G (refer to the bold solid edge of Figure 3.17iii). Edge e will be involved in crossings with
G′. Let u′ be the common neighbor of v and v′ in G′. Then, e, (v, v′) and either (v, u′) or (u′, v′)
form three mutually crossing edges in the drawing of G ⊕ G′, which is not permitted due to
RAC-Property 1.

Therefore, the vertices that are identified during a glueing operation should always be
on the external face of each ASA graph and, subsequently, any drawing of G⊕G′ has unique
combinatorial embedding.

Note that, the RAC drawing of G ⊕ G′ may differ from the drawing of Figure 3.17i. In
the general case, each glueing operation may introduce a “turn” in the corresponding RAC
drawing, as in Figure 3.17iv. However, the combinatorial embedding is still the same.

3.3 The Straight-Line RAC Drawing Problem is NP-hard

In this section, we will reduce the well-known 3-SAT problem [GJ79] to the straight-line
RAC drawing problem. In a 3-SAT instance, we are given a formula ϕ in conjunctive normal
form with variables x1, x2, . . . , xn and clauses C1, C2, . . . , Cm, each with three literals. We
show how to construct a graph Gϕ that admits a straight-line RAC drawing Γ(Gϕ) if and only
if formula ϕ is satis iable. Figure 3.20 shows an example of a graph which is build by our re-
duction based on a particular input 3-SAT formula. Our proof follows the general approach
of Formann et al. [FHH+93] (used to prove that the angular resolution maximization prob-
lem isNP-hard) using different gadgets to encode the variables and the clauses of the given
formula.

3.3.1 Description of the Construction

Figure 3.18 illustrates the gadgets of our construction. Each gray-shaded square in these
drawings corresponds to anASAgraph.Adjacent gray squares correspond togluedASAgraphs
(refer, for example, to the topmost gray squares of Figure 3.18i). There also exist gray squares
that are not adjacent, but connected through edges. The legend in Figure 3.18 describes how
these connections are realized.

The gadget that encodes variable xi of formula ϕ is given in Figure 3.18i. It consists of a
combination of ASA graphs, and, “horizontal” and “vertical” edges, which form a tower, such
that the RAC drawings of each tower de ine a single combinatorial embedding. One side of
the tower accommodatesmultiple vertices that correspond to literal xi, whereas its opposite
side accommodates vertices that correspond to its negation xi (refer to vertices xi,1, . . . , xi,m

and xi,1, . . . , xi,m in Figure 3.18i). These vertices are called variable endpoints. Then, based
on whether on the inal drawing the negated vertices will appear to the “left” or to the “right”
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xi,1 xi,1

Corridor

xi,m xi,m

xi+1xi−1

xi+1xi−1

⇔

⇔

Legend

xk

xj

xl

(a) (b) (c)

Ci

xj,i

xl,i

xk,i

Figure 3.18: Gadgets of our construction: (i) Variable gadget, (ii) Dummy variable gadget, (iii) Clause
gadget
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side of the tower, we will assign a true or a false value to variable xi, respectively. Pairs of
consecutive endpoints xi,j and xi,j+1 are separated by a corridor (marked by a “tick” in Fig-
ure 3.18i), which allows perpendicular edges to pass through it (see the bottommost dashed
arrow of Figure 3.18i). Note that, no edge can pass through a “corridor” formed on a variable
endpoint (marked by a cross in Figure 3.18i), since there exist four non-parallel edges that
“block” any other edge passing through them (see the topmost dashed arrow of Figure 3.18i).
The corridors can have variable height. In the variable gadget of variable xi, there are also
two vertices (drawn as gray circles in Figure 3.18i), which have degree four. These vertices
serve as “connectors” among consecutive variable gadgets, i.e., these vertices should be con-
nected to their corresponding vertices on the variable gadgets of variables xi−1 and xi+1.
Note that, the connector vertices of the variable gadgets associated with variables x1 and xn

are connected to connectors of the variable gadgets that correspond to variables x2 and xn−1,
respectively, and to connectors of dummy variable gadgets.

Figure 3.18ii illustrates a dummy variable gadget, which (similarly to the variable gad-
get) consists of a combination of ASA graphs, and, “horizontal” and “vertical” edges, which
form a tower. The RAC drawings of this gadget also de ine a single combinatorial embedding.
A dummy variable gadget does not support vertices that correspond to literals. However, it
contains connector vertices (they are drawn as gray circles in Figure 3.18ii). In our construc-
tion, we use exactly two dummyvariable gadgets. The connector vertices of each dummyvari-
able gadget should be connected to their corresponding connector vertices on the variable
gadgets associated with variables x1 and xn, respectively.

The gadget that encodes the clauses of formula ϕ is illustrated in Figure 3.18iii and resem-
bles to a valve. LetCi = (xj∨xk∨xl)be a clause ofϕ. As illustrated in Figure 3.18iii, the gadget
which corresponds to clause Ci contains three vertices⁴, say xj , xk , and xl, such that: xj has
to be connected to xj,i, xk to xk,i and xl to xl,i by paths of length two. These vertices, referred
to as the clause endpoints, encode the literals of each clause. Obviously, if a clause contains a
negated literal, it should be connected to the negated endpoint of the corresponding variable
gadget. The clause endpoints are incident to a vertex “trapped” within two parallel edges (re-
fer to the bold drawn edges of Figure 3.18iii). Therefore, in a RAC drawing of Gϕ, only two of
them can perpendicularly cross these edges, one from top (top endpoint) and one from bot-
tom (bottom endpoint). The other one (right endpoint) should remain in the interior of the
two parallel edges. The one that will remain “trapped” on the inal drawing will correspond
to the true literal of this clause.

The gadgets, which correspond to variables and clauses of ϕ, are connected together by
the skeleton of graph Gϕ, which is depicted in Figure 3.19i. The skeleton consists of twomain

⁴With slight abuse of notation, the same term is used to denote variables of ϕ and vertices of Gϕ.
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parts, i.e., one “horizontal” and one “vertical”. The vertical part accommodates the clause gad-
gets (see Figure 3.19i). The horizontal part will be used in order to “plug” the variable gad-
gets. The long edges that perpendicularly cross (refer to the crossing edges slightly above the
horizontal part in Figure 3.19i), imply that the vertical part should be perpendicular to the
horizontal part. The horizontal part of the skeleton is separately illustrated in Figure 3.19ii.
Observe that it contains one set of horizontal lines, which in conjunction with the vertical
edges of the variable and clause gadgets do not allow it to bend.

Figure 3.20 shows how the variable gadgets are attached to the skeleton. More precisely,
this is accomplished by a single edge, which should perpendicularly cross the set of the hor-
izontal edges of the horizontal part. Therefore, each variable gadget is perpendicularly at-
tached to the skeleton, as in Figure 3.20. Note that, each variable gadget should be drawn
completely above these horizontal edges, since otherwise the connections among variable
endpoints and clause endpoints would not be feasible. The connector vertices of the dummy
variable gadgets, the variable gadgets and the vertical part of the construction, ensure that
the variable gadgets will be parallel to each other (i.e., they are not allowed to bend) and
parallel to the vertical part of the construction.

3.3.2 Properties of the Construction

We now proceed to investigate some properties of our construction. Any path of length
two that emanates froma top- or bottom-clause endpoint can reach a variable endpoint either
on the left or on the right side of its associated variable gadget. The irst edge of this path
should perpendicularly cross the vertical edges of the vertical part of the construction and
pass through some corridors⁵, whereas the second edge will be used to realize the “ inal”
connection with the variable gadget endpoint (see Figure 3.20).

The same doesn’t hold for the paths that emanate from a right-clause endpoint. These
paths can only reach variable endpoints on the right side of their associated variable gadgets.
More precisely, the irst edge of the 2-length path should cross one of the two parallel edges
(refer to the bold drawn edges of Figure 3.18c) that “trap” it, whereas the other one should
be used to reach (passing through variable corridors) its variable endpoint (see Figure 3.20).

Our construction ensures that up to translations, rotations and stretchings any RAC draw-
ing of Gϕ looks like the one of Figure 3.20.

3.3.3 Reduction from 3-SAT

Theorem 3.3.1. It is NP-hard to decide whether an input graph admits a straight-line RAC
drawing.

⁵In Figure 3.20, the corridors are the gray-shaded regions that reside at each variable gadget.
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C1

C2

Cm

Horizontal Part

Vertical Part

(a) (b)

Variable Gadgets

Figure 3.19: Illustration of the skeleton of the construction.
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C3 = x1 ∨ x2 ∨ x3

C2 = x1 ∨ x2 ∨ x3

C1 = x1 ∨ x2 ∨ x3

x1,1

x1,3

x1,1

x1,3

x2,1x2,1

x3,1 x3,1

x3,2 x3,2

x2,3x2,3

x3,3 x3,3

x1,2 x1,2

x2,2x2,2

Figure 3.20: The reduction from 3-SAT to the straight-line RAC drawing problem. The input formula
is ϕ = (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x3). The drawing corresponds to the
truth assignment x1=x3=true, x2=false.

92



3.3 The Straight-Line RAC Drawing Problem is NP-hard 93

Proof. It is clear that the construction can be completed in O(nm) time. Assume now that
there is a RAC drawing Γ(Gϕ) of Gϕ. If the negated vertices of the variable gadget that cor-
responds to xi, i = 1, 2, . . . , n, lie to the “left” side in Γ(Gϕ), then variable xi is set to true,
otherwise xi is set to false. We argue that this assignment satisfies ϕ. To realize this, observe
that there exist three paths that emanate from each clause gadget. The one that emanates
from the right endpoint of each clause gadget can never reach a false value. Therefore, each
clause of ϕ must contain at least one true literal, which implies that ϕ is satisfiable.

Conversely, suppose that there is a truth assignment that satisfies ϕ. We proceed to con-
struct a RAC drawing Γ(Gϕ) of Gϕ, as follows: In the case where, in the truth assignment,
variable xi, i = 1, 2, . . . , n is set to true, we place the negated vertices of the variable gadget
that corresponds to xi, to its left side in Γ(Gϕ), otherwise to its right side. Since each clause
of ϕ contains at least one true literal, we choose this as the right endpoint of its correspond-
ing clause gadget. As mentioned above, it is always feasible to be connected to its variable
gadgets by paths of length two. This completes our proof.
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4 Geometric RAC Simultaneous Drawings of
Graphs

In this chapter, we study the geometric RAC simultaneous drawing problem (or GRacSim
for short). Recall that according to theGRacSimproblem,weare given twoplanar graphs that
share a common vertex set, and our intention is to construct a straight-line drawing in which
each graph is drawn planar, there are no edge overlaps, and, crossings between edges of the
two graphs occur at right angles (refer to Section 2.4). We irst prove that two planar graphs
admitting a geometric simultaneous drawing may not admit a geometric RAC simultaneous
drawing.We further show that a cycle and amatching always admit a geometric RAC simulta-
neous drawing. We also study a closely related problem, referred to as geometric graph-dual
RAC simultaneous drawing problem (or GDual-GRacSim for short). We prove that it is al-
ways possible to construct such a drawing if the input graph is an outerplanar embedded
graph.

4.1 AWheel and a Matching: A Negative Result

In this section, we show that there exists a pair of planar graphs that admits a geometric
simultaneous drawing, their union meets the RAC size constraint and they do not admit a
GRacSim drawing (i.e, the class of graphs that admit GRacSim drawings is a subset of the
class of graphs for which a simultaneous drawing is possible). We achieve this by showing
that there exists a wheel and amatching which do not admit a GRacSim drawing¹. Cabello et
al. [CvKL+11] have shown that a geometric simultaneous drawing of a wheel and amatching
always exists.

Theorem 4.1.1. There exists a wheel and amatching which do not admit a GRacSim drawing.

Proof. We denote the wheel by W and the matching byM. Let the common vertex set of
W andM be V = {v0, v1, . . . , vn+1}, where n ≥ 6. We further assume that n = 6k, for
some k ∈ Z. If v0 is the center of W and v1 → . . . → vn+1 → v1 is the rim of W , then
E(W) = {(vi, vi+1); i = 1, . . . , n} ∪ {(vn+1, v1)} ∪ {(v0, vi); i = 1, . . . , n + 1}. MatchingM

¹A wheel and a matching on a vertex set of size n contribute 5n/2 − 2 edges, which meets the RAC size con-
straint.
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96 Chapter 4 Geometric RAC Simultaneous Drawings of Graphs

contributes n/2 + 1 edges; one edge ofM connects v0 with vn+1. The 6k vertices on the rim
(excluding vertex v6k+1) are split into k groups, with group i, 1 ≤ i ≤ k, consisting of vertices
v6i, . . . , v6i+5. Then, in each group i, vertex v6i+j is matched with v6i+j+3, j = 0, 1, 2. More
formally, E(M) = {(v6i−j−3, v6i−j); i = 1, . . . , n/6, j = 0, 1, 2} ∪ {(v0, vn+1)}.

v1 vn+1

v2 v3 v4 v5 v6

v0

(i) The outerface of W is bounded by a 3-cycle

v0v1 v5

v4v2

v3

v6vn+1

(ii) The outerface of W is bounded by its rim

Figure 4.1: In both figures, the center ofW is marked by a box, the spokes ofW are drawn as dashed
line-segments, the rim ofW is drawn in bold, while matchingM is drawn in gray. The
examples correspond to the case where k = 1, i.e., wheel of rim-size seven. Wheels of
rim-size 6k + 1, k > 1 can be obtained by subdividing the dotted drawn edges and appro-
priately inserting wheel and matching edges.

In any planar drawing ofW , the outerface is bounded either by a 3-cycle formed by v0

and two consecutive vertices of the rim of W (see Figure 4.1i where we assume, without
loss of generality, that (v1, vn+1) is an edge of the boundary) or by the rim ofW itself (see
Figure 4.1ii). Now observe that in both cases each edge ofM (except for edge (v0, vn+1))
connects two vertices that belong to two triangles ofW incident at v0 and are not consecutive
around v0, in the planar drawing ofW . Hence, by RAC-Property 2, it follows that the edges of
M cannot cross the spokes ofW . This implies that the edges ofM and the edges ofW cannot
cross with each other, except for edge (v0, vn+1) that belongs to bothM and W . However,
under this assumption,M cannot be drawn planar.

4.2 A Cycle and a Matching: A Positive Result

In this section,we irst prove that a path and amatching always admit aGRacSimdrawing
and then, we show that a cycle and a matching always admit a GRacSim drawing, as well.
Note that, the union of a path and a matching is not necessarily a planar graph. Cabello et al.
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4.2 A Cycle and a Matching: A Positive Result 97

[CvKL+11] provide an example of a path and a matching, which form a subdivision of K3,3.
We denote the path by P and the matching byM. Let v1 → v2 → . . . → vn be the edges of
P (see Figure 4.2). In order to keep the description of our algorithm simple, we will initially
assume thatP andM do not share edges, i.e., E(P)∩E(M) = ∅. SinceP andM are de ined
on the same vertex set, n should be even and |E(M)| = n/2 (i.e.,M is a perfect matching).
Later on this section, we will describe how to cope with the cases where E(P) ∩ E(M) ̸= ∅
orM is not a perfect matching.

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14

Figure 4.2: An example of a path P and a matchingM. The path appears at the bottom of the figure.
The edges ofM are drawn bold, with two bends each. The edges of path P form two
matchings, i.e., Podd and P − Podd. The edges of Podd are drawn solid, while the edges of
P − Podd dotted.

The basic idea of our algorithm is to identify in the graph induced by the union of P and
M a set of cycles C1, C2, . . . , Ck , k ≤ n/4, such that: (i) |E(C1)|+ |E(C2)|+ . . . + |E(Ck)| = n,
(ii)M ⊆ C1 ∪ C2 ∪ . . . ∪ Ck , and, (iii) the edges of cycle Ci, i = 1, 2, . . . , k alternate between
edges ofP andM. Note that, properties (i) and (ii) imply that the cycle collectionwill contain
half ofP ’s edges (in particular ⌈|E(P )|/2⌉ edges) and all ofM’s edges. In our drawing, these
edgeswill not crosswith each other. The remaining edges ofP will introduce only right angle
crossings with the edges ofM.

Let Podd be a subgraph of P which contains each second edge of P , starting from its irst
edge, i.e., E(Podd) = {(vi, vi+1); 1 ≤ i < n, i is odd}. In Figure 4.2, the edges of Podd are
drawn solid. Clearly, Podd is a matching. Since we have assumed that n is even, Podd contains
exactly n/2 edges. Hence, |E(Podd)| = |E(M)|. In addition, Podd covers all vertices ofP , and,
E(Podd)∩E(M) = ∅. The latter equation trivially follows from our initial hypothesis, which
states that E(P) ∩ E(M) = ∅. We conclude that Podd ∪M is a 2-regular graph. Thus, each
connected component of Podd ∪M corresponds to a cycle of even length, which alternates
between edges of Podd andM. This is the cycle collection mentioned above (see Figure 4.3).

Initially, we ix the x-coordinate of each vertex² of P by setting x(vi) = i, 1 ≤ i ≤ n.
This ensures that P is x-monotone and hence planar. Later on, we will slightly change the

²Note that, the algorithm can be adjusted so that the x and y coordinates of each vertex are computed at the
same time (without affecting neither the correctness of the algorithm nor its running time). We have chosen to
compute them separately in order to simplify the presentation.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

6

5

v1

v2

v3

v4

v5

v6
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v11

v12
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v14

12 13 14

C2

C1
v7

Figure 4.3: Podd ∪M (of Figure 4.2) consists of cycles C1 and C2. The edges of Podd are drawn solid,
while the edges ofM are drawn bold.

x-coordinate of some vertices of P without affecting P ’s monotonicity. The y-coordinate of
each vertex of P is established by considering the cycles of Podd ∪M.

We draw each of these cycles in turn. More precisely, assume that zero or more cycles
have been completely drawn and let C be the cycle in the cycle collection which contains the
leftmost vertex, say vi, ofP that has not been drawn yet (initially, vi is identi ied by v1). Then,
vertex vi should be an odd-indexed vertex and thus (vi, vi+1) belongs to C. Orient cycle C so
that vertex vi is the irst vertex of cycle C and vi+1 is the last (see Figure 4.3). Based on this
orientation, we will draw the edges of C in a snake-like fashion, starting from vertex vi and
reaching vertex vi+1 last. The irst edge to be drawn is incident to vertex vi and belongs toM.
We draw it as a horizontal line-segment at the bottommost available layer in the produced
drawing (initially, L1 : y = 1). Since cycle C alternates between edges ofPodd andM, the next
edge to be drawn belongs to Podd followed by an edge ofM. If we can draw both of them in
the current layerwithout introducing edge overlaps, we do so. Otherwise, we employ an addi-
tional layer, i.e., the edge ofPodd is drawn oblique starting from the current layer towards the
next one and the edge ofM is drawn horizontally at the new layer. We continue in the same
manner, until edge (vi, vi+1) is reached in the traversal of cycle C. This edge connects two
consecutive vertices of P that are the leftmost in the drawing of C. Therefore, edge (vi, vi+1)
can be added in the drawing of C without introducing any crossings. Thus, cycle C is drawn
planar.

So far, we have drawn all edges ofM and half of the edges of P (i.e., Podd) and we have
obtained a planar drawing in which all edges ofM are drawn as horizontal, non-overlapping
line segments. In the worst case, this drawing occupies n/2 layers.

We proceed to incorporate the remaining edges of P , i.e., the ones that belong to P −

98



4.2 A Cycle and a Matching: A Positive Result 99
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(i) A drawing obtained by incorporating the edges of P −Podd into the drawing
of Figure 4.3.
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(ii) A drawing obtained by moving the even-indexed vertices of P in the draw-
ing of Figure 4.4i one unit to the right.
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(iii) A compact GRacSim drawing.

Figure 4.4: In the drawings the edges ofPodd are drawn solid, while the edges ofP−Podd dotted. The
edges ofM are drawn bold.
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Podd, into the drawing (refer to the dotted drawn edges of Figure 4.4i). Since x(vi) = i,
i = 1, 2, . . . , n, the edges of P do not cross with each other and therefore, P is drawn planar.
In contrast, an edge of P − Podd may cross multiple edges ofM, and, these crossings do not
form right angles (see Figure 4.4i). In order to ix these crossings,wemove each even-indexed
vertex ofP one unit to the right (keeping its y-coordinate unchanged), except for the last ver-
tex of P . Then, the endpoints of the edges of P − Podd have exactly the same x-coordinate
and cross at right angles the edges ofM, which are drawn as horizontal line-segments. The
path remains x-monotone (but not strictly anymore) and hence, planar. In addition, it is not
possible to introduce vertex overlaps, since in the produced drawing each edge ofM has at
least two units length (recall that E(P)∩E(M) = ∅). Since the vertices of the drawing do not
occupy even x-coordinates, the width of the drawing can be reduced from n to n/2 + 1 (see
Figure 4.4ii). We can further reduce the width of the produced drawing by merging consec-
utive columns that do not interfere in y-direction into a common column (see Figure 4.4iii).
However, this post-processing does not result into a drawing of asymptotically smaller area.
This completes the description of our algorithm for the case where E(P) ∩ E(M) = ∅.

Theorem 4.2.1. A path P and a perfect matchingM on the same vertex set and such that
E(P) ∩ E(M) = ∅ always admit a GRacSim drawing on an (n/2 + 1) × n/2 integer grid,
where n is the size of the vertex set. Moreover, the drawing can be computed in linear time.

Proof. Finding the cycles of Podd ∪M can be done in O(n) time, where n is the number of
vertices of P ; we identify the leftmost vertex of each cycle and then we traverse it. Having
computed the cycle collection of Podd ∪M, the coordinates of the vertices are computed in
O(n) total time by a traversal of the cycle.

For the case where P andM share edges (i.e., E(P) ∩ E(M) ̸= ∅), our intention is to
construct a drawing on an n × n/2 integer grid by extending the algorithm that supports
Theorem 4.2.1. To achieve this, we utilize the fact that the resulting drawings for the case
where E(P) ∩ E(M) = ∅ are stretchable in the following sense: If we draw any vertical
non-grid line that crosses part of the drawing (refer to the dashed drawn line of Figure 4.4ii),
thenwe can shift to the left (right, resp.) the drawing that is to the left (right, resp.) of this line
without affecting either the planarity ofP andM or the angles inwhichP andM cross (since
crossings always appear at grid points; horizontal stretching). Similarly, one can vertically
stretch the drawing by employing a horizontal non-grid line.

We initially assume that the irst and the last edge of P do not appear inM³, i.e., edges
that are in both P andM are interior edges of P . Let Vcom(P) (Vdis(P), resp.) be the set of

³Later on this section, we will describe how to cope with the degenerated cases where either the first or the
last edge of P appear in M.
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u vw1 w2 w2k−1 w2k

(i) Input instance (P, M) in which E(P) ∩ E(M) ̸= ∅

u v
(ii) Transforming instance (P, M) to (P ′, M′)

Figure 4.5: In the drawings the edges of P are drawn plain, while the edges ofM are drawn bold.
Vertices of Vdis(P) (Vcom(P), resp.) are drawn as squares (circles, resp.)

vertices ofP which are (are not, resp.) incident to an edge that belongs to bothP andM (see
Figure 4.5). More formally, Vcom(P) = {u ∈ V (P) : ∃u ∈ V (P) s.t. (u, v) ∈ E(P) ∩ E(M)}
andVdis(P) = V (P)−Vcom(P). Sincewehave assumed that neither the irst nor the last edge
of P appear inM, Vcom(P) ⊂ V (P). Similarly, we de ine Vcom(M) and Vdis(M). Obviously,
Vcom(P) = Vcom(M). Since P andM are de ined on the same vertex set, it follows that
Vdis(P) = Vdis(M).

If there exist edges that belong to bothP andM, wemomentarily remove them fromboth
P andM as follows: If u → w1 → . . . → w2k → v is a sub-path of vertices of P such that
u, v ∈ Vdis(P) and wi ∈ Vcom(P), i = 1, 2, . . . , 2k (see Figure 4.5i), we replace it by a single
edge (u, v) of P (see Figure 4.5ii). This will result into a new path P ′ of n′ vertices and a new
matchingM′ with the following properties:

i) V (P ′) = Vdis(P)

ii) V (M′) = Vdis(M)

iii) E(P ′) ∩ E(M′) = ∅

iv) n′ is even

v) |E(M′)| = n′/2

Hence,P ′ andM′ can be drawn simultaneously due to Theorem 4.2.1. The width (height,
resp.) of the produced drawing equals to |Vdis(P)|/2 + 1 (|Vdis(M)|/2, resp.) In order to in-
corporate the removed vertices and edges in the produced drawing, we utilize the fact that
the resulting drawing is stretchable.
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Let u → w1 → . . . → w2k → v be a sub-path of degree-2 vertices of P which was
contracted into a single edge (u, v) ∈ E(P ′), when transforming instance (P,M) to (P ′,M′).
We distinguish the following cases:

- Edge (u, v) is drawn as a horizontal line segment in the drawing of (P ′,M′): This case
is illustrated in Figure 4.6i, in which we have assumed that in the drawing of P ′ and
M′ it holds that x(u) < x(v). In this case, we apply a horizontal stretching in order to
allocate 2k units of length directly next to u. Then, vertices w1, w2, . . . , w2k are drawn
at consecutive x-coordinates along the line y = y(u) starting from x = x(u) + 1 (i.e.,
x(wi) = x(u) + i + 1, i = 1, 2, . . . , 2k).

- Edge (u, v) is drawn as a sloped (neither vertical nor horizontal) line segment in the
drawing of (P ′,M′): This case is illustrated in Figure 4.6ii, in which we have assumed
that in the drawing of P ′ andM′ it holds that x(u) < x(v) and y(u) < y(v). In this
case, we irst apply a vertical stretching in order to allocate one unit of length directly
above u followed by a horizontal stretching, in order to allocate 2k units of length di-
rectly next to u. In the resulting drawing, vertices w1, w2, . . . , w2k are drawn at con-
secutive x-coordinates along the line y = y(u) + 1 starting from x = x(u) + 1 (i.e.,
x(wi) = x(u) + i + 1, i = 1, 2, . . . , 2k).

- Edge (u, v) is drawn as a vertical line segment in the drawing of (P ′,M′): This case is
illustrated in Figure 4.6i and is quite similar to the previous one. Again, without loss of
generality, we have assume that in the drawing of P ′ andM′ it holds that y(u) < y(v).
In this case, we irst apply a vertical stretching in order to allocate one unit of length
directly above u. Then, we apply a transformation similar to a horizontal stretching,
in order to allocate 2k units of length between u and v (see Figure 4.6iii). More for-
mally, in order to achieve the transformation illustrated in Figure 4.6iii, we use a verti-
cal line segment that coincides with edge (u, v), and, we shift the top endpoint of edge
(u, v), while keeping its bottom endpoint in place. In the resulting drawing, vertices
w1, w2, . . . , w2k are drawn at consecutive x-coordinates along the line y = y(u) + 1
starting from x = x(u) (i.e., x(wi) = x(u) + i, i = 1, 2, . . . , 2k).

From the above, it follows that when we reinsert the 2k vertices of a contracted sub-path
of degree-2 vertices ofP the width of the drawing gets larger by 2k units of length. So in total,
the width of the drawing is at most n. On the other hand, all matching edges are drawn as
horizontal line segments. In worst case, no two matching edges share the same horizontal
grid line. So in total, the height of the drawing is at most n/2.

Recall that in order to cope with the case where P andM share edges, we had initially
assumed that neither the irst nor the last edge of P appear inM. The reason for this as-
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w1 w2k−1 w2k
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(i) Edge (u, v) is drawn as a horizontal line segment in the drawing of (P ′, M′)

w2

2k
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w1 w2k−1 w2k

u
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1

(ii) Edge (u, v) is drawn as a sloped line segment in the drawing of (P ′, M′)

w2

2k

v

w1 w2k−1 w2k

u

v

u
1

(iii) Edge (u, v) is drawn as a vertical line segment in the drawing of (P ′, M′)

Figure 4.6: Different cases that occur when reinserting a contracted sub-path u → w1 → . . . →
w2k → v of degree-2 vertices of P . In the drawings the edges of the path are drawn plain,
while the edges of the matching are drawn bold.

sumption is that the transformations that we have described so far (see Figure 4.6) require
sub-paths that start from a vertex of Vdis(P) and (through an even number of vertices of
Vcom(P)) end to another vertex of Vdis(P) again. If, for example, the irst vertex of P belongs
to Vcom(P) (i.e., the irst edge ofP appears inM), then there might exist a whole sub-path of
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104 Chapter 4 Geometric RAC Simultaneous Drawings of Graphs

vertices of Vcom(P) at the beginning of P⁴. However, such a sub-path is not supported by the
transformations that we have described so far, since it does not start from a vertex of Vdis(P).

If there exists a sub-path of vertices of Vcom(P) at the beginning or at the end of P , we
momentarily remove it from P ∪M and draw it in a snake-like fashion as illustrated in Fig-
ure 4.7. The remaining part ofP ∪M is either the empty graph or a graph with the property
that neither the irst nor the last edge of the path appear in thematching, which can be drawn
with the developed algorithm. In the former case, the resulting drawing is a snake-like draw-
ing of P andM. In the latter case, we simply plug the snake-like drawings of the removed
parts to the irst and last vertices of the drawing of the remaining part of P ∪M, which are
drawn leftmost and rightmost, respectively. The height of the resulting drawing gets larger by
at most two units of length, while its width is at most the number of vertices of the path. This
ensures that the total area of the drawing is not affected. The following theorem summarizes
our result.

Figure 4.7: Snake-like drawings in the case where thematching pairs each second tuple of vertices of
the path.

Theorem 4.2.2. A path P and a perfect matchingM on the same vertex set always admit a
GRacSim drawing on an n × n/2 integer grid, where n is the size of the vertex set. Moreover,
the drawing can be computed in linear time.

We extend the algorithm that produces a GRacSim drawing of a path and a matching to
also cover the case of a cycle C and a matchingM. Obviously, if we remove an edge from the
input cycle (preferably one that belongs to E(C) − E(M)), the remaining graph is a path P
(see Figure 4.8). Then, we apply the developed algorithm and obtain a GRacSim drawing of
P andM.

Wedescribe indetail the casewhereE(P)∩E(M) = ∅. The casewhereE(P)∩E(M) ̸= ∅
is treated similarly. By Theorem 4.2.1, the drawing its in a (n/2 + 1)× n/2 integer grid. Ad-
ditionally, the irst vertex of P is drawn at the bottommost layer (hence its incident edge in

⁴In worst case, all vertices of P belong to Vcom(P), i.e., M matches each second pair of vertices of P .
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M is not crossed), and the last vertex of P is drawn rightmost. With these two properties,
we can add the removed edge between the irst and the last vertex of P without introducing
new crossings. To achieve this, we move the irst vertex of P at most n/2 + 2 units down-
wards (keeping its x-coordinate unchanged) and the last vertex of P at most n/2 + 1 units
rightwards (keeping its y-coordinate unchanged). Then, the insertion in the drawing of the
edge that closes the cycle does not introduce any crossings, as desired. The following theorem
summarizes our result.

v1

v12

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v10

v11

Figure 4.8: A GRacSim drawing of a cycle and a matching.

Theorem 4.2.3. A cycle C and a perfect matchingM on the same vertex set and such that
E(C) ∩ E(M) = ∅ always admit a GRacSim drawing on an (n + 2) × (n + 2) integer grid,
where n is the size of the vertex set. Moreover, the drawing can be computed in linear time.

As already stated, the case where E(P) ∩ E(M) ̸= ∅ is treated similarly. Since by The-
orem 4.2.2 we have to reinsert the deleted edge in a drawing of size n × n/2, the resulting
drawing will be of size 3n/2× 3n/2. Hence, we can state the following theorem.

Theorem 4.2.4. A cycle C and a perfect matchingM on the same vertex set always admit a
GRacSim drawing onan 3n/2×3n/2 integer grid,wheren is the size of the vertex set.Moreover,
the drawing can be computed in linear time.

4.2.1 Algorithm Extensions

According to the formal de inition of the GRacSim drawing problem, the input graphs
share the same vertex set. This immediately implies thatM is a perfect matching and n is
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even. However, our algorithm can be adjusted to support the case where the input graphs are
not necessarily on the same vertex set.

Consider the case where the input consists of a path P and a matchingM, which have to
be drawn simultaneously and assume without loss of generality that the union of P andM
is a connected graph⁵. Let V be the union of V (P) and V (M) and denote by n the size of V .
Without loss of generality, we assume that n is even⁶. In a irst step, we augment P so that it
spans all vertices of V . Let Paug be the resulting path. Since n is even, we can augmentM so
that it spans all vertices of V , as well. Denote byMaug the augmented matching. Obviously,
Paug andMaug are de ined on the same vertex set, which is of even size, andMaug is a perfect
matching. Hence, Paug andMaug can be drawn simultaneously by the algorithm supporting
Theorem 4.2.2. In order to obtain a GRacSim of P andM, it is enough to remove from the
GRacSim drawing of Paug andMaug the extra edges that were used in order to augment P
andM to Paug andMaug , respectively. The following theorem summarizes our result.

Theorem 4.2.5. A pathP and amatchingM always admit aGRacSim drawing on an n×n/2
integer grid, where n is the size of the union of V (P) and V (M). Moreover, the drawing can be
computed in linear time.

In the casewhere the input consists of a cycle C and amatchingM, we follow a similar but
slightly different approach, since C cannot be further augmented. Again, we assume without
loss of generality that the union of C andM is a connected graph. We proceed as follows.
We monetarily remove the vertices that belong exclusively toM (i.e., their incident edges
belong exclusively toM) and their incident edges inM. Then, we proceed to augmentM,
so that it spans all vertices of C (and obtain a new matchingMaug , as previously). Observe
that this is feasible, only when |V (C)| is even. If |V (C)| is odd, then unavoidably there exists a
vertex of C which is not covered byMaug . Say without loss of generality that this is the case.
In order to conform with the assumptions of the algorithm supporting Theorem 4.2.4, we
momentarily remove this particular vertex from C, by connecting its two incident vertices in
C by an edge. The resulting cycle, say Cdec, andMaug can be drawn simultaneously by means
of the algorithm supporting Theorem 4.2.4, since they are de ined on the same vertex set and
Maug is a perfect matching.

In order to obtain a GRacSim of C andM, we irst remove from the GRacSim drawing of
Cdec andMaug the extra edges that were used in order to augmentM toMaug . Then, we pro-
ceed to incorporate into the resulting drawing the vertex of C that was previously removed,
when transforming the odd-length cycle C to the even-length cycle Cdec. To achieve this, a
horizontal stretching similar to the ones described in the proof of Theorem 4.2.2 is enough.

⁵If this is not the case, our algorithm treats each connected component separately.
⁶If n is odd, we add an isolated vertex in V . Hence, its size become even.
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However, since both thewidth and the height of the drawingmight become larger by one unit
of length, special attention should be paid at the bottommost drawn edge of the cycle (i.e.,
the one which is drawn neither as a horizontal nor as a vertical line segment; see Figure 4.8).
More precisely, potential crossings posed by this particular edge can be resolved by shifting
the bottommost (rightmost, resp.) vertex of the drawing one unit downwards (rightwards,
resp.).

Now it remains to explain how to incorporate into the resulting drawing the vertices that
belong exclusively toM and their corresponding edges of the matching (which we had re-
moved at the begging of this procedure). Since we have assumed that the union of C andM
is a connected graph, each of these vertices should be incident to a vertex of C (through an
edge ofM). Let v ∈ V (C) be such a vertex of C. Obviously, in the drawing constructed so
far v is not incident to a matching edge, which implies that either its left or right “port” is
free. Hence, we can incorporate its incident matching edge into the drawing constructed so
far, as a horizontal line segment of unit length incident to v’s free port, through a horizontal
stretching directly next to v’s free port. Again, potential crossings posed by the presence of
the bottommost drawn edge of the cycle can be resolved by shifting the bottommost (right-
most, resp.) vertex of the drawing one unit downwards (rightwards, resp.), each time a new
vertex among those belonging exclusive toM is incorporated. Note that, this does not affect
the total area occupied by the drawing, which is still 3n/2 × 3n/2, where n is the size of the
union of V (C) and V (M). The following theorem summarizes our result.

Theorem 4.2.6. A cycle C and amatchingM always admit aGRacSim drawing on an 3n/2×
3n/2 integer grid, where n is the size of the union of V (C) and V (M). Moreover, the drawing
can be computed in linear time.

From the above, it follows that we can identify a class of RAC graphs.

Corollary 4.2.1. Let G be a simple connected graph that can be decomposed into a matching
and either a path or a cycle. Then, G is a RAC graph.

4.3 A Planar Graph and its Dual: An Interesting Variation

In this section, we examine the GDual-GRacSim drawing problem. This problem can be
considered as a variation of the GRacSim drawing problem, where the irst graph (i.e., the
planar graph) determines the second one (i.e., the dual) and places restrictions on its layout.
Recall that according to the GDual-GRacSim drawing problem,we are given a planar embed-
ded graph G and the main task is to determine a geometric drawing of G and its weak dual
G∗ such that: (i) G and G∗ are drawn planar, (ii) each vertex of the dual is drawn inside its
corresponding face of G and, (iii) the primal-dual edge crossings form right angles.
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108 Chapter 4 Geometric RAC Simultaneous Drawings of Graphs

As already stated in Section 2.4.2, Brightwell and Scheinermann [BS93] proved that the
GDual-GRacSim problemalways admits a solution if the input graph is a triconnected planar
graph. For the general case of planar graphs, we demonstrate by an example that it is not
always possible to compute such a drawing, and thus, we concentrate our study in the case
of outerplanar graphs.

Initially, we consider the case where the planar drawing Γ(G) of graph G is speci ied as
part of the input and it is required that it remains unchanged in the output. We demonstrate
by an example that it is not always feasible to incorporate G∗ into drawing Γ(G) and obtain a
GDual-GRacSim drawing of G and G∗. The example is illustrated in Figure 4.9. In the follow-
ing, we prove that if the input graph is a planar embedded graph, then the GDual-GRacSim
drawing problem does not always admit a solution, as well.

Figure 4.9: The input planar drawing of the primal graph G is sketched with black colored vertices
and bold edges and should remain unchanged in the output. The vertices of the dual G∗

are colored gray. Then, the dual’s dashed drawn edge will inevitably introduce a non right
angle crossing.

Theorem 4.3.1. There exists a planar graph G with the following property: For none of the
planar embeddings of G a GDual-GRacSim drawing of G and its weak dual G∗ is possible.

Proof. The graph G used to establish the theorem is depicted in Figure 4.10, where the ver-
tices drawn as boxes belong to the dual graph G∗. Observe that if we replace the two sub-
graphs drawn with dashed edges by two edges, the resulting graph is a triconnected planar
graph, which has unique planar drawing up to the choice of the outerface, translations, ro-
tations and stretchings. This implies that in any planar drawing of G, either u1w1v1x1 or
u2w2v2x2 is an internal face.Without loss of generality, we consider the casewhere u1w1v1x1

is an internal face. Now, observe that the dual graph should have two vertices within each of
the gray-colored faces of Figure 4.10 (refer to the vertices which are drawn as boxes). Each of
these two vertices is incident to two vertices of the dual that lie within the triangular faces of
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the dashed drawn subgraph of G, incident to the two gray-colored faces. Observe that in any
RAC drawing of G and G∗ both quadrilaterals u1w1v1u′

1 and u1x1v1v′
1 must be convex, which

is impossible.

v1 v2

x2x1w1 w2

u1 u2

u′1 v′1

G

u′2 v′2

Figure 4.10: An example of a planar graph G, for which the GDual-GRacSim does not admit a solu-
tion. The problematic faces are drawn in gray.

Corollary 4.3.1. There exists an infinite class of planar graphs F with the following property:
For any graph G ∈ F and any planar embedding E(G) of G, a GDual-GRacSim drawing of G

and its weak dual G∗ is not possible.

We now proceed to study the GDual-GRacSim drawing problem in the case where the
input graph is outerplanar. Notice that an outerplanar graph is not necessarily triconnected
(i.e., by deleting any pair of vertices on the same interior face and non-consecutive on the out-
erface, the graph is disconnected). On the other hand, one can augment an outerplanar graph
to a triconnectedplanar (but not necessarily outerplanar) graph, by introducing an additional
vertex incident to all vertices of the outerplanar graph. This easily implies that an outerpla-
nar embedded graph and its dual always admit a GDual-GRacSim drawing, due Brightwell
and Scheinermann [BS93]. However, their constructive approach simply proves that such a
drawing exists and cannot be utilized to construct the corresponding drawing, since the com-
putation involves sequences that do not necessarily converge after a inite number steps.

Theorem 4.3.2. Given an outerplane embedding of an outerplanar graph G, it is always possi-
ble to determine a GDual-GRacSim drawing of G and its weak dual G∗.

Proof. We employ a recursive geometric construction which computes a GDual-GRacSim
drawing of G and its dual G∗. Consider an arbitrary edge (u, v) of the outerplanar graph that
does not belong to its external face and let f and g be the faces to its left and the right side,
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respectively, as we move along (u, v) from vertex u to vertex v. Then, (f, g) is an edge of the
dual graph G∗. Since the dual of an outerplanar graph is a tree, the removal of edge (f, g)
results in two trees Tf and Tg that can be considered to be rooted at vertices f and g of G∗,
respectively. For the recursive step of our drawing algorithm, we assume that we have al-
ready produced a GDual-GRacSim drawing for Tf and its corresponding subgraph of G that
satisfies the following invariant properties:

I-P1: Edge (u, v) is drawn on the external face of the GDual-GSimRAC drawing of Tf . Let u and
v be drawn at points pu and pv , respectively. Denote by ℓu,v the line defined by pu and
pv .

I-P2: Let the face-vertex f be drawn at point pf . The perpendicular from point pf to line ℓu,v

intersects the line segment pupv . Let p be the point of intersection.

I-P3: There exists two parallel semi-lines ℓu and ℓv passing from pu and pv , respectively, that
define a semi-strip to the right of segment pupv that does not intersect the drawing con-
structed so far. Denote this empty semi-strip by Ru,v .

We proceed to describe how to recursively produce a drawing for tree Tg and its corre-
sponding subgraph of G so that the overall drawing is a GDual-GRacSim drawing for G and
its dual. Refer to Figure 4.11. Let pg be a point in semi-strip Ru,v that also belongs to the
perpendicular line to line-segment pupv that passes from point p. Thus, the segment corre-
sponding to the edge (f, g) of the dual crosses at right angle the segment corresponding to
the edge (u, v) of G, as required. If g is a leaf (i.e., all edges of g except (u, v) are edges of the
external face), we can draw the remaining edges of face g as a polyline of appropriate number
of points that goes around pg and connects pu and pv .

Consider now the more interesting case where g is not a leaf in the dual tree of G. In
this case, we draw two circles, say Cg and C′

g , centered at pg such that both lie entirely within
the semi-strip Ru,v and do not touch neither line ℓu nor line ℓv . Assume that circle C′

g is the
external of the two circles. From point pu draw the tangent to circle Cg and let a be the point
where it touches Cg and a′ be the point to the right of a where the tangent intersects circle C′

g

(see Figure 4.11). Similarly, we define points b and b′ based on the tangent from point pv to
circle Cg .

Let k ≥ 4 be the number of vertices defining face g. The case where k = 3 will be exam-
ined later. Draw k − 4 points on the (a′, b′) arc, which is furthest from segment pupv . These
points, say {pi | 1 ≤ i ≤ k − 4}, together with points pu, pv , a′ and b′ form face g. Observe
that from point pg , we can draw perpendicular lines towards each edge of the face. Indeed,
line segments pga and pgb are perpendicular to pua′ and pvb′, respectively. In addition, the
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`u,v
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Figure 4.11: The recursion step of our algorithm.

remaining edges of the face are chords of circle C′
g and thus, we can always draw perpendic-

ular lines to their midpoints from the center pg of the circle. Now, from each of the newly
inserted points of face g draw a semi-line that is parallel to semi-line ℓu and lies entirely in
the semi-strip Ru,v . We observe all invariant properties stated above hold for each child of
face g in the subtree Tg of the dual of G. Thus, our algorithm can be applied recursively. The
case where the number k of vertices defining face g is equal to 3 is treated as follows. We use
the intersection of the two tangents, say p′, as the third point of the triangular face. We have
to be careful so that p′ lies inside the semi-strip. However, we can always select a point pg

close to segment pupv and an appropriately small radius for circle Cg , so that p′ is inside Ru,v .
Now that we have described the recursive step of the algorithm, it remains to define how

the recursion begins (see Figure 4.12). We start from any face of G that is a leaf at its dual
tree, say face l. We draw the face as regular polygon, with face-vertex l mapped at its center,
say pl. Let e = (u, v) be the only edge of the face that is internal to the outerplane embedding
of G. Without loss of generality, assume that e is drawn vertically. Then, draw the horizontal
semi-lines ℓu and ℓv from the endpoints of e in order to define the semi-strip Ru,v . From this
point on, the algorithm can recursively draw the remaining faces of G and and its dual G∗.

Note that, the produced GDual-GRacSim drawing of G and its dual proves that produc-
ing such drawings is possible. The drawing is not particularly appealing since the height of
the strips quickly becomes very small. However, it is a starting point towards algorithms that
produce better layouts. Also note that, the algorithm performs a linear number of “point com-
putations” since for each face-vertex of the dual tree the performed computations are pro-
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pl

u

v

`u

`v

Ru,v
e

Figure 4.12: The initial step of our algorithm.

portional to the degree of the face-vertex. However, the coordinates of some points may be
non-rational numbers.
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5 Maximizing the Total Resolution of Graphs

In this chapter, we study the problem of maximizing the total resolution of a graph draw-
ing that is, theminimumof the angular and crossing resolution. To the best of our knowledge,
this is the irst time where the problem of maximizing the total resolution of a graph over all
its drawings is studied. The main contribution of the chapter consists of drawings of asymp-
totically optimal total resolution for complete graphs (circular drawings) and for complete
bipartite graphs (2-layered drawings). In addition, we present and experimentally evaluate a
force-directed based algorithm that constructs drawings of large total resolution.

5.1 Preliminary Notions and Notation

Given a drawing Γ(G) of an undirected graph G = (V, E), we denote by pu = (x(u), y(u))
the position of vertex u ∈ V on the plane. The vector from pu to pv which has unit length is
denoted by−−→pupv , where u, v ∈ V .

Given a pair of points q1, q2 ∈ R2, with a slight abuse of notation, we denote by ||q1 − q2||
the Euclidean distance between q1 and q2. We refer to the line segment de ined by q1 and q2

as q1q2.
Let −→α and −→γ be two vectors. The vector which bisects the angle between −→α and −→γ is

−→α
||−→α || +

−→γ
||−→γ || . We denote by Bsc(−→α ,−→γ ) the corresponding unit length vector. Given a vector

−→
β , we refer to the unit length vector which is perpendicular to −→β and precedes it in the
clockwise direction, as Perp(

−→
β ). Some of our proofs use the following elementary geometric

properties:

tan (ω1 ± ω2) = tan ω1 ± tan ω2
1± (− tan ω1 · tan ω2)

(5.1)

tan (ω/2) = sin ω

1 + cos ω
(5.2)

ω ∈ (0,
π

2
)⇒ tan ω > ω (5.3)
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5.2 Drawings with Optimal Total Resolution for Complete and
Complete Bipartite Graphs

In this section, we irst de ine formally the total resolution of a drawing. Obviously, the
problem of determining the maximum total resolution for the case of planar straight-line
drawings of planar graphs is equivalent to the corresponding problem of determining the
maximum angular resolution, which is a well studied problem in the graph drawing litera-
ture. Therefore, we concentrate our study on non-planar classes of graphs. As a irst step
towards solving the total resolution maximization problem on arbitrary non-planar graphs,
we study the intuitively easier cases of complete and complete bipartite graphs, for which
we seek to obtain circular and 2-layered drawings of maximum total resolution, respectively.
Note that, such drawings are common for the visualization of complete and complete bipar-
tite graphs. In particular, we present two methods for obtaining drawings of asymptotically
optimal total resolution for complete and complete bipartite graphs. We prove that (i) any
complete graph Kn admits a circular drawing of total resolution O(1/n), which is asymptot-
ically optimal, and, (ii) any complete bipartite graph Kn,m admits a layered drawing of total
resolution O(1/ max {n, m}), which is also asymptotically optimal.

We irst consider the case of complete graphs. Let Kn = (V, E) be a complete graph,
where V = {u0, u1, . . . , un−1} and E = V × V . Our aim is to construct a circular drawing of
Kn of maximum total resolution. Our approach is constructive and quite commonwhen deal-
ing with complete graphs. A similar construction has been given by Formann et al. [FHH+93]
for obtaining optimal drawings of complete graphs, in terms of angular resolution. Consider
a circle C of radius rc > 0 centered at (0, 0) and inscribe a regular n-polygon Q on C. In our
construction, the vertices of Kn coincide with the vertices of Q. W.l.o.g., we further assume
that u0, u1, . . . , un−1 appear in this order in the counter-clockwise direction around (0, 0), as
illustrated in Figure 5.1i.

Theorem 5.2.1. A complete graph Kn admits a circular drawing of total resolution O( 1
n),

which is asymptotically optimal.

Proof. We prove that the angular resolution of the presented drawing of Kn is π
n , whereas its

crossing resolution is 2π
n . First, observe that the length of the arc of circle C that connects two

consecutive vertices ui and u(i+1)modn is equal to 2πrc
n , for each i = 0, 1, . . . , n− 1. Therefore,

the angular resolution of the drawing is π
n , as desired. Let now ei = (ui, ui′) and ej = (uj , uj′)

be two crossing edges. Without loss of generality, we assume that i < j < i′ < j′, as in
Figure 5.1i. The crossing of ei and ej defines two angles ϕc and ϕ′

c such that ϕc + ϕ′
c = π. In

Figure 5.1i, ϕc is exterior to the triangle formed by the crossing of ei and ej and the vertices
uj and ui′ (refer to the dark-gray triangle of Figure 5.1i). Therefore: ϕc = (j′− i′)π

n +(j− i)π
n .
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(i) A circular drawing of Kn.
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(ii) A 2-layered drawing of Km,n.

Figure 5.1: Illustrations of our constructions

Similarly, ϕ′
c = (i′ − j)π

n + (n − (j′ − i))π
n . In the case in which j = (i + 1) mod n and

j′ = (i′ + 1) mod n (i.e., the vertices ui (ui′ , resp.) and uj (uj′ , resp.) are consecutive), angle
ϕc receives itsminimumvalue,which is equal to 2π

n . Similarly, we can prove that theminimum
value of ϕ′

c is also 2π
n . This establishes that the crossing resolution of the drawing is 2π

n . Note
that, the same upper bound for the crossing resolution of Kn has been independently proved
by Di Giacomo et al. in [DDE+12].

We now proceed to consider the class of complete bipartite graphs. Since an n-vertex
complete bipartite graph is a subgraph of an n-vertex complete graph, a drawing of Θ( 1

n) to-
tal resolution for the complete bipartite graph can be derived by the optimal drawing for the
complete graph. However, if the vertices of the graph must have integer coordinates (i.e., we
restrict ourselves on grid drawings), few results are known regarding the area needed for
such a drawing. An upper bound of O(n3) area can be derived by [BT04]. This motivates us
to separately study the class of complete bipartite graphs, since we can drastically improve
this bound. Note that, tradeoffs between (angular or crossing) resolution and area have been
studied in the past. Malitz and Papakostas [MP94] showed that there exist graphs that al-
ways require exponential area for straight-line embeddingsmaintaining good angular resolu-
tion. The claim remains true, if circular arc edges are used instead of straight-lines [CDGK99].
More recently, Angelini et al. [ACD+09] constructively showed that there exist graphs whose
straight-line upward RAC drawings require exponential area.

Let Km,n = (V1 ∪ V2, E) be a complete bipartite graph, where V1 = {u1
1, u1

2, . . . , u1
m},

V2 = {u2
1, u2

2, . . . , u2
n} and E = V1 × V2. W.l.o.g., we assume that m ≥ n. As already stated,

we seek to obtain 2-layered drawings in which the vertices of V1 and V2 lie on two parallel
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116 Chapter 5 Maximizing the Total Resolution of Graphs

lines, say L1 and L2, respectively. For the sake of simplicity, we assume that both L1 and L2

are horizontal. We irst provide a geometric construction according to which the vertices are
not required to be on grid points and then we show how to convert it into a grid drawing.

Initially, we consider a square R = ABΓ∆, whose top and bottom sides coincide with
L1 and L2, respectively (see Figure 5.1ii). Let H be the height (and width) of R. According
to our approach, the vertices of V1 (V2, resp.) reside along side Γ∆ (AB, resp.) ofR. In order
to specify the exact positions of the vertices u1

1, u1
2, . . . , u1

m along side Γ∆, we irst construct
a bundle of m semi-lines, say ℓ1, . . . , ℓm, each of which emanates from vertex B and crosses
side Γ∆ ofR, so that the angle formed by BΓ and semi-line ℓi is equal to (i−1)·∆̂BΓ

m−1 , for each
i = 1, . . . , m. These semi-lines split angle ∆̂BΓ into m − 1 angles, each of which is equal to

π
4·(m−1) , since ∆̂BΓ = π/4. Say ϕ = π

4·(m−1) . Then, we place vertices u1
i at the intersection of

semi-line li and Γ∆, for each i = 1, . . . , m (see Figure 5.1ii). Symmetrically, we compute the
position of the vertices of V2 along side AB ofR.

Wedenotebyai thehorizontal distancebetween twoconsecutive verticesu1
i andu1

i+1, i =
1, . . . , m−1.We also de ine an additional bundle ofm semi-lines, say ℓ′

1, . . . , ℓ′
m, that emanate

from vertex A. More precisely, semi-line l′i emanates from vertex A and passes through the
intersection of lm−i and Γ∆ (i.e., vertex u1

m−i), for each i = 1, . . . , m (see Figure 5.1ii). Let ϕ′
i

be the angle formed by two consecutive semi-lines l′i and l′i+1, for each i = 1, . . . , m − 1. We
are now ready to investigate some geometric properties of the proposed construction.

Lemma 5.2.1. For each i = 1, 2, . . . , m− 1, it holds that ai−1 < ai.

Proof. By induction. For the base of the induction,wehave to show that a1 < a2. First observe
that a1 = H tan ϕ and a1 + a2 = H tan 2ϕ. Therefore:

a2 = H(tan 2ϕ− tan ϕ) =(5.1)
a1 · (1 + tan 2ϕ · tan ϕ)

However, both tan ϕ and tan 2ϕ are greater than zero, which immediately implies that
a1 < a2. For the induction hypothesis, we assume that ∀ k, with k < m − 1, it holds that
ak−1 < ak and we prove that ak < ak+1. Obviously, a1 + . . . + ak = H tan kϕ. Based on
Equation 5.1 and similarly to the base of the induction, we have:

• ak+1 = H tan ϕ · (1 + tan (k + 1)ϕ · tan kϕ)

• ak = H tan ϕ · (1 + tan (k − 1)ϕ · tan kϕ)

In order to complete the proof, observe that (k + 1)ϕ > (k − 1)ϕ.

Lemma 5.2.2. For each i = 2, . . . , m− 1, it holds that ϕ′
i−1 > ϕ′

i.
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Proof. By induction. For the base of the induction, we have to prove that ϕ′
1 > ϕ′

2 or equiv-
alently that tan ϕ′

1 > tan ϕ′
2. It holds that tan ϕ′

1 = am−1/H and tan (ϕ′
1 + ϕ′

2) = (am−1 +
am−2)/H . By combining these relationshipswithEquation5.1,wehave that tan ϕ′

2 = Ham−2
H2+a2

m−1+am−1am−2
.

Therefore:
tan ϕ′

1 > tan ϕ′
2 ⇔

H2(am−1 − am−2) + a3
m−1 + a2

m−1am−2 > 0,

which trivially holds due to Lemma 5.2.1. For the induction hypothesis, we assume that ∀ k,
k < m− 1, it holds that ϕ′

k−1 > ϕ′
k and we have to show that ϕ′

k > ϕ′
k+1. Observe that:

tan ϕ′
k = tan(ϕ′

1+...+ϕ′
k)−tan(ϕ′

1+...+ϕ′
k−1)

1+tan(ϕ′
1+...+ϕ′

k
)·tan(ϕ′

1+...+ϕ′
k−1)

= Ham−k

H2+(am−1+...+am−k)(am−1+...+am−k+1)

tan(ϕ′
k+1) = Ham−(k+1)

H2+(am−1+...+am−(k+1))(am−1+...+am−k)

By Lemma 5.2.1, we have that (am−1 + . . . + am−(k−1)) < (am−1 + . . . + am−(k+1)) and
H · am−k > H · am−(k+1). Therefore, tan ϕ′

k > tan ϕ′
k+1.

Lemma 5.2.3. It holds that ϕ′
m−1 ≤ ϕ.

Proof. We equivalently prove that tan ϕ′
m−1 ≤ tan ϕ.

tan ϕ′
m−1 ≤

a1
H
⇔

a1
H

1 + a1+...+am−1
H · a2+...+am−1

H

≤ a1
H

⇔ 1
1 + H−a1

H

≤ 1

⇔ a1 ≤ H

which obviously holds.

Lemma 5.2.4. Angle ϕ′
m−1 is the smallest angle among all the angles formed in the drawing.

Proof. From Lemma 5.2.2, it follows that angle ϕ′
m−1 is the smallest angle among all ϕ′

i, i =
1, . . . , m − 1. Additionally, each angle ϕ′

i gets larger when the endpoint of the bundle (i.e.,
vertex u2

n) moves along side AB towards the intersection point of AB and the perpendicular
bisector of line segment u1

m−(i−1)u
1
m−i, where it obtains its greatest value. From that point

on and to its right, it continuously decreases, until it gets its minimum value when vertex u2
1

is reached. At this point, it becomes equal to ϕ, which by Lemma 5.2.3 is greater than angle
ϕ′

m−1. Therefore, ϕ′
m−1 is the smallest angle among all the angles formed by pairs of consec-

utive edges incident to any vertex of V2. Since m ≥ n, the same holds for the vertices of V1.
Therefore, ϕ′

m−1 defines the angular resolution of the drawing.
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Wenowproceed to show that the crossing resolutionof the constructeddrawing is always
greater than the angular resolution. To realize this, consider two crossing edges (refer to the
bold, crossing dashed-edges of Figure 5.1ii). Their crossing defines (a) a pair of angles that
are smaller than 90o and (b) another pair of angles that are larger than 90o. Obviously, only
the acute angles participate in the computation of the crossing resolution (see angle ϕc in
Figure 5.1ii). However, in a complete bipartite graph, the acute angles formed by two crossing
edges are always exterior to a triangle having two of its vertices on V1 and V2, respectively
(refer to the gray-colored triangle of Figure 5.1ii). Therefore, the crossing resolution is always
greater than the angular resolution, as desired.

Lemma 5.2.5. It holds that ϕ′
m−1 ≥

ϕ
2 .

Proof. We equivalently prove that tan ϕ′
m−1 > tan ϕ

2 . Let x be the length of edge (u2
1, u1

2) in
the produced drawing. Then, by Equation 5.2 and since x > H , we have the following:

tan ϕ

2
=

a1
x

1 + H
x

<
a1
2H

From the above relationship, it follows that in order to complete the proof of this lemma, it is
enough to prove that tan ϕ′

m−1 > a1
2H . So, we have:

tan ϕ′
m−1 >

a1
2H
⇔

a1
H

1 + a1+...+am−1
H · a2+...+am−1

H

>
a1
2H

⇔ 1
1 + H−a1

H

>
1
2

⇔ a1 > 0

which obviously holds.

Theorem 5.2.2. A complete bipartite graph Km,n admits a 2-layered drawing of total resolu-
tion O( 1

max{m,n}), which is asymptotically optimal.

Proof. Immediately follows from Lemmata 5.2.4 and 5.2.5.

Assume, without loss of generality, that L1 and L2 are two horizontal lines, L2 coincides
with x-axis and the drawing produced by our algorithm has a1 = 1. Then, we can express the
height of drawing Γ(Km,n) as a function of ϕ, as follows:

a1 = 1⇐⇒ tan ϕ ·H = 1⇐⇒ H = 1/ tan ϕ

Based on the above, the area of Γ(Km,n), which is equal to H2, is bounded by 1/ tan2 ϕ. By
Equation5.3, this is furtherboundedby1/ϕ2. ByTheorem5.2.2, it holds thatϕ = O(1/ max{m, n}).
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Figure 5.2: Forces applied on vertices in order to maximize the crossing resolution. (i) Springs on
vertices involved in crossing. (ii) Repelling or attractive forces based on the angles.

Therefore, the total area occupied by the drawing is O(max{m2, n2}). However, the vertices
of Km,n in Γ(Km,n) are not necessarily located at grid points. To achieve this, we move the
horizontal line L1 to the horizontal grid line immediately above it and each vertex of both
V1 and V2 to the rightmost grid-point to its left. In this manner, we obtain a new drawing
Γ′(Km,n), in which every vertex is located at a grid point. By Lemma 5.2.1, it follows that
there are no two vertices sharing the same grid point, since a1 is equal to one grid unit. Since
neither horizontal line L1 nor any vertex of Km,n moves more than one unit of length, the
total resolution of Γ′(Km,n) is not asymptotically affected, and, in addition the height of the
drawing is not signi icantly greater (i.e., asymptotically it remains the same). The following
theorem summarizes this result.

Theorem5.2.3. Acomplete bipartite graphKm,n admits a2-layeredgrid drawingofΘ( 1
max{m,n})

total resolution and O(max{m2, n2}) area.

5.3 A Force-Directed Algorithm

We present a force-directed algorithm that, starting from an initial drawing computed
by a classical force-directed technique, results into a drawing of improved total resolution.
The algorithm reinforces the classical force-directed algorithm of Eades [Ead84] with some
additional forces exerted to the vertices of the graph. More precisely, these additional forces
involve springs and some extra attractive or repulsive forces on vertices with degree greater
than one and on endpoints of edges that are involved in an edge crossing. This aims to ensure
that the angles between incident edges and the angles formed by pairs of crossing edges will
be as large as possible in an equilibrium state of the model.

As alreadymentioned inChapter1, the classical force-directedalgorithmofEades [Ead84]
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120 Chapter 5 Maximizing the Total Resolution of Graphs

models the vertices of the graph as electrically charged particles that repel each other, and
its edges by springs in order to attract adjacent vertices. Based on experimental results, we
employ the attractive forces of the classical force-directed algorithm of Eades and omit the
repulsive ones. In addition, we have chosen to use springs that follow the logarithmic law
instead of the Hooke’s law, in order to avoid exerting strong forces on distant vertices. More
precisely, the attractive forces (denoted by Fspring) follow the formula:

Fspring(pu, pv) = Cspring · log ||pu − pv||
ℓspring

· −−→pupv, (u, v) ∈ E

where Cspring and ℓspring capture the stiffness and the natural length of the springs, respec-
tively. Recall that−−→pupv denotes the unit length vector from pu to pv .

We irst describe our approach for the case where two edges, say e = (u, v) and e′ =
(u′, v′), are involved in a crossing. Let pc be their intersection point (see the gray-colored
point of Figure 5.2).W.l.o.g., we assume that u is to the left of v, u′ to the left of v′, yu′ < yu and
yv < yv′ , as in Figure 5.2. Let θvv′ be the angle formed by the line segments pcpv and pcpv′ in
counter-clockwise order around u from pcpv to pcpv′ . In order to avoid confusion, we assume
that θvv′ = θv′v , i.e., we abuse the counter-clockwise measurement of the angles that would
result in θvv′ = 2π − θv′v . Similarly, we de ine the remaining angles of Figure 5.2. Obviously,
θvv′ +θv′u = π. Ideally, wewould like θvv′ = θv′u = π

2 , i.e., e and e′ form a right angle crossing.
As we will shortly see, the magnitude of the forces that we apply on the vertices u, u′, v and
v′ depends on (a) the angles θvv′ and θv′u and (b) the lengths of the line segments pcpu, pcpu′ ,
pcpv and pcpv′ .

The physical model that describes our approach is illustrated in Figure 5.2. Initially, for
each pair of crossing edges at point pc, we place springs connecting consecutive vertices in
the counter-clockwise order around pc, as in Figure 5.2i. The magnitude of the forces due to
these springs should capture our preference for right angles. Consider the spring connecting
v and v′. The remaining ones are treated symmetrically. We set the natural length, say ℓvv′

spring,
of the spring connecting the vertices v and v′ to be

√
||pc − pv||2 + ||pc − p′

v||2. This quantity
corresponds to the length of the line segment that connects v and v′ in the optimal casewhere
θvv′ = π

2 . So, in an equilibrium state of thismodel on a graph consisting only of e and e′, edges
e and e′ will form a right angle crossing. Concluding, the force on v due to the spring of v′ is
de ined as follows:

Fcros
spring(pv, pv′) = Ccros

spring · log ||pv − pv′ ||
ℓvv′

spring
· −−−→pvpv′

The remaining forces of Figure 5.2i are de ined similarly. Note that, in the formula above,
the constant Ccros

spring is used to control the stiffness of the springs.
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Figure 5.3: Forces applied on vertices in order tomaximize the angular resolution. (i) Springs on con-
secutive edges around u. (ii) Repelling or attractive forces based on the angles.

So far, we have managed to express our preference for right angle crossings based on the
lengths of the line segments pcpu, pcpu′ , pcpv and pcpv′ . The same can be achieved using the
angles θvv′ and θv′u (see Figure 5.2ii). We again restrict our description on the angle formed
by the line segments pcpv and pcpv′ . Ideally, wewould like to exert forces on the vertices v and
v′ such that: (i)when θvv′ → 0, themagnitude of the force is very large (in order to repel v and
v′), and (ii)when θvv′ → π

2 , themagnitude of the force is very small. A function, say f : R→ R,
which captures this property is: f(θ) = | π

2 −θ|
θ . Having speci ied the magnitude of the forces,

it remains to specify its direction. More precisely, we set the direction of the force on v (due
to v′) to be perpendicular to the line that bisects the angle θvv′ (refer to the dash-dotted line
lvv′ of Figure 5.2ii), or equivalently parallel to the unit length vector Perp(Bsc(−−→pcpv,−−→pcpv′)).
Recall that Perp and Bsc refer to the perpendicular and bisector vectors, respectively (see
Section 5.1). It is clear that if θvv′ < π

2 , the forces on v and v′ should be repulsive (in order
to enlarge the angle between them), otherwise attractive. This can be captured by the sign

function. Summarizing the above, we use the following formula which expresses the force on
v due to v′.

Fcros
angle(pv, pv′) = Ccros

angle · sign(θvv′ − π
2 ) · f(θvv′)

·Perp(Bsc(−−→pcpv,−−→pcpv′))

where constant Ccros
angle controls the strength of the force. Similarly, we de ine the remaining

forces of Figure 5.2ii.
Consider now a vertex u ∈ V that is incident to d(u) edges, say e0 = (u, v0), e1 = (u, v1),

. . ., ed(u)−1 = (u, vd(u)−1). Refer to Figure 5.3i.We assume that e0, e1, . . . , ed(u)−1 are consecu-
tive in the counter-clockwise order around u in the drawing of the graph. Similarly to the case
of two crossing edges, we proceed to connect the endpoints of consecutive edges around u
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by springs, as in Figure 5.3i. In this case, the natural length of each spring, should capture our
preference for angles equal to 2π

d(u) (i.e., the obvious upper bound). In order to achieve this,
we proceed as follows: For each i = 0, 1, . . . , d(u) − 1, we set the natural length, say lispring,
of the spring connecting vi with v(i+1)mod(d(u)), to be:

ℓi
spring =

√
||ai||2 + ||bi||2 − 2||ai||||bi|| · cos (2π/d(u))

where ai = ei and bi = e(i+1)mod(d(u)). The quantity ℓi
spring corresponds to the length of the

line segment that connects vi with v(i+1)mod(d(u)) in the optimal case where the angle formed
by ei and e(i+1)mod(d(u)) is 2π

d(u) , for each i = 0, 1, . . . , d(u) − 1. Therefore, the spring forces
between consecutive edges follow the formula:

Fangular
spring (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u) = C

angular
spring · log

||pvi −pv(i+1)mod(d(u)) ||
ℓi

spring
· −−−−−−−−−−−→pvipv(i+1)mod(d(u))

where the quantity C
angular
spring is a constant which captures the stiffness of the spring.

Let now θi be the angle formed by ei and e(i+1)mod(d(u)), measured in counter-clockwise
direction from ei to e(i+1)mod(d(u)), i = 0, 1, . . . , d(u)− 1. Similarly to the case of two crossing
edges, we exert forces on vi and v(i+1)mod(d(u)) perpendicular to the bisector of θi, as illus-
trated in Figure 5.3ii. However, in this case we need amagnitude function such that: (i) when
θi → 0, the magnitude of the force is very large (in order to repel vi and v(i+1)mod(d(u))), and
(ii) when θi → 2π

d(u) , themagnitude of the force is very small. Such a function, say g : R×V →

R, is: g(θ; u) =
| 2π

d(u) −θ|
θ . Having fully speci ied the forces applied on the endpoints of consecu-

tive edges and their directions,we are now ready to provide the exact formulas that the forces
follow:

Fangular
angle (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u) = C

angular
angle · sign(θi − 2π

d(u)) · g(θi; u)·
Perp(Bsc(−−−→pupvi ,

−−−−−−−−−−−→pupv(i+1)mod(d(u))))

where C
angular
angle is a constant to control the strength of the force. We note that our experi-

mental evaluation has shown that forces Fx
cros and Fx

angle, where x ∈{cros, angular} have
complementary effect and produce better drawings when they are both present. We stimu-
late that this is due to the fact that the movement of the vertices is determined as a resultant
of a larger number of vectors. In addition, by setting zero values to either Ccros

spring and Ccros
angle,

or, C
angular
spring and C

angular
angle , our algorithm can be con igured to maximize only the angular or

the crossing resolution, respectively.

122



5.3 A Force-Directed Algorithm 123

5.3.1 Time Complexity Analysis

Our approach is outlined in Algorithm 5.1. On each iteration, the algorithm computes
three types of forces. Type-1 forces correspond to the attractive forces of the classical force-
directed model among pairs of adjacent vertices of the graph. Their computation requires
O(E) time per iteration. In Type-2 forces of Algorithm 5.1, we compute forces due to edge
crossings. In a straight-forward manner, the computation of all edges that are involved in
crossings in Line 7 of Algorithm 5.1 needs O(E2) time. Having computed all pairs of cross-
ings edges, we can compute their associated forces in constant time for each pair of cross-
ing edges. Therefore, Type-2 forces can be computed in O(E2) time per iteration. In Type-3
forces of Algorithm 5.1, we compute forces due to the angles between consecutive edges. To
cope with this case, initially we have to sort the incident edges of each vertex of the graph in
cyclic order (see Line 16 of Algorithm 5.1). This can be done in O(d(G) log d(G)) time, where
d(G) denotes the degree of the graph. Lines 18-20, where we compute the forces, need an
extra of O(d(G)) time. Thus, Type-3 forces needs O(E + V d(G) log d(G)) time per iteration.
Summarizing the above, each iteration of Algorithm 5.1 takes O(E2 + V (V + d(G) log d(G)))
time.

The computational complexity of Algorithm 5.1 can be further improved using standard
techniques adopted from computational geometry [dBvKOS00, O’R98, PS85]. More precisely,
if K is the number of pairwise-crossing edges, then the K intersections in Type-2 force can
be reported in O(K + E log2 E/ log log E) time [PS85, pp.277], which leads to a total time
complexity O(K + E log2 E/ log log E + V (V + d(G) log d(G))) per iteration.

5.3.2 Similarities and Differences with Previous Techniques

In the work of Lin and Yen [LY05], the technique which applies large repelling forces
perpendicular to the bisectors of the angles formed by consecutive edges of a vertex, when
these angles are small, is referred to as edge-edge repulsion. In their work, the function, say
g : R → R, which controls the magnitude of the force is: g(θ) = cot( θ

2), where θ is the angle
formed by two consecutive edges incident to a common vertex. Observe that g has the same
property as the one we used, i.e., g(θ) is very large, when θ → 0. We preferred to use a differ-
ent function to control the magnitude of the forces in order to maintain a uniform approach
in both crossing and angular cases.

Huang et al. [HEHL10], who have independently published a similar to our force-directed
algorithm, useonly “angular” forces (i.e., that dependonlyon the angles formedeitherbyedge
crossings or by consecutive edges incident to a common vertex) with different functions to
control their magnitudes and different directions. They do not use “spring” forces to affect
the angular or the crossing resolution (apart from the ones of the classical force-directed
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Algorithm 5.1: F -D A
Input :An undirected graph G and an initial placement P = (pv)v∈V .
Output :A drawing of G of large angular and crossing resolution.

for (t← 1 to I ) do
{Type 1: Spring forces.}
foreach u ∈ V do
Fu(t)←

∑
v:(u,v)∈E

Fspring(pv, pu);

{Type 2: Forces applied on vertices in order to maximize the crossing resolution.}
foreach (pair of intersecting edges e = (u, v) and e′ = (u′, v′)) do

// The relative positions of edges e and e′ are illustrated in Figure 5.2.;

Fv(t) += Fcros
spring(pv, pv′) + Fcros

spring(pv, pu′) + Fcros
angle(pv, pv′) + Fcros

angle(pv, pu′);

Fv′(t) += Fcros
spring(pv′ , pu) + Fcros

spring(pv′ , pv) + Fcros
angle(pv′ , pu) + Fcros

angle(pv′ , pv);

Fu(t) += Fcros
spring(pu, pv′) + Fcros

spring(pu, pu′) + Fcros
angle(pu, pv′) + Fcros

angle(pu, pu′);

Fu′(t) += Fcros
spring(pu′ , pv) + Fcros

spring(pu′ , pu) + Fcros
angle(pu′ , pv) + Fcros

angle(pu′ , pv);
{Type 3: Forces applied on vertices in order to maximize the angular resolution.}
foreach (u ∈ V with d(u) > 1) do

e0, . . . , ed(u)−1← incident edges of u in counter-clockwise order (see Figure 5.3);

Let ei = (u, vi), i = 0, . . . d(u)− 1;

for (i← 0 to d(u)− 1) do
Fu(t) += Fangular

spring (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u) + Fangular
angle (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u);

foreach u ∈ V do

pu ← pu + δ · Fu(t) ;

algorithm of Eades [Ead84]). In Section 5.3.3, we provide an experimental comparison of
these techniques.

In [DLR10] and [DLR11], the crossing resolution is improved in a post-processing step in
which every pair of crossing edges is associated with a disk centered at the crossing point.
The intersection points of this disk with the edges participating at the crossing de ine four
new vertices that form a four-cycle, called cage. Appropriate forces are then applied so that
the cages are eventually drawn as close to squares as possible, which enforces their diagonals
to cross at large angles. Since these techniques result into drawings with bends, they are not
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included in our experimental comparison.

5.3.3 Experimental Results

In this section, we present the results of the experimental evaluation of our algorithm.
Apart from our algorithm, we have implemented the classical force-directed algorithm of
Eades [Ead84], the algorithmofLin andYen [LY05] and the algorithmofHuanget al. [HEHL10].
The implementations are in Java using the yFiles library (http://www.yworks.com). The ex-
periment was performed on a Linux machine with 2.00 GHz CPU and 2GB RAM using the
Rome graphs (a collection of around 11.500 graphs) obtained from graphdrawing.org. Fig-
ure 5.8, illustrates a drawing of a Rome graph with 99 vertices and 135 edges produced by
our force-directed algorithm. Even though our force-directed algorithm focuses on angular,
crossing, and total resolution, we provide data on the performance of the algorithm with re-
spect to total area, edge length and number of crossings (see Figure 5.5).

The experiment was performed as follows. First, each Rome graph was laid out using the
SmartOrganic layouter of yFiles. This layout was the input layout of all algorithms, in order to
speed up the experiment and overcome problems associatedwith localminimum traps, espe-
cially in large graphs. If both the angular and the crossing resolutionbetween two consecutive
iterations of each algorithm were not improved more than 0.001 degrees, we assumed that
the algorithm has converged andwe did not proceed anymore. We note that the termination
condition is quite strict and demands a large number of iterations. The maximum number
of iterations that an algorithm could perform in order to converge was set to 100.000. How-
ever, very few graphs required the maximum number of iterations in order to converge to
a layout. Once an algorithm converged, we measured its angular, crossing and total resolu-
tion, its average edge length, the number of crossings, the running time, and the required
number of iterations to converge. We note that our algorithm is evaluated as (a) Angular-
Only, (b) Crossing-Only and (c) Mixed. The results are illustrated in Figures 5.4, 5.5 and 5.6.
The values plotted in Figures 5.4, 5.5 and 5.6 are average values over all graphs in the Rome
database of a speci ic size (i.e., number of vertices).

The Total Resolution Maximization Problem: The plot in Figure 5.4i indicates that our
Mixed algorithm clearly outperforms all other drawing algorithms of the experiment. More
speci ically, in 80.46% (resp. 90.83%) of the graphs of the experiment, the Mixed algorithm
yields a better solution compared to the algorithm of Lin-Yen (resp. Huang et. al) with an av-
erage improvement of 10.21o (resp. 11.63o). The plot in Figure 5.4i also shows that the Mixed
algorithm managed to produce drawings of total resolution of about 20 degrees for graphs
of more than 50 vertices in the Rome database. An example of such a drawing is given in Fig-
ure 5.8.

125



126 Chapter 5 Maximizing the Total Resolution of Graphs

(i) Total resolution results

(ii) Angular resolution results

(iii) Crossing resolution results

Figure 5.4: A visual presentation of our experimental results on resolution: The X-axis corresponds
to the number of the vertices of the graph and the Y -axis to resolution measured in de-
grees.

The Angular Resolution Maximization Problem: The plot in Figure 5.4ii shows that the
Angular-Only algorithmyieldsdrawingswithbetter angular resolution compared to theother
drawing algorithms of the experiment. More speci ically, in 67.82% (resp. 92.12%) of the
graphs of the experiment, the Angular-Only algorithm yields a better solution compared to
the algorithm of Lin-Yen (resp. Huang et. al) with an average improvement of 6.73o (resp.
12.75o). The angular resolution of the drawings produced by the Mixed algorithm is almost
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(i) Average edge length results

(ii) Area results

(iii) Number of crossings results

Figure 5.5: A visual presentation of our experimental results on common graph drawing metrics:
The X-axis indicates the number of the vertices of the graph. In Figures (i) and (ii), the
Y -axis corresponds to the area and the average edge length of the produced drawings,
respectively. In Figure (iii), the Y -axis corresponds to the number of crossings of the pro-
duced drawings.

equal to the ones producedby the algorithmof Lin andYen.Note that, the algorithmof Lin and
Yen, in contrast to ours, does not modify the embedding of the initial layout (refer to [LY05]
formore details), i.e., it needs a close-to- inal starting layout and improves on it. This explains
why the Mixed algorithm achieves almost the same performance, in terms of angular resolu-
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(i) Running time results (ii) Iteration results

Figure 5.6: A visual presentation of our experimental results on algorithm’s efficiency: The X-axis
indicates the number of the vertices of the graph. In Figures (i) and (ii) the Y -axis corre-
sponds to the running time measured in milliseconds and the iterations needed to con-
verge respectively.

tion, as the one of Lin and Yen. More precisely, in 59.23% of the graphs, the Mixed algorithm
yields a better solution compared to Lin-Yen’s algorithm with an average improvement of
6.49o.

The Crossing Resolution Maximization Problem: In Figure 5.4iii the data were iltered to
depict only the results of non-planar drawings produced by the algorithms and avoid in in-
ity values in the case of planar ones. Clearly the Crossing-Only algorithm outperforms the
other drawing algorithms of the experiment, yielding drawings with better crossing resolu-
tion.More speci ically, in 92.26%(resp. 78.47%)of the graphs of the experiment, the Crossing-
Only algorithm yields a better solution compared to the algorithm of Lin-Yen (resp. Huang et.
al). The average improvement implied by the Crossing-Only algorithm is 27.13o (resp. 17.08o)
w.r.t. the algorithm of Lin-Yen (resp. Huang et. al). The Mixed algorithm yields a better solu-
tion in 85.23% (resp. 54.62%) of the graphs of the experiment compared to the algorithm of
Lin-Yen (resp. Huang et. al) with an average improvement of 18.75o (resp. 11.17o).

From the above discussion, it follows that our algorithm results into drawingswith better
resolution than the ones produced by the other algorithms of the experiment. However, the
experimental evaluation also shows that the average edge length of the drawings produced
by our algorithm is larger than the average edge length of the drawings produced by the other
algorithms (see Figure 5.5i). The edge length is in luenced by the natural spring length used
by the force-directed algorithms. In the experiment, the natural length of the springs was set
to 150 units. The average edge length of the drawings produced by the Mixed algorithm was
225.11 units, while the corresponding ones of Eades, Lin-Yen and Huang et al. were 191.61,
167.1 and 198.45 units, respectively. The experimental evaluation also shows that our algo-
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rithm produces drawings of comparable area to that required by the algorithms of Eades and
Huang et al. All these algorithms are outperformedby the algorithmof Lin andYen,which pro-
duced the most compact drawings. Despite the fact that the Mixed algorithm produces draw-
ings of larger edge length compared to the drawings produced by the algorithms of Eades
and Huang et al., its produced drawings are of comparable area. This may be attributed to
the fact that, as the experimental analysis shows, it produces drawings with larger number
of crossings. More precisely, Figure 5.5iii shows that the Mixed algorithm yields drawings of
almost the same crossings as the one of Lin and Yen and slightly more than the algorithms of
Eades and Huang et al.

Finally, Figures 5.6i and 5.6ii summarize the running time performance of the algorithms
and the iterations required to converge, respectively. TheMixed algorithm needs, on average,
5191 milliseconds and 1298 iterations to converge, while the algorithm of Huang et al. (which
is of the same time complexity) 6626 and 1694, respectively. The algorithm of Lin and Yen
needs, on average, 6123milliseconds and 1920 iterations to converge. Note that, the time com-
plexity of Lin-Yen’s algorithm is better than ours. However, the termination condition takes
into account the crossing improvement and therefore the algorithm of Lin and Yen needs
more iterations to converge, which explains this contradiction. In the running time experi-
ment, we exclude the algorithm of Eades, since it does not take into account the angular or
the crossing resolution and therefore, it needs more iterations to converge, as depicted in
Figure 5.6ii.

5.4 Sample Drawings

In this section, we present some sample drawings produced by our force-directed algo-
rithm. Figure 5.7 depicts (some easy to produce) drawings of known graphs. Drawings of
these graphs are also presented either in the classical work of Fruchterman and Reingold
[FR91] or in the work of Lin and Yen [LY05]. In Figure 5.8, we present a drawing of a Rome
graph with 99 vertices and 135 edges.
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(i) K6: (1.6, 35.6) (ii) K6: (29.7, 59.8)

(iii) Cube: (4.2, 35.8) (iv) Cube: (54.6, 68.8)

(v) Pentagon: (19.9, 46.8) (vi) Pentagon: (55.3, 64.0)

(vii) Picked from [LY05]: (1.6, ∞) (viii) Picked from [LY05]: (13.6, ∞)

Figure 5.7: Sample drawings produced by our force-directed algorithm. The drawings on each line
(of graphs) correspond to the same graph. The drawing on the left is the input of our al-
gorithm, while the drawing on the right is its output. In the caption of each drawing (a, b)
is translated as follows: a (b, resp.) is the angular (crossing, resp.) resolution measured
in degrees. Drawings of these graphs are also presented either in the classical work of
Fruchterman and Reingold [FR91] or in the work of Lin and Yen [LY05].130



5.4 Sample Drawings 131

Figure 5.8: A drawing of Rome graph grafo10129.99 consisting of 99 vertices and 135 edges with an-
gular resolution 20.15o and crossing resolution 26.12o.
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6 An Introduction to Occupational Fraud De-
tection

In this chapter, we present basic notions from the area of occupational fraud detection.
We introduce the necessary de initions and present the problems which are studied in this
Ph.D. thesis.

6.1 What is Occupational Fraud?

As already stated in Section 1.6.3, in business terms, fraud is de ined as the intentional
misuse or abuse of the assets of a company [AoCFE12]. Based on the relation of the fraudster
with the company, fraud may be committed internally or externally from a company. Internal
fraud refers to fraud cases that originate from the interior of an organization. External fraud
refers to fraud schemes committed by outsiders; it involves cases in which the fraudster has
no relation with the company.

Major fraud schemes based on 2003 KPMG’s survey on fraud [KPM03] can be classi ied
as follows (see Table 6.1): (i) occupational fraud, (ii) consumer fraud, (iii) inancial report-
ing fraud, (iv) misconduct, (v) vendor or third-party fraud and (vi) medical/insurance fraud.
Since fraud can be seen bymany diverse aspects that are beyond the scope of this Ph.D. thesis,
we will focus exclusively on occupational fraud.

Studies on business fraud schemes showed that most of the reported fraud cases have
been committed by trusted associates. Figure 6.1 illustrates the results of a survey on the
major types of fraudmentioned above [KPM03]. Among these categories, occupational fraud
was almost twice as prevalent as consumer fraud which was the second in the row category.
Formally, occupational or employee fraud can be de ined as the use of one’s occupation for
personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organi-
zation’s resources or assets [AoCFE12]. The Association of Certi ied Fraud Examiners (ACFE)
provides a fraud classi ication model, referred to as the fraud tree that lists diverse fraud
schemes, grouped into categories and subcategories (see Figure 6.2). The three major fraud
schemes in the fraud tree are the following:

Falsification of financial statements: This typeof fraud includes cases inwhichanemployee
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134 Chapter 6 An Introduction to Occupational Fraud Detection

FRAUD CATEGORIES
Consumer Fraud Occupational Fraud
◦ ATM theft ◦ Check fraud theft
◦ Check fraud ◦ Expense account abuse
◦ Credit card fraud ◦ Payroll fraud
◦ Fraudulent classification of ◦ Pension theft
merchandise for customers ◦ Theft or misappropriation of assets
◦ Identity theft

Computer Crime Financial Reporting Fraud
◦ Hacking ◦ Asset Revenue misstatement
◦ Phishing ◦ Concealed liability and expenses
◦ Spamming ◦ Improper revenue recognition
◦ Copyright crime ◦ Inadequate omissions
◦ Identity theft ◦ Inappropriate disclosures

Vendor-Related/Other Third-Party Medical/Insurance Fraud
◦ Bid rigging and price fixing ◦Medical/insurance claims fraud
◦ Bribery ◦ Policy churning
◦ Diversion of sales ◦Worker’s compensation fraud
◦ Duplicate billings
◦ Extortion Misconduct
◦ False invoices and phantom vendors ◦ Conflicts of interest
◦ Inventory theft ◦ Insider trading
◦ Kickbacks and conflicts of interest ◦ Payroll fraud
◦ Loan fraud ◦ Pension theft
◦ Theft of intellectual property ◦ Theft or misappropriation of assets

Table 6.1:Major fraud categories [KPM03]

intentionallymanipulates inancial accounts or reports bye.g., overstating assets, pro it,
or understating liabilities, expenses or losses. Such schemes produce great loss to a
company and aremostly committed by employees in seniormanagement or executives.

Assets misappropriation: This type of fraud includes cases in which an employee steals or
misuses resources of a company, e.g., cash theft, billing fraud schemes and soon. Inmost
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cases, they are committed by lower-level personnel and due to the fact that produce
insigni icant losses at an individual level, they cannot be easily traced. However, such
fraud schemes are by far themost frequent schemes that companies experience.Billing
fraud is the most frequent in this category and may cause a median loss of 100.000$
[AoCFE12]. It includes any scheme in which a employee falsi ies or deletes invoices,
creates invoices for ictitious goods or services and so on.

Corruption: As themeaning of the word implies, corruption refers to the wrongful use of an
employee’s in luence in a business violating her duty in order to gain a bene it. Such
schemes include bribery, kickbacks, con licts of interest and so on.

Figure 6.1: Types of fraud that companies experienced within a year [KPM03].

Fraud causes a 5% loss to companies’ revenues each year, which applied to the estimated
2011 Gross World Product, leads to a potential global loss of more than $3.5 trillion, while
the median loss caused by the occupational fraud in the survey was $140.000 [AoCFE12].
Apart from the economic loss and the fact that only a small percentage of losses from fraud
can be eventually recovered, a company that is victim of fraud has to face many other non-
negligible consequences. Among them, business reputation towards its customers, employ-
ees and other entities ( inancial institutions, vendors, etc.), company value, and public and
client trust are negatively affected. Hence, it is crucial for a company to develop mechanisms
against occupational fraud.

6.2 What is Fraud Detection?

Even though, most people might think that fraud “couldn’t or wouldn’t happen here”, the
truth is that any company regardless of size, type or country is susceptible to fraud and not
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Figure 6.2: Occupational fraud and abuse classification system as presented in ACFE’s 2012 Report
to the Nations [AoCFE12].

just banks and inancial institutions. In particular, an ascendant trend in fraud activities has
been recorded in the last couple of years, with a 13% increase only in 2011 [AoCFE12]. As
a response to the rising incidents of fraud, many companies have focused on fraud detection
which includes techniques and methods needed for the identi ication of actual or potential
fraud within an organisation. Usually, anti-fraud strategy involves three steps: (i) fraud pre-
vention, (ii) fraud detection and (iii) fraud investigation and response.

Prevention techniques encompass policies, controls and activities such as risk assessment,
training and fraud awareness that will discourage any employee from committing fraud. It
also includes the organization of internal audit departments and the publication of fraud oc-
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currences. The investigation and the response to fraud is the inal step of a business anti-fraud
strategy. During the investigation, auditors have to answer a series of questions of who, how,
when and why, once fraud indications are present. In the case where evidence of fraud is re-
vealed, the response (i.e., corrective control actions to remedy the harm caused by the fraud)
has to be immediate.

However, since it is impossible to prevent all potential perpetrators, fraud schemes have
to be identi ied as soon as possible in order to prevent money loss and protect a company,
along with its employees and clients. Detection methods can be either reactive or proactive.
Traditional fraud detection methods are considered to be reactive, since they are initiated by
tips, unusual inancial statement relationships, or other indicators that someone observes or
hears and may include for instance, an anonymous reporting mechanism [AA12]. Proactive
fraud detection methods target at prede ined fraud schemes and include process controls
such as identi ication of errors, symptoms or red- lags.

A proactive fraud detection strategy includes data analysis, identi ication of anomalies
and trends within data-sets and reportingmechanisms that communicate information about
potential fraudulent activity. Data analysis enables auditors to analyze data in order to gain
insight into the effectiveness of internal controls and to identify fraudulent activity or the risk
of fraud. Proactive detection also includes behavioral analysis in order to score personnel
pro iles and identify individuals that match to a known fraudster pro ile. Proactive methods
should be lexible and continuously evolving in order to defendpenetrators and adapt to their
strategies [GTA09].

In addition, the anti-fraud strategy of each organization has to be adapted to the context
that the organization operates. For instance, an organization that operates in a country with
high level of corruption, has to take supplementary measures to prevent fraud. Continuous
monitoring is also required such that the identi ication of fraud indications is immediate and
effective, since the size of fraud increases over time as fraudsters gain con idence that they
are not being detected. In particular, a KPMGForensics’ FraudRiskManagement report states
that unlike retrospective analyses, continuous transaction monitoring allows an organization
to identify potentially fraudulent transactions on, for example, a daily, weekly, or monthly basis.
Organizations frequently use continuous monitoring efforts to focus on narrow bands of trans-
actions or areas that pose particularly strong risks [KPM06].

As already stated, there exists a wide variety of occupational fraud schemes and unfortu-
nately, no defense mechanism is able to prevent or detect all of them. For this reason, occu-
pational fraud schemes may continue for quite a long time until fraud is con irmed (with a
median of 18 months before being detected) and fraud is more likely to be detected by a tip
rather than by any other detection method (see Figure 6.3).
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Figure 6.3: Detection of occupational fraud as presented in ACFE’s 2012 Report to the Nations
[AoCFE12].

Even though advanced information technology has been incorporated into organizations
to reduce the risk of internal fraud, monitoring of business anti-fraud control systems re-
mains a problem of outstanding dif iculty and requires severe internal control. There exist
several factors that hinder the identi ication of fraud e.g., lack of fraud symptomexpertise and
fraud-speci ic tools, heavyuse of sampling, limited time and soon. This latter factor combined
with the fact that the data generated by these systems are in textual form and their amount is
not easily manageable in daily basis (not even in a weekly basis) enlarges the problem of im-
mediate fraud detection. Information visualization can be promising in such a context, since
it facilitates the quick identi ication of fraudulent activity.

6.3 Motivation and Problem Definition

Our motivation to work on fraud-detection problems rests on real problems raised by
internal auditors of a large telecommunication organization. The internal auditors had com-
municated to us the problems which they face during the fraud detection procedure and the
fraud patterns that they examine. Themain problemwhich we have asked to cope with is the
following:

Problem 6.3.1. We seek for a combination of methods and visualizations in order to detect
occupational fraud schemes in business systems in which a pair of entities (employee and client)
are involved (e.g., billing, membership renewal systems and so on).

Examining occupational fraud schemes in such systems reveals that events that occur in
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regular time basis may be indications of fraud. For instance, in a billing system of a company,
if a speci ic employee appears to have amonthly activity (deletes/ adds invoices, etc) towards
an account of a customer, this should be considered as a suspicious periodic series of events
that has to be further examined. These events becomemore important in the casewhere they
occurwithin the billing cycle of the account of a client or outside theworking hours of employ-
ees. Hence, searching for periodic activity in data is of importance in revealing occupational
fraud schemes.

Problem 6.3.2. We seek for a combination of methods and visualizations that identify periodic
events that may conceal occupational fraud schemes in serial data stemming from business sys-
tems in which a pair of entities (employee and client) are involved.

A closely related problem to the problem of fraud detection is monitoring the activity
of the employees in the network of an organization. We mainly focus on detecting unusual
employee activity such as unauthorized access to computers, business systems and accounts
of employees or clients and so on.

Problem 6.3.3. We seek for visualizations that monitor the behavior of the employees of an
organization and detect patterns of unusual employee activity.

6.4 RelatedWork

Fraud detection has been studied enough in the literature. So far, there exists a signi i-
cant amount of research works implementing a number of methods such as data mining and
statistics [CFPS99, BC00, KSM07], arti icial intelligence [FCS95, GC98, Kos04, LHB03] or ge-
netic algorithms [WRW98, HKLS07, DO11]. However, we will focus our presentation only
in research works that are supported by visualizations. For reviews in fraud detection, the
reader is referred to [BH02, KLSH04, ZZ04, YWW+07, HRRV08, Wan10].

The NASDRegulation Detection System (ADS) [KSH+98, Sen00, SGS+02]monitors trades
and quotations in the Nasdaq stockmarket and tries to detect patterns and practices of viola-
tive activity. The system is equippedwith a detection component using patternmatching tech-
niques and a discovery component that employs data-mining. The results are visualized us-
ing various techniques. The Financial Crimes Enforcement Network AI System (FAIS) [GS95,
SGW+95] is a system that detects money laundering in cash transaction data. The system
operates in two modes: (i) the user-driven mode, in which ad-hoc queries are allowed and
(ii) the data-drivenmode that visualizes suspicious subjects or accounts based on prede ined
rules.
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Chang et al. [CLG+08] presented WireVis, a system that uses interactive visualization of
inancial wire transactions and aims to detect inancial fraud. Their approach combines inter-
activity and coordinated multiviews (a network view, heat-maps, a search-by-example tool
and a visualization component) in order to reveal the relationship between accounts, key-
words, time and patterns of activity. Huang et al. [HLN09] presented a framework of visual
analytics for stock market security. In particular, 3D-treemaps are used for the visualization
of current stockprices and for the identi ication of stocks that produce anunusual tradingpat-
tern. Eberle and Holder [EH09] introduced the graph-based anomaly detection model which
uses information theoretic, probabilistic and maximum partial substructure approaches to
detect structural anomalies in business transactions and processes propagated by employ-
ees. Luell [Lue10] combines data-mining and visualization techniques to detect client advisor
fraud in a major inancial institution.

Di Giacomoet al. [DDLP10] proposed a systembased onnetwork visualization techniques
in order to discover inancial crimes. In particular, the system enables the identi ication of
investigative patterns and hidden truths in data stemming from suspicious transaction re-
ports (STRs). Didimo et al. [DLMP11] developed a system that supports the analyst with ef-
fective tools in order to discover inancial crimes, like money laundering and frauds. Syner-
Scope [Syn11] is a visualization tool for analyzing “Big Data” capable of detecting inancial
fraud schemes. Didimo et al. [DLM12] presented VIS4AUI, a system that collects inancial in-
formation with regard to ongoing bank relationships and high value transactions and tries to
detect money laundering and inancial crimes.

The Link Analysis Workbench (LAW) [WBH+03] is developed to detect cases of terrorist
and other criminal activity in noisy and incomplete data. The system applies pattern match-
ing and graph-pattern matching techniques and is based on the matching of known patterns
of interest and the discovery of new patterns of interest. Xu and Chen [XC05] presented a
framework for automated criminal network analysis and visualization that helps at extract-
ing valuable criminal network knowledge from large volumes of data. Stasko et al. [SGL08]
developed a visual analytic system that facilitates analysts to examine reports and documents
more ef iciently in order to identify potential embedded threats. Commercial tools that apply
visual network analysis in the context of crime detection are I2 Analyst’s NoteBook [IAN],
Netmap [Net] , XANALYS Link Explorer [XLE].

For the identi ication of periodic patterns in serial data, Carlis and Konstan [CK98] sug-
gested an approach inwhich serial attributes of data are represented along a spiral axis,while
periodic ones along the radii of the spiral.Weber et al. [WAM01]presented anapproachwhich
uses spirals to visualize large sets of time-series data and reveals periodic structures. In their
approach, the time axis is representedby the spiral andother features of the data are depicted
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by points, colors, bars or lines. Bertini et al. [BHL07] presented SpiralView, a tool that visu-
alizes on a spiral the distribution of network alarms over time and helps revealing potential
periodic patterns. Suntinger et al. [SOSG08] developed a visualization system that represents
events from event-based systems on a cylindrical tunnel. The visualization detects several in-
cidents, such as particular patterns or irregularities that might affect business performance.
Regarding the visualization of time-series data and the available techniques, an overview can
be found in [ABM+07, MS03, SC00].

6.5 Methodology and Notation

One of themajor problemswe had to deal with during this researchwas the non-uniform
format of the log iles produced by business systems (e.g., different databases schemata, dif-
ferent log iles, etc). To cope with this problem, we developed parsers that transform in a
uniform format the log iles produced the vast majority of systems of the organization. Then,
we designed a database in which we store the formatted records.

Another problemwehad to face,was the huge volumeof the data that had to be visualized.
Since occupational fraud schemes arewell-hidden in the amount of data, wewere seeking for
an approach that would present to the auditor all recorded events according to their severity.
Since the simultaneous visualization of large data-sets is confusing and inef icient, in our sys-
tems we introduced a combination of fraud detection mechanisms based on fraud patterns
suggested by the auditors and diverse visualizations that support animations.

As alreadymentioned, the events onwhichwe focus involve two entities (i.e., an employee
and a client). Thus, a record in our system consists (among other secondary ields) of a time-
stamp, an employee ID, a client ID and an action. Each record may have been generated by a
call between an employee and a client, a transaction involving both entities and so on.

An event e involves a pair of employee-client and is de ined by a 4-tuple (t, u, c, a), where:

• t is the time-stamp of the occurrence of the event,

• u is the id of the employee,

• c is the id of the client,

• a is the action taken by the employee.

For a particular 4-tuple (t, u, c, a), we say that client c is related to event e and is also
related to employee u.
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7 PeriodicityDetection in Serial DataThrough
Visualization

In this chapter, we present visualization techniques that aim to identify periodic patterns
in serial data which involve pairs of entities (employee and client). The presented techniques
can be applied to detect occupational fraud schemes. Towards this direction, we measure pe-
riodicity by introducing a new metric which is appropriately de ined to reveal the frequency
in which events related to the same pair of employee-client occur within a time window. Our
main visualization method results in drawings consisting of concentric circles whose radius
correspond to the periodicity of the activity of each pair of employee and client. Events that
are considered to be suspicious are easily identi ied since they are dragged towards the cen-
ter of the circles. Also, a force-directed approach is employed in order to provide a better
con iguration of the events over the visualization.

7.1 Periodicity Estimation

Let e = (t, u, c, a) be an event that involves employee u and client c (refer to Section 6.5).
For a pair of employee-client (u, c), an event-series Tu,c = {e1

(u,c), e2
(u,c), . . .} is a sequence of

events ei
(u,c) = (ti, u, c, ai) related to client c and employee u (we assume that it is ordered

by date). In order to produce a visualization, the system preprocesses these series of events
and estimates a proper period of activity for each pair of entities.

For each pair of entities (employee-client), we introduce a metric that estimates a pe-
riodicity value with a speci ic con idence degree. For simplicity reasons, let ρ = (u, c) be
a pair of entities and nρ the number of events associated with pair ρ. Assume that ei

ρ, ei+1
ρ ,

i = 1, . . . , nρ − 1, are two consecutive events and let di,i+1
ρ be their time distance (say mea-

sured in days). An event-series T ′
ρ = (t1

ρ, . . . , t
nρ−1
ρ ) is generated by assigning to each event

ei
ρ a value ti

ρ according to the following formula:

tρ
i =

{ ∑i−1
j=1 dj,j+1

ρ if 1 ≤ i < nρ

0 if i = 0

For a given period value s, the ideal event-series Ds = (0, s, 2s, . . .) is de ined by the
time stamps that occur if the events between the entities of ρ appear in time intervals that
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equal exactly to s (see Figure 7.1). For instance, in case of a period value of 30 days, the ideal
event-series is D30 = (0, 30, 60, . . .).

30 60 90

30 57 75 92

Threshold ±7 days

# of matchings = 4Difference

T ′
ρ

Ds

t0 = 0 tnρ−1 = 110

0

65

120

Figure 7.1: Line T ′
ρ corresponds to the event-series of a pair of employee-client, whereas line Ds to

the ideal event-series for a period of 30 days.

Let t ∈ T ′
ρ and λ ∈ Ds. We say that t and λ match each other with respect to a threshold

value τ ∈ [1, s/2), if it holds that t ∈ [λ − τ, λ + τ ]. Let N τ
ρ be the set of time stamps of

ideal event-series Ds, which can be matched with a time-stamp of event-series T ′
ρ, i.e., N τ

ρ =
{λ ∈ Ds : ∃ t ∈ T ′

ρ s.t., t and λ match}. With slight abuse of terminology, we refer to the
cardinality of N τ

ρ as the number of matchings of pair ρ. Let also, diff τ
ρ : N τ

ρ → Rwith:

diff τ
ρ (λ) = min{|t− λ| : t ∈ T ′

ρ, λ ∈ N τ
ρ and (t, λ) match}

The con idence level of a pair ρ of entitieswith periodicity value s and thresholdmatching
value τ is given by the following formula:

confidence(ρ, s, τ) =
∑

λ∈Nτ
ρ

1− diffτ
ρ (λ)
τ

|N τ
ρ |

Observe that the con idence values belong in [0, 1]. Obviously, if the event-series T ′
ρ is

identi iedwith the ideal event-series Ds, then confidence(ρ, s, τ) = 1, ∀τ ∈ [1, s/2). In order
to provide a more accurate estimation of the con idence value of a pair ρ for a given period s,
with respect to a threshold value τ , one can alternatively compute the con idence value of ρ

for all ideal event-series Di
s = (i, s + i, . . .), i = 0, . . . , s/2 and, keep the one that maximizes

the con idence value.
For a givenpair of entitiesρ andaprede ined threshold value τ , wemeasure its con idence

for all periodicity values s ∈ [1, smax], where smax corresponds to the maximum periodicity
value de ined by the auditor. Having determined all con idence values of ρ, the periodicity of
pair ρ (with respect to the speci ied threshold value τ) equals to the periodicity value that
maximizes its con idence value.

144



7.2 Periodicity Visualization 145

Note that, for each pair of entities, we produce a visualization similar to the one of Fig-
ure 7.1 in order to present the series of events associatedwith the speci ic pair and thematch-
ings with the ideal event-series.

7.2 Periodicity Visualization

The main visualization is illustrated in Figure 7.2, where we seek for monthly periodic
activity i.e., periodicity of 30 days. It consists of a system of concentric circles whose radius
correspond to different periodicity values. The nodes of the visualization correspond to pairs
of entities. The outermost circle corresponds to a period of 8 days, while the innermost to
31. We only compute periodicity values that are greater than the threshold value, which in
the visualization of Figure 7.2 is set to 7 days. However, this is a value determined by the
auditor. With this con iguration, nodes with periodicity of 30 or 31 days are dragged towards
the center of the system.

The system is also split in circular sectors that correspond to different number of match-
ings with the ideal event-series for each period, as discussed above. For a more uniform ar-
rangement of the nodes in the system of circles, nodes whose number of matchings is greater
than the median value lie on the upper semicircle, while the remaining ones at the bottom.
The maximum number of matchings corresponds to the midpoint of each upper semicircle.
In the visualization, we ignore nodes whose event-series had up to two matchings with the
ideal event-series since otherwise, we always have a perfect sequence of value two. The gray-
colored areas of Figure 7.2 contain nodes that appear to have suspicious activity (due to their
periodicity values) and need to be further examined. We have also chosen to highlight the en-
tire ring of periods greater than 27, even in cases with few matchings, since this may reveal a
suspicious behavior that is about to start.

In the case where, the auditor selects a node, all nodes of the same employee are drawn
by the same color or shape. In thismanner, the auditor can identify whether the employee ap-
pears to have a continuous suspicious activity. Also, the most suspicious nodes can be drawn
with different colors or shapes, such that they can be easily distinguished from the remaining
ones, as in Figure 7.3.

In order to improve the legibility of the produced drawings, we have used a variation of
the classical force-directed algorithm of Eades [Ead84] in conjunction with our visualization
technique. As mentioned in Section 1.5.2, a force-directed algorithm models the vertices of
the graph as electrically charged particles that repel each other and its edges by springs in
order to attract adjacent vertices. However, before we proceed with the detailed description
of the algorithm, we introduce some necessary notation. Given a drawing Γ(G) of graph G,
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146 Chapter 7 Periodicity Detection in Serial Data Through Visualization

Figure 7.2: A concentric circle system in which each radius correspond to a periodicity value. The
gray-colored areas are the ones that have to be examined first for suspicious activities.

we denote by pu = (x(u), y(u)) the position of node u ∈ V on the plane. As in Section 5.1, the
unit length vector from pu to pv is denoted by−−→pupv , where u, v ∈ V .

In our approach, we add dummy nodes on each circle and along the lines that splits these
circles in circular sectors. Each dummy node corresponds to the number of matchings for
a given periodicity. Then, we use springs to connect each node with the dummy node of its
period circle that corresponds to its number ofmatchings. The springs follow the logarithmic
law instead of the Hooke’s law in order to avoid exerting strong forces on distant nodes. The
attractive forces follow the formula:

Fspring(pu, pv) = C · log ||pu − pv||
ℓ

· −−→pupv, (u, v) ∈ E

where C and ℓ capture the stiffness and the natural length of the springs, respectively.We also,
use repulsive forces among the nodes of the visualization in order to avoid node overlaps. The
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Figure 7.3: The top three most dangerous entities are illustrated with different colors and shapes.

repulsive forces are de ined as follows:

Frep(pu, pv) = Cp

||pu − pv||2
· −−→pupv, u, v ∈ V

where Cp is a repulsion constant. The set of forces that were described assure that in an equi-
librium state of the model, the nodes will be eventually drawn close to their associated pe-
riodicity circles and more precisely, close to the dummy nodes that “describe” their number
of matchings. Note that, we do not apply forces on the dummy nodes. Hence, their positions
remain unchanged.

7.3 Single Period Visualization

In order to have a better insight of the nodes that lie on a speci ic period ring (e.g., when
examining activities in a period of 30 days), we propose a visualization based again on con-
centric circles (similar to the one mentioned above; see Figure 7.4) that contains nodes of a

147



148 Chapter 7 Periodicity Detection in Serial Data Through Visualization

speci ic period value. In this case, the radii of the concentric circles correspond to different
degrees of con idence. The outermost circle corresponds to con idence value 0.1, while the
innermost to 1. Hence, nodes for which the con idence value tends to 1 lie towards the center
of the system. As above, the visualization is split in circular sectors based on the estimated
number of matchings and simultaneously supports all functionalities of the previous visual-
ization. Again, the inal layout is computed using a force-directed algorithm that is a simple
variation of the one described in Section 7.2.

3 3

44

5 5

66

7 7

88

9 9

1010

11 11

12

Figure 7.4: A concentric circle visualization for a period of 30 days. The radii of each circle correspond
to different confidence values. Nodes with confidence value 1 move towards the center of
the system
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8 A Spiral-Βased Fraud Detection System

In this chapter, we exploit the advantages of information visualization and present a sys-
tem that aims to detect (i) occupational fraud in systems which involve a pair of entities (e.g.,
an employee and a client) and (ii) periodic activity. The main visualization is based on a spi-
ral system onwhich the events are drawn appropriately according to their time-stamp. Suspi-
cious events are considered thosewhich appear along the same radius or on close radii of the
spiral. Before producing the visualization, the system ranks both involved entities according
to the speci ications of the internal auditor and generates a video ile of the activity such that
events with strong evidence of fraud appear irst in the video. The system is also equipped
with several different visualizations and mechanisms in order to meet the requirements of
an internal fraud detection system.

8.1 Main Features of the System

Figure 8.1 illustrates a snapshot of our system. The base of our system is a spiral visualiza-
tion onwhich the time-stampof each event is appropriately represented. Themain advantage
of spiral visualizations is that potential periodic patterns can be quickly identi ied since they
appear along a radius or on close radii of the spiral. Our system consists of several coordi-
nated visualization windows, each dedicated to a particular aspect of audit data. Panel #2
of Figure 8.1 illustrates the total activity of employees and clients. Panel #3 of Figure 8.1
demonstrates the time and the dates for each event related to a client using different colors
to identify access during speci ic time intervals of a day. This visualization contributes to the
quick identi ication of events that appear outside the employees’ working hours or on holi-
days, which may be indications of fraud. Panel #4 of Figure 8.1 is a least square plot where
the y-axis corresponds to the days of a month and which aims to detect periodicity. In the
case where the plotted line is “almost” parallel to x-axis and the points are “close” to this line,
this implies that there exists a periodic pattern related to a day of themonth. There also exits
an event-viewer (refer to Panel #5 of Figure 8.1) that illustrates the initial input data and
interacts with the visualization.
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150 Chapter 8 A Spiral-Βased Fraud Detection System

Figure 8.1: A snapshot of the interface of the system.

As already stated in Section 6.5, the proposed system has been developed based on feed-
back provided by internal auditors a major telecommunication company. The main obstacle
reported while trying to detect occupational fraud is the amount of data that is usually gen-
erated from more than one business systems and has to be investigated manually by writing
and executing scripts. For this reason, we have tried to develop a system that quickly detects
periodic patterns in data and incorporates several of the common patterns that are investi-
gated by the auditors in order to detect occupational fraud. In addition, since occupational
fraud is a sensitive issue, auditors have also emphasized the necessity to have a tool that is
able to quickly con irm or reject their suspicions about the activity of an employee. The pro-
posed system can also be used for this purpose.

The system is user-oriented and the visualization can be adapted appropriately such that
it depicts the patterns that are investigated by the auditor. The innovation of this tool is that
it aggregates the total activity of each employee and client and ranks both of them according
to speci ications de ined by the internal auditor. Based on this ranking the system produces
a video ile. Frames are ordered such that those with strong indications of fraud appear irst
in the video.

The system is also equippedwith supplementary visualizations that provide information
about the activity of the employees and clients. In order to meet the requirements of an in-
ternal auditor, the system supports supplementary functionalities such as iltering, export
log mechanisms, storing, reloading and post-processing of data. It provides also advanced
graphic functionality, including popup menus, printing capabilities, custom zoom, it-in win-
dow, selection, dragging and resizing of objects.

Their major requirement of the auditors was to design a system that reveals reoccurring
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activity between pairs of employee-clients. For this reason, we have adopted the spiral visual-
ization that enables serial data visualization. However, in contrast with the work of Bertini et
al. [BHL07] that used the spiral in order to visualize events daily, the data-sets that we had to
process cover a much larger time interval and had to be visualized simultaneously. This fact
combined with the large volume of the data-set had to be faced ef iciently in order to avoid
cluttering the visualization. Also, unlike to the data-sets used for inancial crime detection
where there exists a “hint” on suspicious cases or transactions, in our data-sets, inmost of the
cases, it is highly unlikely to have prior knowledge on suspicious cases. Hence, it is dif icult
and maybe “risky” to try to ilter the data before producing the visualization. This motivated
us to design the ranking procedure in order to distinguish suspicious cases that have to be fur-
ther examined and try to adapt it to the needs of the auditors. If comparedwith other existing
systems for inancial crime detection or employee fraudmentioned in Section 6.4, our system
(i) produces a video ile containing activity of clients-employees according to the time inter-
val selected by the auditors, (ii) distinguishes suspicious events based on the ranking factors
selected by the auditor and distributes them in the video frames such that they are quickly
identi ied and (iii) supports multiple coordinated views that facilitate the investigation and
reveal potential periodic activity.

8.2 Overview of the Detection Procedure

In this section, we present an overview of the fraud detection procedure as supported by
our system. As already stated in Section 6.5, the system takes as input data consisting of log
iles or sets of database records generated by systems which involve pairs of entities. The
system ranks the clients and the employees according to rules speci ied by the auditor and
creates a video with all the activity of a client. By default, the ranking is calculated based on
the entire database, unless the auditor speci ies a desired time-interval. In the visualization,
all potentially suspicious incidents are detected and can be further investigated by the audi-
tor, who makes use of the system’s accompanied visualizations. Before we proceed with the
detailed description of the system,we introduce some terminology necessary for the descrip-
tion of the ranking procedure. Let e = (t, u, c, a) be an event that involves employee u and
client c (refer to Section 6.5). For a client c, an event-series Tc = {ec

1, ec
2, . . . , } is a sequence of

events ec
i = (ti, ui, c, ai) related to client c. Note that, such an event-series consists of events

which may involve more than one employee.

151



152 Chapter 8 A Spiral-Βased Fraud Detection System

8.3 Ranking Procedure Description

In general, the ranking of a client is based on several factors such as the number of events
close to the billing date, the actions taken by the employees and so on, which are described
in detail in Section 8.3.1. The ranking of an employee is based on the ranking of the clients
that are related to the speci ic employee. Note that, since a company may have thousands of
clients, in the ranking procedure we take into consideration only the ones for which there
exists an event generated by a log mechanism (i.e., not all registered clients of the business
systems of a company).

8.3.1 Client Ranking Function

In order to rank clients, the system analyzes the event-series that correspond to each
client based on factors de ined by the auditor. In the system, we have incorporated several of
the queries commonly used by internal auditors, while seeking for occupational fraud.

Let N be the number of distinct factors considered in the ranking calculation. Let also
ac

f be the “performance” of client c at factor f . According to the severity (low, medium, high)
of the corresponding event-series, ac

f equals to zero, one or two, respectively. Ranking Rc of
client c is de ined as follows:

Rc =
N∑

f=1
ac

f · wf ,

where wf is the weight of importance for factor f .
The weights of factors wf , f = 1, . . . , N are determined by the auditor, who also speci-

ies an ordering among them that best its to what he/she is seeking for. For instance, if the
auditor is interested in events that occur outside the employee’s working hours, the corre-
sponding factor should be ranked irst, which implies that the weight of the corresponding
factor should be greater than the weights of other factors supported by the system. Given a
factor ordering, weights wf , f = 1, . . . , N of the factors are calculated based on a formula
proposed by Stillwell et al. [SSE81], as follows:

wf = N − rf + 1
N∑

j=1
(N − rj + 1)

,

where rf is the rank position of factor f in the factor ordering.
In the following, we describe the factors that are currently supported by the system. For

each of these factors,wede ine three classes of clients according to the severity (low,medium,
high) of event-series Tc corresponding to client c. Then, performance ac

f of client c on factor
f is de ined by the following formula:
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8.3 Ranking Procedure Description 153

ac
f =


2, Tc ∈ High Severity Class for factor f

1, Tc ∈Medium Severity Class for factor f

0, Tc ∈ Low Severity Class for factor f

8.3.1.1 Distance from Billing Date

Experience on examining occupational fraud schemes has shown that events related to
the same pair of employee-client that appear on amonthly basis and before the billing date of
a client’s invoice may be strong indications of fraud. Given an event-series Tc corresponding
to client c, the system detects events whose time-stamp is close to the billing date of client c.
Based on the number of such events, the system calculates the severity of event-series Tc. In
the case where the time-stamp of an event occurs after the billing date of a particular month,
we consider this as an incident that concerns next month’s activity.

Let e be an arbitrary event and let te be its time-stamp. Let also t′
e be the billing date that

immediately follows te. Then, the distance of event e from the billing date, denoted by de, is
de ined by the number of days between te and t′

e.
Let D0

c be the set of eventswhich occurwithin distance of three days from the billing date,
i.e., D0

c = {ec ∈ Tc : de ≤ 3} and |D0
c | its cardinality. Similarly, we de ine the set of events

which occurwithin distance greater than three and less than seven days from the billing date,
i.e., D1

c = {ec ∈ Tc : 3 < de ≤ 7} and the set of events D2
c = {ec ∈ Tc : de > 7}with distance

more than seven days from the billing date. The end-points of the above investigated time-
intervals can be adjusted, if desired, by the auditor. The evaluation of the importance of this
factor is based on a classi ication of event-series Tc in one of the following severity classes
according to the number of events occurred close to the billing date. More precisely, event-
series Tc related to client c, belongs to this class if:

High Severity Class: This class includes event-series with severe indications of fraud for
which it holds one of the following:

• |D0
c | ≥ 2: This implies that there exist at least two events related to client c too close

to the billing date. To minimize false-positives, cases where there exists only one event
too close to the billing date are not considered by the systemof high-severity, since they
may have occurred by coincidence. However, they are classi ied to a medium-severity
class in order to be further investigated.

• |D1
c | ≥ 3: We included this case in high severity class, since the speci ic event-series

contains an “unusual” number of events within distance of one week from the billing
date. Again, the system tries to minimize false-positives by taking into consideration
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events that occurredwithin the interval of (3, 7] days from the billing date at least three
times.

• |D0
c | + |D1

c | ≥ 2: In this case, the system takes into consideration the total number of
events occurred within distance of one week from the billing date.

Medium Severity Class: In this class, we consider event-series for which it holds one of the
following:

• |D0
c | = 1 or |D1

c | = 1 or |D1
c | = 2: These cases were excluded from the high-severity

class in order to minimize false-positives. However, they have to be investigated since
these may imply that malicious activity has just begun.

• |D2
c | > thres, where thres is a threshold de ined by the auditor. By default, this value

is 5. This implies that there exists a continuous activity concerning client c, which may
have to be further investigated.

Low Severity Class: All other cases.
Similarly, one can de ine a factor regarding the due date of the invoice of a client. Again,

in this case we are interested in events that occur before the due date. However, it is recom-
mended that the auditor does not use simultaneously the “distance from billing date” factor
and the “distance from due date” factor, since there exist overlaps between the investigated
intervals which may create false-positives.

8.3.1.2 Event-series Periodicity

Given an event-seriesTc related to client c, we calculate the proper period of activity based
on the algorithm presented in Section 7.1 (assuming that the events of the event-series are
ordered according to their time-stamps). Since internal auditors are interested in events that
appear on monthly basis, the system evaluates the severity of the event-series as follows:

High Severity Class: Event-series with period p such that of 27 ≤ p ≤ 30 or 31 days.
Medium Severity Class: Event-series with period p such that of 20 ≤ p < 27 days.
Low Severity Class: All other cases.
As previously, the auditor can adjust the values that determine the intervals for each of

the above classes.

8.3.1.3 Events Occurring OutsideWorking Hours

Given an event-series related to a particular client, the system tries to detect suspicious
cases occurred within a day. Events of high-severity are the ones that occur outside the em-
ployee’s working hours, on weekends or holidays. Furthermore, events of medium-severity

154



8.3 Ranking Procedure Description 155

are considered those that occur at the end of the employee’s shift. We have assumed that this
case corresponds to the last two hours of employee’s shift. However, this value can be ap-
propriately adjusted by the auditor. The system takes as an input the working hours of each
employee and also takes into consideration weekends and holidays. The classi ication of a
client based on the time-stamps of the related events is performed as follows:

High Severity Class: There exists at least one event occurred outside working hours, on
weekends or holidays.

Medium Severity Class: There exists at least two events at the end of employees’ shift. As
previously, the system requires at least two such events to include an event-series in this class
in order to minimize false-positives.

Low Severity Class: All other cases.
Again, the auditor can appropriately adjust the values that de ine the above classes.

8.3.1.4 Number of Employees Related to a Client

This factor indicates the number of employees that are related to a speci ic client. Nor-
mally, it is expected that distinct events are related to several distinct employees. Due to the
fact that, usually a randomly selected employee handles a client request, having the same
employee handling multiple requests of the same client may be an indication of fraud. The
classi ication of the event-series related to client c based on this factor, is the following:

High Severity Class: An employee handles more than 50% of the events related to client c.
Medium Severity Class: Two or three employees handle more than 50% of the events re-

lated to client c.
Low Severity Class: All other cases.
The auditor can also adjust the percentages that de ine the above classes. However, there

may exist cases where for instance, a client calls the company for an issue regarding his/her
account and always asks for the same employee. This obviously does not consist fraud and
the systemwould provide a false-positive if this factorwas the only factor applied for ranking.
Hence, it is recommended to be applied in conjunction with other factors.

8.3.1.5 Action Name

Each company has its own rules regarding the employees that use the business systems
and supports different privileges for different employees. Hence, there exists a list of actions
that may be forbidden for all or for unauthorized employees. In addition, there exist actions
which are suspicious, even though an employee may be authorized to perform. Furthermore,
there exist actions that may be correlated (e.g., open-close action) and it is uncommon if one
of them does not appear in the event-series. Thus, since there exist several rules in order
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to detect fraud in diverse business systems, the auditor in our implementation has to adjust
the rules of each severity class on the corresponding panel of the system. An overview of the
classi ication based on this factor is the following:

High Severity Class: Actions that are forbidden for unauthorized employees.
Medium Severity Class: Actions that are considered to be suspicious, as described above.
Low Severity Class: All other actions.

8.3.1.6 Client Status

When ranking a client, it is important to take into consideration its corresponding back-
ground history. This implies that a client for which there existed evidence of fraud will be
ranked higher. The auditor is able to mark a client as (i) blacklisted, if a previous investiga-
tion led to evidence of fraud, (ii) suspect, if a previous investigation is ongoing or unresolved,
or (iii) cleared, if suspicions of fraud either donot existed in the systemorwerenot con irmed.
According to this marking, we de ine the following classi ication:

High Severity Class: The client is blacklisted.
Medium Severity Class: The client is a suspect.
Low Severity Class: The client is cleared.

8.3.2 Employee Ranking

As mentioned in Section 8.2, the system ranks the employees based on several aspects
of their relation with their clients. Consider an arbitrary employee u and let Su be the set
of clients that are served by employee u, i.e., Su = {c : ∃ event e = (t, u, c, a)}. Let also
Ru = {Rc : c ∈ Su} be the set containing the rankings of these clients. By default, the
system assigns to the employee the value that corresponds to the maximum ranking of set
Ru. This implies that if an employee is related to a “suspicious” client, then he/she will be
also considered as “suspicious”. An alternative could be to consider the clients with rankings
greater than a threshold de ined by the auditor.

8.4 Description of the System

In this section, we describe in detail our fraud detection system. The system operates
in two modes, either off-line or semi-online. In brief, in the off-line mode the system parses
static data concerning a period of time (e.g., the data of a week) and provides corresponding
visualizations. The semi-online mode can be used on a daily basis in order to visualize the
daily activity of the employees and clients. In both modes, the system provides interactive
visualizations that help in the detection of suspicious events. Visualizations of large data-sets
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may not be useful in certain cases. To cope with this problem, the auditor is able to specify a
time-window and then, the system visualizes events whose time-stamp belongs to the query
window. However, ranking can be estimated either based on the whole data-set that includes
data from a much longer period of time or on data occurring in the speci ic time window,
according to the speci ications of the auditor.

8.4.1 Off-line Mode

Asmentioned above, the system consists of multiple coordinated views and each of them
visualizes a different aspect of the audit-data.

8.4.1.1 The Spiral Visualization

A snapshot of the system in off-linemode is illustrated in Figure 8.2. In the spiral visualiza-
tion, each spiral branch visualizes a period of onemonth,while the number of spiral branches
is related to the irst and last time-stamp of the input data (if not alternatively selected by the
auditor), starting from the irstmonth that coincideswith the inner branch of the spiral. Each
spiral branch is split by a number of lines according to the periodicity value that is examined
(i.e., 7 days, 15 days, 30 days, etc.) and each line corresponds to a day of a month. The default
value is 30 days, which implies that the auditor seeks for monthly suspicious activity (see
Figure 8.2).

In the spiral window we place nodes, where each node represents an event related to a
client and its position is determined based on the corresponding time-stamp. Nodes of differ-
ent colors represent events related to different clients. To produce the spiral visualization, the
system ignoresmultiple appearances of events that correspond to the same pair of employee-
client at the same date. According to the spiral structure, events related to the same client and
appearing along a radius of a spiral are considered suspicious and need to be further exam-
ined. However, examining cases of fraud has revealed that suspicious events may not always
appear on the same date from month to month and thus, suspicious events may appear on
close radii. These should also be considered as suspicious.

Employees and clients will be ranked according to the speci ications of the auditor and
the ranking function mentioned in Section 8.3. Based on the ranking, the system generates a
video ile inwhich each frame depicts the activity of a clientwithin the speci ied time interval,
giving priority to the ones with the higher ranking. The ordering of the frames guarantees
that clients that are considered to be suspicious will not be skipped during processing; even
in cases of large data sets they will be immediately distinguished.

The auditor is able to pause the video in order to further investigate the activity of a client.
By default, on each frame the billing and the due date of the corresponding client are depicted
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Figure 8.2: The main visualization when the system operates in off-line mode.

on the visualization (see Figure 8.2). The light-gray colored region of Figure 8.2 corresponds
to the “dangerous” interval of a week before the billing date. The red-colored region of Fig-
ure 8.2 indicates that there exist events frommonth tomonth that differ by less than 3 days. If
necessary, the auditor is able to visualize nodes that involve the same employee by the same
color. By these features, the auditor quickly identi ies events that occur close to the billing/-
due date and potential periodic patterns for a speci ic client.

Filtering techniques are also supported by the system. The ranking factors described in
Section 8.3 can also be used as ilters while the results can be exported in separate log iles.
For instance, froma single frame, the auditor can select only the nodes representing events oc-
curred outside the employee’s working hours. The auditor can also perform custom queries
to the database which is a fundamental functionality for fraud detection. Optionally, the sys-
tem is able to save a produced visualization in a ile for the case where post-processing is
required. It also maintains records about the employees/clients activities and their ranking.

As already mentioned, by default, the ordering of the frames is based on the ranking as-
signment. However, the nodes of the visualization can be distributed on the frames according
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to an ordering speci ied by the auditor, which may be based on prede ined knowledge about
a client or on a list of clients already marked by the auditor from a previous investigation.

8.4.1.2 Supplementary Visualizations

We proceed to describe the supplementary visualizations of the system. Figure 8.3 de-
picts a 2-layer visualization representing the total employee-client activity of the input data.
The upper layer corresponds to distinct employees, while the bottom one to distinct clients.
The ordering of the clients at the bottom layer is according to their ranking assignment. The
node coloring follows the one used for each client in the spiral visualization. This visualiza-
tion contributes to quickly identify pairs of employees-clients that appear to be involved in
many events and simultaneously gives an overview of the total activity of the entities. Also, it
demonstrates employees involvedwithmany “suspicious” clients. The visualization interacts
with the spiral drawing such that when a pair of employee-client is selected from the spiral
drawing, it is also, marked in the layered visualization and vice-versa. In the casewhere there
exist more that one event related to the same pair of employee-client the thickness of the cor-
responding edge becomes larger. Optionally, the visualization can be iltered such that only
the client that is displayed in the video along with its related employees is visualized.

Figure 8.3: A 2-layered visualization representing the total activity of employees and clients.

In the visualization depicted in Figure 8.4, the event-series related to a speci ied client
is represented by a line-graph. Each node of the drawing corresponds to the day of occur-
rence of an event. Each such node is split into time intervals that correspond to the hours
of the day. The middle part (refer to the pink-colored region of Figure 8.4) corresponds to
the end of the shift of the employee (i.e., two last hours of the shift). The upper part (refer
to the yellow-colored region of Figure 8.4) corresponds to the employee’s time-shift having
excluded the last two hours of the shift, while the bottom part (refer to red-colored regions
of Figure 8.4) to non-working hours of a day. The endpoints of an edge touch the parts that
correspond to the time-stamp of the events. Note that, for the spiral visualization the system
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ignores multiple events that correspond to the same pair of employee-client. For the visual-
ization of Figure 8.4, in the case where multiple events for the same pair of employee-client
occur within a day, multiple nodes will be drawn and will be bounded by a rectangle in order
to be distinguished. The system optionally takes as an input the shifts for each employee and
makes the proper adjustments to the visualization. Also, since weekends and holidays can be
taken under consideration by the system, if such cases occur the corresponding nodes are
entirely colored in red (refer to the red-colored node of Figure 8.4).

Figure 8.4: A visualization that depicts an event-series related to a client and distinguishes the time
that an event occurs within a day.

Given the event-series of a client, the system provides a plot where each point (x, y) rep-
resents the day y of the period interval that event x occurred (see Figure 8.5). Then, using the
least squares method [DS81], the line that best its to the data-set is calculated and plotted.
Cases where the slope of the line tends to zero (i.e, almost parallel to x-axis) and points are
close to the line (the model its well to the point-set) indicate that most of the events appear
close to the same day of the month. This implies that there exists a “suspicious” periodic pat-
tern (e.g., close to day 15). Studying the least-square plot, we have to take into consideration
cases where the calculated line is “almost” parallel to x-axis but, the points are not close to it.
In this case, the impression of the periodicity is ictionally, since the line does not it well to
the point-set. However, these cases can be distinguished quickly either visually or by taking
into consideration the least-square model error.

Note that, all the above visualizations are updated while the video frames change. This
ensures that the auditor has a full view of the activity of each client without changing screens
or drawbacks. A supplementary panel, as the one at the left-most part of Figure 8.1, demon-
strates the database records related to the client in textual formsuch that the auditor does not
have to recall database records in order to see the initial input. The panel also, interacts with
the spiral visualization such that when selecting a node from the spiral the corresponding
event in the panel is selected and vice-versa.
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Figure 8.5: A least-square plot that indicates whether there exist periodic events within a time inter-
val.

Figure 8.6: Client ranking based on 5 factors. Ten most highly-ranked clients are presented.

Another feature of the system is that it provides a stacked bar plot demonstrating the
ranking of the clients as illustrated in Figure 8.6. Each bar corresponds to a client and is split
into regions that represent each of the factors used for client ranking, while their lengths are
proportional to the performance of the client on this factor. Also, in each of these regions the
performance of the client on this factor (i.e., 0, 1, or 2) is illustrated. The plot of Figure 8.6,
demonstrates the ten highly-ranked clients based on ive factors. The irst bar indicates that
Client-26 was in the High-Severity Class (refer to Section 8.3) to three out of the ive factors
calculated, since client’s performance was 2 on Factors 1, 3 and 4.

Feedback provided from internal auditors added to our system another important func-
tionalitywhen searching for fraud. Sometimes, in order to detect fraud it is necessary to trace
suspicious events to more than one business systems. For this reason, the auditor is able to
select a client and load its activity frommore than one such systems. In this case, the nodes of
the visualization are drawnwith different shapes and colors. In the visualization of Figure 8.7,
green rectangular nodes correspond to a business system, say A, and seem to have no peri-
odic activity. However, if red nodes stemming from a different business system, say B, are
loaded to the visualization, it becomes clear that there exists periodicity in the events-series,
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which may imply fraud.

Figure 8.7: Different coloring and shape corresponds to events generated fromdifferent business sys-
tems. Their combination in the visualization reveals the periodic activity and probably
fraud.

The system also provides an un iltered view of the processed data, as illustrated in Fig-
ure 8.8. Colored nodes correspond to ten highly-ranked clients. Nodes that correspond to the
same client will be represented by the same color. However, since it is dif icult to distinguish
suspicious behavior in such visualizations, the system optionally draws a line that best its to
the activity of the selected client. Filtering techniques like the onesmentioned above are also
supported. By default, the visualization is iltered such that clients related to only one event
are excluded.

8.4.2 Semi-online Mode

When developing the system we have tried to incorporate functionalities for processing
dynamic data. However, it would be impossible in real conditions to continuously have an
auditor monitoring the employees’ activity. Feedback provided by internal auditors also dis-

162



8.4 Description of the System 163

Figure 8.8: Spiral visualization when data are visualized without filtering.

couraged us, since fraud analysis takes place on a system different than the operational sys-
tem which generates log records. For these reasons, we have developed functionalities for
processing the data daily as soon as they are generated by the systems.

The main visualization of the semi-online mode is again a spiral and all visualization fea-
tures are similar to the corresponding ones of the off-line mode (refer to Figure 8.9). In con-
trast to the off-line, in semi-online mode, the inner branch of the spiral corresponds to the
events of current day. The other branches coincide to the irst and last month of the input
data. The spiral is split by lines representing the days of a month. In order to produce the
visualization, the system re-ranks both the clients and employees based on the whole data-
set (i.e., including both previous and new records) and de ines their ordering in the video
frames. In semi-online mode, each event related to a speci ic client is visualized at the appro-
priate position on the inner branch, according to its time-stamp. All previous events related
to that client are also added in the visualization (on the appropriate branches of the spiral).
Again, the auditor seeks for events that appear along a radius or on close radii of the spiral.
This visualization facilitates the immediate detection of a periodic pattern that may have just
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begun.

Figure 8.9: Spiral visualization when the system operates at semi-online mode.

8.5 Case Study

In this section, we present a case study on real data. For con identiality reasons, the data
presented in this case study were preprocessed and made anonymous. The data-set which
we processed corresponds to a time interval of six months and consists of 35.000 entries
involving 7200 distinct clients and 14 employees stemming from a single fraud management
system of the company. Note that, the data include sensitive personal data and we were not
allowed to process them for the purposes of our case study. The case study was performed
while the system operated in off-line mode and without taking into consideration any prior
client or employee ranking.

Since the case study was conducted in collaboration with the fraud experts of the com-
pany, the main question raised by them was to identify pairs of employee-client that appear
to have more than ten events during the last six months, i.e., the time-interval of the data-
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set. In order to become familiar with the data-set, we irst ranked the clients based on the
number of their events. The system identi ied 430 clients whose number of related events
is larger than ten (about 6% of the number of clients in the initial data-set) and distributed
them accordingly in the video frames. Even though this number is much smaller with respect
to the total number of clients in the data-set, the investigation was still a hard task for the au-
ditor (due to the number of clients to be examined). In the next step, we performed a second
ranking (as described in Section 8.3) on the clients based on three factors: (i) the number of
events related to a client, (ii) the number of actions that are highly unlikely to appear and are
indications of possible fraudulent activity and (iii) the number of distinct employees serving
the client. Precise details on the con iguration values of each ranking factor are omitted due
to a nondisclosure agreement. Also, since we were not communicated the information about
the billing date of each client and the employees’ shiftswe had to ignore these ranking factors.

The ranking procedure distinguished 52 out of 430 clients (about 0.7% of the number of
clients in the initial data-set) thatwerehighly-ranked in the above factors andpresented them
in the irst frames of the video. In the next frames, the systempresented 62 clients (about 0.9%
of the number of clients in the initial data-set) that weremedium-ranked in the above factors.
The results were further investigated by the auditors who tried to detect periodic patterns
(daily ormonthly) in the speci ic frames. The auditors also suggested to apply the periodicity
factor described in Section 8.3.1.2 in order to detect events that appear within a time interval
of (i) 28 days and (ii) 5 days. For the irst case, the system identi ied 3 out of 52 clients that
were highly-ranked and 6 out of 62 clients that were medium-ranked. For the second case, 11
out of 52 highly-ranked clients and 12 out of 62 medium-ranked clients were identi ied. For
the inal step of the investigation, the auditors used the supplementary visualizations and the
log viewer of the system along with their experience and supplementary data that were not
communicated to us in order to evaluate the severity of these events. It should be emphasized
that the real-time investigation of the data performedby the auditors (i.e., the non-automated
log ile processing) did not identify any of these reoccurring activity. The results were taken
into consideration by the auditors for further internal investigation. Fortunately, fraud was
not con irmed to any of the above cases.
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9 A Visualization System Utilizing Radial
Drawings and Heat-maps

In this chapter, we extend the system presented in Chapter 8 such that the visualization is
not only limited to identifying periodic events that involve pairs of entities, but it provides a
complete view of all the examined fraud patterns and the results of the examination on each
pattern. Furthermore, the system monitors the activity of the employees aiming at detecting
unusual employee activity such as unauthorized access to computers, business systems and
accounts of employees or clients.

9.1 Main Features of the System

The proposed systemproduces amulti-layer radial drawing (see Figure 9.1) representing
the activity of employees and clients along with other signi icant information that enable the
identi ication of possible fraud patterns. In order to produce the visualization, the system
measures the similarity of the activity of the employees based on fraud detection patterns
(suggested by auditors based on their experience and the framework of the company on inter-
nal fraud risk reduction) and appropriate heat-maps are generated and incorporated in the
system. The produced visualization is presented as an animation. The system supports sup-
plementary functionalities such as a database log viewer, iltering, export log mechanisms,
storing, reloading and post-processing of data, plots and charts (see Figure 9.2). It provides
also advanced graphic functionality, including popup menus, printing capabilities, custom
zoom, it-in window, selection, dragging and resizing of objects.

The system extends thework presented in Chapter 8which detects periodic patterns that
may conceal occupational fraud in several ways: (i) The current visualization provides a com-
plete view of all the examined patterns and the results of the examination on each pattern
(in Chapter 8, the detection procedure was a “black-box” determining the order of the pre-
sentation of the clients in a video representing their activity in which “suspicious” clients
appeared irst; partial results of the detection procedure are illustrated in additional plots
and charts, which hindered the investigation), (ii) the detection mechanism is based on a de-
cision tree even though we have incorporated most of the patterns presented in Chapter 8,
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Figure 9.1: A snapshot of the interface of the system.

(iii) for periodicity detection, we apply a variation of the Longest Common Subsequence al-
gorithm [VHGK03] that tackles noisy data, (iv) unusual employee behavior (unauthorized
access to computers, business systems, etc) can also be detected using a parallel coordinates
plot, and (v) the system provides a database-viewer to facilitate the investigation procedure.
Themain visualization of the system is similar to the one of Synerscope [Syn11], an industrial
tool that represents the billing links and relations between the company and other related en-
tities in order to detect fraud. However, our system is concentrated on detecting exclusively
occupational fraud based on fraud patterns suggested by auditors and for this reason, it is
equipped with a detection mechanism that preprocesses the data whereas the visualization
is conformed to these patterns. Also, we utilize animations for the detection of fraud schemes
to avoid cluttering the visualization.

9.2 Overview of the Detection Procedure

Again, the system takes as input log iles from diverse control systems involving an em-
ployee and a client. Let e = (t, u, c, a) be an event that involves employee u and client c (refer
to Section 6.5). We say that client c is related to e and is also related to employee u. For a
pair of employee-client (u, c), an event-series Tu,c = {e1

(u,c), e2
(u,c), . . .} is a sequence of events
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Figure 9.2: The startup screen of the system. Custom queries can be performed and results are pre-
sented in the log viewer. The data have been anonymized for security and data privacy
reasons.

ei
(u,c) = (ti, u, c, ai) related to client c and employee u.

The visualization may be generated either based on the whole data-set of the database
or on queries performed by the auditor in the startup screen of the system (see Figure 9.2).
As mentioned above, data have to be preprocessed before producing the visualization such
that employees with strong indication of fraud are distinguished. For this reason, for a given
employee u, the event-series with each client related to u will be evaluated based on possible
fraud patterns and a value indicating the severity of the related events (within range [0, 1])
will be assigned irst to the event-series and then, to the employee. If several fraud patterns
are identi ied, employee u is assigned the maximum severity value of the already calculated
event-series related to u. The evaluation is performed based on a decision tree generated by
the following patterns suggested by the auditors (see Figure 9.3): (i) There exist more than
X events related to employee u and client c within a time interval of Y days/months where
X, Y are con igurable by the auditor (refer to the green rectangular node of the irst layer be-
low the root of the decision tree in Figure 9.3), (ii) the employee has performed unauthorized
actions (based on a list of actions provided by the auditors) and (iii) the employee operated
in systems that she is not authorized to use. In the case where patterns (ii) or (iii) occur, the
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Figure 9.3: Thedecision tree basedonwhich the event-series of the employees are assigned a severity
value.

event-series of the employee is assigned the maximum value (i.e., value 1) such that the em-
ployee is de initely distinguished in the visualization. However, in the case where pattern (i)
occurs, the investigation has to proceed further. The patterns that are taken into considera-
tion in this case include the following:

• Event-series periodicity: A common pattern while examining such fraud schemes is
the occurrence of the events in regular time basis. For instance, an employee modi ies
intentionally the account of a client every month within the billing cycle of the account
andmoreprecisely, before its billing date. Assuming that event-seriesTu,c related to em-
ployee u and client c is ordered according to the time-stamps of the events, the system
aims to detect similarities between pattern time-series based on a variation of Longest
Common Subsequence (LCSS) algorithm for time-series [VHGK03] which is robust un-
der noisy conditions. The pattern time-series include the ideal time-series if the events
between the entities appear in time intervals that equal exactly to 1, 7, 15, 30 days and
other time-series identi ied in the past as fraud patterns. In the case where similarity
with any of the above time-series is detected, we consider the event-series of the em-
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ployee to be periodical.

• Events occurring outsideworking hours: Fraudulent activities usually occur outside
working hours, on weekends, on holidays or at the end of the employee’s shift. For this
reason, if such events occur they have to be taken under consideration.

• Employee frequency in recorded systems: Each employee according to her responsi-
bilities operates in speci ic business systems. If this is not the case, then the employee
has to justify the recorded event. Also, in several systems such as fraud management
systems (FMS), it is expected that an employee monitors the activity of a “suspicious”
client. Hence, events stemming from these systems have to be given smaller weight.

• Actions taken by the employee: Similarly to the previous case, there exist some ac-
tions that an employee is unlikely, but not unauthorized to perform since they do not
conform to her responsibilities.

The idea behind the decision tree was to correspond to each layer one fraud pattern and
create a path according to the result of the examination on each pattern. We consider the
importance of patterns based on their corresponding layer in the decision tree, such that
the higher ones (i.e., closer to the root) are more important. Let x = [x1, x2, x3, x4, x5] be
the pattern vector examined (e.g., x = [0, 0, 0, 0, 0] corresponds to non-fraudulent activity)
and let y = [y1, . . . , y5] be the vector resulting from the traversal of the decision tree from
its root to its leaves according to the evaluation of the events of pair (u, c) on each factor.
If the examination of the events leads to “Unauthorized action” or “Unauthorized system”
the event-series is directly assigned value 1. Else, each tree layer i is assigned a weight, say
wi, i = 1, . . . , 5, based on the formula wi = (N − i + 1)/(

N∑
j=1

(N − i + 1)), where N is
the number of decision tree layers [SSE81], such that dissimilarities between the two vec-
tors that occur at higher levels of the tree will be more important. For this reason, the dis-
tance between vectors x and y, say d(x, y), representing the dissimilarity by the pattern vec-
tor, is calculated by applying the normalized Weighted Euclidean Distance metric formula
d(x, y) =

√∑5
i=1(xi − yi)2 ∗ wi/

√∑5
i=1 wi. This value (or the maximum of the already cal-

culated values, if more than one fraud patterns exist) corresponds to the severity value of
the event-series of employee u, which is the value inally assigned to the employee. Based
on these values the system generates a heat-map representing all employees by rectangular
nodes and gradient colors from blue to red (refer to the upper-left heat-map of Figure 9.1),
such that nodes with color “close to” color-red represent employees with strong indications
of fraud, whereas blue colored nodes employees with no “suspicion” of fraud. Similarly to
the severity calculation of the event-series of employees, the system assigns also a severity
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value to clients based on the above patterns. The only difference is that for a given client c,
the severity value is calculated on all the events related to c (not only the ones that concern a
speci ic employee). In this manner, a client involved in “suspicious” activity with two ormore
employees will be distinguished.

9.3 Description of the System

The visualization window consists of two heat-maps representing the severity of the ac-
tivity of employees and clients (refer to the upper-left and the bottom-left panel of Figure 9.1).
Although a great deal of research has focused on the de iciencies of rainbow color maps
[BTI07], they are still widely used in the visualizations, since their effectiveness depends on
the nature of the data. In our data-sets, it was necessary to have three colors (red, green, blue)
representing clearly the severity value of the examined entities (high, medium, low, resp),
and thus, we have chosen this type of color map. We have tried different types of color maps,
but the result was more misleading during the investigation. The particular selection of col-
ors was not confusing to the auditors since fraud cases appear rarely in a company which
implies that few red-colored rectangles appear eventually in the heat-maps.

At startup only the heat-map representing the activity of the employees is generated. The
auditor selects a threshold value that determines the employees that will be presented based
on their severity values. The visualization is animated and each time an employee together
with her related clients is illustrated. Before an employee is presented, the heat-map that
corresponds to the activity of related clients is generated.

The main visualization of the system is a multi-layer radial drawing where each layer
L1, . . . , L5 (see Figure 9.4) represents a different aspect of the audit data (systems, actions,
within working hours or not, periodicity) and each circular sector corresponds to an entity
(employee, client or cluster). Then, a graph is generated; its nodes correspond to each of
the above entities, whereas its edges correspond to the connections among them. The inner-
most layer of the visualization (layer L1 of Figure 9.4) accommodates the nodes of the graph
(drawn as portions of a ring). Nodes representing employees are drawn to the left-part of
the visualization where the ones representing their related clients to the right part. To avoid
cluttering the visualization with nodes representing clients with no indication of fraud, the
auditor is also able to specify thresholds that split clients in one or two clusters (low-severity
cluster and/or medium-severity cluster) according to their severity values. These nodes are
accommodated on the top and to the bottom part of the visualization. The color of the nodes
(apart from the ones representing clusters and the gray-colored ones that will be explained
later) follows the color of the corresponding entities in the heat-maps. The light-blue (green,
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Figure 9.4: Description of the main-visualization of the system.

resp) colored cluster-node corresponds to the low (medium, resp) severity cluster (refer to
reference points 1 and 2 of Figure 9.4, resp.). Regarding the edges of the drawing, the system
supports either circular arc edges or straight-line edges. The thickness of an edge is propor-
tional to the number of connections between the employee and the client while its color is
determined by the color of the client. In a fraud context, “fat” edges (unless referring to clus-
ter nodes) and in particular, the red-colored ones will be indications of fraud that have to be
further examined.

Subsequent layers (i.e., layers L2 − L5) represent the patterns described in Section 9.2
and are split into two regions A and B (refer to the legend of Figure 9.4). RegionA represents
a heat-map indicating the result of the examination of the entity in the speci ic pattern. Red
color indicates identi ication of “suspicious” pattern. Region B illustrates information about
each corresponding examined pattern. In layer L2, the different business systems related to
the each of the entities are represented. Each such system is characterized by a speci ic color
and occupies space proportional to the corresponding aggregate percentage of use by the en-
tity. For each employee, this percentage is calculated based on the aggregated percentage of
use on all clients that are currently drawn in the visualization, whereas for each client based
on the percentage of use by the employee currently visualized (unless more than one em-
ployee related to a client are drawn simultaneously in the visualization). Similarly, for cluster
nodes the aggregated percentage of use for all clients that belong to the cluster is calculated.
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Systems for which the employee is an unauthorized or not a frequent user are marked by an
X (refer to reference point 3 of Figure 9.4).

Layer L3 corresponds to the actions reported for each entity and are drawn in a similar
manner as the ones in layer L2. Again unauthorized or “suspicious” actions aremarked by an
X . Layer L4 represents the percentage of events that occur within or outside working hours.
The light-blue colored parts represent events occurring within working hours, whereas the
light-red colored parts indicate the existence of events occurring outside working hours (e.g.,
see reference points 4 and 5of Figure 9.4, resp). For each client node there exists an additional
layer (refer to L5 of Figure 9.4, e.g., see reference point 6) that indicates whether or not the
event-series of the client is periodical. The event-series is compared with the pattern time-
series currently stored in the system and a heat-map is generated indicating the degree of
similarity with each pattern. Again, light-red colors indicate “suspicious” cases.

Regarding the investigationprocedure, as alreadymentioned, the auditor speci ies a thresh-
old and the employees with assigned severity value above the threshold are presented in the
visualization one by one, togetherwith their related clients. The auditor is able to start, pause
or stop the video and process the visualization. In the case where a client node is selected,
additional employees related to the client can be added to the visualization which facilitates
the possible identi ication of two ormore employees thatmay cooperate in committing fraud
(the case where an employee node is selected is treated similarly). In Figure 9.4, gray colored
nodes (see reference point 7) represent nodes added during post-processing when a client
node is selected (refer to the nodepointedby the green arrowof Figure 9.4). In the casewhere
more than one node representing employees exist simultaneously in the visualization, the au-
ditor is able to select one of them and add the related clients to the visualization. Gray-color
is utilized for non-selected employee nodes together with their edges and related clients (if
they are not related also to the selected employee) to avoid distracting the auditor.

Since it is possible to switch between employees during the investigation, if the post-
processing of a case is completed, the animation resumes from the last visualized employee
before pausing the animation. In the case where a cluster node is selected, the correspond-
ing rectangles in the heat-map representing clients are marked by an X such that they can
be added (if desired) to the visualization. However, the system permits a speci ic number of
additions of employee or client nodes in order to avoid cluttering the visualization area. If
this number is exceeded, the system optionally is able to produce a visualization where only
the inner-most layer of the radial drawing (i.e., the one corresponding to the clients and em-
ployees) is drawn along with the relations between them. Again, the width of the edges is
proportional to the number of events that relate two entities. In the case where further inves-
tigation is needed the auditor selects the desired node (which becomes larger) and the other
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layers of the radial drawing (i.e.,L2−L5) that correspond to the particular node appear in the
visualization. In this manner, the system is able to visualize simultaneously a larger set of en-
tities and reveal the relations between them. However, this may slow down the investigation
process and for this reason, we adopted both the animation approach and the simultaneous
visualization of all layers for each node.

The ordering of the nodes representing the employees is performed according to their
severity value (themore “suspicious” nodes are presented irst in the animation). The clients
appear in arbitrary order since no crossings between edges connecting a particular employee
with her related clients can exist. The only crossings that may occur are caused by gray-
colored employees related to clients already visualized and since these edges are also gray-
colored, they do not confuse the auditor (see Figure 9.4). The gray-colored employees that
are added in the visualization are placed either on the top or to the bottom of the already
placed employee-nodes to maintain the relative positions of the already placed nodes. We
also have chosen not to apply crossing minimization heuristics since, the addition of new
nodes to the visualization may imply a rearrangement of the positions of the already placed
nodes, disturbing the underlying mental map.

Figure 9.5: A time-line plot representing the event-series for the selected pair of entities.

Figure 9.5 accommodates a time-line plot representing the event-series for the selected
pair of entities (refer to the blue series)where thex-axis corresponds to the date of the occur-
rence of each event and the y-axis to the number of events occurred during the speci ic date.
The red drawn columns represent the billing dates of the account of the speci ic client. This
plot facilitates the identi ication of possible periodic activity especially close to the billing
date of the account of the client. In employee fraud schemes, it is also possible that the event-
series related to a pair of entities is periodical only based on a speci ic action. For this reason,
we have incorporated in the system a second plot (refer to Figure 9.6) that presents all re-
ported actions by distinct series. In this plot, the y−axis corresponds to the day of the month
that each event related to a speci ic action occurred (e.g., the irst event related to an action
that occurred on the 15th day of a month will be drawn on point (1, 15)). For this case, we ig-
nore multiple occurrences of events related to the same action occurred the same day of the
month. In the case where periodicity occurs for a speci ic action, the corresponding series
will have part (or the whole series) almost parallel to x−axis.
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Figure 9.6: A periodicity-plot that presents all reported actions by distinct series for the selected pair
of entities.

The system supports mechanisms to detect patterns of unusual employee behavior such
as unauthorized access to computers, business systems and accounts of employees or clients
by producing a parallel coordinates plot (see Figure 9.7). Each record consists of an employee,
a time-stamp, an IP indicating the address of the employee’s computer, a computer name and
an action (i.e., login, login failure, etc). The size of the nodes and the edges is proportional to
the number of their occurrences in the database. The nodes on each layer are ordered by their
number of occurrences in the data-set. The patterns used in this scenario include the follow-
ing: (i) More than X failed login attempts within a time interval of Y days/months, where
X and Y are con igurable by the auditor, and (ii) Login attempts or failed login attempts oc-
curring from different IPs and/or computer names. The visualization of Figure 9.4 can also
be adapted to this scenario -either with or without the preprocessing step (since the num-
ber of employees and actions is manageable in a radial drawing)- by substituting the nodes
representing the clients by nodes that represent actions.

9.4 Case Study

In this section, we present the results of the evaluation of the system on real data-sets
stemming from two control systems. All data provided to us were anonymous for security
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Figure 9.7: A parallel coordinates plot to monitor failed login attempts in a specific system.

and data privacy reasons. The data-set consists of 180.637 entries lyingwithin a time interval
of six months. The data-set consists of 710 distinct employees and 83.030 distinct clients. In
the data-set, 66.2% of clients had only one occurrence, 31.6% between 2 and 5, 1.4% between
5 and 10 while the remaining ones (i.e., 0.8%) had more than 10 occurrences. The auditors
have also included a set of entries corresponding to a “ ictional” fraud case scenario where
an employee modi ies the account of a client. However, we were not communicated any in-
formation regarding the billing date of the accounts of the clients.

Since one of the data-sets stems from a fraud management system, it is expected that
reoccurring activity between the same pair of employee and client will occur (a “suspicious”
client reported by a fraudmanagement system is expected to be supervised by an employee).
For this reason, we concentrated our study in identifying pairs of employees and clients that
appear to have more that 10 related events. The system identi ied 41 employees (5.8% of the
total number of employees) that were related with the same client with more than 10 events
(refer to the orange and red colored rectangles of the heat-map of Figure 9.8).

For each of the above employees we had to calculate the similarity of the event-series
with pattern time-series (see Section 9.2) in order to detect periodicity. In particular, the au-
ditors were interested for periodic events that occur monthly (i.e., periodicity of 28 up to 30
days). Thus, we could consider only the pattern time-series (refer to Section 9.2) that corre-
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sponds to monthly activity. However, we decided to calculate the severity values based on
all pattern time-series in order to distinguish any reoccurring activity and decide afterwards
through the visualization if “suspicious” activity really exists. Even though, this approach cre-
ates more false positives that have to be investigated, it ensures that other possible periodic
events will not be omitted. Among these 41 employees that were related with the same client
withmore than 10 events, 17 of them (2.4% of the total number of employees) appear to have
periodic activity and events occurring outside working hours (refer to the red-colored rect-
angles of Figure 9.8), while the remaining ones (24 employees; 3.4% of the total number of
employees) had events occurring outside working hours (refer to the orange-colored rect-
angles of Figure 9.8). Also, no employee had performed unauthorized access to systems or
had used unauthorized actions, whereas only one employee had used non common actions.
The results were communicated to the auditors who investigated whether there exist real
indications of fraud.

Figure 9.8: Aheat-map indicating the severity values for the employees participated in the case study.

In the following, we present some of the irst frames of the animation in order to describe
the investigation procedure. Figure 9.9 indicates a highly-ranked employee (i.e., Employee-
29). Employee-29 was related to four clients, i.e., Client-1, Client-2, Client-3 and Client-4, more
than 10 times using one system for which the employee was a frequent user and common ac-
tions (see reference points 1 and 2 of Figure 9.9; the parts representing the systems and the
actions are not marked by an X, which implies that the user was frequent for the speci ic sys-
tems or had performed common actions, and the corresponding heat-maps are blue-colored;
see reference points 3 and 4 of Figure 9.9). All other clients related to Employee-29, where
placed in the low-severity cluster, whereas no client was placed in the medium-severity clus-
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ter (see reference points 5 and 6 of Figure 9.9, resp.). Most of the events related to Employee-
26 occur outside working hours (see reference point 7 of Figure 9.9). The layer of the visu-
alization which accommodates the actions that Employee-26 has performed, is split in two
parts representing “Action 6” and “Other”. In the “Other” action, we have clustered actions
whose percentage of use was too small (< 0.1%) to be visualized. The problem was caused
by the large number of possible actions in this particular system which does not permit the
simultaneous visualization of all actions. However, if one of the clustered actions is not com-
mon for a particular employee, the red-colored heat-map in the corresponding layer and the
X marking in the part representing the “Other” action would reveal the problem to the audi-
tor.

Figure 9.9: A frame of the animation indicating the activity of highly-ranked Employee-26.

We will now proceed to describe the investigation procedure for each of the four clients.
Client-1 and Client-2 have the majority of the events that relate them with Employee-29 oc-
curring outside working hours (refer to the corresponding layer of Client-1 and Client-2).
However, they appear to have a small similarity (less than 50%) with only one fraud pattern
time-series. Note that, the pattern time-series that corresponds to periodicity of one month
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corresponds to the irst heat-map of the each periodicity layer (see e.g., reference point 8 of
Figure 9.9). Since the auditors were interested in events that occur monthly, these clients
were not considered “suspicious”. Regarding Client-3 and Client-4, they have also the major-
ity of the events that relate them with Employee-29 occurring outside working hours but,
they appear to have strong periodic activity. In particular, there exist six heat-maps indicat-
ing strong similarities with pattern time-series including the one that represents monthly
periodic activity. For this reason, these clients have to be further investigated.

Figure 9.10: All employees related to Client-3 are added in the visualization. The gray-colored node
corresponds to the new employee added (Employee-5) who surprisingly is related to
almost all high-ranked clients of Employee-29.

Client-4 was related to no other employee (when we selected the node that corresponds
to Client-4, no other employee was added to the visualization). However, when we selected
Client-3, a new employee, referred to as Employee-5 (see the gray-colored node of the visual-
ization; see reference point 1 of Figure 9.10), was added to the visualization. The interesting
thing was that Employee-5 was related with the same high-ranked clients as Employee-29
(except for Client-4; see reference points 2, 3 and 4 of Figure 9.10). There exist two possible
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explanations for this scenario. Either two employees are both responsible for monitoring the
activity of the clients or these employees are accomplice to fraud. Thus, the investigation has
to proceed further. The time-line plot of Figure 9.11i represents the time-stamps of the events
relating Employee-29 and Client-3. Obviously, there exists a continuous activity between the
two entities. However, this activity according to the auditors resembles more to monitoring
activity rather than to a fraud pattern. This assumption is also reinforced by Figure 9.11ii
which represents all reported actions for the selected pair of entities. In particular, only one
action is performed by Employee-29 towards Client-3 and according to the auditors this ac-
tion is part of a monitoring procedure. Studying, in a similar manner, the time-line plot and
theperiodicity plot for Client-4, the auditors claimed that there existedno indications of fraud
(the recorded actions were also part of a monitoring procedure).

(i)

(ii)

Figure 9.11: (i) The time-line plot for Employee-40 and Client-6 indicating an obvious monthly ac-
tivity. (ii) A plot illustrating the periodicity of performed actions for Employee-40 and
Client-6.

Figure 9.12 depicts another highly-ranked employee (i.e., Employee-26). Employee-26
was involved only with Client-5, more than 10 times using one system for which the em-
ployee was a frequent user and common actions (see reference points 1, 2 3 and 4 of Fig-
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ure 9.12). Again, all other clients related to Employee-26, where placed in the low-severity
cluster, whereas no client was placed in the medium-severity cluster (see reference points 5
and 6 of Figure 9.12, resp.). Also, Client-5 was related only to Employee-26 (whenwe selected
the node that corresponds to Client-5, no other employee was added to the visualization).
However, almost all events that relate the two entities appear outside the working hours
(see reference point 7 of Figure 9.12). The visualization of Figure 9.12 also indicates a strong
periodic activity (refer to the heat-maps in the last layer of the part of the visualization that
corresponds to Client-5). In the next step, we examined the time-line plot for the two en-
tities (refer to Figure 9.13; see reference point 8). One can distinguish a monthly periodic
activity between June and September (i.e., the actual dates are 22/6, 21/7, 25/9), even with
small gaps (no entries in August) and some noisy data (i.e., 7/7). The auditors that examined
the case determined that there were no indications of fraud in this particular case mostly
because of the actions performed by the employee which were again commonmonitoring ac-
tions. Client-5 was reported by a fraud management system as a “suspicious” client and thus,
Employee-26 was monitored her in regular time basis.

Figure 9.14 illustrates the ictional fraud case which was added by the auditors. In this
scenario, Employee-40 is related to Client-6 using two business systems for which she is a
frequent user and common actions (see reference points 1, 2, 3 and 4 of Figure 9.14). All
the events occurred within working hours (see reference point 5 of Figure 9.14). However,
the event-series of Employee-40 appears to have strong similarity with six fraud pattern
time-series (see reference point 6 of Figure 9.14). Also, Client-6 was not related to any other
employee of the company (when selected, no other employee was added to the visualiza-
tion). Again, all other clients related to Employee-40, where placed in the low-severity cluster,
whereas no client was placed in the medium-severity cluster (see reference points 7 and 8 of
Figure 9.14, resp.). Even though, this visualization resembles a lot to the one of Employee-26
(see Figure9.12), the time-lineplot (seeFigure9.15) and theperiodicity plot (see Figure9.16)
explain why this case is considered as fraud. The irst suspicions according to the auditors,
are raised by the fact that there exists activity between the two entities stemming from two
business systems (they take also into consideration the type of the systems; an information
that was not communicated to us in full detail).

The auditors explained to us that the time-line plot (refer to Figure 9.15) matches to a
fraud case scenario according to which there exists some activity at the beginning (between
April - May) with no speci ic periodicity and then, appears periodic activity (from May to
September). In the irst time interval, the fraudster is trying to plan and organize her fraud
by performing a number of actions. Once the fraud is organized, only periodic actions are
required. Another suspicious fact in this case is that the events fromMay to September occur
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Figure 9.12: A frame of the animation indicating the activity of a Employee-26.

Figure 9.13: The corresponding time-line plot for Employee-26 and Client-5.

close to the same dates of eachmonth (from10th to 15th). Of course, there exist some “noisy”
data that have to be excluded in order to understand the fraud pattern. These may have been
caused either on purpose to cover up the fraud or were part of the duties of the employee.

The above assumption is reinforced by the plot of Figure 9.16 which reveals the periodic
occurrence of each performed action. For instance, “Action 101” (see reference point 1) ap-
pears to have periodicity around the 15th day of the month from its second occurrence and
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Figure 9.14: A frame of the animation illustrating the activity of Employee-40. This case corresponds
to a fictional fraud case scenario.

Figure 9.15: The time-line plot for Employee-40 and Client-6 indicating an obvious monthly activity.

later. Also, “Action 107” (see reference point 2) appears to have periodicity around the 11th-
13th day of the month from its third occurrence and later. In particular, the vast majority of
events are recorded between the 10th and the 15th day of the month. We could be more con-
vinced that this case consists fraud if we knew exactly the billing cycle of the account of the
client.
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Figure 9.16: A plot indicating the periodic pattern for the performed actions of Employee-40 and
Client-6.

In a similar manner, the frames of the animation illustrating the other highly-ranked em-
ployees were investigated. In particular, we were given more attention to the irst 17 frames
of the animation containing periodic events. Since the data-sets provided for the case anal-
ysis were sensitive, we were not communicated many details about the inal results of the
investigation. Fortunately for the company, the only real evidence of fraud existed in the ic-
tional data added by the auditors. However, the auditors had not identi ied all these cases
while examining the data-sets manually and they had to make an additional investigation for
them.
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10 Conclusions

In this Ph.D. thesis, we have focused on two different topics of graph drawing i.e., the
problem of maximizing the crossing resolution of a graph drawing and applications of graph
drawing in fraud detection. For the former problem, we have mainly studied problems re-
lated to right-angle crossing drawings, i.e., drawings in which every pair of crossing edges
intersects at right angle. We have also introduced a closely related problem, the total resolu-
tionmaximization problem, according to which theminimum of the crossing and the angular
resolution is maximized. For the problem of fraud detection, we presented a combination of
methods and visualizations in order to detect occupational fraud schemes in business sys-
tems in which pairs of entities (employees and clients) are involved (e.g., billing, member-
ship renewal systems, and so on).We presented two approaches that aim to detect periodical
events that may conceal occupational fraud and an integrated fraud detection visualization
system based on fraud patterns suggested by internal auditors of a large telecommunication
company.

In Chapter 3, we proved that it isNP-hard to decide whether a graph admits a straight-
line RAC drawing. Didimo et al. [DEL11] proved that it is always feasible to construct a RAC
drawing of a given graph with at most three bends per edge. If we permit one or two bends
per edge, does the problem remain NP-hard? The same question arises if the input graph
has n vertices and exactly 4n− 10 edges, i.e., whether the problem of recognizing the class of
maximally dense RAC graphs is alsoNP-hard.

In Chapter 4, we introduced and examined geometric RAC simultaneous drawings. A rea-
sonable problem that arises in this context is to identify other non-trivial classes of graphs, be-
sides a matching and either a path or a cycle that admit a GRacSim drawing. Also, we consid-
ered only geometric RAC simultaneous drawings. For the classes where GRacSim drawings
are not possible, it would be interesting to study drawings with bends or relax the optimality
constraint on the crossing resolutionof theproduceddrawings. Aquite similar problem to the
GRacSim drawing problem is the problem of drawing two (ormore) graphs on the same ver-
tex set on theplane, such that each graph is drawnRAC (i.e., only edges of different graphsmay
introduce non-right angle crossings). Note that, the class of graphs that admit such drawings
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contains the class of graphs for which a simultaneous drawing is possible. Finally, it would
be nice to obtain more appealing GDual-GRacSim drawings for an outerplanar graph and
its dual. In this case, we could also study the required drawing area and provide a character-
ization of the classes, other than outerplanar graphs, admitting a GDual-GRacSim drawing.

In Chapter 5, we studied the total resolution maximization problem. It would be interest-
ing to try to identify other classes of graphs that admit optimal drawings. Even the case of
planar graphs is of interest, as by allowing some edges to cross (say at large angles), we may
improve the angular resolution and therefore the total resolution. In [vK10], a class of graphs
satisfying this property is given.

In Chapter 7, we presented a metric and visualization techniques that aim to detect peri-
odic events in time-series data. Itwouldbe interesting to studyalternativemetrics tomeasure
the con idence degree that can be used in order to obtain more accurate periodicity estima-
tions. This may also affect the quality or the type of the produced visualizations. Identifying
group of employees (instead of a particular employee) that appear to have similar suspicious
behavior is also of interest. Standard clustering techniques adopted fromGraphDrawingmay
be useful for the production of such visualizations.

In Chapter 8, we proposed a system that aims to detect periodic activity and occupational
fraud in business systems in which pairs of entities, such as employees-clients are involved.
It would be of interest to incorporate more factors in order to produce more accurate values
at the ranking procedure. It would be also better for the auditor to add custom factors and
de ine the appropriate functions through the graphical user interface of the system. Again, it
is of interest to search for groups of collaborating employees/clients.

In this Chapter 9, we presented an integrated fraud management visualization system
that aims to identify patterns that may conceal occupational fraud through a combination of
pattern recognition and visualization. Our work opens several aspects for future work such
as incorporation ofmore fraud patterns, use ofmore statisticalmethods and, extension of the
system inorder to identifymore complicated fraud schemes (client fraud, telecommunication
fraud, etc.) in a wider variety of business systems.
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Απεικόνιση Γραφημάτων με Έμφαση σε Εφαρμογές Ασφάλειας
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11 Εισαγωγή

“Use a picture. It’s worth a thousand words.”
Arthur Brisbane, 1911

“A good sketch is better than a long speech.”
Napoleon Bonaparte

11.1 Γιατί Απεικόνιση Γραφημάτων;

Η προοδος της τεχνολογιας, των επικοινωνιων και του υπολογισμου σε συνδυασμο με
την ευρυτατα διαδεδομενη χρηση του διαδικτυου εχουν αυξησει δραματικα τον ογκο των
δεδομενων που εμπεριεχουν πληροφοριες διαφορων τυπων (προσωπικες, επαγγελματικες,
επιστημονικες, ασφαλειας και ουτω καθεξης) και εχουν αναδειξει το προβλημα της επεξερ-
γασιας πληροφοριων (information processing) και της αναλυσης δεδομενων (data analy-
sis) σε ενα πολυ σημαντικο κομματι της ανθρωπινης ζωης. Η επεξεργασια και η αναδειξη
πιθανων υποκειμενων σχεσεων σε τετοια συνολα δεδομενων αποτελουν μια αδιαμφισβη-
τητη προκληση για τους αναλυτες δεδομενων, καθως εκτος απο τον τεραστιο ογκο δεδομε-
νων που εχουν να αντιμετωπισουν, η πληροφορια προερχεται τις περισσοτερες φορες απο
διαφορετικες πηγες (συνηθως υπο τη μορφη κειμενου και σε μη-ομοιομορφη μορφη). Ένα
αμεσο προβλημα που ανακυπτει αφορα στην παρουσιαση των δεδομενων με τετοιο τροπο
ωστε ενα μεγαλο μερος της πληροφοριας να μεταδιδεται οσο πιο αποτελεσματικα γινεται
σε απλη και κατανοητη μορφη.

Η οπτικοποιηση (visualization) μπορει να ειναι πολλα υποσχομενη σε αυτο πλαισιο, κα-
θως μετατρεπει τον τεραστιο ογκο των δεδομενων σε μια συνοπτικη οπτικη εικονα, η οποια
παρεχει μια πλουσια και κατανοητη παρουσιαση του περιεχομενου. Πραγματι, οι ανθρωποι
προτιμουν να οπτικοποιουν την πληροφορια παρα να την περιγραφουν με λεξεις, καθως ο
ανθρωπινος εγκεφαλος αποδιδει πολυ καλυτερα και γρηγοροτερα στην επεξεργασια εικο-
νας παρα στην επεξεργασια κειμενου. Οι οπτικες αναπαραστασεις μεγαλου ογκου δεδομε-
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νων καθιστουν εφικτη τη μεταφραση της πληροφοριας και την αναδειξη πιθανων υποκειμε-
νων σχεσεων στο συνολο των δεδομενων. Ως αποτελεσμα, η οπτικοποιηση εχει αποκτησει
σημαντικο ρολο και βρισκει εφαρμογες σε διαφορες περιοχες οπως η διαχειριση δικτυων
(υπολογιστων, τηλεπικοινωνιακων, κοινωνικων), η επιχειρηματικη μοντελοποιηση, η βιο-
πληροφορικη, ο σχεδιασμος βασεων δεδομενων, η χαρτογραφια και ουτω καθεξης. Η ανα-
γκη για προηγμενες τεχνικες οπτικοποιησης οδηγησε στην αναπτυξη της περιοχης της Απει-
κόνισης Γραφημάτων (Graph Drawing), η οποια ειναι σημερα μια ενεργη ερευνητικη περιοχη
της επιστημης των υπολογιστων που αφορα στην οπτικοποιηση πληροφοριων με κατευθυ-
νομενα και μη-κατευθυνομενα γραφηματα.

Ένα γράφημα (graph) ειναι ενα αφηρημενο μαθηματικο μοντελο, το οποιο μοντελοποιει
διμερεις σχεσιακες δομες, αποτελουμενες απο οντοτητες και διμερεις σχεσεις μεταξυ αυτων
των οντοτητων. Οι οντοτητες αντιστοιχουν στις κορυφές (vertices) του γραφηματος, ενω οι
σχεσεις αντιστοιχουν στις ακμές (edges) του. Οι απεικονίσεις γραφημάτων (drawings of gra-
phs) ειναι αρκετα συνηθεις στην καθημερινη μας ζωη, ακομα και αν οι ανθρωποι δεν το γνω-
ριζουν. Ζωντας σε μια πολη με μετρο, οι επιβατες αναζητουν κατευθυνσεις σε χαρτες-μετρο,
στους οποιους το γραφημααπεικονιζει πληροφοριες σχετικα με τις γραμμες τουμετρο. Καθε
κορυφη ενος τετοιου γραφηματος αντιστοιχει σε ενα σταθμο του δικτυου και συνηθως απει-
κονιζεται ως κυκλος. Οι γραμμες που συνδεουν τους σταθμους αντιστοιχουν στις ακμες του
γραφηματος και απεικονιζονται ως ευθυγραμμα τμηματα. Τα οργανογραμματα αποτελουν
ενα ακομα παραδειγμα της απεικονισης γραφηματων, τα οποια περιγραφουν την ιεραρχικη
δομη ενος οργανισμου και τις σχεσεις μεταξυ του προσωπικου που τον συναποτελει. Τα
παραπανω παραδειγματα αποτελουν ενα πολυ μικρο δειγμα απο το τεραστιο συνολο των
πιθανων εφαρμογων της απεικονισης γραφηματων. Πραγματι, η απεικονιση γραφηματων
προσφερει τις υπηρεσιες της σε ενα μεγαλο αριθμο πεδιων, οπως η μηχανικη λογισμικου
(διαγραμματα ροης δεδομενων, ιεραρχιες αντικειμενοστρεφων κλασεων), οι βασεις δεδομε-
νων (σχεσιακα διαγραμματα), τα πληροφοριακα συστηματα (οργανογραμματα), ο σχεδια-
σμος VLSI κυκλωματων (σχηματικα διαγραμματα κυκλωματων), η ασφαλεια δικτυων, η τε-
χνητη νοημοσυνη (διαγραμματα αναπαραστασης γνωσης) και δεν περιοριζεται μονο στην
επιστημη των υπολογιστων.

11.2 Μία σύντομη ιστορική αναδρομή

Ειναι δυσκολο να εντοπιστει η ακριβης προελευση της απεικονισης γραφηματων. Γεω-
μετρικες απεικονισεις (δηλαδη απεικονισεις γραφηματων στις οποιες καθε ακμη απεικονι-
ζεται σαν ενα ευθυγραμμο τμημα) διαφορων ειδων εχουν εμφανιστει ευρεως ανα τους αιω-
νες. Το παιχνιδι του Morris αποτελει πιθανον την πρωτη μορφη απεικονισης γραφηματων,
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το οποιο συμφωνα με τοHenry Parker ([Hen09], p.p. 578) χρονολογειται στο 1400 π.Χ. στην
Αιγυπτο. Ωστοσο, δεν υπαρχουν διαθεσιμες εικονες. Το συγκεκριμενο παιχνιδι παρουσιαζε-
ται, επισης, στο “Βιβλιο των Παιχνιδιων” (“Book of Games”) απο τον 13ο αιωνα [oCaL51]. Τα
οικογενειακα δεντρα αποτελουν εναν ακομα τυπο αρχαιας απεικονισης γραφηματων (και
παλι χωρις εικονες), οπως περιγραφεται απο τους Pliny the Elder and Seneca ([KZ91], p.p.
111). Οι πρωτες εικονες γενεαλογικων δεντρων εμφανιζονται στοΜεσαιωνα [KZ91]. Τετρα-
γωνα αντιθεσης (squares of opposition) εχουν, επισης, χρησιμοποιει στο Μεσαιωνα για την
αναπαρασταση λογικων διαγραμματων [Mur84].

Παρ’ολο που ο Euler βασιστηκε σε ενα γραφημα για να λυσει το προβλημα των “Επτα Γε-
φυρωντουKönigsberg” (“KönigsbergerBrückenproblem”)στηδιασημη εργασια του [Eul36]
το 1976, στην πραγματικοτητα δε χρησιμοποιησε απεικονισεις γραφηματων για να παρου-
σιασει τα αποτελεσματα του. Γι’ αυτο το λογο, ακομα και αν καποιος μπορει να θεωρησει οτι
η θεωρια γραφηματων και η απεικονιση γραφηματων συμπιπτουν χρονικα, στην πραγματι-
κοτητα οι απεικονισεις γραφηματων ξεκινουν αρκετα χρονια αργοτερα, στα τελη του 18ου
και στις αρχες του 19ου αιωνα. Μεταξυ αυτων, o Listing το 1847 μελετησε το προβλημα του
εντοπισμου μονοπατιων (path tracing problem) και παρουσιασε ενα γραφημα το οποιο μπο-
ρει να σχεδιαστει μονοκοντυλια (single stroke), δηλαδη ακολουθωντας μια διαδρομη χωρις
επαναληψη ακμων. Ο Cayley παρουσιασε τις πρωτες απεικονισεις δεντρων [Cay57]. Για μια
πιο λεπτομερη παρουσιαση της ιστοριας της απεικονισης γραφηματων, ο αναγνωστης πα-
ραπεμπεται στην εργασια [KMBW02].

Παρ’ολοπουηπρωτη εργασιαμεαλγοριθμουςαπεικονισης γραφηματωνμπορει να εντο-
πιστει το 1963, στην εργασια του Tutte “How to Draw a Graph” [Tut63], οι ερευνητες της
απεικονισης γραφηματων εχουν οργανωθει σε μια ενεργη κοινοτητα τις τελευταιες δυο δε-
καετιες (το πρωτο ετησιο συμποσιο απεικονισης γραφηματων πραγματοποιηθηκε στο Πα-
ρισι, το 1993). Σε αυτα τα χρονια, οι ερευνητες εχουν αναπτυξει ενα μεγαλο αριθμο διαφο-
ρετικων τροπων απεικονισης, οι οποιες ειναι καταλληλες για αρκετες εφαρμογες (οργανο-
γραμματα, βασεις δεδομενων, δικτυα, διαγραμματα ροων, ιεραρχιες, επιπεδες απεικονισεις,
δεντρα, δενδροειδεις απεικονισεις, κτλ), εχουν αναπτυξει τεχνικες για τη συγκριση απεικο-
νισεων και την αξιολογηση της ποιοτητας τους (αριθμο τομων, αριθμο σημειων καμπης, γω-
νιακη ευκρινεια, κτλ) και εχουν αναπτυξει και αναλυσει αλγοριθμους για την παραγωγη
απεικονισεων υψηλης αισθητικης. Για μια πιο λεπτομερη αναλυση των αλγοριθμων απει-
κονισης γραφηματων, ο αναγνωστης παραπεμπεται σε κλασικα βιβλια απεικονισης γραφη-
ματων [DETT99, KW01, NR04].
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11.3 Παράμετροι απεικόνισης

Απο την ανθρωπινη πλευρα, η χρησιμοτητα μιας απεικονισης ενος γραφηματος εξαρ-
ταται σημαντικα απο την αναγνωσιμοτητα της, δηλαδη την ικανοτητα της να μεταβιβαζει
την πληροφορια που εμπεριεχεται σε ενα γραφημα γρηγορα και κατανοητα. Μια “φτωχη”
απεικονιση μπορει να προκαλεσει συγχυση και παραπλανηση. Ωστοσο, πως μπορουμε να
κρινουμε την ποιοτητα μιας απεικονισης; Εαν προσπαθησουμε να απεικονισουμε μια κοι-
νοτητα ενος κοινωνιολογικου δικτυου (π.χ. την κοινοτητα του facebook) χρησιμοποιωντας
εναν αλγοριθμο που εχει σχεδιαστει για την απεικονιση χαρτων δικτυων μετρο, θα απογοη-
τευτουμε πληρως απο το αποτελεσμα. Ο λογος ειναι οτι ενας αλγοριθμος που παραγει απει-
κονισεις χαρτων δικτυων μετρο λαμβανει υποψη του μια γενικη γνωση, η οποια ειναι σημα-
ντικη για τους χαρτες μετρο. Απο την αλλη μερια, η απεικονιση μιας κοινοτητας ενος κοινω-
νιολογικου δικτυου θα πρεπει να αναδεικνυει τις σχεσεις μεταξυ των μελων της και αυτη η
απαιτηση δεν μπορει να υλοποιηθει απο εναν αλγοριθμοπαραγωγης χαρτων δικτυωνμετρο.

Ένα ευλογο ερωτηματοοποιοπροκυπτει απο τηνπαραπανωεισαγωγη ειναι τοαν χρεια-
ζομαστε για καθε τομεα εφαρμογης, ενα διαφορετικο αλγοριθμο απεικονισης, ο οποιος κοι-
ταει περα απο τις δομικες ιδιοτητες του γραφηματος και επιπλεον χρησιμοποιει προσθετη
γνωση για τη σημασιολογια πισω απο τη δομη του γραφηματος. Μια καταφατικη απαντηση
σε αυτη την ερωτηση θα υπονοουσε την αναγκη ενος τεραστιου αριθμου διαφορετικων αλ-
γοριθμων απεικονισης γραφηματων, εναν για καθε πεδιο εφαρμογης. Ευτυχως, στην πραγ-
ματικοτητα δε συμβαινει αυτο. Υπαρχουν μονο μερικες εννοιες και τεχνικες, ικανες να κα-
λυψουν ενα μεγαλο αριθμο πιθανων πεδιων εφαρμογης. Για το σκοπο αυτο, η κοινοτητα
της απεικονισης γραφηματων εχει εισαγει γενικες συμβασεις απεικονισης (drawing conven-
tions) και αισθητικα κριτηρια (aesthetics criteria).

11.3.1 Συμβάσεις

Μια απεικονιση ενος γραφηματος θα πρεπει να ικανοποιει ενα βασικο κανονα που ονο-
μαζεται σύμβαση της απεικόνισης (drawing convention) ωστε να ειναι αποδεκτη. Για παρα-
δειγμα, σε ενα χαρτη μετρο, μια συμβαση που χρησιμοποιειται συχνα ειναι η ακολουθη: οι
κορυφες του γραφηματος που αντιστοιχουν στους σταθμους απεικονιζονται ως κυκλοι και
ολες οι ακμες απεικονιζονται ως παραλληλα προς τους αξονες ευθυγραμμα τμηματα η ως
ακολουθιες απο παραλληλα προς τους αξονες ευθυγραμμα τμηματα. Η συμβαση της απει-
κονισης εξαρταται απο τη φυση των δεδομενων που οπτικοποιουνται και μπορει να ειναι
πολυ απλη η αρκετα πολυπλοκη, ενω μπορει να περιεχει λιγες η πολλες λεπτομερειες για
την απεικονιση. Μπορουμε, επισης, να υιοθετησουμε διαφορετικους τροπους για την ανα-
παρασταση του γραφηματος. Για παραδειγμα, οι κορυφες μπορει να απεικονιζονται σαν τε-
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τραγωνα, τελειες, κυκλοι, ετικετες η σαν συνδυασμος διαφορετικων τροπων απεικονισης.
Πληροφοριες σχετικα με τις κορυφες και τις ακμες μπορουν να οπτικοποιηθουν, επισης, με
ετικετες κειμενου, διαφορετικα χρωματα, διαφορετικο παχος και ουτω καθεξης. Παρακατω
παρουσιαζουμε ορισμενες συμβασεις απεικονισης:

Επίπεδες απεικονίσεις:Μια απεικονιση ενος γραφηματος στην οποια οι ακμες δεν τεμνο-
νται μεταξυ τους ονομαζεται επίπεδη (planar). Ένα γραφημα το οποιο επιδεχεται μια
τετοια απεικονιση ονομαζεται επίπεδο γράφημα (planar graph). Δυστυχως, ενας μι-
κρος αριθμος γραφηματων επιδεχονται επιπεδες απεικονισεις. Για παραδειγμα, ειναι
γνωστο οτι ενα επιπεδο γραφημα με n κορυφες δεν μπορει να εχει περισσοτερες απο
3n − 6 ακμες. Σημειωνεται οτι ο μεγιστος αριθμος κορυφων ενος γραφηματος ειναι
n(n− 1)/2 (γράφημα κλίκα).

Πολυγραμμικές απεικονίσεις: Μια απεικονιση στην οποια καθε ακμη του γραφηματος
απεικονιζεται σανπολυγωνικηαλυσιδαονομαζεταιπολυγραμμικήαπεικόνιση (polyline
drawing). Το σημειο στο οποιο μια ακμη αλλαζει την κατευθυνση της αναφερεται ως
σημείο καμπής (bend). Οι πολυγραμμικες απεικονισεις ειναι συνηθεις στην παραγωγη
χαρτων δικτυων μετρο.

Απεικονίσεις με ευθείες γραμμές: Μια απεικονιση στην οποια καθε ακμη απεικονιζε-
ται σαν ενα ευθυγραμμο τμημα ονομαζεται απεικόνιση με ευθείες γραμμές (straight-
line drawing). Οι απεικονισεις με ευθειες γραμμες ειναι μια ειδικη περιπτωση των πο-
λυγραμμικων απεικονισεων, στις οποιες καθε ακμη απεικονιζεται χωρις σημεια κα-
μπης. Τετοιες απεικονισεις αναφερονται και ως γεωμετρικές απεικονίσεις (geometric
drawings). Ειναι γνωστο οτι καθε επιπεδο γραφημα επιδεχεται μια (επιπεδη) απεικο-
νιση με ευθειες γραμμες.

Ορθογώνιες απεικονίσεις: Μια απεικονιση στην οποια καθε ακμη αναπαριστανται σαν
μια εναλλασσομενη ακολουθια απο παραλληλα προς τους αξονες ευθυγραμμα τμη-
ματαονομαζεταιορθογώνιααπεικόνιση (orthogonal drawing). Ταγραφηματαταοποια
επιδεχονται ορθογωνιες απεικονισεις ειναι συνηθως μεγιστου βαθμου τεσσερα, οπου
ο βαθμος ενος γραφηματος οριζεται ως ο μεγιστος αριθμος ακμων που προσπιπτουν
σε μια κορυφη του.

Απεικονίσεις σε πλέγματα:Μια απεικονιση στην οποια καθε κορυφη, τομη και/η σημειο
καμπης καταλαμβανει ενα σημειο στο επιπεδο με ακεραιες συντεταγμενες ονομαζεται
απεικόνιση σε πλέγμα (grid drawing). Οι απεικονισεις σε πλεγματα ειναι σημαντικες
σε πολλες εφαρμογες π.χ. στην περιπτωση που το γραφημα προβαλλεται σε οθονη
χαμηλης αναλυσης.
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Ανερχόμενες (κατερχόμενες, αντίστοιχα) απεικονίσεις: Μια απεικονιση στην οποια
καθεακμηειναι μιααπληανοιχτηκαμπυλημονοτονααυξουσα (φθινουσα, αντιστοιχα)
στην καθετη κατευθυνση ονομαζεται ανερχόμενη (κατερχόμενη, αντιστοιχα) απεικο-
νιση. Για παραδειγμα, τα γενεαλογικα δεντρα συνηθως απεικονιζονται προς τα κατω
για να αναδειξουν την ιεραρχια.

11.3.2 Αισθητικά κριτήρια

Η ποιοτητα ενος γραφηματος υπολογιζεται με βαση αισθητικά κριτήρια (aesthetics crite-
ria) τα οποια χρησιμοποιουνται για την αξιολογηση του ποσο “καλη” ειναι μια απεικονιση.
Οι αλγοριθμοι απεικονισης γραφηματων τυπικα συμμορφωνονται με ενα η περισσοτερα αι-
σθητικα κριτηρια με την προϋποθεση οτι η ποιοτητα της απεικονισης βελτιωνεται. Για πα-
ραδειγμα, σε ενα VLSI κυκλωμα τα σημεια καμπης θα πρεπει να ελαχιστοποιουνται, καθως
αυξανουν το κατασκευαστικο κοστος και συνεπως, το ενδιαφερον στρεφεται σε επιπεδες
απεικονισεις με τον ελαχιστο αριθμο σημειων καμπης. Μια λιστα απο συνηθη αισθητικα κρι-
τηρια [BFN85, PCA02] παρουσιαζεται παρακατω:

Ελαχιστοποίηση του αριθμού των τομών: Οι τομες μεταξυ των ακμων επηρεαζουν αρ-
νητικα την ποιοτητα μιας απεικονισης, καθως ειναι κοινα αποδεκτο οτι δημιουργουν
συγχυση στον αναγνωστη της. Ιδανικα, θα προτιμουσαμε τις επιπεδες απεικονισεις.
Ωστοσο, οπως εχει ηδη αναφερθει, αυτες δεν ειναι παντοτε εφικτο να κατασκευα-
στουν. Σε αυτη την περιπτωση, θα επιθυμουσαμε απεικονισεις με τον ελαχιστο αριθμο
τομων.

Ελαχιστοποίηση των σημείων καμπής: Ο συνολικος αριθμος των σημειων καμπης και
ο αριθμος των σημειων καμπης ανα ακμη σε μια απεικονιση θα πρεπει να παραμενει
μικρος. Τα σημεια καμπης προκαλουν συγχυση, καθως διακοπτουν την κινηση του μα-
τιου και απαιτουν αποτομες αλλαγες κατευθυνσης. Αυτο ειναι ενα κρισιμο κριτηριο
στις ορθογωνιες απεικονισεις, οπου ενα μεγαλο μερος της ερευνας εχει επικεντρωθει
σε αυτο το προβλημα.

Ελαχιστοποίησητουεμβαδού:Ηελαχιστοποιησητου εμβαδουμιαςαπεικονισης ειναι ση-
μαντικησεπολλες εφαρμογες, στις οποιες ο διαθεσιμος χωρος ειναι περιορισμενος, π.χ.
οι κινητες συσκευες ειναι εφοδιασμενες με μια σχετικα μικρη οθονη και αρκετα προ-
βληματα αναγνωσιμοτητας μπορει να προκυψουν εξαιτιας του περιορισμενου χωρου.
Απο την αλλη, για να μπορεσει να προβληθει μια μεγαλη απεικονιση στο διαθεσιμο
χωρο θα πρεπει να γινει σμικρυνση η να χαμηλωσει η αναλυση της, επηρεαζοντας ετσι
αρνητικα την αναγνωσιμοτητα της.
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Μεγιστοποίηση τωνγωνιών:Η γωνιακή ευκρίνεια (angular resolution) ενος γραφηματος
οριζεται ως η μικροτερη γωνια που σχηματιζεται μεταξυ δυο γειτονικων ακμων που
προσπιπτουν στην ιδια κορυφη. Η γωνιακή ευκρίνεια τομών (crossing resolution) ανα-
φερεται στη μικροτερη γωνια που σχηματιζεται απο ενα ζευγος τεμνομενων ακμων.
Η μεγιστοποιηση της μικροτερης γωνιας σε μια απεικονιση ειναι σημαντικη σε αρκε-
τες εφαρμογες, π.χ. σε κινητες συσκευες οι οποιες συχνα ειναι εφοδιασμενες με οθονες
χαμηλης αναλυσης.

Ελαχιστοποίηση του μήκους: Σε πολλες εφαρμογες, ειναι σημαντικο να διατηρειται το
μηκος των ακμων μικρο. Για παραδειγμα, στα κυκλωματα VLSI, το συνολικο μηκος
των ακμων της απεικονισης αντιστοιχει στο μηκος των καλωδιων που χρειαζεται να
χρησιμοποιηθει, και συνεπως, θα πρεπει να διατηρειται μικρο.

Ελαχιστοποίησηαναλογίαςδιαστάσεων:Ηαναλογίαδιαστάσεων (aspect ratio) μιαςαπει-
κονισης ενος γραφηματος οριζεται ως ο λογος του μηκους της μεγαλυτερης πλευρας
προς τομηκος της μικροτερηςπλευρας τουμικροτερουορθογωνιουπου εσωκλειει την
απεικονιση.Η ελαχιστοποιησηαυτου τουκριτηριουπαρεχει τηναπαιτουμενη ευελιξια
στην προσαρμογη της απεικονισης σε οθονες τυχαιου μεγεθους.

Συμμετρίες: Η αναδειξη των συμμετρικων ιδιοτητων ενος γραφηματος ειναι σημαντικη,
αλλα οχι ευκολη διαδικασια. Συνηθως εισαγονται καταλληλα μαθηματικα μοντελα για
τηδιαχειριση τωνσυμμετριωνσεαπεικονισεις γραφηματων, π.χ. βλ. [Ead88,MAC+95].

Ομαδοποίηση: Σε πολλες περιπτωσεις και ιδιαιτερα σε μεγαλα και πυκνα γραφηματα, ει-
ναι σημαντικο οι κορυφες του γραφηματος με ομοιες ιδιοτητες να τοποθετουνται κο-
ντα, ετσι ωστε να αναδεικνυεται η δομη του γραφηματος.

Δυστυχως, δεν υπαρχει σαφης τροπος διαταξης των παραπανω κριτηριων (ως προς την
σημαντικοτητα τους). Ησημαντικοτητα τους βασιζεται σε μεγαλοβαθμοαπο τοπεδιο εφαρ-
μογης τους. Ωστοσο, η Purchase [Pur97] μεσω γνωστικων πειραματων παρατηρησε οτι η
ελαχιστοποιηση των τομων φαινεται να ειναι το πιο σημαντικο κριτηριο για την αναγνωσι-
μοτητα μιας απεικονισης, ενω η ελαχιστοποιηση των σημειων καμπης και η μεγιστοποιηση
των συμμετριων φαινεται να επηρεαζουν λιγοτερο την ποιοτητα της. Επισης, καθορισε μια
προτεραιοτητα στα παραπανω κριτηρια (βλεπε, επισης, [PCJ97, Pur02]). Απο την αλλη με-
ρια, αλλες ερευνητικες εργασιες διαπιστωνουν οτι οι διαφορες στην αντιληψη ενος γραφη-
ματος εξαρτωνται απο την τελικη απεικονιση [BMK96, MBK97, DC98].

Παρολο που τα παραπανω κριτηρια ειναι γενικως αποδεκτα, ειναι σχεδον αδυνατον να
ικανοποιηθουν ολοι οι αισθητικοι κανονες που οριζουν ταυτοχρονως. Μερικοι απο αυτους
ειναι αντικρουομενοι. Άλλοι εχουν μεγαλες υπολογιστικες απαιτησεις. Για παραδειγμα, η
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ελαχιστοποιηση του αριθμου των τομων ειναι ενα NP-πληρες προβλημα [GJ83]. Το ιδιο
ισχυει και για το προβλημα του καθορισμου εαν ενα γραφημα μπορει να εμφυτευτει σε
ενα πλεγμα προκαθορισμενου μεγεθους [MRK84]. Αρκετα αποτελεσματα σχετικα με την
πολυπλοκοτητα της βελτιστοποιησης των παραπανω κριτηριων εχουν παρουσιαστει στο
βιβλιο [GJ79]. Στην πραξη, οι απεικονισεις γραφηματων ειναι συνηθως το αποτελεσμα συμ-
βιβασμων μεταξυ διαφορετικων αισθητικων κριτηριων, ενω γενικες προσεγγισεις που χρη-
σιμοποιουνται συνηθως για την παραγωγη τους περιλαμβανουν τοσο ευρετικους οσο και
προσεγγιστικους αλγοριθμους.

11.4 Βασικοί Ορισμοί της Θεωρίας Γραφημάτων

Τυπικα, ενα γράφημα G ειναι ενα μη-διατεταγμενο ζευγος (V, E), οπου V ειναι το συ-
νολο των κορυφών και E ειναι το συνολο των ακμών του γραφηματος G. Σημειωνεται οτι
το συνολο των κορυφων (ακμων) του G συμβολιζεται και ως V (G) (E(G)). Ένα υπογρά-
φημα (subgraph) ενος γραφηματος G ειναι ενα γραφημα G′ = (V ′, E′) τετοιο ωστε V ′ ⊆ V

και E′ ⊆ E. Δοθεντων δυο γραφηματων G και G′, συμβολιζουμε με G ∪ G′ το γραφημα
που προκυπτει απο την ενωση των G και G′. Μια ακμη e ∈ E που συνδεει ενα ζευγος κορυ-
φων u, v ∈ V συνηθως συμβολιζεται με (u, v), οπου οι κορυφες u και v ονομαζονται άκρα
(endpoints) της ακμης e. Η ακμη e λεγεται οτι ειναι προσπίπτουσα ή προσκείμενη (incident)
σε καθενα απο τα δυο ακρα της.

Εξ’ ορισμου, τα μαθηματικα συνολα ειναι μη-διατεταγμενα. Επομενως, οι ακμες ενος γρα-
φηματος δεν εχουν κατευθυνση. Ένα τετοιο γραφημα ονομαζεται μη-κατευθυνόμενο (undi-
rected). Ωστοσο, σε πολλες εφαρμογες, μια ακμη εχει μια κατευθυνση που αντιστοιχει σε μια
ειδικη ιδιοτητα μεταξυ ενος ζευγους κορυφων, η οποια δεν ειναι παντα αμφιδρομη, π.χ. ενας
μονοδρομος σε ενα δικτυο συγκοινωνιων. Ένα γραφημα στο οποιο οι ακμες ειναι διατεταγ-
μενα ζευγη κορυφων ονομαζεται κατευθυνόμενο (directed) γραφημα η διγράφημα (digraph).
Σε ενα διγραφημα, για μια ακμη (u, v), η κορυφη u λεγεται αφετηρία (source), ενω η κορυφη
v λεγεται προορισμός (target). Επισης, σε γραφηματα με κατευθυνομενες ακμες, μια ακμη
της μορφης (u, u) ονομαζεται βρόγχος (self-loop η απλα loop). Αναλογα, ενα γραφημα που
δεν περιεχει βρογχους ονομαζεται γράφημα χωρίς βρόγχους (loop-less). Ακμες που εχουν τα
ιδια ακρα λεγονται παράλληλες ακμές (parallel edges). Ένα γραφημα χωρις βρογχους και πα-
ραλληλες ακμες ονομαζεται απλό (simple).

Σε ενα μη-κατευθυνομενο γραφημα, ο βαθμός (degree) μιας κορυφης v συμβολιζεται συ-
νηθωςμεd(v)και ειναι ο αριθμος τωνακμωνπουπροσπιπτουνστην κορυφη v. Σε ενακατευ-
θυνομενο γραφημα, ο έσω-βαθμός (in-degree) μιας κορυφης v, που συμβολιζεται με d−(v),
ειναι ο αριθμος των ακμων που εχουν την κορυφη v ως προορισμο τους. Αντιστοιχα, ο έξω-
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βαθμός (out-degree) μιας κορυφης v, ο οποιος συμβολιζεται με d+(v), ειναι ο αριθμος των
ακμων που εχουν την κορυφη v ως αφετηρια τους. Μια κορυφη βαθμου μηδεν ονομαζεται
απομονωμένη (isolated). Ο βαθμός (degree) ενος γραφηματος συμβολιζεται συνηθως με d(G)
και ειναι ο μεγιστος βαθμος των κορυφων του G. Ένα κανονικό γράφημα (regular graph)
ειναι ενα γραφημα στο οποιο καθε κορυφη εχει τον ιδιο βαθμο. Ένα κανονικο κατευθυνο-
μενο γραφημα θα πρεπει να ικανοποιει μια επιπλεον ισχυροτερη συνθηκη, συμφωνα με την
οποια ο εσω-βαθμος και ο εξω-βαθμος καθε κορυφης θα πρεπει να ειναι ισοι μεταξυ τους.
Ένα κανονικο γραφημα με κορυφες βαθμου k ονομαζεται k-κανονικό γράφημα (k-regular
graph) η κανονικό γράφημα βαθμού k (regular graph of degree k). Η πυκνότητα (density) ενος
μη-κατευθυνομενου γραφηματος G ισουται με το λογο των ακμων του G προς το μεγιστο
δυνατο αριθμο ακμων.

Ένα μονοπάτι μήκους k (path of length k) απο μια κορυφη u προς μια κορυφη v του γρα-
φηματος G ειναι μια ακολουθια < v0, v1, v2, . . . , vk > κορυφων τετοια ωστε u = v0, v = vk

και (vi−1, vi) ∈ E, για καθε i = 1, 2, . . . , k. Το μήκος (length) του μονοπατιου αντιστοιχει
στοναριθμοτωνακμωντου.Έναμονοπατι λεγεταιαπλό (simple) ανκαμιακορυφηδεν εμφα-
νιζεται πανωαπομιαφορα.Έναμονοπατι< v0, v1, v2, . . . , vk >σχηματιζει κύκλο (cycle) εαν
v0 = vk και αποτελειται απο τουλαχιστον μια ακμη. Ένας κυκλος ονομαζεται απλός (simple)
εαν καμια κορυφη δεν εμφανιζεται πανω απο μια φορα. Ένα γραφημα που δεν περιεχει κυ-
κλους ονομαζεται ακυκλικό (acyclic). Ένα μονοπάτι hamilton (hamiltonian path) ενος γρα-
φηματος G ειναι ενα μονοπατι που περναει απο καθε κορυφη του G. Ένας κύκλος hamilton
(hamiltonian cycle) του γραφηματος G ειναι ενας κυκλος που περναει απο καθε κορυφη του
G. Ένα δέντρο (tree) ειναι ενα ακυκλικο γραφημα στο οποιο καθε ζευγος κορυφων συνδεε-
ται με ενα μονοπατι. Εαν μια κορυφη ενος δεντρου διακρινεται απο τις αλλες κορυφες, τοτε
το δεντρο ονομαζεται δέντρο με ρίζα (rooted tree). Ένα γράφημα-κάμπια (caterpillar) ειναι
ενα δεντρο στο οποιο ολες οι κορυφες βρισκονται σε αποσταση ενα απο ενα κεντρικο μο-
νοπατι. Ένα γράφημα-τροχός (wheel) Wn ειναι ενα γραφημα με n κορυφες (οπου n ≥ 4) το
οποιο σχηματιζεται ενωνοντας μια κορυφη με ολες τις κορυφες ενος (n − 1)-κυκλου. Ένα
ταίριασμα (matching) ενος γραφηματοςG ειναι ενασυνολοακμωνE′ ⊆ E, τετοιοωστε ολες
οι ακμες του E′ να μην εχουν ενα κοινο ακρο.

Ένα μη-κατευθυνομενο γραφημα λεγεται πλήρες (complete) η κλίκα (clique) αν καθε ζευ-
γος κορυφων συνδεονται μεταξυ τους με μια ακμη. Το πληρες γραφημα με n κορυφες συμ-
βολιζεται με Kn. Ένα διμερές γράφημα (bipartite graph) ειναι ενα γραφημα του οποιου οι κο-
ρυφες μπορουν να χωριστουν σε δυο ανεξαρτητα συνολα V1 και V2, τετοια ωστε καθε ακμη
εχει ενα ακρο σημειο στο V1 και ενα ακρο στο V2. Ένα πλήρες διμερές γράφημα (complete
bipartite graph) ειναι ενα διμερες γραφημα, στο οποιο καθε κορυφη τουV1 ενωνεται με καθε
κορυφη του V2 με ακριβως μια ακμη. Αν r (s, αντιστοιχα) ειναι ο αριθμος των κορυφων του
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V1 (V2, αντιστοιχα), τοτε το πληρες διμερες γραφημα συμβολιζεται με Kr,s. Ένα γράφημα-
άστρο (star graph) Sn με n κορυφες οριζεται ως το πληρες διμερες γραφημα K1,n−1. Ένα
κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα (directed acyclic graph η DAG εν συντομια) ειναι ενα κα-
τευθυνομενο γραφημα χωρις κατευθυνομενους κυκλους. Δυο γραφηματα ονομαζονται ισο-
μορφικά (isomorphic) αν υπαρχει μια ενα-προς-ενα αντιστοιχια μεταξυ των συνολων των
κορυφων και η γειτνιαση διατηρειται.

Ένα μη-κατευθυνομενο γραφημα ειναι συνδεδεμένο (connected) εαν καθε ζευγος κορυ-
φων του συνδεεται με ενα μονοπατι. Τα συνδεδεμένα συστατικά (connected components)
ενος μη-κατευθυνομενου γραφηματος ειναι κλασεις ισοδυναμιας των κορυφων του που
οριζονται απο τη σχεση “ειναι προσπελασιμη απο”. Ένα κατευθυνομενο γραφημα ονομαζε-
ται ισχυρά συνδεδεμένο (strongly connected) εαν υπαρχει ενα μονοπατι απο καθε κορυφη
του γραφηματος προς καθε αλλη κορυφη. Τα ισχυρα συνδεδεμενα συστατικα ενος κατευθυ-
νομενου γραφηματος ειναι κλασεις ισοδυναμιες των κορυφων του γραφηματος που οριζο-
νται απο τη σχεση “ειναι αμοιβαια προσπελασιμοι”. Μια γέφυρα (bridge) ειναι μια ακμη της
οποιας η αφαιρεση αποσυνδεει ενα γραφημα. Αναλογως, μια κορυφή τομή ή σημείο άρθρω-
σης (cut-vertex η articulation point) ειναι μια κορυφη της οποιας η αφαιρεση αποσυνδεει το
γραφημα. Ένα γραφημα χωρις σημεια αρθρωσης ονομαζεται διπλά συνδεδεμένο η δισυνδε-
δεμένο (biconnected). Ένα συνδεδεμενο γραφημα στο οποιο η διαγραφη οποιονδηποτε δυο
κορυφων (και τωνπροσκειμενων ακμων) καταληγει σε ενα γραφημαπου εξακολουθει να ει-
ναι συνδεδεμενο, ονομαζεται τριπλά συνδεδεμένο η τρισυνδεδεμένο (triconnected) γραφημα.

Μια απεικόνιση (drawing) ενος απλου γραφηματος G (συνηθως συμβολιζεται με Γ(G))
ειναι μια αναπαρασταση του G στο επιπεδο, οπου καθε κορυφη ειναι ενα σημειο και καθε
ακμη ειναι μια κλειστη καμπυλη Jordan μεταξυ των σημειων που αναπαριστουν τα ακρα
της. Με x(v) και y(v) οριζουμε τη x- και τη y-συντεταγμενη μιας κορυφης v ∈ V στην απει-
κονιση Γ(G). Καθε επιπεδη απεικονιση οριζει μοναδικα μια κυκλικη διαταξη των ακμων
που προσπιπτουν στην ιδια κορυφη και επομενως, καθοριζει μια συνδυαστική εμφύτευση
(combinatorial embedding).

Ένα επιπεδο γραφημα με καθορισμενη συνδυαστικη εμφυτευση ονομαζεται επιπεδικό
γράφημα (plane graph). Σε μια επιπεδηαπεικονιση, καθε κυκλοςπουπεριβαλλει μιαπεριοχη,
η οποια δεν περιεχει ακμες με ακρα απο τον κυκλο προς την περιοχη, σχηματιζει μια όψη
(face). Έστω G ενα επιπεδικο γραφημα. Το δυϊκό γράφημα (dual graph) του G, το οποιο
συνηθως συμβολιζεται με G∗, εχει μια κορυφη για καθε οψη του G και μια ακμη μεταξυ
δυο οψεων f1 και f2 αν και μονο αν οι f1 και f2 μοιραζονται μια ακμη. Το υπογραφημα
του G∗, που παραγεται απο τη διαγραφη της κορυφης-οψης του G∗ που αντιστοιχει στη
μη-φραγμενη οψη του G, ονομαζεται ασθενής δυϊκός (weak dual) του G. Ένα επιπεδο γρα-
φημα καλειται μέγιστο επίπεδο (maximal planar) αν δεν μπορουν να προστεθουν αλλες ακ-

200



Ενότητα 11.5 201

μες ωστε το προκυπτον γραφημα να εξακολουθει να ειναι επιπεδο. Ένα τριγωνικό γράφημα
(triangular graph) ειναι ενα μεγιστο επιπεδικο γραφημα το οποιο εχει μονο τρεις κορυφες
στο κυρτο περιβλημα (convex hull) του.

Ένα γραφημα το οποιο μπορει να απεικονιστει στο επιπεδο χωρις τομες, με τετοιο τροπο
ωστε ολες οι κορυφες να ανηκουν στη μη φραγμενη οψη της απεικονισης, ονομαζεται εξω-
επίπεδο (outerplanar). Ένα εξωμονοπάτι (outerpath) ειναι ενα εξωεπιπεδο γραφημα τετοιο
ωστε ο ασθενης δυϊκος του ειναι ενα μονοπατι. Το γεωμετρικό πάχος (geometric thickness)
ενος γραφηματος ειναι ο ελαχιστος αριθμος επιπεδων που απαιτουνται για να παραχθει μια
γεωμετρικη απεικονιση του γραφηματος και να ανατεθει καθε ακμη σε ενα επιπεδο, ετσι
ωστε ακμες που βρισκονται στο ιδιο επιπεδο να μην τεμνονται.

11.5 Συνήθεις Τεχνικές Απεικόνισης Γραφημάτων

Σε αυτη την ενοτητα, θα αναλυσουμε εν συντομια καποιες συνηθεις τεχνικες απεικονι-
σης γραφηματων απο τη βιβλιογραφια. Για μια πιο εκτενη κατηγοριοποιηση αυτων των τε-
χνικων, ο αναγνωστης παραπεμπεται στις εργασιες [MGB+98, HSMM00]. Λεπτομερης περι-
γραφη των αντιστοιχων αλγοριθμων γινεται παραγωγης τους σε κλασικα βιβλια της απει-
κονισης γραφηματων [DETT99, KW01].

11.5.1 Απεικόνιση επίπεδων γραφημάτων

Οι επιπεδες απεικονισεις ειναι σημαντικες σε πολλες πρακτικες εφαρμογες, στις οποιες
οι τομες μεταξυ ακμων προκαλουν προβληματα, οπως στο σχεδιασμο VLSI κυκλωματων
η οδικων δικτυων. Ωστοσο, ειναι γνωστο οτι καθε επιπεδο γραφημα με n κορυφες περιε-
χει το πολυ 3n − 6 ακμες. Συνεπως, δεν ειναι ολα τα γραφηματα επιπεδα και ενα μεγαλο
μερος της ερευνητικης προσπαθειας εχει επικεντρωθει στο προβλημα του ελεγχου της επι-
πεδοτητας ενος γραφηματος (planarity testing problem), δηλαδη στο προβλημα του ελεγ-
χου εαν ενα γραφημα επιδεχεται μια επιπεδη απεικονιση. Οι πρωτοι αλγοριθμοι πολυωνυ-
μικου χρονου για τον ελεγχο της επιπεδοτητας ενος γραφηματος χρονολογουνται στη δε-
καετια του ’60 [AP61, Gol63, Bad64, DMP64, LEC67]. Μερικα χρονια αργοτερα, οι Hopcroft
και Tarjan [HT74] ηταν οι πρωτοι που παρουσιασαν αλγοριθμο γραμμικου χρονου για το
προβλημα αυτο. Απο τοτε, πολλοι αλλοι αλγοριθμοι γραμμικου χρονου εχουν προταθει, βα-
σιζομενοι σε διαφορετικες προσεγγισεις [BL76, CNAO85, kSlH92, BT96, WKWL99, lH03a,
dFdM96, dFdM12, Bra09]. Για μια επισκοπηση σχετικη με τις επιπεδες απεικονισεις γραφη-
ματων, ο αναγνωστης παραπεμπεται στο κλασικο βιβλιο των Nishizeki και Rahman [NR04].

Δεδομενου οτι ολα τα γραφηματα δεν επιδεχονται επιπεδες απεικονισεις και το προ-
βλημα της ελαχιστοποιησης των τομων ειναι στη γενικη του περιπτωσηNP-πληρες [GJ83],
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ενα ερωτημα που ευλογα προκυπτει ειναι το εαν ενα γραφημα μπορει να γινει επιπεδο αφαι-
ρωντας τον ελαχιστο αριθμο ακμων (επιπεδοποίηση γραφήματος; graph planarization). Ση-
μειωνεται ωστοσο οτι, το αντιστοιχο προβλημα αποφασης ειναιNP-πληρες [LY80] και συ-
νεπως, αρκετοι ευρετικοι αλγοριθμοι εχουν προταθει [BTT84, GMW05]. Για μια πιο πληρη
επισκοπηση αυτων των αλγοριθμων, ο αναγνωστης παραπεμπεται στην εργασια [Wei01].

11.5.2 Force-directed μέθοδοι

Οι force-directed αλγόριθμοι χρησιμοποιουνται ευρεως για την απεικονιση γραφηματων
[Ead84, FR91, DH96, KK89]. Ένας force-directed αλγοριθμος μοντελοποιει το γραφημα σαν
ενα φυσικο συστημα με καταλληλες δυναμεις που δρουν σε αυτο. Στη συνεχεια, μια καλη
απεικονιση παραγεται απο μια κατασταση ισορροπιας του συστηματος. Οι force-directed
μεθοδοι αποσκοπουν στην παραγωγη “αισθητικα καλων” απεικονισεων. Αυτο συνηθως επι-
τυγχανεται μεσω της διατηρησης ομοιομορφου μηκους ακμων και της αναδειξης τυχον συμ-
μετριων κατα τον καλυτερο τροπο. Για την ειδικη περιπτωση των επιπεδων γραφηματων,
οι αλγοριθμοι αυτοι τεινουν να οδηγουν σε απεικονισεις χωρις τομες μεταξυ των ακμων.

Ένας απο τους πρωτους force-directed αλγοριθμους απεικονισης γραφηματων παρου-
σιαστηκε απο τον Tutte [Tut63], ο οποιος βασιζεται σε βαρυκεντρικες αναπαραστασεις. Ο
κλασικος force-directed αλγοριθμος του Eades [Ead84] μοντελοποιει τις κορυφες ενος γρα-
φηματος ως ηλεκτρικα φορτισμενα σωματιδια που απωθουνται μεταξυ τους και τις ακμες
ως ελατηρια που ελκουν γειτονικες κορυφες. Ο αλγοριθμος των Fruchterman και Reingold
[FR91] στηριζεται, επισης, στις δυναμεις των ελατηριων (αλλα επιπλεον χρησιμοποιει την
εννοια της “θερμοκρασιας”). Αρκετεςπαραλλαγες τουκλασικουαλγοριθμουτουEades εχουν
προταθει τατελευταια χρονια [KK89, FLM95,DH96,BHR96,Ber00]. Σημειωνεται οτι οι force-
directed αλγοριθμοι απολαμβανουν την αποδοχη της κοινοτητας της Απεικονισης Γραφη-
ματων. Αξιζει να σημειωθει οτι, σε καθε ετησιο συνεδριο Απεικονισης Γραφηματων, υπαρ-
χει τουλαχιστον μια εργασια, η οποια μοντελοποιει ενα συγκεκριμενο προβλημα ως ενα συ-
στημα δυναμεων και προτεινει εναν αντιστοιχο αλγοριθμο που το επιλυει. Μια επισκοπηση
force-directed των μεθοδων και παραλλαγων τους μπορει να αναζητηθει σε κλασικα βιβλια
απεικονισης γραφηματων [DETT99, Bra01, KW01, Kob12].

11.5.3 Ορθογώνιες απεικονίσεις

Η μελετη ορθογωνιων απεικονισεων εχει τις ριζες της στο σχεδιασμο VLSI και στις floor-
planning εφαρμογες [Lei80, Val81, TT89]. Μια ορθογώνια απεικόνιση (orthogonal drawing)
ενος επιπεδου γραφηματος με μεγιστο βαθμο τεσσερα (η 4-επιπεδου για συντομια) ειναι
μια απεικονιση στην οποια καθε κορυφη καταλαμβανει ενα σημειο στο ακεραιο πλεγμα
(integer grid) και καθε ακμη απεικονιζεται ως μια εναλλασσομενη ακολουθια απο οριζοντια
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και καθετα ευθυγραμμα τμηματα. Σε μια ορθογωνια απεικονιση, οι κορυφες βαθμου τεσ-
σερα εχουν βελτιστη γωνιακη ευκρινεια, ενω οι κορυφες χαμηλοτερου βαθμου ειναι κατα
ενα παραγοντα της ταξης του δυο μακρια απο το βελτιστο. Οι ορθογωνιες απεικονισεις γρα-
φηματων ειναι συνηθως βελτιστες ως προς μια αντικειμενικη συναρτηση, οπως για παρα-
δειγμα, η ελαχιστοποιησητουσυνολικουαριθμουτωνσημειωνκαμπης [Tam87, FK95,GT01]
η η ελαχιστοποιηση του μεγιστου αριθμου των σημειων καμπης ανα ακμη [BK94, LMS98].
Για μια πληρη επισκοπηση, ο αναγνωστης παραπεμπεται στην εργασια [EFK01].

Στο πεδιο των ορθογωνιων απεικονισεων και πιο συγκεκριμενα, για το προβλημα της
ελαχιστοποιησης του συνολικου αριθμου σημειων καμπης, ο Tamassia [Tam87] εισηγαγε
μια αρκετα σημαντικη μεθοδολογικη τεχνικη με την προσεγγιση της “τοπολογίας-σχήματος-
μετρικής” (topology-shape-metrics;TSM), η οποια αποτελειται απο τρεις φασεις. Στην πρωτη
φαση (επιπεδοποίηση; planarization), υπολογιζεται μια “ επιπεδη” εμφυτευση ενος δοθεντος
(μη) επιπεδου γραφηματος μεγιστου βαθμου τεσσερα, αντικαθιστωντας τις τομες των ακ-
μων με ψευδοκορυφες (επίπεδη αναπαράσταση; planar representation). Στην επομενη φαση
(φάση της ορθογωνιοποίησης; orthogonalization phase), υπολογιζονται οι γωνιες και τα ση-
μεια καμπης της απεικονισης, παραγοντας μια ορθογώνια αναπαράσταση (orthogonal re-
presentation). Στην τριτη φαση (φάση συμπίεσης; compaction phase), υπολογιζονται οι συ-
ντεταγμενες των κορυφων και των ακμων. Ο πυρηνας του δευτερου βηματος ειναι ενας
ελαχιστου κοστους αλγοριθμος ροης (min-cost flow algorithm) ο οποιος ελαχιστοποιει τον
αριθμο των σημειων καμπης ενος εμφυτευμενου 4-επιπεδου γραφηματος [CK12]. Σημειω-
νεται οτι το γενικο προβλημα της ελαχιστοποιησης του συνολικου αριθμου των σημειων
καμπης ενος 4-επιπεδου γραφηματος (σ.σ. για ολες τις πιθανες επιπεδες εμφυτευσεις του)
ειναιNP-δυσκολο [GT01].

11.5.4 Πολυεπίπεδες απεικονίσεις

Οι πολυεπιπεδες απεικονισεις χρησιμοποιουνται συνηθως για την αναπαρασταση ιεραρ-
χικων δεδομενων. Σε μια πολυεπίπεδη (layered) η ιεραρχική (hierarchical) απεικονιση, οι κο-
ρυφες ενος γραφηματος απεικονιζονται σε μια σειρα απο οριζοντιες γραμμες πλεγματος
(επίπεδα; layers). Οι σημαντικες κορυφες (dominant vertices) τοποθετουνται στα υψηλο-
τεραεπιπεδα, ενωοι υπολοιπες κορυφες χαμηλοτεραστην ιεραρχια, σταδιακαπρος τακατω.
Η πιο γνωστη προσεγγιση για την παραγωγη πολυεπιπεδων απεικονισεων γενικων γρα-
φηματων (οχι κατ’ αναγκη ακυκλικων) ειναι αυτη του Sugiyama [STT81], συμφωνα με την
οποια: (i) οι ακμες θα πρεπει να προσανατολιζονται προς τα κατω, (ii) οι κορυφες θα πρεπει
να ειναι ομοιομορφα κατανεμημενες στα επιπεδα, (iii) οι ακμες μεγαλου μηκους θα πρεπει
να αποφευγονται, (iv) ο αριθμος των τομων μεταξυ των ακμων θα πρεπει να ειναι μικρος
και (v) ο αριθμος των γεωμετρικων ακμων (δηλ. χωρις σημεια καμπης) θα πρεπει να μεγι-
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στοποιειται.
Ο αλγοριθμος του Sugiyama αποτελειται απο τεσσερα σταδια. Στο πρωτο σταδιο (αφαί-

ρεση κύκλων; cycle removal), το γραφημαγινεται ακυκλικοαντιστρεφοντας την κατευθυνση
ορισμενωνακμων.Ωστοσο, καθωςτοαντιστοιχοπροβλημαειναιNP-δυσκολο [Kar72, GJ83],
ευρετικοι και προσεγγιστικοι αλγοριθμοι εχουν προταθει και χρησιμοποιηθει [GJR85, Rei85,
BS90, ELS93]. Στο δευτερο σταδιο (ανάθεση επιπέδου; layer assignment), οι κορυφες τοπο-
θετουνται σε καταλληλα επιπεδα. Επιπλεον, ψευδοκορυφες τοποθετουνται στις τομες των
ακμων (προσκειμενωνσεκορυφεςμη-διαδοχικων επιπεδων) με τα επιπεδα, οι οποιες τελικα
θα αντικατασταθουν με σημεια καμπης. Συνηθεις συναρτησεις βελτιστοποιησης σε αυτο το
βημα ειναι η ελαχιστοποιηση του υψους [JG72], η ελαχιστοποιηση του πλατους [BLME02,
TNB04] η η ελαχιστοποιηση του αριθμου των ψευδοκορυφων [GKNV93]. Η μείωση των το-
μών (crossing reduction) ειναι το επομενο βημα του αλγοριθμου, κατα το οποιο υπολογιζεται
μια διαταξη των κορυφων καθε επιπεδου, ετσι ωστε ο αριθμος των τομων να ειναι οσο το
δυνατον μικροτερος. Ευρετικοι αλγοριθμοι [STT81, GKNV93] χρησιμοποιουνται και σε αυτο
το βημα, δεδομενου οτι το αντιστοιχο προβλημα αποφασης ειναι NP-δυσκολο [MNKF90].
Στο τελικο βημα, υπολογιζονται οι x-συντεταγμενες των κορυφων ετσι ωστε να μην υπαρ-
χουν επικαλυψεις μεταξυ των κορυφων του ιδιου επιπεδου και ο συνολικος αριθμος των
σημειων καμπης να ελαχιστοποιειται [STT81, GKNV93, San96, BK01].

11.5.5 Απεικονίσεις ορθογώνιων τομών

Δυστυχως, στηνπραξηπολυ λιγα γραφηματα ειναι επιπεδα και οι τομες μεταξυ ακμων ει-
ναι αναποφευκτες στη μεγαλυτερη πλειοψηφια εφαρμογων στις οποιες σχεσιακα δεδομενα
οπτικοποιουνται και αναλυονται υιοθετωντας τεχνικες απεικονισης γραφηματων. Αυτο σε
συνδυασμο με το γεγονος οτι το προβλημα της ελαχιστοποιησης των τομων ειναι υπολο-
γιστικα δυσκολο [GJ83] εμφανως οδηγει στο συμπερασμα οτι ο υπολογισμος υψηλης ποιο-
τητας απεικονισεων μη-επιπεδων γραφηματων ειναι εξαιρετικα δυσκολος και νεες προσεγ-
γισεις θα πρεπει να εισαχθουν ωστε να ειναι διαχειρισιμες οι τομες που δεν μπορουν να
εξαλειφθουν απο την απεικονιση ενος γραφηματος.

Προσφατα πειραματα με την τεχνικη του eye-tracking απο τους Huang et al. [Hua07,
Hua08, HHE08] δειχνουν οτι οι αρνητικες επιπτωσεις των τομων μεταξυ ακμων τεινουν να
εξαλειφθουν στην περιπτωση οπου οι γωνιες που σχηματιζονται απο τις τεμνομενες ακμες
ειναι μεγαλες. Απο αυτο επεται οτι καλες απεικονισεις γραφηματων μπορουν να εχουν το-
μες μεταξυ ακμων, με την προϋποθεση οτι οι τεμνομενες ακμες θα σχηματιζουν μεγαλες γω-
νιες. Το πρόβλημα της γωνιακής ευκρίνειας τομών (crossing resolution problem), δηλαδη το
προβλημα της ευρεσης μιας απεικονισης, στην οποια η ελαχιστη γωνια κατα την οποια δυο
ακμες τεμνονται μεγιστοποιειται, γινεται τοσο σημαντικο για τα μη-επιπεδα γραφηματα,
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οσο το προβλημα της αποφυγης τομων για τα επιπεδα γραφηματα. Τα αποτελεσματα των
Huang et al. εδωσαν το κινητρο για τη μελετη μιας νεας κλασης απεικονισεων, που ονομα-
ζονται απεικονίσεις ορθογώνιων τομών (right-angle crossing drawings) η RAC-απεικονίσεις
(RAC-drawings) για συντομια, στις οποιες καθε ζευγος ακμων τεμνεται υπο ορθη γωνια (ως
απαντηση στο προβλημα της απεικονισης γραφηματων με βελτιστη γωνιακη ευκρινεια το-
μων). Οι Didimo, Eades και Liotta [DEL11] ξεκινησαν τη μελετη των RAC-απεικονισεων και
απο τοτε, μεγαλη ερευνητικη προσπαθεια εχει αφιερωθει στη μελετη προβληματων που
αφορουν σε RAC-απεικονισεις [ACD+09, DDLM09, DEL10]. Ένα μεγαλο μερος αυτης της δι-
δακτορικης διατριβης ειναι αφιερωμενο στο προβλημα της γωνιακης ευκρινειας τομων και
ιδιαιτερα στις RAC-απεικονισεις, οι οποιες θα περιγραφουν λεπτομερως στα Κεφαλαια 12-
15.

11.5.6 Ταυτόχρονες απεικονίσεις

Σεαντιθεσημε τακοιναπροβληματααπεικονισης γραφηματων, τα οποια εμπλεκουν ενα
μονο γραφημα, η ταυτοχρονη απεικονιση γραφηματων αφορα στο προβλημα της απεικονι-
σης μιας σειρας επιπεδων γραφηματων (π.χ. ενα μονοπατι και ενα δεντρο, τρια μονοπατια,
δυο επιπεδα γραφηματα, κλπ) του ιδιου συνολου κορυφων στο επιπεδο, ετσι ωστε καθε
γραφημα να απεικονιζεται επιπεδο (δηλαδη επιτρεπονται μονο οι τομες μεταξυ ακμων που
προερχονται απο διαφορετικα γραφηματα). Εκτος απο το ανεξαρτητο θεωρητικο ενδιαφε-
ρον του, το προβλημα αυτο συνανταται σε πολλα πεδια εφαρμογης, οπως η μηχανικη λογι-
σμικου, οι βασεις δεδομενων και τα κοινωνιολογικα δικτυα, οπου ειναι χρησιμη μια οπτικη
αναλυση εξελισσομενων γραφηματων, που οριζονται πανω στο ιδιο συνολο κορυφων.

Τα ηδη γνωστα αποτελεσματα για το προβλημα της ταυτοχρονης απεικονισης γραφη-
ματων ειναι συνηθως τριων ειδων: (i) θετικα αποτελεσματα, δηλαδη αλγοριθμοι που παρα-
γουν ταυτοχρονες απεικονισεις για δοθεντα γραφηματα [BCD+07, CvKL+11], (ii) αρνητικα
αποτελεσματα, δηλαδη αντιπαραδειγματα που αποδεικνυουν οτι δεν ειναι εφικτο να παρα-
χθει μια ταυτοχρονη απεικονιση για δοθεντα γραφηματα [EK05b, FKK09, GKV09, AGKN10]
και (iii) αποτελεσματα για το προβλημα του καθορισμου εαν δοθεντα γραφηματα επιδεχο-
νται ταυτοχρονη απεικονιση [EBGJ+07]. Για μια πιο πληρη επισκοπηση, ο αναγνωστης πα-
ραπεμπεται σε κλασικα βιβλια απεικονισης γραφηματων [BKR07, BKR12]. Οι ταυτοχρονες
απεικονισεις θα επανεξεταστουν στα Κεφαλαια 12, 14, δεδομενου οτι εχουν μελετηθει ως
μερος αυτης της διδακτορικης διατριβης, σε συνδυασμο με τις RAC-απεικονισεις. Μια πιο λε-
πτομερη επισκοπηση των γνωστων αποτελεσματων απο τη βιβλιογραφια αναβαλλεται για
το Κεφαλαιο 12.
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11.5.7 Ομαδοποιημένες απεικονίσεις

Μεγαλα και πολυπλοκα γραφηματα, οπως γραφηματα του διαδικτυου (world wide web
graphs), κοινωνιολογικα δικτυα η πολυπλοκα VLSI κυκλωματα ειναι δυσκολο να απεικο-
νιστουν χρησιμοποιωντας κλασικες τεχνικες απεικονισης γραφηματων. Σε αυτες τις περι-
πτωσεις, προκειμενου να βελτιωθει η αναγνωσιμοτητα μιας απεικονισης, ειναι αναγκαιο να
μειωθει ο αριθμος των στοιχειων που πρεπει να οπτικοποιηθουν ταυτοχρονα. Η ομαδοποί-
ηση (clustering) εχει αποδειχθει ως μια αποτελεσματικη προσεγγιση προς αυτη την κατευ-
θυνση. Πιο συγκεκριμενα με αυτη την τεχνικη, οι κορυφες του γραφηματος διαμεριζονται
σε ενα συγκεκριμενο αριθμο ομάδων (groups), με τροπο τετοιο ωστε κορυφες με παρομοια
“χαρακτηριστικα” να ανηκουν στην ιδια ομαδα.

Υπαρχοντες αλγοριθμοι ομαδοποιησης συνηθως βελτιστοποιουν συναρτησεις που αξιο-
λογουν την ποιοτητα της ομαδοποιησης, οπως η κάλυψη; coverage, (δηλ. ο λογος των ακ-
μων στο εσωτερικο μιας ομαδας προς το συνολικο αριθμο των ακμων), η εξωτερική ή εσω-
τερική πυκνότητα; external or inter-cluster density (δηλ. ο λογος των εσωτερικων ακμων μιας
ομαδας προς το μεγιστο δυνατο αριθμο ακμων της ομαδας) και ουτω καθεξης. Ωστοσο, οι
περισσοτερες μετρικες ομαδοποιησης οδηγουν συνηθως σε αντιστοιχα NP-δυσκολα προ-
βληματα και ως εκ τουτου, εχουν προταθει ευρετικοι και προσεγγιστικοι αλγοριθμοι [SM91,
SM93, Nor93, KMG88, BGW03, Sch05]. Αξιζει να σημειωθει οτι οι Eades et al. [EFLN99] και
Feng et al. [FCE95] εχουν προτεινει αλγοριθμους πολυωνυμικου χρονου για γεωμετρικες
απεικονισεις ομαδοποιημενων γραφηματων οι οποιες, ωστοσο, απαιτουν εκθετικο εμβα-
δον. Για μια επισκοπηση των τεχνικων ομαδοποιησης, ο αναγνωστης παραπεμπεται στο
βιβλιο [JD88] και στις εργασιες [JMF99, Sch07].

11.5.8 Δυναμικές απεικονίσεις

Τα δυναμικά γραφήματα (dynamic graphs) ειναι γραφηματα τα οποια εξελισσονται με
την παροδο του χρονου (δηλαδη οι ιδιοτητες του γραφηματος μεταβαλλονται στο χρονο,
κορυφες και ακμες προστιθενται η αφαιρουνται, κορυφες γινονται περισσοτερο η λιγοτερο
σημαντικες, κλπ.). Τυπικα παραδειγματα ειναι τα γραφηματα των υπολογιστων στο δια-
δικτυο, το γραφημα του διαδικτυου (world wide web graph), γραφηματα τηλεπικοινωνια-
κων κλησεων (phone-call graphs), κοινωνιολογικα δικτυα, κλπ. Οι απεικονισεις δυναμικων
γραφηματων μπορουν να θεωρηθουν ως μια ακολουθια στατικων απεικονισεων. Ωστοσο,
σε διαφορες εφαρμογες, ο υπολογισμος μιας νεας απεικονισης απο την αρχη, καθε φορα
που το γραφημα μεταβαλλεται, μπορει να ειναι μια χρονοβορα και υπολογιστικα απαιτη-
τικη διαδικασια. Περισσοτερα προβληματα εμφανιζονται συνηθως στην περιπτωση που ει-
ναι επιπλεον αναγκαια η διατηρηση του νοητού χάρτη (mental map) του χρηστη [ELMS91,
MELS95].
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Αρκετες τεχνικες εχουν προταθει για τη διατηρηση του νοητου χαρτη, οι οποιες μπο-
ρουν να ταξινομηθουν σε δυο κυριες κατηγοριες. Στην πρωτη κατηγορια, οι αλλαγες περιο-
ριζονται σε συγκεκριμενα μερη της απεικονισης και συνηθως αφορουν στην προσθηκη κο-
ρυφων και ακμων, διατηρωντας την τρεχουσα τοποθετηση των κορυφων του γραφηματος
αμεταβλητη [BP90, MHT93, Nor96, Föß97, PT98]. Η δευτερη κατηγορια οριζεται με βαση
διαφορες μετρικες αποστασης [ELMS91, MELS95, BT98, LMR98], ενω για τη διατηρηση του
νοητου χαρτη του χρηστη, η αντιστοιχη αποσταση θα πρεπει να διατηρειται οσο δυνατον
μικροτερη, οταν επερχεται μια αλλαγη στο γραφημα.

11.5.9 Δενδροειδείς απεικονίσεις

Μιαδενδροειδήςαπεικόνιση (treemap) ειναι μιακοινημεθοδοςγια τηναπεικονισηδεντρο-
δομημενων ιεραρχικων δεδομενων στα οποια καθε κορυφη εχει ενα προγονο (εκτος απο
τη ριζα που δεν εχει προγονο) και μηδεν η περισσοτερους απογονους. Σε μια δενδροειδη
απεικονιση, οι κορυφες αναπαριστανται ως φωλιασμενα ορθογωνια (nested rectangles), με
τροπο τετοιο ωστε το ορθογωνιο καθε κορυφης να εμπεριεχει στο εσωτερικο του ολους
τους απογονους της. Το εμβαδον καθε ορθογωνιου ειναι αναλογο προς ενα συγκεκριμενο
χαρακτηριστικο της κορυφης που του αντιστοιχει. Ο Schneiderman [Shn92] ηταν ο πρωτος
που χρησιμοποιησε αυτη την τεχνικη για την οπτικοποιηση των αρχειων ενος σκληρου δι-
σκου. Προτεινε εναν αναδρομικο αλγοριθμοπου διαμεριζε την περιοχη απεικονισης σε ορθο-
γωνια που εναλλασσονταν ειτε οριζοντια η καθετα. Το μεγεθος του καθε ορθογωνιου ηταν
αναλογο με το μεγεθος του αρχειου/φακελου που αναπαριστουσε, ενω διαφορετικα χρω-
ματα η σκιασεις χρησιμοποιηθηκαν για τη διακριση των διαφορετικων περιοχων.

Αρκετεςπαραλλαγεςαυτης τηςμεθοδου εχουνπροταθει με τηνπαροδοτουχρονου [TJ92,
VWvdW99,BHvW99, Sta00, BSW02]. Ιδιαιτερο ενδιαφερονπαρουσιαζει η εργασιατουStasko
[Sta00], ο οποιος παρουσιασε εναν αλγοριθμο για την παραγωγη “κυκλικων” δενδροειδων
απεικονισεωνπουαναδεικνυουν με σαφηνεια την ιεραρχικη δομη του υποκειμενου δεντρου.
Οι δενδροειδεις απεικονισεις μετρανε πολυαριθμες εφαρμογες σε διαφορα πεδια εφαρμο-
γων, οπως η διαχειριση δικτυων [Hei03], η βιοπληροφορικη [MJL02], η επιχειρηματικη νοη-
μοσυνη (business intelligence) [Shn06] και τα μεσα ενημερωσης [Wes04, OCSZ05, CF07].

11.5.10 Άλλες συνήθεις απεικονίσεις

Άλλες συνηθεις τεχνικες της απεικονισης γραφηματων που χρησιμοποιουνται ευρεως
περιλαμβανουν τις δεντρικες και τις κυκλικες απεικονισεις. Η πιο συνηθισμενη τεχνικη για
την απεικονιση δεντρων ειναι αυτη των Reingold και Tilford [RT81], η οποια παραγει απει-
κονισεις που αντικατοπτριζουν με σαφηνεια την ιεραρχια του υποκειμενου δεντρου. Παρο-
μοιοι αλγοριθμοι απεικονισης με επιπεδα (level-based algorithms) εχουν παρουσιαστει στις
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εργασιες [Wal90, Blo93, BJL02]. Κυκλικες απεικονισεις δεντρων [Ber81, Ead92, CPM+98,
CPP00, BM03, Bac07] εχουν, επισης, χρησιμοποιηθει σε διαφορες εφαρμογες. Για μια επισκο-
πηση, ο αναγνωστηςπαραπεμπεται στακλασικαβιβλιααπεικονισης γραφηματων [DETT99,
KW01, Rus07].

Οι κυκλικες απεικονισεις χρησιμοποιουνται συνηθως σε εφαρμογες στις οποιες η δομη
και η τοπολογια του υποκειμενου γραφηματος ειναι σημαντικες και πρεπει να αναδειχτουν
(τηλεπικοινωνιες, κοινωνιολογικα δικτυα, κλπ). Σε μια κυκλικη απεικονιση, οι κορυφες του
γραφηματος σχηματιζουν ομαδες (clusters) και τοποθετουνται στην περιφερεια κυκλων,
ενω οι ακμες συνηθως απεικονιζονται ως ευθυγραμμα τμηματα. Αλγοριθμοι για την παρα-
γωγη κυκλικων απεικονισεων εχουν προταθει στις εργασιες [TX94, Kre96, DMM96, Bra97,
KW02]. Για περισσοτερες λεπτομερειες, βλεπε [ST07].

11.6 Απεικόνιση Γραφημάτων με Εφαρμογές στην Ασφάλεια

Τις τελευταιες δεκαετιες, οι υπολογιστες εχουν εξελιχθει ως ενα καθοριστικο συστατικο
της ανθρωπινης ζωης. Στην πραγματικοτητα, ειναι αδυνατο να φανταστουμε τη ζωη μας
χωρις υπολογιστες, κινητες συσκευες και διαδικτυο. Καθημερινες δραστηριοτητες μπορει
να περιλαμβανουν τραπεζικες συναλλαγες μεσω διαδικτυου, ηλεκτρονικες αγορες, πληρω-
μες λογαριασμων και ουτω καθεξης. Σε αυτη την ολοενα και περισσοτερο “συνδεδεμενη”
κοινωνια, η αναγκη για ασφαλεια και ιδιωτικοτητα εχουν αναδειχθει σε ενα καιριο ζητημα,
καθως οι συνδεδεμενοι υπολογιστες γινονται ολοενα και περισσοτερο αντικειμενα καταχρη-
σης απο “εισβολεις” με ποικιλους τροπους (ιοι, μη-εξουσιοδοτημενη προσβαση, κλοπη κω-
δικων προσβασης, κλπ). Στον Dennis Hughes του FBI αποδιδεται συχνα το παρακατω απο-
σπασμα: “Ομόνος ασφαλής υπολογιστής είναι αυτός που είναι αποσυνδεδεμένος, κλειδωμένος
σε ένα χρηματοκιβώτιο και θαμμένος 20 πόδια κάτω από το έδαφος σε μία μυστική τοποθεσία
... χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος ακόμα και γι’ αυτό”, η οποια αντικατοπτριζει τη δυσκολια της
ασφαλειας ενος υπολογιστη (η ενος δικτυου) απο απειλες διαφορων ειδων.

Τυπικα, η ασφάλεια υπολογιστών (computer security) περιλαμβανει τις τεχνικες και τις
πολιτικες που υιοθετουνται απο ενα διαχειριστη, ωστε ενας υπολογιστης η ενα δικτυο να
ειναι σε θεση να αποστρεψει και να αμυνθει σε καθε ειδους απειλη (μη-εξουσιοδοτημενη
προσβαση, αρνηση εξυπηρετησης, κλπ). Τυπικα, ο ορος ασφάλεια υπολογιστών οριζεται στο
NIST Computer Security Handbook [GR95] ως “η προστασία που παρέχεται σε ένα αυτοματο-
ποιημένο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να επιτευχθούν οι εφαρμοστέοι στόχοι για τη
διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πόρων του
πληροφοριακού συστήματος (και περιλαμβάνει hardware, software, firmware, πληροφορίες/
δεδομένα και τηλεπικοινωνίες)”. Οι τρεις λεξεις-κλειδια σε αυτον τον ορισμο ειναι η εμπιστευ-
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τικοτητα, η ακεραιοτητα και η διαθεσιμοτητα, οι οποιες αναφερονται ως Ε.Α.Δ τριάδα (C.I.A
triad), πανω στις οποιες χτιστηκε το πεδιο της ασφαλειας υπολογιστων.

Η εμπιστευτικότητα (confidentiality) αναφερεται στονπεριορισμοτηςπροσβασηςσεπλη-
ροφοριες και στη γνωστοποιηση τους μονο σε εξουσιοδοτημενους χρηστες, καθως και στα
υπαρχοντα μεσα για την προστασια της ιδιωτικοτητας και ιδιωτικων πληροφοριων. Η ακε-
ραιότητα (integrity) αναφερεται στην αξιοπιστια των πορων της πληροφοριας, δηλαδη τα
δεδομενα που εχουν αποσταλει, παραληφθει η αποθηκευτει ειναι πληρη, ακριβη και δεν
εχουν τροποποιηθει ακαταλληλα η καταστραφει, ειτε απο ατυχημα η απο εσκεμμενη κα-
κοβουλη δραστηριοτητα. Η διαθεσιμότητα (availability) εξασφαλιζει οτι τα πληροφοριακα
συστηματα ανταποκρινονται αμεσα και οι υπηρεσιες δεν αρνουνται σε εξουσιοδοτημενους
χρηστες. Για μια πιο πληρη επισκοπηση της ασφαλειας υπολογιστων, ο αναγνωστης παρα-
πεμπεται στα βιβλια [GR95, Sta99, GT11].

Για την προστασια ενος υπολογιστη η ενος δικτυου απο πιθανες επιθεσεις, στην πραξη
οι διαχειριστες χρησιμοποιουν διαφορα εργαλεια αμυνας, οπως τα τειχη προστασιας (fire-
walls), τασυστηματαανιχνευσης εισβολων (intrusiondetection systems) και τααντιϊκαπρο-
γραμματα (anti-virus softwares). Εν συντομια, τα τείχη προστασίας ειναι συστηματα που
αποσκοπουν στην αποτροπη μη-εξουσιοδοτημενης προσβασης απο και προς ενα ιδιωτικο
δικτυο, φιλτραροντας την εισερχομενη και εξερχομενη κινηση του δικτυου. Τα συστήματα
ανίχνευσης εισβολών (IDS) ειναι συστηματα που παρακολουθουν την κινηση του δικτυου,
ανιχνευουν “υποπτη” δραστηριοτητα και παραγουν αναφορες και ειδοποιησεις προς τους
διαχειριστες. Τελος, τα αντιϊκά προγράμματα εχουν σχεδιαστει για την ανιχνευση και τον
αφοπλισμο η την αφαιρεση κακοβουλων προγραμματων, οπως ιοι (viruses), δουρειοι ιπποι
(trojan horses), σκουληκια (worms), κλπ.

Ωστοσο, το προβλημα της διατηρησης της ασφαλειας ενος υπολογιστη η ενος δικτυου
ειναι μια δυσκολη διαδικασια, λογω της πολυπλοκοτητας των πρωτοκολλων που χρησιμο-
ποιουνται, αλλα και του γεγονοτος οτι οι επιτιθεμενοι χρησιμοποιουν εξελιγμενες τεχνικες
που συχνα ειναι ενα βημα μπροστα απο τα υπαρχοντα εργαλεια αμυνας. Παραδοσιακα, η
διαδικασια παρακολουθησης πραγματοποιειται με βαση τα αρχεια καταγραφης (log-files)
που παραγονται απο τα εργαλεια αμυνας, τα οποια χρησιμοποιει ενας διαχειριστης. Ωστοσο,
τα αρχεια καταγραφης ειναι σε μορφη κειμενου και συνηθως σε μη-ομοιομορφη μορφη, κα-
θως δεν παραγονται απο ενα ενιαιο συστημα και πρεπει να αναλυθουν με ελαχιστη η καμια
αυτοματοποιημενη υποστηριξη. Αυτο καθιστα την παρακολουθηση ως μια χρονοβορα δια-
δικασια που δυσχεραινει τον αμεσα εντοπισμο πιθανων απειλων.

Λογω της φυσης των δεδομενων που παραγονται απο τετοια εργαλεια (μεγαλου ογκου
και πολυπλοκα), οι τεχνικες της απεικονισης γραφηματων μπορει να ειναι αποτελεσματι-
κες στην αναλυση των αρχειων καταγραφης, δεδομενου οτι διευκολυνουν την αναλυση δε-
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δομενων μεγαλης κλιμακας. Η οπτικη αναπαρασταση των πληροφοριων που εσωκλειονται
στα αρχεια καταγραφης ενος προσωπικου υπολογιστη η ενος δικτυου υπολογιστων αναφε-
ρεται ως οπτικοποίηση δεδομένων ασφάλειας (security visualization) και αποτελει ενα γρη-
γορα εξελισσομενο πεδιο ερευνας [Con07, Mar08]. Η οπτικοποιηση δεδομενων ασφαλειας
στοχευει στην (i) ανακαλυψη μοτιβων η τασεων, (ii) στην ανιχνευση ανωμαλης δραστηριο-
τητας, (iii) στην κατανοηση χαρακτηριστικων μεγαλης η μικρης κλιμακας και (iv) στη διευ-
κολυνση της αντιστοιχης ληψης αποφασεων. Η Εικονα 11.1 παρουσιαζει ενα πολυ μικρο με-
ρος ενος αρχειου καταγραφης απο το τειχος προστασιας ενος ηλεκτρονικου υπολογιστη του
Εθνικου Μετσοβιου Πολυτεχνειου για ενα χρονικο διαστημα δυο ωρων. Προφανως, η ανα-
λυση τετοιων αρχειων καταγραφης αποτελει “προβλημα” για το διαχειριστη ενος δικτυου
ιδιως, στην περιπτωση μεγαλυτερων χρονικων διαστηματων. Το μεγεθος του προβληματος
αυξανει σημαντικα στην περιπτωση που η αναλυση πρεπει να πραγματοποιηθει οχι σε ενα
μονο υπολογιστη, αλλα στο συνολο του δικτυου του πανεπιστημιου.

Εικόνα 11.1: Ένα αρχειο καταγραφης που παραγεται απο ενα τειχος ασφαλειας για ενα χρονικο
διαστημα δυο ωρων.

Η Εικονα 11.2 αποτελει ενα εξαιρετικο παραδειγμα για τον τροπο με τον οποιο οι οπτι-
κοποιησεις μπορουν να βοηθησουν στον εντοπισμο πιθανων επιθεσεων “κρυμμενων πισω
αποτις γραμμες” ενοςαρχειουκαταγραφης.Η εικονααναπαραγεται αποτοβιβλιο τουMarty
“Applied Security Visualization” ([Mar08], pp. 264). Η συγκεκριμενη οπτικοποιηση ειναι ενα
διάγραμμα παράλληλων συντεταγμένων (parallel coordinates plot) το οποιο παρουσιαζει τα
διαφορετικα πακετα που μεταδιδονται σε ενα δικτυο. Οι κομβοι ταξινομουνται σε τρια κα-
θετα επιπεδα. Οι κομβοι του αριστεροτερου επιπεδου αντιστοιχουν στις IP-διευθυνσεις των
αποστολεων (source IPs). Οι κομβοι του μεσαιου επιπεδου αντιστοιχουν στις IP-διευθυνσεις
των παραληπτων (destination IPs). Οι κομβοι του δεξιοτερου επιπεδου αντιστοιχουν στο
μεγεθος των πακετων που αποστελλονται κατα τη διαρκεια της επικοινωνιας. Το μεγεθος
των κομβων των δυο πρωτων επιπεδων ειναι αναλογο του βαθμου επικοινωνιας τους με
τους υπολογιστες του δικτυου. Απο τη συγκεκριμενη οπτικοποιηση ειναι εμφανες οτι ο ροζ-
χρωματισμενος κομβος του αριστεροτερου επιπεδου επικοινωνει με σχεδον ολους τους κομ-
βους του μεσαιου επιπεδου και στην πραγματικοτητα το μεγεθος των πακετων που απο-
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στελλονται ειναι σχεδον το ιδιο σε ολες τις περιπτωσεις. Ως εκ τουτου, ο διαχειριστης του δι-
κτυου μπορει ευκολα να αντιληφθει οτι μια επίθεση από ένα δίκτυο υπολογιστών ρομπότ/ ζό-
μπι (botnet attack) βρισκεται σε εξελιξη, δηλαδη ενα δικτυο προσβεβλημενων υπολογιστων
(βλ. τους κομβους του μεσαιου επιπεδου που επικοινωνουν με το ροζ-χρωματισμενο κομβο
του αριστεροτερου επιπεδου) ελεγχεται απο εναν τριτο (το ροζ-χρωματισμενο κομβο) και
μπορει να χρησιμοποιηθει π.χ. για την αποστολη ανεπιθυμητων μηνυματων ηλεκτρονικου
ταχυδρομειου (spam e-mails), τη διαδοση κακοβουλου λογισμικου (malware), την επιθεση
σε αλλους υπολογιστες η τη διαπραξη κακοβουλων ενεργειων και απατης.

Εικόνα 11.2:Μια οπτικοποιηση που παρουσιαζει μια επιθεση απο ενα δικτυο υπολογιστων ρομπο-
τ/ζομπι. Αναπαραγεται απο το βιβλιο “Applied Security Visualization” ([Mar08], pp.
264).

Μια σημαντικη διεργασια στον τομεα της ασφαλειας ειναι η ανιχνευση και η αξιολογηση
των τρωτων σημειων ενος δικτυου. Αυτο μπορει να επιτευχθει με την παραγωγη γραφημά-
των επίθεσης (attack graphs). Η Εικονα 11.3, η οποια αναπαραγεται απο την εργασια [NJ07],
παρουσιαζει ενα γραφημα επιθεσης του οποιου οι κομβοι αντιστοιχουν στους υπολογιστες
του δικτυου (επισημαινονται, επισης, και οι κομβοι με τρωτα σημεια), ενω οι ακμες αναπα-
ριστουν τον τροπο με τον οποιο ενας “εισβολεας” δυναται να αποκτησει προσβαση σε εναν
υπολογιστη εκμεταλλευομενος τις ευπαθειες του δικτυου. Τομονοπατι πουαπεικονιζεται με
κοκκινο χρωμα, αντιστοιχει σε ενα απο τα μονοπατια τα οποια ο “εισβολεας” μπορει να χρη-
σιμοποιησει για να φτασει σε ενα συγκεκριμενο υπολογιστη (προορισμος). Προφανως, τα
γραφηματα επιθεσης διευκολυνουν τον εντοπισμο πιθανων τρωτων σημειων ενος δικτυου
και δυναται να χρησιμοποιηθουν για την προστασια του.
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Εικόνα 11.3:Μια οπτικοποιηση που παρουσιαζει ενα γραφημα επιθεσης [NJ07].

Αρκεταπεδια της ασφαλειας υπολογιστων εχουν μελετηθει μεσωτωναπεικονισεων.Με-
ταξυ αυτων ειναι η παρακολουθηση της κινησης του δικτυου (network traffic monitoring),
η ανιχνευση επιθεσεων (intrusion detection), η διαδοση κακοβουλου λογισμικου, ο ελεγχος
προσβασης, τα γραφηματα επιθεσης, το πρωτοκολλο δρομολογησης BGP (border gateway
protocol) και η ανιχνευση απατης. Για μια επισκοπηση, ο αναγνωστης παραπεμπεται στην
εργασια [OPP07]. Όπως ειναι αναμενομενο, αρκετες κλασικες τεχνικες απεικονισης γραφη-
ματων, οπως απεικονισεις σε επιπεδα, force-directed αλγοριθμοι η τεχνικες ομαδοποιησης
(clustering) εχουν ηδη χρησιμοποιηθει για το σκοπο αυτο.

11.6.1 Εφαρμογές στην παρακολούθηση δικτύου

Έναθεμελιωδες ζητημαστον τομεα της ασφαλειας υπολογιστων ειναι ηπαρακολούθηση
δικτύου (network monitoring). Αυτη η διαδικασια περιλαμβανει τοσο την επιθεωρηση της
καταστασης των συσκευων του δικτυου, οσο και την παρακολουθηση της κινησης του δι-
κτυου. Η κατασταση των συσκευων μπορει να ελεγχθει με τη βοηθεια συστηματων οπως
τα λογισμικά διαχείρισης δικτύου (network management softwares), τα οποια ειναι σε θεση
να ανιχνευουν βλαβες η καθυστερησεις και αυτοματα να ενημερωνουν τους διαχειριστες.
Η παρακολούθηση της κίνησης (traffic monitoring) αναφερεται στη διαδικασια της συλλο-
γης δικτυακης κινησης με στοχο τον εντοπισμο ανωμαλιων και “υποπτης” δραστηριοτητας,
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οπως οι επιθεσεις αρνησης προσβασης (denial of access attacks), οι σαρωσεις θυρων (port
scanning), τασκουληκια (warms), οι υπερφορτωσεις (overloads) και ουτωκαθεξης.Ησυγκε-
κριμενη διαδικασια πραγματοποιειται κυριως απο συστηματα ανιχνευσης εισβολων. Η πα-
ρακολουθηση δικτυου περιλαμβανει, επισης, την παρακολουθηση της δραστηριοτητας των
χρηστων ενος δικτυου με στοχο την ανιχνευση επιθεσεων η την καταχρηση που προερχεται
απο τους ιδιους τους χρηστες του δικτυου. Ωστοσο, ακομη αν τα συστηματα ανιχνευσης ει-
σβολων συνεχως εξελισσονται ως απαντηση στο συνεχως αυξανομενο αριθμο επιθεσεων, η
ανιχνευση “υποπτης” δραστηριοτητας καθιστανται ολοενα και πιο δυσκολη, δεδομενου οτι
οι επιτιθεμενοι χρησιμοποιουν ολο και περισσοτερο εξελιγμενες μεθοδους.

Πολλα απο τα υπαρχοντα λογισμικα παρακολουθησης δικτυου ειναι εφοδιασμενα με
απεικονισεις στις οποιες εφαρμοζονται τεχνικες απεικονισης γραφηματων. Τα λογισμικα
αυτα μπορουν να διαχωριστουν σε δυο κατηγοριες. Η πρωτη περιλαμβανει λογισμικα εφο-
διασμενα με απεικονισεις δεδομενων και ειδοποιησεων που προερχονται απο συστηματα
ανιχνευσης εισβολων (IDS απεικονισεις, IDS ειδοποιησεις), ενω η δευτερη περιλαμβανει λο-
γισμικα τα οποια οπτικοποιουν τα αρχεια καταγραφης της δικτυακης κινησης. Οι πρωτες
IDS απεικονισεις επικεντρωθηκαν σε δεδομενα μικρης κλιμακας και σε εγχρωμες οπτικοποι-
ησεις της καταστασης και του επικειμενου κινδυνου [DW01, FTM+98, VMF98], με περιορι-
σμενες ομως δυνατοτητες και αποτελεσματικοτητα. Πιο προσφατα, οι Tolle και Niggermann
[TN05] παρουσιασαν ενα συστημα ανιχνευσης εισβολων με απεικονισεις, το οποιο βασιζε-
ται σε ενα συνδυασμο force-directed αλγοριθμων και αλγοριθμων ομαδοποιησης, που δυ-
ναται να οπτικοποιουν την τρεχουσα κατασταση και να αξιολογουν τον κινδυνο του δι-
κτυου. Μεσω της παραγομενης απεικονισης, μπορουν επιπλεον να αναγνωριστουν και οι
ψευδως θετικες καταστασεις (ανωμαλιες που δεν αντιστοιχουν σε πραγματικες “εισβολες”;
false-positives). Οι Abdullah et al. [ALC+05] παρουσιασαν ενα συστημα που οπτικοποιει IDS-
ειδοποιησεις σε ενα μεγαλο δικτυο, παρατηρωντας χρονικα μοτιβα. Τρισδιαστατες απεικο-
νισεις για την ανιχνευση ανωμαλιων σε ενα δικτυο εχουν προταθει στις εργασιες [OR05,
XMB+06]. Οι Erbacher et al. [ECS05] μελετησαν τεχνικες απεικονισης για την αναλυση των
δεδομενων κινησης του δικτυου, οι οποιες διευκολυνουν την αναγνωριση επιθεσεων σε εξε-
λιξη πανω και περα απο την ικανοτητα εντοπισμου και αποκλεισμου των παραδοσιακων
τειχων προστασιας.

Στην περιοχη της αναλυσης της δικτυακης κινησης, οι Mansmann et al. [MMK08] πα-
ρουσιασαν ενα αναλυτικο εργαλειο που οπτικοποιει τη συμπεριφορα των χρηστων του δι-
κτυου μεσω της αλλαγης της θεσης τους σε ενα δισδιαστατο χωρο, χρησιμοποιωντας ενα
force-directed αλγοριθμο. Force-directed τεχνικες εχουν, επισης, χρησιμοποιηθει και απο
τους Girardin και Brodbeck [GB98] για την οπτικοποιηση αρχειων καταγραφης απο τειχη
προστασιας η συστηματα ανιχνευσης εισβολων, ετσι ωστε παρομοιες εγγραφες να οπτικο-
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ποιουνται σχετικα κοντα η μια στην αλλη. Οι Muelder et al. [MMB05] μελετησαν το προ-
βλημα του χαρακτηρισμου των σαρωσεων του δικτυου (network scans) χρησιμοποιωντας
απεικονισεις (force-directed αλγοριθμους και αλγοριθμους ομαδοποιησης) και στατιστικες
τεχνικες. Στις παραγομενες απεικονισεις, καθε κομβος αντιστοιχει σε μια διακριτη σαρωση,
ενω τα βαρη των ακμων αντιστοιχουν στο βαθμο ομοιοτητας μεταξυ δυο κομβων. Οι Blue at
al. [BDF+08] χρησιμοποιησαν force-directed τεχνικες και δενδροειδεις απεικονισεις για την
οπτικοποιηση της χρησης του δικτυου σε πραγματικο χρονο. Παρομοιες τεχνικες εχουν χρη-
σιμοποιηθει απο τους Di Battista et al. [DSN12], οι οποιες παρουσιαζουν μια κινουμενη απει-
κονιση (animation) των αλλαγων των εξυπηρετητων ονοματων (name servers) μεταξυ στιγ-
μιοτυπων του εξυπηρετητη K-root. Οι Yin et al. [YYT+04] χρησιμοποιησαν απεικονισεις γρα-
φηματων, στις οποιες οι κομβοι τοποθετουνται σε τρεις παραλληλους αξονες. Οι κομβοι που
δεν ανηκουν στο δικτυο τοποθετουνται στους δυο εξωτερικους αξονες, ενω οι κομβοι του δι-
κτυου στο μεσαιο αξονα, χρησιμοποιωντας εναν ευρετικο αλγοριθμο που ελαχιστοποιει τον
αριθμο των τομων μεταξυ των ακμων. Μια ακμη μεταξυ δυο κομβων υποδηλωνει μια επικοι-
νωνια μεταξυ τους. Στη συνεχεια, η αναγνωριση μιας “εισβολης” πραγματοποιειται με χρηση
γνωστωνπροτυπων. Παρομοιες απεικονισεις με παραλληλους αξονες εχουν χρησιμοποιηθει
απο τους Shabtai et al. [SKSE06] και Lakkaraju at al. [LYL04]. Οι Vandenberghe [Van08] και
Goodall at al. [GLRK05] χρησιμοποιησαν ιεραρχικες τεχνικες, ενω οι Toledo [Tol00] και Fink
και North [FN05] χρησιμοποιησαν κυκλικες απεικονισεις για την παρακολουθηση της κινη-
σης του δικτυου.

11.6.2 Εφαρμογές στα γραφήματα επίθεσης

Η αυτοματοποιημενη αξιολογηση της ευπαθειας ενος δικτυου εχει αναδειχθει ως απα-
ντηση στον ολοενα αυξανομενο αριθμο δικτυακων χρηστων και στο γεγονος οτι, τα δικτυα
ειναι βασισμενα σε πολλαπλες πλατφορμες, τρεχουν διαφορετικα λογισμικα και ως εκ του-
του, ειναι πιθανο να ανακυπτουν ζητηματα ευπαθειας και ασφαλειας. Μια κοινη τεχνικη
που χρησιμοποιειται απο τους διαχειριστες, προκειμενου να κατανοησουν και να αξιολογη-
σουν τα τρωτα σημεια ενος δικτυου ειναι τα γραφηματα επιθεσης, που αναπαριστουν μια
σειρα απο τρωτα σημεια (και τις σχεσεις μεταξυ τους), τα οποια ενας “εισβολεας” δυναται
να χρησιμοποιησει για να εισβαλει σε ενα δικτυο.

Τα γραφηματα επιθεσης αρχικα κατασκευαζονταν απο τις Red Teams. Ωστοσο, τα γρα-
φηματα παραγονταν με το χερι, συνηθως περιειχαν λαθη και στην πραγματικοτητα, δεν
ηταν πρακτικα για δικτυα μεγαλης κλιμακας. Τα πρωτα βηματα προς την κατευθυνση της
αυτοματοποιημενης παραγωγης γραφηματων επιθεσης εγιναν στις εργασιες [PS98, RA00,
SPEC01, SHJ+02], οι οποιες ωστοσο αντιμετωπιζαν προβληματα λογω του μεγαλου αριθ-
μου δεδομενων που επρεπε να οπτικοποιηθουν. Ενω οι περισσοτερες προσπαθειες επικε-
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ντρωνονταν κυριως στην παραγωγη ενος γραφηματος επιθεσης, οι Noel και Jacobs [NJ04]
ηταν οι πρωτοι που προσπαθησαν να παραγουν μια οπτικοποιηση, η οποια θα ηταν ανα-
γνωσιμη και κατανοητη, χρησιμοποιωντας πολυεπιπεδες απεικονισεις. Πολυεπιπεδες απει-
κονισεις εχουν, επισης, χρησιμοποιηθει απο τους Noel et al. [NJKJ05, NJ07]. Οι Homer et
al. [HVOM08] παρουσιασαν μεθοδολογιες που εχουν ως στοχο τον προσδιορισμο τμηματων
ενος γραφηματος επιθεσης, τα οποια μπορουν να παραλειφθουν, εφοσον δεν περιλαμβα-
νουν χρησιμες πληροφοριες, καθως και την ομαδοποιηση παρομοιων βηματων επιθεσης
σε εικονικους κομβους, προκειμενου να προσδιοριστει το ειδος της επιθεσης στην οποια
καθε υπολογιστης του δικτυου ειναι εκτεθειμενος. Οι O’Hare et al. [ONP08] παρουσιασαν
μια γραφο-θεωρητικη προσεγγιση για το προβλημα της οπτικοποιησης του κινδυνου του δι-
κτυου, κατασκευαζοντας γραφηματα επιθεσης μεσω της Τοπολογικης Αναλυσης Ευπαθειας
(Topological Vulnerability Analysis; TVA) [JN10]. Η προσεγγιση τους βασιζεται στην εκτε-
ταμενη λειτουργικοτητα της yWorks [yWo] που διευκολυνει την παραγωγη διαφορετικων
τυπωναπεικονισεων γραφηματων. Οι Chu et al. [CIL+10] παρουσιασαν ενα εργαλειο για την
οπτικοποιηση γραφηματων επιθεσης χρησιμοποιωντας εναν τροποποιημενο αλγοριθμο για
την κατασκευη δενδροειδων απεικονισεων [BSW02].

11.6.3 Εφαρμογές στην ανίχνευση απάτης

Συμφωναμε την εκθεση τηςΈνωσηςΠιστοποιημενωνΕλεγκτων κατα της Απατης (Asso-
ciation of Certified Fraud Examiners; ACFE) προς τα εθνη [AoCFE12], η απάτη (fraud) οριζε-
ταιως καθεπροσπαθεια, η οποια εχειως στοχο τηνπαραπλανηση ενος ατομου με σκοπο την
αποκτηση κερδους. Σε επιχειρηματικο επιπεδο, η απατηαφοραστην “εσκεμμένα κακή χρήση
ή κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας”, στην οποια δυναται να εμπλεκο-
νται υπαλληλοι, πελατες, πωλητες η αλλες οντοτητες [AoCFE12]. Ο ορισμος της απατης προ-
ϋποθετει την υπαρξη ενος “εισβολεα” (εξωτερικου η εσωτερικου), ο οποιος αποκτα προ-
σβαση σε πληροφοριες και πορους (πιθανως μη-εξουσιοδοτημενη) και για το λογο αυτο,
η απατη μπορει να θεωρηθει ως ενας τυπος “εισβολης”, ο οποιος εμπιπτει στην ευρυτερη
περιοχη της παρακολουθησης δικτυου.

Μεταξυ αλλων τεχνικων, η ανιχνευση της απατης πραγματοποιειται, επισης, με τη χρηση
συστηματων διαχειρισης απατης (fraud management systems; FMS), τα οποια λειτουργουν
με τροπο παρομοιο με αυτο των συστηματων ανιχνευσης εισβολων, δηλαδη αναλυουν αρ-
χεια καταγραφηςκαι εντοπιζουνμη-εξουσιοδοτημενη χρησηπληροφοριωνκαιπορων. Κατα
τη διαρκεια των τελευταιων ετων, εχουν προταθει πολλες προσεγγισεις για την ανιχνευση
απατης. Οι περισσοτερες κανουν χρηση τεχνικων εξορυξης δεδομενων (data mining) και
αναγνωρισης προτυπων (pattern-matching) [GS95, BH02, KLSH04, PLSMG10]. Πολλα εργα-
λεια υποστηριζουν, ωστοσο, οπτικοποιησεις διαφορων ειδων, υιοθετωντας διαφορετικες
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τεχνικες απεικονισης γραφηματων [GS95, KSH+98, Sen00, SGS+02, HLN09, DDLP10, Lue10,
Syn11]. Σε ολα τα συστηματα που αναφερονται παραπανω, μπορει κανεις να εντοπισει ευ-
κολα πολλους διαφορετικους τροπους απεικονισης, προκειμενου να παραχθει η αντιστοιχη
οπτικοποιηση δεδομενων συμπεριλαμβανομενων force-directed αλγοριθμων, κυκλικων η
δενδροειδων απεικονισεων και ουτω καθεξης. Ένα μεγαλο μερος αυτης της διδακτορικης
διατριβης εχει αφιερωθει στην αναπτυξη ενος πρωτοτυπου συστηματος που στοχευει στην
ανιχνευση εταιρικης απατης. Για το λογο αυτο, η ανιχνευση απατης θα περιγραφει με λεπτο-
μερειες στα Κεφαλαια 6-9 της παρουσας διατριβης.

11.6.4 Εφαρμογές σε άλλες περιοχές της ασφάλειας δικτύων

Άλλοι τομεις της ασφαλειας υπολογιστων, στους οποιους χρησιμοποιουνται ευρεως τε-
χνικεςαπεικονισης γραφηματων, ειναι ηπαρακολουθησητηςδραστηριοτητας τουBGPπρω-
τοκολλου (border gatewayprotocol), o ελεγχοςπροσβασης (access control) και η διαπραγμα-
τευση εμπιστοσυνης (trust negotiation). ΤοπρωτόκολλοBGP ειναι εναπρωτοκολλο, το οποιο
χρησιμοποιειται για τηνανταλλαγηπληροφοριωνδρομολογησηςμεταξυ χρηστωνσεδικτυα
αυτονομων συστηματων (autonomous systems; ASes). Ένα αυτόνομο σύστημα (AS) ειναι
ενα τμημα του διαδικτυου υπο τον ελεγχο μιας ενιαιας διαχειριστικης αρχης. Στην πραγμα-
τικοτητα, το BGP ειναι το πρωτοκολλο που καθοριζει τα βελτιστα μονοπατια δρομολογησης
για ταπακεταπουανταλλασσονται σε εναδικτυο. Λογωτουγεγονοτος οτι τοBGPυποστηρι-
ζει τη δρομολογηση μεταξυ αυτονομων συστηματων, ειναι σημαντικο να ανιχνευει γρηγορα
τυχον αποτυχιες δρομολογησης η επιθεσεις σε ενα αυτονομο συστημα που μπορει να μετα-
δοθουν και να προκαλεσουν σοβαρη βλαβη στο διαδικτυο. Οι Di Battista et al. [DBMPP04]
οπτικοποιουν ενα τμημα του BGP γραφηματος δρομολογησης για ενα συγκεκριμενο προ-
θεμα και χρονικο διαστημα, με τη χρηση force-directed τεχνικων. Η αναπαρασταση της εξε-
λιξης του συγκεκριμενου τμηματος εντος ενος χρονικου διαστηματος πραγματοποιειται με
τη μορφη κινουμενων εικονων (animation). Παρομοιες τεχνικες σε συνδυασμο με κυκλικες
απεικονισεις εχουν εφαρμοστει απο τους Teoh et al. [TRNC06] με στοχο την ανακαλυψηBGP
ανωμαλιων σε πραγματικο χρονο. Οι Oberheide et al. [OKB06] χρησιμοποιησαν 3D απεικο-
νισεις για την οπτικοποιηση της BGP τοπολογιας δρομολογησης του διαδικτυου.

Στην περιοχη του ελεγχου προσβασης και της διαπραγματευσης εμπιστοσυνης, ο Yee
[Yee06] παρουσιαζει ενα μοντελο που επιτρεπει την αναγνωριση τρωτωνσημειων σε ιδιωτι-
κεςπληροφοριες (private informationvulnerabilities), χρησιμοποιωνταςπολυεπιπεδεςαπει-
κονισεις. Οι Montemayor et al. [MFG+06] μελετησαν διαφορες τεχνικες οπτικοποιησης, συ-
μπεριλαμβανομενων πολυεπιπεδων απεικονισεων, προκειμενου να αποκτησουν επιγνωση
της καταστασης του ελεγχου προσβασης. Πολυεπιπεδες απεικονισεις εχουν, επισης, χρησι-
μοποιηθει απο τους Yao et al. [YSTW05] για την οπτικοποιηση της αυτοματοποιημενης δια-
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πραγματευσης εμπιστοσυνης (automated trust negotiation). Οι Heitzmann et al. [HPPT08]
χρησιμοποιησαν δενδροειδεις απεικονισεις για την αναπαρασταση των δικαιωματων προ-
σβασης σε ενα ιεραρχικο συστημα αρχειων. Οι Anwar και Fong [AF12] ανεπτυξαν ενα εργα-
λειο απεικονισης για την υποστηριξη της αξιολογησης των πολιτικων ελεγχου προσβασης
σε συστηματα κοινωνιολογικων δικτυων. Οι Mazzia et al. [MLA12] παρουσιασαν ενα εργα-
λειοπουδιευκολυνει την κατανοηση τωνδεδομενωνπουαπορρεουναποτοκοινωνιολογικο
δικτυο ενος χρηστη, χρησιμοποιωντας force-directed τεχνικες.

11.7 Συμβολή της Διδακτορικής Διατριβής

Η συμβολη της παρουσας διδακτορικης διατριβης εντοπιζεται κυριως στα παρακατω
προβληματα:

Το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της γωνιακής ευκρίνειας τομών μιας απεικόνισης:
Το πρόβλημα του καθορισμού ενός γραφήματος στο οποίο η ελάχιστη γωνία υπό την
οποία τέμνονται δύο ακμές μεγιστοποιείται. Η διατηρηση μεγαλων γωνιων στα σημεια
τομων μιας απεικονισης ειναι θεμελιωδης σε πολλα σεναρια εφαρμογων, καθως ειναι
κοινα αποδεκτο (και επιβεβαιωμενο απο γνωστικα πειραματα) οτι οι μικρες γωνιες
στα σημεια τομης των ακμων δυσχεραινουν την αναγνωσιμοτητα μιας απεικονισης. Η
κατασταση περιπλεκεται ακομη περισσοτερο στην περιπτωση που ο διαθεσιμος χω-
ρος ειναι περιορισμενος οπως στις κινητες συσκευες, οπου ειναι αναγκαιο να προβλη-
θει η απεικονιση σε μικρες οθονες, συχνα χαμηλης αναλυσης. Επομενως, το προβλημα
της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας τομων μιας απεικονισης αποκτα ιδιαι-
τερο ενδιαφερον.
Στην παρουσα διδακτορικη διατριβη, επικεντρωνουμε κυριως, σε απεικονισεις ορθο-
γωνιων τομων (right-angle crossing drawings η RAC-απεικονισεις εν συντομια). Αρ-
χικα, αποδεικνυουμε οτι το προβλημα του καθορισμου εαν ενα γραφημα επιδεχεται
μια γεωμετρικηRAC-απεικονιση ειναιNP-δυσκολο εισαγονταςμιααπειρηκλασηγρα-
φηματων με μοναδικη RAC συνδυαστικη εμφυτευση. Επισης, εισαγουμε το προβλημα
τηςγεωμετρικηςRACταυτοχρονηςαπεικονισης (geometricRACsimultaneousdrawing
problem), το οποιο συνδυαζει τη μελετη απεικονισεων ορθογωνιων τομων και ταυ-
τοχρονων απεικονισεων. Για το προβλημα αυτο, μελεταμε κλασεις γραφηματων οι
οποιες επιδεχονται τετοιες απεικονισεις. Περαιτερω, μελεταμε ενα σχετικο προβλημα,
το προβλημα της γεωμετρικης γραφο-δυϊκης RAC ταυτοχρονης απεικονισης (geome-
tric graph-dual RAC simultaneous drawing problem) και παρουσιαζουμε εναν αλγο-
ριθμο για την κατασκευη μιας τετοιας απεικονισης στην περιπτωση που το γραφημα
εισοδου ειναι ενα εξωεπιπεδο εμφυτευμενο γραφημα. Τελος, εισαγουμε το προβλημα
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της μεγιστοποιησης της συνολικης γωνιακης ευκρινειας μιας απεικονισης ενος γρα-
φηματος, δηλαδη της μεγιστοποιησης του ελαχιστου της γωνιακης ευκρινειας και της
γωνιακης ευκρινειας τομων. Για τοπροβλημααυτο, παρουσιαζουμε ασυμπτωτικα βελ-
τιστες ως προς τη συνολικη γωνιακη ευκρινεια απεικονισεις για ειδικες κλασεις γρα-
φηματων (πληρη, πληρη διμερη γραφηματα) και ενα force-directed αλγοριθμο για την
κατασκευη γραφηματων υψηλης συνολικης γωνιακης ευκρινειας.

Ανίχνευση απάτης: Περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους που απαιτούνται για την αναγνώ-
ριση πραγματικών ή δυνητικών περιπτώσεων απάτης σε έναν οργανισμό. Η απατη επη-
ρεαζει πολλες εταιρειες σε ολο τον κοσμο (ανεξαρτητααπο τομεγεθος τους) προκαλω-
ντας τους οικονομικη ζημια και θεματα ευθυνης εναντι στους πελατες τους, αλλα και
σε αλλους εμπλεκομενους φορεις. Το κινητρο μας για να μελετησουμε την ανιχνευση
απατης στηριζεται σε πραγματικα προβληματα που εγειρονται απο τους εσωτερικους
ελεγκτες ενος μεγαλου οργανισμου τηλεπικοινωνιων. Στην παρουσα διδακτορικη δια-
τριβη εχουμε εστιασει κυριως στην ανιχνευση εταιρικης απατης (occupational η em-
ployee fraud). Τα συνολα των δεδομενων που εξεταζουμε προερχονται κυριως απο
συστηματα που περιλαμβανουν ζευγη οντοτητων (υπαλληλος-πελατης), οπως συστη-
ματα χρεωσης (billing systems), συστηματα ανανεωσης συνδρομων μελων και ουτω
καθεξης. Οι εσωτερικοι ελεγκτες μας παρουσιασαν καποια συχνα εμφανιζομενα προ-
τυπα απατης, πανω στα οποια στηριχτηκαν οι προσεγγισεις που προτεινουμε. Με-
ταξυ αυτων ειναι και η αναγνωριση γεγονοτων που αφορουν σε ενα συγκεκριμενο
ζευγος υπαλληλου-πελατη,	τα οποια ομως εμφανιζονται ανα τακτα χρονικα διαστη-
ματα. Αυτα τα γεγονοτα μπορει να υποκρυπτουν επι παραδειγματι, οτι ενας υπαλλη-
λος παραποιει σκοπιμα το λογαριασμο ενος πελατη (διαγραφει/προσθετει τιμολογη-
σεις, κλπ).

Προς την κατευθυνση αυτη σαν μια πρωτη προσεγγιση, προτεινουμε (α) μια μετρικη
ορισμενη καταλληλα ετσι ωστε να υπολογιζεται η συχνοτητα εμφανισης των γεγονο-
των που αφορουν σε ενα συγκεκριμενο ζευγος και (β) τεχνικες απεικονισης με βαση
ομοκεντρους κυκλους, οι οποιες τοποθετουν κοντα στο κεντρο του συστηματος ζευγη
οντοτητων που φαινεται να εχουν περιοδικη δραστηριοτητα. Σε μια δευτερη προσεγ-
γιση, περιγραφουμε ενα συστημα που υποστηριζει τη διαδικασια ανιχνευσης απατης
με βαση προτυπα απατης που	προταθηκαν απο τους ελεγκτες και καταλληλες σπει-
ροειδεις οπτικοποιησεις τετοιες ωστε περιοδικα γεγονοτα να εμφανιζονται κατα μη-
κος της ιδιας ακτινας	η σε κοντινες ακτινες της σπειροειδους οπτικοποιησης. Στην τε-
λευταια προσεγγιση μας, περιγραφουμε ενα ολοκληρωμενο συστημα διαχειρισης απα-
της που συνδυαζει τεχνικες αναγνωρισης προτυπων με οπτικοποιησεις (heat-maps,
κυκλικες οπτικοποιησεις, διαγραμματα παραλληλων συντεταγμενων), με σκοπο τον
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εντοπισμο εταιρικης απατης. Έχουμε επεκτεινει το συγκεκριμενο συστημα προκειμε-
νου να υποστηριζει επιπλεον την παρακολουθηση της δραστηριοτητας των υπαλλη-
λων στο δικτυο της εταιρειας και τον προσδιορισμο τυχον “υποπτης” δραστηριοτητας.

11.8 Οργάνωση της Διδακτορικής Διατριβής

ΣτοΚεφαλαιο 12, οριζουμε ταπροβληματα της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας
και της γωνιακης ευκρινειας τομωνμιας απεικονισης ενος γραφηματος. Παρουσιαζουμε, επι-
σης, την κλαση των γραφηματων ορθογωνιων τομων, ως μια κλαση γραφηματων η οποια
επιδεχεται απεικονισεις βελτιστης γωνιακης ευκρινειας τομων και εισαγουμε το προβλημα
της γεωμετρικής ταυτόχρονης απεικόνισης ορθογώνιων τομών, το οποιο συνδυαζει τη μελετη
των απεικονισεων ορθογωνιων τομων και των ταυτοχρονων απεικονισεων.

Στο Κεφαλαιο 13, επικεντρωνομαστε σε γεωμετρικες RAC απεικονισεις και παρουσια-
ζουμε μια απειρη κλαση γραφηματων με μοναδικη RAC συνδυαστικη εμφυτευση. Χρησιμο-
ποιουμε μελη της κλασης αυτης για να δειξουμε οτι ειναι NP-δυσκολο να αποφασισουμε
εαν ενα γραφημα επιδεχεται μια γεωμετρικηRAC-απεικονιση. ΤοΚεφαλαιο 13αποτελει προ-
ϊον συνεργασιας με τους Michael Bekos και Antonios Symvonis. Μερος των αποτελεσματων
εχει δημοσιευτει στην εργασια [ABS11], η οποια βελτιωνεται στην εργασια [ABS12].

Στο Κεφαλαιο 14, μελεταμε το προβλημα της γεωμετρικης RAC ταυτοχρονης απεικονι-
σης. Αρχικα αποδεικνυουμε οτι δυο επιπεδα γραφηματα, τα οποια επιδεχονται γεωμετρικη
ταυτοχρονηαπεικονισηδεν επιδεχονται γεωμετρικηRACταυτοχρονηαπεικονιση. Επιπλεον,
δειχνουμε οτι ενας κυκλος και ενα ταιριασμα παντα επιδεχονται γεωμετρικη RAC ταυτο-
χρονηαπεικονιση.Μελεταμε, επισης, το προβλημα της γεωμετρικης γραφο-δυϊκης RACαπει-
κονισης και αποδεικνυουμε οτι ειναι παντα εφικτο να κατασκευαστει ενα τετοιο γραφημα,
εαν το γραφημα εισοδου ειναι ενα εξωεπιπεδο εμφυτευμενο γραφημα. Το Κεφαλαιο 14 απο-
τελει προϊον συνεργασιας με τους Michael Bekos, Michael Kaufmann και Antonios Symvonis.
Μερος των αποτελεσματων εχει δημοσιευτει στην εργασια [ABKS11], η οποια βελτιωνεται
στην εργασια [ABKS12].

Στο Κεφαλαιο 5, εισαγουμε το προβλημα της μεγιστοποιησης της συνολικης γωνιακης
ευκρινειας μιας απεικονισης, δηλαδη της μεγιστοποιησης του ελαχιστου της γωνιακης ευ-
κρινειας και της γωνιακης ευκρινειας τομων. Παρουσιαζουμε απεικονισεις ασυμπτωτικα
βελτιστης συνολικης γωνιακης ευκρινειας για πληρη γραφηματα (κυκλικες απεικονισεις)
και πληρη διμερη γραφηματα (απεικονισεις 2-επιπεδων). Επιπροσθετα, παρουσιαζουμε και
αξιολογουμε πειραματικα ενα force-directed αλγοριθμο, ο οποιος κατασκευαζει γραφηματα
υψηλης συνολικης γωνιακης ευκρινειας. Το Κεφαλαιο 15 αποτελει προϊον συνεργασιας με
τους Michael Bekos και Antonios Symvonis. Μερος των αποτελεσματων εχει δημοσιευτει
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στην εργασια [ABS10], η οποια βελτιωνεται στην εργασια [ABS13].
Στο Κεφαλαιο 16, παρουσιαζουμε καποιες βασικες εννοιες απο την περιοχη της ανιχνευ-

σης εταιρικης απατης. Επιπλεον, παρουσιαζουμε το κινητρο μας να εργαστουμε στη συγκε-
κριμενη περιοχη και εισαγουμε την απαραιτητη ορολογια που θα χρησιμοποιηθει στα Κεφα-
λαια 17-19.

ΣτοΚεφαλαιο17, παρουσιαζουμε τεχνικες οπτικοποιησηςπουεχουνσκοποτηνανιχνευση
περιοδικωνμοτιβωνσεσειριακαδεδομενα, ταοποιαπροερχονταιαποσυστηματαπουεμπλε-
κουν ζευγη οντοτητων (υπαλληλος και πελατης). Οι τεχνικες που παρουσιαζουμε μπορουν
να εφαρμοστουν για την ανιχνευση εταιρικης απατης. Προς αυτη την κατευθυνση, μετραμε
την περιοδικοτητα εισαγοντας μια νεα μετρικη καταλληλα ορισμενη για τον υπολογισμο της
συχνοτητας με την οποια εμφανιζονται γεγονοτα που σχετιζονται με ενα συγκεκριμενο ζευ-
γος οντοτητων. Η κυρια μεθοδος οπτικοποιησης καταληγει σε απεικονισεις που αποτελου-
νται απο ομοκεντρους κυκλους, των οποιων οι ακτινες αντιστοιχουν στην περιοδικοτητα
της δραστηριοτητας καθε ζευγους. Γεγονοτα που θεωρουνται υποπτα διακρινονται ευκολα,
καθως μετακινουνται προς το κεντρο του συστηματος των κυκλων. Το Κεφαλαιο 17 αποτε-
λει προϊον συνεργασιας με τον Antonios Symvonis και εχει δημοσιευτει στην εργασια [AS12].

ΣτοΚεφαλαιο 18, παρουσιαζουμε ενα συστημαπου εχει στοχο (α) την ανιχνευση απατης
σε συστηματα που εμπλεκουν ζευγη οντοτητων και (β) την ανιχνευση περιοδικης δραστη-
ριοτητας. Η κυρια μεθοδος οπτικοποιησης βασιζεται σε ενα σπειροειδες συστημα στο οποιο
τα γεγονοτα απεικονιζονται με βαση τη χρονικη στιγμη που συνεβησαν. Ύποπτα θεωρου-
νται τα γεγονοτα τα οποια εμφανιζονται κατα μηκος της ιδιας ακτινας η σε κοντινες ακτινες
του σπειροειδους συστηματος. Για την παραγωγη της οπτικοποιησης, το συστημα ιεραρχει
τις δυο οντοτητες με βαση προτυπα που οριζουν οι εσωτερικοι ελεγκτες και παραγει ενα βι-
ντεο της δραστηριοτητας, στοοποιο γεγονοταμευψηλες ενδειξεις απατης εμφανιζονται στα
πρωτα καρε του. Το Κεφαλαιο 18 αποτελει προϊον συνεργασιας με τους Aikaterini Sotiraki
και Antonios Symvonis και εχει δημοσιευτει στην εργασια [ASS13].

Στο Κεφαλαιο 19 εξελισσουμε περαιτερω το συστημα του Κεφαλαιου 18 ωστε η οπτι-
κοποιηση να μην περιοριζεται μονο στον εντοπισμο περιοδικων γεγονοτων που εμπλεκουν
ζευγη οντοτητων, αλλα να παρεχει μια ολοκληρωμενη εικονα ολων των υπο εξεταση προ-
τυπων απατης, καθως και των αποτελεσματων της εξετασης σε καθε προτυπο. Το συστημα
υποστηριζει, επισης, την παρακολουθηση της δραστηριοτητας των υπαλληλων στο δικτυο
της εταιρειας αποσκοπωντας στην ανιχνευση ασυνηθιστης δραστηριοτητας, οπως μη εξου-
σιοδοτημενη προσβαση σε εταιρικα συστηματα και λογαριασμους υπαλληλων η πελατων.
Το Κεφαλαιο 19 αποτελει προϊον συνεργασιας με τους Antonios Symvonis και Vassilis Vassi-
liou και εχει δημοσιευτει στην εργασια [ASV14].

Στο Κεφαλαιο 10, παρουσιαζουμε μια περιληψη των αποτελεσματων που παρουσιαστη-
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καν στην παρουσα διδακτορικη διατριβη και μια αναφορα σε μελλοντικες ερευνητικες επε-
κτασεις.
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12 Τα Προβλήματα της Μεγιστοποίησης της
Γωνιακής Ευκρίνειας και της Γωνιακής Ευ-
κρίνειας Τομών

Σε αυτο το κεφαλαιο, οριζουμε τυπικα τα προβληματα της μεγιστοποιησης της γωνια-
κης ευκρινειας και της γωνιακης ευκρινειας τομων. Παρουσιαζεται, επισης, η κλαση των
RAC-γραφηματων, η οποια περιεχει ολα εκεινα τα γραφηματαπου επιδεχονται απεικονισεις
βελτιστης γωνιακης ευκρινειας τομων. Τελος, εισαγεται και οριζεται τυπικα το προβλημα
της γεωμετρικής ταυτόχρονης RAC-απεικόνισης (geometric simultaneous right-angle crossing
drawing), το οποιο συνδυαζει τη μελετη των RAC-απεικονισεων και των ταυτοχρονων απει-
κονισεων γραφηματων.

12.1 Κίνητρο και Ορισμοί

Όπως ειπωθηκε στο Κεφαλαιο 11, υπαρχουν αρκετα κριτηρια τα οποια εχουν χρησι-
μοποιηθει για την αξιολογηση της ποιοτητας μιας απεικονισης ενος γραφηματος. Απο τη
σκοπια του ανθρωπουως τελικου αποδεκτη της απεικονισης, ειναι απαραιτητη η αναπτυξη
απεικονισεων ευκολων-στην-αναγνωση, δηλαδη απεικονισεων που αναδεικνυουν τα αντι-
κειμενα και τις σχεσεις μεταξυ τους. Απο αλγοριθμικης αποψης, η ποιοτητα μιας απεικονι-
σης συνηθως μετραται απο καποια αντικειμενικη συναρτηση και σκοπος ειναι η ευρεση μιας
απεικονισης η οποια να ελαχιστοποιει η να μεγιστοποιει την αντικειμενικη συναρτηση. Δια-
φορες τετοιες συναρτησεις, οι οποιες εχουν μελετηθει εκτενως απο την επιστημονικη κοινο-
τητα της Απεικονισης Γραφηματων, παρουσιαστηκαν στο Κεφαλαιο 11 μεταξυ των οποιων,
ο αριθμος των τομων μεταξυ των ακμων, ο αριθμος των σημειων καμπης των ακμων, το με-
γιστο μηκος ακμης, το συνολικο εμβαδον που καταλαμβανει η απεικονιση και ουτω καθεξης.

Μια ιδιοτητα η οποια μπορει να επηρεασει αρνητικα την αναγνωσιμοτητα μιας απεικο-
νισης ειναι η παρουσια ακμων που ειναι παρα πολυ κοντα η μια στην αλλη, ειδικα στην πε-
ριπτωση που οι ακμες αυτες προσπιπτουν στην ιδια κορυφη. Διαφορες εφαρμογες, οπως
κινητες συσκευες η οθονες βιντεο ειναι συνηθως εξοπλισμενες με σχετικα μικρες οθονες χα-
μηλης αναλυσης και ως εκ τουτου, αρκετα προβληματα αναγνωσιμοτητας προκυπτουν συ-
χνα λογω περιορισμων στην αναλυση. Στο σχεδιασμο δικτυων επικοινωνιας ειναι, επισης,
καιριας σημασιας η ευρεση απεικονισεων με μεγαλες γωνιες, προκειμενου να διευκολυνθει
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η μεταδοση των σηματων. Τα παραπανωπαραδειγματα εδωσαν κινητρο για τη μελετη απει-
κονισεων στις οποιες οι γωνιες μεταξυ των ακμων που προσπιπτουν στην ιδια κορυφη ειναι
οσο το δυνατον μεγαλυτερες. Τυπικα, η γωνιακή ευκρίνεια (angular resolution) μιας απεικο-
νισης ενος γραφηματος οριζεται ως εξης:

Ορισμός12.1.1. (ΓωνιακήΕυκρίνεια)Η γωνιακη ευκρινεια (angular resolution) μιας απει-
κόνισης ενός γραφήματος ορίζεταιως τομέγεθος της μικρότερης γωνίαςπουσχηματίζεται από
οποιεσδήποτε δύο ακμές προσπίπτουσες στην ίδια κορυφή.

Αναλογως, οριζεται η γωνιακή ευκρίνεια ενός γραφήματος ως η μεγιστη γωνιακη ευκρι-
νεια οποιασδηποτε (γεωμετρικης) απεικονισης του. Ένα προφανες ανω φραγμα της γωνια-
κης ευκρινειας ενος γραφηματος μεγιστου βαθμου d ειναι το 2π

d . Ωστοσο, το φραγμα αυτο
δεν ειναι αυστηρο (tight) σε αρκετες περιπτωσεις γραφηματων. Επι παραδειγματι, για το
γραφημα K3 (δηλ. το πληρες γραφημα τριων κορυφων), το οποιο εχει μεγιστο βαθμο δυο,
δεν ειναι δυσκολο να διαπιστωθει οτι καθε απεικονιση του εχει μεγιστη γωνιακη ευκρινεια
π/3. Το αντιστοιχο προβλημα μεγιστοποιησης αναφερεται ως πρόβλημα της μεγιστοποίησης
της γωνιακής ευκρίνειας (angular resolution maximization problem) και τυπικα διατυπωνε-
ται ως εξης:

Πρόβλημα 12.1.1. (To πρόβλημα της μεγιστοποίησης της γωνιακής ευκρίνειας) Δο-
θέντος ενός γραφήματος G = (V, E) και ενός μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού r ∈ R+,
υπάρχει απεικόνιση Γ(G) του γραφήματος G με γωνιακή ευκρίνεια τουλάχιστον r? Στην πε-
ρίπτωση καταφατικής απάντησης, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην εύρεση της απεικόνισης
Γ(G).

Μια ακομη ανεπιθυμητη ιδιοτητα, η οποια μπορει να επηρεασει αρνητικα την ποιοτητα
μιας απεικονισης ενος γραφηματος ειναι οι τομες μεταξυ των ακμων, δηλαδη εαν παρα πολ-
λες ακμες τεμνονται μεταξυ τους, το ανθρωπινο ματι δεν μπορει να διακρινει τις κορυφες
που συνδεονται μεταξυ τους με μια ακμη. Αυτη η διαισθηση εχει και επιστημονικη εγκυρο-
τητα. Πειραματα εχουν δειξει οτι οι επιδοσεις του ανθρωπου σε ασκησεις εντοπισμου μο-
νοπατιων (path-tracing tasks) συσχετιζονται αρνητικα με το πληθος των τομων μεταξυ ακ-
μων [Pur00, PCA02]. Ως εκ τουτου, εαν ενα γραφημα μπορει να απεικονισθει επιπεδο, τοτε
μια τετοιου τυπου απεικονιση ειναι προτιμοτερη απο μια αντιστοιχη με διασταυρωσεις ακ-
μων. Ο υπολογισμος μιας επιπεδης απεικονισης ενος επιπεδου γραφηματος δεν ειναι ιδιαι-
τερα δυσκολος, ακομη και στην περιπτωση που οι ακμες πρεπει να απεικονιστουν ως ευ-
θυγραμμα τμηματα. Δυστυχως, οπως ηδη αναφερθηκε στο Κεφαλαιο 11, πολυ λιγα γραφη-
ματα ειναι επιπεδαστηνπραξηκαι οι διασταυρωσεις μεταξυακμων ειναι αναποφευκτες στη
συντριπτικη πλειοψηφια των πραγματικων εφαρμογων. Αυτο, σε συνδυασμο με την υπο-
λογιστικη πολυπλοκοτητα του προβληματος της ελαχιστοποιησης των διασταυρωσεων με-

224



Ενότητα 12.1 225

ταξυ των ακμων ενος γραφηματος, που ειναιNP-πληρες στη γενικη του περιπτωση [GJ83],
προφανως οδηγει στο συμπερασμα οτι ο υπολογισμος υψηλης ποιοτητας απεικονισεων μη-
επιπεδων γραφηματων ειναι ιδιαιτερα δυσκολος και ο τροπος χειρισμου των διασταυρω-
σεων των γραφηματων αυτων παραμενει -εν μερει- χωρις απαντηση.

Το παραπανω συμπερασμα ηταν ενα αρκετα μεγαλο εμποδιο σε οποιοδηποτε σεναριο
απεικονισης μη-επιπεδων γραφηματων και κατ’επεκταση, σε μεγαλα και πολυπλοκα γρα-
φηματα. Ωστοσο, πιο προσφατα γνωστικα πειραματα (cognitive experiments) σε απεικονι-
σεις μεγαλων γραφηματων καταδεικνυουν οτι η αρνητικη επιπτωση των τομων μεταξυ των
ακμων στην ανθρωπινη ικανοτητα κατανοησης μιας απεικονισης τεινει να εξαλειφθει στην
περιπτωση που οι γωνιες που σχηματιζονται στις διασταυρωσεις ειναι μεγαλες. Πιο συγκε-
κριμενα, οι Huang et al. [Hua07, HHE08, HH10, Hua13] εδειξαν μεσω πειραματων εντοπι-
σμου μονοπατιων οτι οι διασταυρωσεις που σχηματιζουν γωνιες μεγαλυτερες των 70 μοι-
ρων εχουν μικρη επιδραση στην ικανοτητα του ανθρωπου να ερμηνευει απεικονισεις γρα-
φηματων. Τα αποτελεσματα αυτα εδωσαν το κινητρο για τη μελετη του προβληματος της
μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας τομων, το οποιο ειναι ενα σχετικα νεο προβλημα
απεικονισης γραφηματων.

Ορισμός 12.1.2. (Γωνιακή Ευκρίνεια Τομών) Η γωνιακη ευκρινεια τομων (crossing reso-
lution) μιας απεικόνισης ενός γραφήματος ορίζεται ως το μέγεθος της μικρότερης γωνίας που
σχηματίζεται από οποιεσδήποτε δύο τεμνόμενες ακμές.

Αναλογως, οριζεται η γωνιακή ευκρίνεια τομών ενός γραφήματος ως η μεγιστη γωνιακη
ευκρινεια τομων οποιασδηποτε (γεωμετρικης) απεικονισης του. Το αντιστοιχο προβλημα
μεγιστοποιησης αναφερεται ως πρόβλημα της μεγιστοποίησης της γωνιακής ευκρίνειας το-
μών (crossing resolution maximization problem) και τυπικα διατυπωνεται ως εξης:

Πρόβλημα 12.1.2. (To πρόβλημα της μεγιστοποίησης της γωνιακής ευκρίνειας το-
μών) Δοθέντος ενός γραφήματος G = (V, E) και ενός μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού
r ∈ R+, υπάρχει απεικόνιση Γ(G) του γραφήματος G με γωνιακής ευκρίνειας τομών τουλάχι-
στον r? Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην εύρεση της
απεικόνισης Γ(G).

Ως απαντηση στο προβλημα της απεικονισης γραφηματων με βελτιστη γωνιακη ευκρι-
νεια τομων, μια νεα κλαση γραφηματων, που αναφερονται ως γραφήματα ορθογώνιων το-
μών (right-angle crossing graphs) η RAC-γραφήματα για συντομια, εισηχθη και μελετηθηκε
αρχικααποτουςDidimo, Eades και Liotta [DEL09]. Ο τυπικος ορισμος ενοςRAC-γραφηματος
εχει ως εξης:

Ορισμός 12.1.3. (RAC-Γράφημα) Ένα γράφημα ονομάζεται γραφημα ορθογωνιων τομων
(right-angle crossing graph) ή RAC-γραφημα για συντομία, εάν επιδέχεται μία απεικόνιση
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στην οποία όλες οι διασταυρώσεις μεταξύ ακμών σχηματίζουν ορθές γωνίες. Αναλόγως, μία
απεικονιση ορθογωνιων τομων (right-angle crossing drawing) ή RAC-απεικονιση ενός γρα-
φήματος είναι μία πολυγραμμική απεικόνιση στην οποία όλες οι διασταυρώσεις μεταξύ ακμών
σχηματίζουν ορθές γωνίες.

Ο συνδυασμος των προβληματων της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας και της
γωνιακης ευκρινειας τομων προτεινει ενα νεο και ενδιαφερον προβλημα στη διαδικασια
ευρεσης απεικονισεων υψηλης συνολικης γωνιακης ευκρινειας, το οποιο αναφερεται ως
πρόβλημα μεγιστοποίησης της συνολικής γωνιακής ευκρίνειας (total resolution maximization
problem). Ο τυπικος ορισμος της συνολικης γωνιακης ευκρινειας μιας απεικονισης διατυπω-
νεται ως εξης:

Ορισμός 12.1.4. (Συνολική Γωνιακή Ευκρίνεια) Η συνολικη γωνιακη ευκρινεια (total re-
solution) μιας απεικόνισης ενός γραφήματος ορίζεται ως το ελάχιστο της γωνιακής ευκρίνειας
και της γωνιακής ευκρίνειας τομών.

Αναλογως, οριζεται η συνολική γωνιακή ευκρίνεια ενός γραφήματος ως η μεγιστη συνο-
λικη γωνιακη ευκρινεια οποιασδηποτε (γεωμετρικης) απεικονισης του. Το αντιστοιχο προ-
βλημα μεγιστοποιησης αναφερεται ως πρόβλημα της μεγιστοποίησης της συνολικής γωνια-
κής ευκρίνειας (total resolution maximization problem) και τυπικα διατυπωνεται ως εξης:

Πρόβλημα 12.1.3. (To πρόβλημα της μεγιστοποίησης της συνολικής γωνιακής ευκρί-
νειας) Δοθέντος ενός γραφήματος G = (V, E) και ενός μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού
r ∈ R+, υπάρχει απεικόνιση Γ(G) του γραφήματος G με συνολική γωνιακή ευκρίνεια τουλά-
χιστον r? Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην εύρεση
της απεικόνισης Γ(G).

12.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Στην ενοτητα αυτη, γινεται επισκοπηση γνωστων αποτελεσματων απο τη βιβλιογραφια
σχετικα με τα προβληματα της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας και της γωνιακης
ευκρινειας τομων. Παρουσιαζονται, επισης, γνωστα αποτελεσματα σχετικα με την κλαση
των RAC-γραφηματων.

12.2.1 Γωνιακή Ευκρίνεια

Οι Formann et al. [FHH+93] εισηγαγαν την εννοια της γωνιακης ευκρινειας γεωμετρικων
απεικονισεων γραφηματων το 1990. Στην εργασια τους, απεδειξαν οτι το προβλημα του κα-
θορισμου εαν ενα γραφημα μεγιστου βαθμου d επιδεχεται απεικονιση με γωνιακη ευκρινεια
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τουλαχιστον ιση με 2π
d (δηλαδη το προφανες ανωφραγμα) ειναιNP-δυσκολο. Επισης, εδει-

ξαν οτι ενα γραφημα μεγιστου βαθμου d επιδεχεται γεωμετρικη απεικονιση γωνιακης ευ-
κρινειας Ω( 1

d2 ), ενω εαν το γραφημα ειναι επιπεδο μεγιστου βαθμου d, τοτε επιδεχεται γεω-
μετρικη (μη-επιπεδη) απεικονιση γωνιακης ευκρινειας Ω(1

d). Παρουσιασαν, επισης, ανω και
κατωφραγματα για τη γωνιακη ευκρινεια διαφορων τυπων γραφηματων μεγιστου βαθμου
d, τα οποια ειναι ανεξαρτητα απο τον αριθμο των κορυφων του γραφηματος.

Οι Malitz και Papakostas [MP94] μελετησαν το προβλημα της μεγιστοποιησης της γω-
νιακης ευκρινειας επιπεδων γεωμετρικων απεικονισεων και απεδειξαν οτι για καθε επιπεδο
γραφημαμεγιστουβαθμου d, ειναι δυνατον νακατασκευαστει μια επιπεδη γεωμετρικηαπει-
κονιση με γωνιακη ευκρινεια Ω( 1

7d ). Και παλι, το φραγμα ειναι ανεξαρτητο απο τον αριθμο
των κορυφων του γραφηματος. Ο Kant [Kan92, Kan96] εδειξε οτι το προβλημα του καθο-
ρισμου εαν ενα δισυνδεδεμενο επιπεδο γραφημα επιδεχεται γεωμετρικη απεικονιση με γω-
νιακη ευκρινεια μεγαλυτερη η ιση μιας δοθεισας σταθερας ειναι NP-δυσκολο. Περαιτερω,
εδειξε οτι ενα τρισυνδεδεμενο επιπεδο γραφημα μεγιστου βαθμου d επιδεχεται επιπεδη πο-
λυγωνικηαπεικονισημεγωνιακη ευκρινειαΘ(1

d)σε εναO(n)×O(n)ακεραιοπλεγμα (integer
grid), στην οποια καθε ακμη εχει το πολυ τρια σημεια καμπης.

Οι Garg και Tamassia [GT94] εδειξαν το πρωτο μη-τετριμμενο ανω φραγμα του προ-
βληματος της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας. Ειδικοτερα, απεδειξαν οτι υπαρχει
μια απειρη κλαση γραφηματων μεγιστου βαθμου d, των οποιων η γωνιακη ευκρινεια ειναι
O(

√
log d/d3) σε οποιαδηποτε επιπεδη γεωμετρικη απεικονιση τους. Μελετησαν, επισης, τη

σχεση αναμεσα στο εμβαδον και τη γωνιακη ευκρινεια σε επιπεδες γεωμετρικες απεικο-
νισεις και παρουσιασαν γραμμικους αλγοριθμους για την ευρεση επιπεδων απεικονισεων
υψηλης γωνιακης ευκρινειας για αρκετες κλασεις γραφηματων.

Οι Di Battista και Vismara [DV93] παρουσιασαν ενα μη-γραμμικο συστημα ισοτητων και
ανισοτητων που καθοριζει τις γωνιες της απεικονισης, με σκοπο το χαρακτηρισμο ολων
των επιπεδων απεικονισεων των τριγωνικων (triangular) γραφηματων.Με τον τροπο αυτο,
εδειξαν οτι σε γραμμικο χρονο μπορει να ελεγχθει εαν μια αναθεση γωνιων μεταξυ των ακ-
μων ενος επιπεδου τριγωνικου γραφηματος αντιστοιχει σε μια επιπεδη γεωμετρικη απεικο-
νιση του. Απεδειξαν, επισης, οτι το προβλημα της μεγιστοποιησης της ελαχιστης γωνιας μιας
επιπεδης γεωμετρικης απεικονισης ενος τριγωνικου γραφηματος αντιστοιχει στην επιλυση
ενος μη-γραμμικου προβληματος βελτιστοποιησης.

Οι Gutwenger καιMutzel [GM99] παρουσιασαν ενα γραμμικο αλγοριθμοπου κατασκευα-
ζει επιπεδες πολυγραμμικες απεικονισεις επιπεδων γραφηματων με n κορυφες σε ενα (2n−
5)×(3

2n− 7
2) ακεραιο πλεγμα με το πολυ 5n−15 σημεια καμπης και ελαχιστη γωνιακη ευκρι-

νεια 2
d . Οι Goodrich και Wagner [GW00] παρουσιασαν εναν αλγοριθμο που απαιτει ενα ση-

μειο καμπης λιγοτερο ανα ακμη, ενω ασυμπτωτικα διατηρει αναλλοιωτη τη γωνιακη ευκρι-
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νεια, δηλ., Θ(1
d). Ωστοσο, ο αλγοριθμος τους απαιτει μεγαλυτερο εμβαδον, καθως οι τελικες

απεικονισεις χωρουν σε ενα (20n−48)×(10n−24)ακεραιο πλεγμα. Οι Cheng et al. [CDGK99]
βελτιωσαν τον αλγοριθμο που αναφερθηκε παραπανω με την παρουσιαση ενος αλγοριθμου
που, επισης, κατασκευαζει απεικονισεις με ασυμπτωτικα βελτιστη γωνιακη ευκρινεια, αλλα
απαιτει το πολυ ενασημειο καμπης αναακμη.Όπως ειναι αναμενομενο, οι απεικονισεις τους
απαιτουν μεγαλυτερη περιοχη σχεδιασης, καθως χωρουν σε ενα 30n× 15n ακεραιο πλεγμα.
Οι Kobourov και Duncan [DK03] παρουσιασαν δυο αλγοριθμους που βελτιωνουν περαιτερω
τους παραπανω. Ο πρωτος ειναι ενας καρτεσιανης αναπαραστασης αλγοριθμος (cartesian
representation algorithm; CRA)που επιτυγχανει 1

2d γωνιακη ευκρινεια με ενασημειο καμπης
ανα ακμη σε ενα 5n× 5n ακεραιο πλεγμα. Ο δευτερος αλγοριθμος βασιζεται σε πολικες ανα-
παραστασεις (polar representations) και εγγυαται π

4d γωνιακη ευκρινεια παλι με ενα σημειο
καμπης ανα ακμη αλλα σε ενα 9n× 9n

2 ακεραιο πλεγμα.

Πιο προσφατα, οι Eppstein και Wortman [EW11] για εναν ειδικο τυπο απεικονισεων,
στις οποιες καθε φραγμενη οψη του γραφηματος απαιτειται να απεικονιστει ως ενα κε-
ντρικα συμμετρικο πολυγωνο, παρουσιασαν ενα πολυωνυμικου χρονου αλγοριθμο για την
παραγωγη απεικονισεων βελτιστης γωνιακης ευκρινειας.

Αρκετες μεθοδοι εχουν, επισης, προταθει για τη βελτιστοποιηση της γωνιακης ευκρι-
νειας των δεντρικων απεικονισεων. Ο Eades [Ead92] προτεινε εναν αλγοριθμο παραγωγης
κυκλικωναπεικονισεωνκαταλληλο για τηναπεικονιση ελευθερωνδενδρων (free trees) στις
δυο διαστασεις (δηλαδη δεντρων που δεν αναδεικνυουν ιεραρχιες και δεν εχουν ριζα). Γε-
νικα, οι αναδρομικοι αλγοριθμοι παραγωγης κυκλικων απεικονισεων επιτυγχανουν υψηλη
γωνιακη ευκρινεια [MH98]. Οι Grivet et al. [GADM06] παρουσιασαν εναν αλγοριθμο για την
απεικονιση δεντρων με ριζα, ο οποιος ειναι, επισης, αναδρομικος και στον οποιο καθε υπο-
δενδρο ανηκει σε ενα κυκλο διαφορετικο απο αυτον των αδερφων του, αλλα στο εσωτερικο
του κυκλου του γονεα του. Οι απεικονισεις τυπου balloon ακολουθουν παρομοιες προσεγγι-
σεις και εχουν ως στοχο τη βελτιστοποιηση της γωνιακης ευκρινειας, καθως και του λογου
της μεγαλυτερης σε μηκος ακμης προς την μικροτερη σε μηκος ακμη [LY07].

Οι Brandes και Schlieper [BS06] μελετησαν επιπεδες απεικονισεις δενδρων με σταθερες
(constant) γωνιες και αποστασεις μεταξυ γειτονικων κορυφων. Απεδειξαν οτι σε γραμμικο
χρονο μπορει να ελεγχθει εαν οι σταθερες αυτες ειναι πραγματοποιησιμες και παρουσιασαν
εναν αλγοριθμο ο οποιος ικανοποιει τις σταθερες και στις δυο περιπτωσεις (δηλαδη τοσο
στις γωνιες οσο και στις αποστασεις) και παραγει πολυγραμμικες απεικονισεις, στις οποιες
η καθε ακμη ειτε εχει το πολυ δυο σημεια καμπης η απεικονιζεται ως μια συνεχως διαφορι-
σιμη καμπυλη (continuously differentiable curve). Οι Didimo et al. [DKL+12] μελετησαν το
προβλημα της ευρεσης δεντρικωναπεικονισεωνσε επιπεδα (leveled tree drawings) μεγιστο-
ποιωντας τη γωνιακη ευκρινεια η/και την γωνιακη ευκρινεια τομων.

228



Ενότητα 12.2 229

Μια ακομη προσεγγιση του προβληματος της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας
ειναι οι Lombardi απεικονισεις, οι οποιες ειναι εμπνευσμενες απο τα εργα του Αμερικανου
αφηρημενου καλλιτεχνη Mark Lombardi [LH03b]. Ακμες οι οποιες αντιστοιχουν σε κυκλικα
τοξα, καθως και η ομοιομορφη κατανομη τους γυρω απο τις κορυφες τυπικα οριζουν μια
Lombardi απεικόνιση ενος γραφηματος [DEG+10b, DEG+12]. Κατα συνεπεια, οι Lombardi
απεικονισεις ειναι βελτιστης γωνιακης ευκρινειας εξ’ορισμου. Ωστοσο, δεν επιδεχονται ολα
τα γραφηματα Lombardi απεικονισεις και ο χαρακτηρισμος των Lombardi γραφηματων πα-
ραμενει ακομη ανοικτο προβλημα. Κατα μια εννοια, τα μη-Lombardi γραφηματα μπορουν
να οπτικοποιηθουν στο ιδιο στυλ που οριζουν τα Lombardi, εαν καποιος χαλαρωσει τον πε-
ριορισμο των κυκλικων τοξων στις αναπαραστασεις των ακμων και πιο συγκεκριμενα, εαν
απαιτηθει καθε ακμη να αντιστοιχει σε μια ομαλη (smooth) ακολουθια κυκλικων τοξων. Οι
Duncan et al. [DEG+11] παρουσιασαν τις k-Lombardi απεικονισεις, στις οποιες καθε ακμη
αποτελειται απομια ομαληακολουθια k κυκλικων τοξων. ΟιDuncan et al. [DEG+10a] παρου-
σιασαν εναν αλγοριθμο, ο οποιος κατασκευαζει επιπεδες Lombardi απεικονισεις (βελτιστης
γωνιακης ευκρινειας) για δενδρα χωρις ριζα σε πολυωνυμικο χωρο. Ο Matsakis [Mat10] πα-
ρουσιασε ενα force-directed αλγοριθμο, ο οποιος οδηγει σε απεικονισεις που μοιαζουν στις
Lombardi απεικονισεις. Οι Chernobelski et al. [CCG+12] παρουσιασαν δυο force-directed αλ-
γοριθμους, οι οποιοι επισης οδηγουν σε απεικονισεις που μοιαζουν στις Lombardi απεικονι-
σεις, αλλα καποιες κορυφες ισως να μην εχουν βελτιστη γωνιακη ευκρινεια.

Αρκετοι force-directed αλγοριθμοι εχουν προταθει για το προβλημα της μεγιστοποιησης
της γωνιακης ευκρινειας. Οι Brandes και Wagner [BW98] παρουσιασαν ενα force-directed
αλγοριθμο για την οπτικοποιηση των διασυνδεσεων στον τομεα των σιδηροδρομικων συ-
στηματων, ο οποιος οδηγει σε απεικονισεις υψηλης γωνιακης ευκρινειας, υποθετοντας οτι
οι θεσεις των κορυφων στο επιπεδο ειναι αμεταβλητες, ενω οι ακμες αντιστοιχουν σε Bezier
καμπυλες. Η εργασια του συνεχιστηκε απο τους Finkel και Tamassia [FT04], οι οποιοι χρη-
σιμοποιησαν καμπυλες γραμμικης καμπυλοτητας για την αναπαρασταση των ακμων στο
αλγοριθμο τους, αιροντας επισης τον περιορισμο οτι οι κορυφες ειναι σε αμεταβλητες θε-
σεις. Οι Brandes et al. [BST00] απεικονισαν μεγαλα δικτυα μεταφορων χρησιμοποιωντας κα-
μπυλες κυβικης καμπυλοτητας. Οι Lin και Yen [LY05] παρουσιασαν ενα force-directed αλγο-
ριθμο, ο οποιος οδηγει σε αναπαραστασεις γραφηματων υψηλης γωνιακης ευκρινειας. Στην
εργασια τους, ζευγη ακμων που προσπιπτουν στην ιδια κορυφη μοντελοποιουνται ως φορ-
τισμενα ελατηρια, τα οποια απωθουνται μεταξυ τους και με τον τροπο αυτο εγγυωνται την
αποφυγη επικαλυψεων μεταξυ ακμων που προσπιπτουν στην ιδια κορυφη.

Οι Eppstein et al. [ELMN13] μελετησαν το προβλημα της μεγιστοποιησης της γωνιακης
ευκρινειας στις τρεις διαστασεις. Απεδειξαν οτι καθε γραφημαμεγιστου βαθμου τρια μπορει
να απεικονιστει χωρις τομες στις τρεις διαστασεις, αν καθε ακμη εχει το πολυ δυο σημεια κα-
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μπης και ολες οι γωνιες μεταξυ τμηματων-ακμων που προσπιπτουν στην ιδια κορυφη η στο
ιδιο σημειο καμπης ειναι ισες με 120μοιρες. Έδειξαν, επισης, πως ενα γραφημαμεγιστουβαθ-
μου τεσσερα μπορει να απεικονιστει στις τρεις διαστασεις σε κυβικο χωρο με βελτιστη γω-
νιακη ευκρινεια, υποθετοντας οτι καθε ακμη εχει τρια σημεια καμπης και οι κορυφες εχουν
ακεραιες συντεταγμενες. Οι Garg et al. [GTV96] μελετησαν τρισδιαστατες γεωμετρικες απει-
κονισεις υποθετοντας αρκετα κριτηρια αναλυσης, χωριςωστοσο νααπαιτουν οι κορυφες να
ανηκουν σε μια δισδιαστατη επιφανεια. Οι Goodrich και Pszona [GP13] μελετησαν διαγραμ-
ματα τοξου (arc diagrams) και προτειναν αλγοριθμους που επιτυγχανουν καλη γωνιακη ευ-
κρινεια στις τρεις διαστασεις, ακομα και αν τα τοξα πρεπει να προβληθουν σε μια δοθεισα
2D ευθεια γραμμη της απεικονισης του γραφηματος εισοδου.

12.2.2 Γωνιακή Ευκρίνεια τομών και RAC-γραφήματα

Η πρωτη εργασια για το προβλημα της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας τομων
δημοσιευθηκε το 2009 απο τους Didimo et al. [DEL09, DEL11], οι οποιοι συνδυαστικα μελε-
τησαν την ιδανικη περιπτωση στην οποια οι γωνιες που σχηματιζονται στις διασταυρωσεις
μεταξυ τωνακμων ειναι ακριβως ενενηντα μοιρες. Στην εργασια τους, απεδειξαν οτι η κλαση
των γεωμετρικων RAC απεικονισεων ειναι υποκλαση των γεωμετρικων quasi-planar απει-
κονίσεων, στις οποιες δεν επιτρεπεται τρεις ακμες να τεμνονται ανα δυο μεταξυ τους και
περαιτερω μελετησαν τη σχεση μεταξυ του πληθους των κορυφων του γραφηματος και της
πολυπλοκότητας καμπύλης (curve complexity, δηλαδη τουμεγιστουαριθμουσημειωνκαμπης
ανα ακμη) σε RAC απεικονισεις. Απεδειξαν οτι καθε γραφημα με n κορυφες, το οποιο επιδε-
χεται μια γεωμετρικη RAC-απεικονιση (δηλαδη μηδενικης πολυπλοκοτητας καμπυλης), εχει
το πολυ 4n − 10 ακμες και οτι το φραγμα αυτο ειναι αυστηρο, δηλαδη υπαρχουν απειρως
πολλες τιμες του n για τις οποιες υπαρχει μια γεωμετρικη RAC απεικονιση ενος γραφηματος
με n κορυφες και ακριβως 4n − 10 ακμες. Κατα συνεπεια, ο περιορισμος των γεωμετρικων
απεικονισεων θα πρεπει να αρθει, αν ειναι επιθυμητη η απεικονιση πυκνων, μη-επιπεδων
γραφηματων με βελτιστη γωνιακη ευκρινεια τομων. Πραγματι, ειναι παντοτε δυνατον να
κατασκευαστει μια RAC-απεικονιση ενος γραφηματος, εαν καθε ακμη εχει πολυπλοκοτητα
καμπυλης τρια, ενω εαν μια RAC-απεικονιση ενος γραφηματος με n κορυφες εχει πολυπλο-
κοτητα καμπυλης ενα η δυο, τοτε ο αριθμος των ακμων του γραφηματος πρεπει να ειναι
O(n7/4) και O(n4/3), αντιστοιχα [DEL09, DEL11]. Τα τελευταια δυο φραγματα βελτιωθηκαν
απο τους Ariskushi et al. [AFK+10], οι οποιοι εδειξαν οτι εαν ενα γραφημα με n κορυφες επι-
δεχεται μια RAC-απεικονιση με το πολυ ενα (δυο, αντιστοιχα) σημεια καμπης ανα ακμη, τοτε
το γραφημααυτο εχει τοπολυ 6.5n−13 (74.2n, αντιστοιχα) ακμες. Αντιστοιχα, ανωκαι κατω
φραγματα στη γωνιακη ευκρινεια τομων γεωμετρικων απεικονισεων πληρων γραφηματων
εχουν παρουσιαστει απο τους Di Giacomo et al. [DDE+12].
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Οι Angelini et al. [ACD+09] μελετησαν τη σχεση μεταξυ της βελτιστης γωνιακης ευκρι-
νειας τομωνκαι αλλωνκλασσικωναισθητικωνκριτηριωναπεικονισης γραφηματων, συμπε-
ριλαμβανομενων του εμβαδου και του προσανατολισμου των ακμων σε απεικονισεις κατευ-
θυνομενων ακυκλικων γραφηματων. Απεδειξαν οτι το προβλημα του καθορισμου εαν ενα
ακυκλικο, κατευθυνομενο επιπεδο γραφημα επιδεχεται μια γεωμετρικη ανερχομενη RAC-
απεικονισης ειναιNP-δυσκολο και περαιτερω, κατασκευασαν κατευθυνομενα γραφηματα
τα οποια επιδεχονται γεωμετρικες ανερχομενες RAC-απεικονισεις, αλλα σε εκθετικο χωρο.
Οι Didimo et al. [DEL10] εδειξαν οτι το προβλημα το καθορισμου εαν ενα διμερες γραφημα
επιδεχεται γεωμετρικη RAC-απεικονιση μπορει να απαντηθει σε γραμμικο χρονο και περαι-
τερω, παρουσιασαν εναν αλγοριθμο της ταξης του O(n2logn), ο οποιος υπολογιζει την αντι-
στοιχη απεικονιση και παραλληλα ελαχιστοποιει το συνολικο αριθμο των διασταυρωσεων.
Απεδειξαν, επισης, οτι το προβλημα της ευρεσης του μεγιστου υπο-γραφηματος ενος μη-
RAC διμερους γραφηματος, το οποιο επιδεχεται γεωμετρικης RAC-απεικονισης, ειναι NP-
δυσκολο.

Οι Eades και Liotta [EL13] εισηγαγαν και μελετησαν ιδιοτητες μιας υπο-κλασης τωνRAC-
γραφηματων, η οποια περιεχει μεγιστικώς πυκνά RAC γραφήματα (maximally dense RAC gra-
phs), δηλαδη RAC-γραφηματα με n κορυφες και ακριβως 4n − 10 ακμες. Απεδειξαν οτι ενα
μεγιστικως πυκνο RAC γραφημα ειναι 1-επίπεδο (1-planar), δηλαδη επιδεχεται απεικονιση
στην οποια καθε ακμη εμπλεκεται σε -το πολυ- μια διασταυρωση. Επισης, εδειξαν οτι για
καθε ακεραιο αριθμο i ≥ 0, υπαρχει ενα 1-επιπεδο γραφημα με n = 8 + 4i κορυφες και
4n − 10 ακμες, το οποιο ωστοσο δεν ειναι RAC-γραφημα. Αφετερου, οι Dehkordi και Eades
[DE12] εδειξαν οτι καθε εξωτερικως 1-επιπεδικο γραφημα (outer 1-plane graph), δηλαδη
ενα τοπολογικο γραφημα στο οποιο καθε κορυφη εμφανιζεται στη μη-φραγμενη οψη του
και καθε ακμη εμπλεκεται σε -το πολυ- μια διασταυρωση, επιδεχεται RAC-απεικονιση με την
ιδια εμφυτευση. Τααποτελεσματαπουπεριγραφηκανπαραπανωοδηγουνστοσυμπερασμα
οτι τα RAC-γραφηματα βρισκονται μεταξυ των εξωτερικως 1-επιπεδικων γραφηματων και
των 1-επιπεδων γραφηματων.

Ο Van Kreveld [vK10] εδειξε οτι η ποιοτητα μιας επιπεδης απεικονισης ενος επιπεδου
γραφηματος, μετρουμενη σε ορους απαιτουμενου εμβαδου, μηκους-ακμων και γωνιακης ευ-
κρινειας, μπορει να βελτιωθει εαν επιτραπουν ορθογωνιες διασταυρωσεις ακμων. Οι Fink et
al. [FHM+11] μελετησαν το προβλημα της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας τομων
στην ειδικη περιπτωση που οι κορυφες του γραφηματος βρισκονται σε σταθερες - προκα-
θορισμενες θεσεις. Πιο συγκεκριμενα, επιτρεποντας το σχηματισμο μεγαλων γωνιων στις
διασταυρωσεις, αξιολογησαν την αποδοτικοτητα των μεθοδων τους σε ορους υπολογιστι-
κης πολυπλοκοτητας και πολυπλοκοτητας καμπυληςως προς τις αντιστοιχες επιπεδες απει-
κονισεις. Οι Nguyen et al. [NEHH10] παρουσιασαν μια μεθοδο τετραγωνικου προγραμματι-
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σμου, η οποια κατασκευαζει κυκλικες απεικονισεις υψηλης γωνιακης ευκρινειας τομων. Οι
Dehkordi et al. [RDNEH13] προτειναν ενα χαρακτηρισμο των κυκλικων RAC-γραφηματων,
καθως και εναν αλγοριθμο ο οποιος κατασκευαζει κυκλικες RAC-απεικονισεις σε γραμμικο
χρονο. Εισαγουν, επισης, μια μεθοδο τετραγωνικου προγραμματισμου για το προβλημα της
μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας τομων μιας απεικονισης.

Οι Didimo et al. [DLR10] εισηγαγαν ενα πλαισιο (framework), το οποιο συνδυαζει μεθο-
δους επιπεδοποιησης (planarizationmethods) και force-directed αλγοριθμους για την παρα-
γωγη πολυγραμμικων απεικονισεων υψηλης γωνιακης ευκρινειας τομων μη-επιπεδων γρα-
φηματων με σχετικα μικρο αριθμο διασταυρωσεων και καλη γεωδετικη ταση ακμων¹. Για
την παραγωγη πολυγραμμικων απεικονισεων, η γωνιακη ευκρινεια τομων και η γεωδετικη
ταση ακμων ειναι τα βασικα κριτηρια βελτιστοποιησης ενος force-directed αλγοριθμου των
Didimo et al. [DLR11], ο οποιος υπολογιζει ταυτοχρονες εμφυτευσεις δυο γραφηματων στο
επιπεδο, με σκοπο την αναλυση της επισκεψιμοτητας ιστοσελιδων με τεχνικες απεικονισης
γραφηματων.ΟιHuang et al. [HEHL10] μελετησαν τηναποδοτικοτητα τωνσυμβιβασμωνμε-
ταξυ διαφορετικων αισθητικων κριτηριων και παρουσιασαν ενα force-directed αλγοριθμο,
ο οποιος τεινει να μεγιστοποιει την γωνιακη ευκρινεια τομων μιας απεικονισης.

1 bend/edgeStraight-line 2 bends/edge 3 bends/edgeProblem

RAC

aLAC

aEAC

≤ 4n− 10 [DEL09]

≤ (3n− 6)π/a [DGMW10]

≤ 3(3n− 6) [AFT10]

≤ 6.5− 13 [AFK+10]

No restrict [DDLM09]

≤ 27n [AFT10]

≤ 74n [AFK+10]

No restrict [DDLM09]

≤ 477n [AFT10]

No restrict [DEL09]

No restrict [DDLM09]

No restrict [AFT10]

Εικόνα 12.1: Γνωστα αποτελεσματα για τα RAC και aLAC/aEAC προβληματα απεικονισης.

Οι Di Giacomo et al. [DDLM09, DDE+12], Dujmovic et al. [DGMW10], και, Ackerman et al.
[AFT10] μελετησαν το προβλημα της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας τομων χαλα-
ρωνοντας τον περιορισμο της βελτιστης γωνιακης ευκρινειας τομων. Δοθεντος ενος θετικου
πραγματικου αριθμου a, τετοιο ωστε 0 < a < π/2, μια απεικονιση ονομαζεται aLAC (aEAC,
αντιστοιχα) εαν η ελαχιστη γωνια η οποια σχηματιζεται απο δυο οποιοσδηποτε τεμνομενες
ακμες του ειναι τουλαχιστον (ακριβως, αντιστοιχα) a, ενω ενα γραφημα το οποιο επιδεχε-
ται μια aLAC (aEAC, αντιστοιχα) απεικονιση ονομαζεται aLAC (aEAC, αντιστοιχα) γραφημα.
Οι Dujmovic et al. [DGMW10] απεδειξαν οτι ενα γραφημα με n κορυφες, το οποιο επιδεχε-
ται γεωμετρικης aLAC απεικονισης, εχει το πολυ (3n − 6)π/a ακμες. Οι Di Giacomo et al.

¹Για μια ακμη e = (u, v) με σημεια καμπης, ο ορος γεωδετικη ταση ακμων (geodesic edge tendency) αναφε-
ρεται στη μεγιστη αποσταση ενος σημειου της ακμης e απο το ευθυγραμμο τμημα που ενωνει τα ακρα u και v

της ακμης e.
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[DDLM09,DDE+12]απεδειξαν οτι ειναι παντοτε εφικτηηκατασκευημιας aLACαπεικονισης
δοθεντος ενος γραφηματος με πολυπλοκοτητα καμπυλης ενα. Οι Ackerman et al. [AFT10]
απεδειξαν οτι ενα γραφημα με n κορυφες, το οποιο επιδεχεται μιας aEAC απεικονισης με πο-
λυπλοκοτητα καμπυλης ενα (δυο, αντιστοιχα), εχει το πολυ 27n (477n, αντιστοιχα) ακμες.
Οι Angelini et al. [ABD+12] παρουσιασαν τεχνικες για την παραγωγη πολυγραμμικων απει-
κονισεων επιπεδων γραφηματων υψηλης γωνιακης ευκρινειας τομων σε υπο-τετραγωνικο
χωρο. Στην Εικονα 12.1 συνοψιζονται ολα τα φραγματα που παρουσιαστηκαν παραπανω.
Τα γκρι-σκιασμενα κελια αντιστοιχουν σεφραγματα τα οποια δεν ειναι γνωστο εαν ειναι αυ-
στηρα. Για μια πιο πληρη βιβλιογραφικη επισκοπηση του προβληματος της μεγιστοποιησης
της γωνιακης ευκρινειας τομων, ο αναγνωστης παραπεμπεται στην εργασια [DL13].

12.3 Εισαγωγικές Έννοιες και Ορολογία

Στην ενοτητα αυτη, παρουσιαζονται ορισμενες γνωστες ιδιοτητες των RAC απεικονι-
σεων, οι οποιες θα χρησιμοποιηθουν αρκετα στο υπολοιπο αυτης της διατριβης.

RAC-Ιδιότητα 1 (Didimo, Eades και Liotta [DEL11]). Σε μία γεωμετρική RAC-απεικόνιση, δεν
υπάρχουν τρεις ακμές, οι οποίες ανά δύο να τέμνονται μεταξύ τους.

RAC-Ιδιότητα 2 (Angelini et al. [ACD+09]). Λέμε ότι ένα ζεύγος μη-επικαλυπτόμενων ακμών
(u, v) και (u, v) προσπίπτουσες στην ίδια κορυφή σχηματίζουν μία ελικα (fan) με κέντρο την
κορυφή u. Σε μία γεωμετρική RAC-απεικόνιση, μία ακμή δεν μπορεί να διασταυρωθεί με μία
έλικα.

RAC-Ιδιότητα 3 (Didimo, Eades και Liotta [DEL11]). Σε μία γεωμετρική RAC-απεικόνιση, δεν
υπάρχει τρίγωνο T σχηματιζόμενο από ακμές του γραφήματος και δύο ακμές (a, b) και (a, b′),
έτσι ώστε η κορυφή a να βρίσκεται εξωτερικά του T , ενώ οι κορυφές b και b′ στο εσωτερικό
του.

RAC-Ιδιότητα 4 (Eades και Liotta [EL11]). Η μη-φραγμένη όψη κάθε RAC-απεικόνισης ενός
μεγιστικώς πυκνού RAC-γραφήματος φράσσεται από τρεις ακμές του.

12.4 Ταυτόχρονες RAC-απεικονίσεις

Στην ενοτητα αυτη, παρουσιαζεται ενα προβλημα, το οποιο συνδυαζει τη μελετη των
RAC-απεικονισεων και των ταυτοχρονων απεικονισεων γραφηματων. Εισαγεται, επισης, η
αντιστοιχη ορολογια και γινεται η απαραιτητη βιβλιογραφικη επισκοπηση της περιοχης.
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12.4.1 Κίνητρο και Ορισμοί

Όπως ειπωθηκε στο Κεφαλαιο 11, οι ταυτοχρονες απεικονισεις γραφηματων αφορουν
στηναπεικονισηδυο (ηπερισσοτερων) επιπεδωνγραφηματωντου ιδιουσυνολουκορυφων,
ετσι ωστε καθενα γραφημα να απεικονιζεται επιπεδο (δηλαδη επιτρεπονται μοναχα δια-
σταυρωσεις μεταξυ ακμων διαφορετικων γραφηματων). Η γεωμετρική (geometric) εκδοχη
του προβληματος περιοριζει το προβλημα σε γεωμετρικες απεικονισεις. Το πρόβλημα της γε-
ωμετρικής RAC ταυτόχρονης απεικόνισης γραφημάτων (geometric RAC simultaneous drawing
problem η GRacSim προβλημα απεικονισης γραφηματων) αποτελει συνδυασμο των προ-
βληματων της ευρεσης RAC απεικονισεων και ταυτοχρονων απεικονισεων και τυπικα ορι-
ζεται ως εξης:

Πρόβλημα12.4.1. (ΤοπρόβληματηςγεωμετρικήςRACταυτόχρονηςαπεικόνισηςγρα-
φημάτων) Έστω G1 = (V, E1) και G2 = (V, E2) δύο επίπεδα γραφήματα του ιδίου συνόλου
κορυφών. Το πρόβλημα της γεωμετρικής RAC ταυτόχρονης απεικόνισης γραφημάτων αφορά
στον καθορισμό των συντεταγμένων των κορυφών των γραφημάτων G1 και G2 στο επίπεδο,
έτσι ώστε όταν οι ακμές τους απεικονίζονται ως ευθύγραμμα-τμήματα, (i) κάθε γράφημα απει-
κονίζεται επίπεδο, (ii) δεν υπάρχουν επικαλύψεις ακμών και (iii) οι διασταυρώσεις μεταξύ ακ-
μών των E1 και E2 σχηματίζουν ορθές γωνίες.

Το GRacSim προβλημα απεικονισης γραφηματων παρουσιαζει ενδιαφερον, καθως απο-
τελει συνδυασμοδυο ενεργων ερευνητικωνπεριοχων τηςαπεικονισης γραφηματων. Τοδικο
μας κινητρο για τη μελετη του προβληματος αυτου στηριζεται στην εργασια των Didimo
et al. [DEL11], οι οποιοι απεδειξαν οτι το γραφημα-τομων (crossing graph) μιας γεωμετρι-
κης RAC-απεικονισης ειναι διμερες². Συνεπως, οι ακμες μιας γεωμετρικης RAC απεικονισης
ενος γραφηματος G = (V, E) μπορουν να διαχωριστουν σε δυο συνολα E1 και E2, ετσι
ωστε οι ακμες που ανηκουν σε καθενα απο τα δυο συνολα E1 και E2 να μην τεμνονται με-
ταξυ τους. Κατα μια εννοια λοιπον, το προβλημα της γεωμετρικης RAC ταυτοχρονης απει-
κονισης γραφηματων ειναι ισοδυναμο με το προβλημα της ευρεσης μιας γεωμετρικης RAC-
απεικονισης ενος δοθεντος γραφηματος (εαν μια τετοια απεικονιση υπαρχει), υποθετοντας
οτι το γραφημα-τομων της απεικονισης δινεται ως μερος της εισοδου του προβληματος.

Έστω G = (V, E1 ∪ E2) το γραφημα το οποιο επαγεται απο την ενωση των G1 και G2.
Προφανως, το γραφημα G θα πρεπει να ειναι RAC, το οποιο συνεπαγεται οτι |E1 ∪ E2| ≤
4|V | − 10 [DEL11]. Αναφερομαστε σε αυτη τη σχεση ως τον περιορισμό του RAC-μεγέθους
(RAC-size constraint).

²Αυτο ερμηνευεται ως εξης: “Εαν δυο ακμες μιας γεωμετρικης RAC-απεικονισης διασταυρωνονται με μια
τριτη ακμη, τοτε οι δυο αυτες ακμες ειναι παραλληλες μεταξυ τους.”
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Εικόνα 12.2: (α) Ένα γραφημα με 8 κορυφες και 22 ακμες το οποιο δεν επιδεχεται RAC-απεικονιση
[EL11]. (β) Η αποσυνθεση του γραφηματος της Εικονας 12.2i σε ενα επιπεδο γραφημα
(solid ακμες; μια επιπεδη αναπαρασταση του δινεται στην Εικονα 12.2iii) και ενα ται-
ριασμα (διακεκομμενες ακμες) συνεπαγεται οτι ενα επιπεδο γραφημα και ενα ταιρια-
σμα δεν επιδεχονται απαραιτητα γεωμετρικης RAC ταυτοχρονη απεικονιση, καθως η
ενωση τους δεν ικανοποιει τον περιορισμο του RAC-μεγεθους.

Εαν δυο γραφηματα δεν επιδεχονται γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση τοτε, προφα-
νως, δεν επιδεχονται και γεωμετρικη RAC ταυτοχρονη απεικονιση. Επι παραδειγματι, ειναι
γνωστο οτι υπαρχει ενα επιπεδο γραφημα και ενα ταιριασμα τα οποια δεν επιδεχονται γεω-
μετρικη ταυτοχρονη απεικονιση. Ως εκ τουτου, δεν επιδεχονται και γεωμετρικη RAC ταυτο-
χρονη απεικονιση. Η Εικονα 12.2 απεικονιζει μια εναλλακτικη και πιο απλη τεχνικη για την
αποδειξη τετοιου τυπου αρνητικων αποτελεσματων μη-υπαρξης γεωμετρικων RAC ταυτο-
χρονωναπεικονισεων, η οποια βασιζεται στο γεγονος οτι ολα τα γραφηματα τα οποια ικανο-
ποιουν τον περιορισμο του RAC-μεγεθους δεν ειναι απαραιτητα RAC-γραφηματα. Απο την
αλλη πλευρα, δυο επιπεδα γραφηματα τα οποια επιδεχονται γεωμετρικη ταυτοχρονη απει-
κονιση δεν επιδεχονται απαραιτητα και γεωμετρικη RAC ταυτοχρονη απεικονιση (η απο-
δειξη δινεται στο Κεφαλαιο 14).

Ένα αρκετα συναφες προβλημα με αυτο της γεωμετρικης RAC ταυτοχρονης απεικονισης
γραφηματων ειναι το προβλημα της γεωμετρικής γραφο-δυϊκής RAC ταυτόχρονης απεικόνι-
σης γραφημάτων (geometric Graph-Dual RAC simultaneous drawing problem η εν συντομια
GDual-GRacSim προβλημα απεικονισης γραφηματων), το οποιο τυπικα οριζεται ως εξης:

Πρόβλημα 12.4.2. (Το πρόβλημα της γεωμετρικής γραφο-δυϊκής RAC ταυτόχρονης
απεικόνισης γραφημάτων) Δοθέντος ενός επίπεδου εμφυτευμένου γραφήματος G, το πρό-
βληματης γεωμετρικής γραφο-δυϊκήςRACταυτόχρονηςαπεικόνισης γραφημάτωναφοράστον
καθορισμό μιας γεωμετρικής απεικόνισης του G και του ασθενούς δυϊκού G∗ του G έτσι ώστε:
(i) τα γραφήματα G και G∗ απεικονίζονται επίπεδα, (ii) κάθε κορυφή του δυϊκού απεικονίζε-
ται στο εσωτερικό της αντίστοιχης όψης του πρωτεύοντος γραφήματος G και, (iii) οι διασταυ-
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ρώσεις μεταξύ των ακμών του πρωτεύοντος και του δυϊκού γραφήματος σχηματίζουν ορθές
γωνίες.

Σημειωνεται οτι, το GDual-GRacSim προβλημα απεικονισης γραφηματων δεν ειναι νεο
προβλημα. Το 1963, ο W.T. Tutte ρωτησε εαν “Μπορουμε να κατασκευασουμε γεωμετρικες
ταυτοχρονες αναπαραστασεις . . . των G και G∗ στις οποιες . . . οι αντιστοιχες ακμες αναπα-
ριστανται ως καθετα τμηματα?” [Tut63, p.p.767].

12.4.2 Συναφείς Εργασίες

Οι Brass et al. [BCD+07] παρουσιαζουν αλγοριθμους για την ταυτοχρονη απεικονιση:
(α) δυομονοπατιωνσε εναn×nακεραιοπλεγμα, (β) ενοςμονοπατιουκαι ενος extended-star
γραφηματος σε ενα O(n2)×O(n) ακεραιο πλεγμα, (γ) ενος μονοπατιου και ενος caterpillar
γραφηματος σε ενα 3n × 2n ακεραιο πλεγμα, (δ) δυο caterpillar γραφηματων σε ενα 3n ×
3n ακεραιο πλεγμα, (ε) δυο γραφημα-αστρων (k star graph, αντιστοιχα) σε ενα 3 × (n −
1) (O(n) × O(n), αντιστοιχα) ακεραιο πλεγμα. και (στ) δυο κυκλων σε ενα 4n × 4n ακε-
ραιο πλεγμα. Αποδεικνυουν, επισης, οτι υπαρχουν (α) τρια μονοπατια και (b) δυο εξωεπι-
πεδα γραφηματα τα οποια δεν επιδεχονται γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση. Οι Erten
και Kobourov [EK05b] εδειξαν οτι ενα επιπεδο γραφημα και ενα μονοπατι δεν επιδεχονται
παντοτε γεωμετρικη ταυτοχρονηαπεικονιση. Οι Frati, KaufmannκαιKobourov [FKK09] απε-
δειξαν οτι το αρνητικο αυτο αποτελεσμα ισχυει ακομη και στην περιπτωση που το επιπεδο
γραφημα και το μονοπατι δεν εχουν κοινες ακμες.

Οι Duncan et al. [DEK04] εδειξαν οτι ενα γραφημα μεγιστου βαθμου τεσσερα εχει γεω-
μετρικο παχος (geometric thickness) δυο, οπου το γεωμετρικο παχος ενος γραφηματος ορι-
ζεται ως ο ελαχιστος αριθμος επιπεδων (layers) που απαιτουνται για τη γεωμετρικη απει-
κονιση του γραφηματος και την αντιστοιχιση καθε ακμης του σε ενα απο τα διαθεσιμα επι-
πεδα, ετσι ωστε ακμες του ιδιου επιπεδου να μην διασταυρωνονται. Κατα συνεπεια, δυο
γραφηματαμεγιστου βαθμου δυο επιδεχονται παντοτε γεωμετρικη ταυτοχρονηαπεικονιση.
Το μειονεκτημα του αλγοριθμου τους ειναι οτι οι προκυπτουσες απεικονισεις απαιτουν με-
γαλο χωρο σχεδιασης. Οι Cabello et al. [CvKL+11] εδειξαν οτι υπαρχει παντοτε μια γεωμε-
τρικη ταυτοχρονη απεικονιση ενος ταιριασματος και (α) ενος γραφηματος-τροχου (wheel),
(β) ενος εξωμονοπατιου (outerpath) η (γ) ενος δενδρου. Απεδειξαν, επισης, οτι υπαρχουν
(α) ενα επιπεδο γραφημα και ενα ταιριασμα και (β) εξι ταιριασματα τα οποια δεν επιδεχο-
νται γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση.

Οι Geyer, Kaufmann και Vrt’o [GKV09] εδειξαν οτι μια γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικο-
νιση δυο δενδρων δεν υπαρχει παντοτε. Οι Angelini et al. [AGKN10] εδειξαν οτι το ιδιο ισχυει
και στην περιπτωση ενος δενδρου και ενος μονοπατιου. Οι Cappos et al. [CEBFK09] παρου-
σιασαν ενα γραμμικο αλγοριθμο, ο οποιος δοθεντος ενος επιπεδου γραφηματος και ενος μο-
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νοπατιου κατασκευαζει μια γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση τους, στην περιπτωση που
το επιπεδο γραφημα ειναι επιπεδοποιημενο (level-planar), ως προς καποια επιπεδοποιηση
(layering) η οποια επαγεται απο τομονοπατι. Οι Estrella-Balderramaet al. [EBGJ+07] απεδει-
ξαν οτι το προβλημα του καθορισμου εαν δυο επιπεδα γραφηματα επιδεχονται γεωμετρικη
ταυτοχρονη απεικονιση ειναι NP-δυσκολο. Για μια πιο πληρη επισκοπηση γνωστων απο-
τελεσματων αυτης της ερευνητικης περιοχης, ο αναγνωστης παραπεμπεται στις εργασιες
[BKR07, BKR12].

Οι Brightwell και Scheinermann [BS93] εδειξαν οτι τοπροβλημα της γεωμετρικης γραφο-
δυϊκης RAC ταυτοχρονης απεικονισης γραφηματων επιδεχεται παντοτε λυση, εαν το γρα-
φημα εισοδου ειναι ενα τρισυνδεδεμενο επιπεδο γραφημα. Απο οσο ειμαστε σε θεση να
γνωριζουμε, αυτο ειναι και το μονο γνωστο αποτελεσμα για το προβλημα της γεωμετρικης
γραφο-δυϊκης RAC ταυτοχρονης απεικονισης γραφηματων. Οι Erten και Kobourov [EK05a]
παρουσιαζουν εναν αλγοριθμο πολυπλοκοτητας O(n) ο οποιος κατασκευαζει μια γεωμε-
τρικη γραφο-δυϊκη ταυτοχρονη απεικονιση (αλλα οχι απαραιτητα RAC) ενος τρισυνδεδε-
μενου επιπεδου γραφηματος και του δυϊκου του σε ενα O(n2) ακεραιο πλεγμα, οπου n ειναι
το πληθος των κορυφων τοσο του πρωτευοντος, οσο και του δυϊκου γραφηματος.
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13 Το Πρόβλημα της Γεωμετρικής RAC Απεικό-
νισης είναι NP-δύσκολο

Σε αυτο το κεφαλαιο, επικεντρωνουμε στις γεωμετρικες RAC απεικονισεις (η RAC απει-
κονισεις με ευθειες γραμμες) και παρουσιαζουμε μια απειρη κλαση γραφηματων με μονα-
δικη RAC συνδυαστικη εμφυτευση. Χρησιμοποιουμε μελη της κλασης αυτης για να δειξουμε
οτι ειναι NP-δυσκολο να καθορισουμε εαν ενα γραφημα επιδεχεται μια γεωμετρικη RAC
απεικονιση.

13.1 Εισαγωγικές Έννοιες και Ορολογία

Πριν προχωρησουμε στη λεπτομερη περιγραφη της προσεγγισης μας, εισαγουμε προ-
καταρκτικες εννοιες και ορολογια που θα χρησιμοποιηθουν αρκετα στη συνεχεια του κεφα-
λαιου. Δοθεισας μιας απεικονισηςΓ(G) ενος γραφηματοςG, συμβολιζουμε με ℓu,v την ευθεια
που περναει απο τις κορυφες u και v. Με ℓ′

u,v , συμβολιζουμε την ημιευθεια που ξεκιναει απο
την κορυφη u με κατευθυνση προς την κορυφη v. Όμοια, συμβολιζουμε με ℓu,v,w (ℓ′

u,v,w) την
ευθεια (ημιευθεια) που περναει (ξεκιναει) απο την κορυφη u και ειναι καθετη στην ακμη
(v, w).

13.2 Μία Κλάση Γραφημάτων με Μοναδική RAC Συνδυαστική
Εμφύτευση

Το βασικο αποτελεσμα αυτου του κεφαλαιου, δηλαδη η αποδειξη οτι το προβλημα της
γεωμετρικης RAC απεικονισης ειναι NP-δυσκολο, βασιζεται σε μια αναγωγη απο το γνω-
στο προβλημα 3-SAT [GJ79]. Βασικο στοιχειο αυτης της αναγωγης ειναι ενα γραφημα, που
ονομαζεται επαυξημένο τετραγωνικό αντιπρισματικό γράφημα (augmented square antiprism
graph) η ASA γράφημα για συντομια, το οποιο εχει την ακολουθη ιδιοτητα: “Οι γεωμετρικές
RAC απεικονίσεις ενός ASA γραφήματος ορίζουν ακριβώς δύο συνδυαστικές εμφυτεύσεις”. Η
Εικονα 13.1 παρουσιαζει το ASA γραφημα και τις δυο συνδυαστικες του εμφυτευσεις (το
γεγονος οτι αυτες ειναι οι μοναδικες δυο RAC συνδυαστικες εμφυτευσεις θα αποδειχθει
αργοτερα σε αυτο το κεφαλαιο). Παρατηρηστε οτι το ASA γραφημα αποτελειται απο μια
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“κεντρικη κορυφη” v0, η οποια ειναι γειτονικη με ολες τις κορυφες του γραφηματος και
δυο τετραπλευρα (βλ. το διακεκομμενο και το εντονο ζωγραφισμενο τετραγωνο της Εικο-
νας 13.1i), τα οποια συμβολιζονται μεQ1 καιQ2. Αφαιρωντας την κεντρικη κορυφη, το προ-
κυπτον γραφημα αντιστοιχει στο σκελετο ενος τετραγωνικου αντιπρισματος, το οποιο συ-
νηθως αναφερεται ως τετραγωνικό αντιπρισματικό γράφημα (square antiprism graph).

v0

va

vb

vc

vd

vab

vbc vcd

vad

(i)

va

vb vc

vd

vab

vbc

vcd

vad

v0

(ii)

va

vb

vc

vd

vab vbc

vcd

vad

v0

(iii)

Εικόνα 13.1: (i),(ii) Οι δυο διαφορετικες RAC απεικονισεις του ASA γραφηματος με διαφορετικες
συνδυαστικες εμφυτευσεις. (i),(iii) Δυο διαφορετικες RAC απεικονισεις του ASA γρα-
φηματος με την ιδια συνδυαστικη εμφυτευση.

Εαν στο ASA γραφημα αντικαταστησουμε τα δυο τετραπλευρα με δυο τριγωνα, τοτε το
γραφημα που προκυπτει ειναι το επαυξημένο τριγωνικό αντιπρισματικό γράφημα (augmen-
ted triangular antiprism graph) η ATA γράφημα για συντομια. Οι Didimo, Eades και Liotta
[DEL11], οι οποιοι απεδειξαν οτι καθε γραφημα με n-κορυφες το οποιο επιδεχεται μια RAC
απεικονιση μπορει να εχει το πολυ 4n−10 ακμες, χρησιμοποιησαν το επαυξημενο τριγωνικο
αντιπρισματικο γραφημαως ενα παραδειγμα ενος γραφηματος που επιτυγχανει το φραγμα
των 4n − 10 ακμων (βλ. Εικονα. 1.c στην εργασια [DEL11]). Σε αντιθεση με το επαυξημενο
τριγωνικο αντιπρισματικο γραφημα, το επαυξημενο τετραγωνικο αντιπρισματικο γραφημα
δεν επιτυγχανει το ανω φραγμα για τον αριθμο των ακμων. Γενικα, η κλαση των επαυξημέ-
νων k-γωνικών αντιπρισματικών γραφημάτων, k ≥ 3, ειναι μια κλαση μη-επιπεδων γραφη-
ματων, τα οποια επιδεχονται ολα RAC απεικονισεις. Υπενθυμιζουμε οτι καθε επιπεδο γρα-
φημα n-κορυφων εχει το πολυ 3n − 6 ακμες, και δεδομενου οτι ενα επαυξημενο k-γωνικο
αντιπρισματικο γραφημα εχει 2k + 1 κορυφες και 6k ακμες, δεν ειναι επιπεδο για ολη την
κλαση αυτων των γραφηματων.

Παρατηρειστε οτι στο τριγωνικο αντιπρισματικο γραφημα της Εικονας 13.2i, οι κορυ-
φες (i) ua και u′

a, (ii) ub και u′
b και (iii) uc και u′

c μοιραζονται τους ιδιους γειτονες. Έστω
T1 (T2, αντιστοιχα) το τριγωνο που σχηματιζεται απο τις κορυφες ua, ub και uc (u′

a, u′
b και

u′
c, αντιστοιχα). Η προθεση μας ειναι να αποδειξουμε οτι οι γεωμετρικες RAC απεικονισεις
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u0
u′a

u′c
ua

uc

ub

u′b T1T2

(i)

u0ub u′a

uc
ua u′b

u′c
(ii)

Εικόνα 13.2: (i)-(ii) Δυο διαφορετικες RAC απεικονισεις του επαυξημενου τριγωνικου αντιπρισμα-
τικου γραφηματος με διαφορετικες συνδυαστικες εμφυτευσεις.

του επαυξημενου τριγωνικου αντιπρισματικου γραφηματος οριζουν ακριβως οκτω συνδυα-
στικες εμφυτευσεις, οι οποιες επονται απο την απεικονιση της Εικονας 13.2i με αμοιβαιες
αλλαγες των θεσεων των κορυφων (i) ua και u′

a, (ii) ub και u′
b και (iii) uc και u′

c. Στη συνε-
χεια, εξεταζονται καποιες ιδιοτητες των RAC απεικονισεων του επαυξημενου τριγωνικου
αντιπρισματικου γραφηματος.

Ιδιότητα 13.2.1. Σε κάθε RACαπεικόνιση του επαυξημένου τριγωνικού αντιπρισματικού γρα-
φήματος, η εξωτερική όψη φράσσεται από τρεις ακμές.

Απόδειξη. Έπεται αμεσα απο τη RAC-Ιδιοτητα 4 και απο το γεγονος οτι, το επαυξημενο τρι-
γωνικο αντιπρισματικο γραφημα ειναι μεγιστικως πυκνο.

Ιδιότητα 13.2.2. Σε κάθε RACαπεικόνιση του επαυξημένου τριγωνικού αντιπρισματικού γρα-
φήματος, τα τρίγωνα T1 και T2 δεν τέμνονται.

Απόδειξη. Έστω οτι υπαρχει μια RAC απεικονιση του ATA γραφηματος στην οποια τα τρι-
γωνα T1 και T2 τεμνονται. Η τομη τους θα εμπλεκει τεσσερις ακμες, δυο απο καθε τριγωνο
(βλ. Εικονα 13.3). Συνεπως, μια κορυφη του T1 θα πρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο του
T2 και μια κορυφη του T2 θα πρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο του T1. Χωρις βλαβη της
γενικοτητας, υποθετουμε οτι αυτο το ζευγος αποτελειται απο τις κορυφες ua και u′

a (ολα
τα υπολοιπα ζευγη αντιμετωπιζονται με τον ιδιο τροπο). Συνεπως, οι ακμες (ua, ub), (ua, uc),
(u′

a, u′
b) και (u′

a, u′
c) ειναι οι μονες που εμπλεκονται σε διασταυρωσεις. Εαν η κορυφη u0 βρι-

σκεται στο εσωτερικο του T1 ∪ T2 (βλ. τη γκρι-σκιασμενη περιοχη της Εικονας 13.3i), τοτε
η εξωτερικη οψη φρασσεται απο τεσσερις ακμες, το οποιο αντιβαινει στην Ιδιοτητα 13.2.1.

Ας υποθετουμε τωρα οτι η κορυφη u0 βρισκεται στο εσωτερικο του (T1 ∪ T2)c. Η περι-
πτωση αυτη περιγραφεται στην Εικονα 13.3ii. Δεδομενου οτι η κορυφη u0 συνδεεται με την
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vc

ub ua

u′
c

u′
b

u′
a

u0

(i) u0 ∈ T1 ∪ T2

uc

ub

`

`′

u′
a

u′
b

u′
c

ua

(ii) u0 /∈ T1 ∪ T2

Εικόνα 13.3: Τα τριγωνα T1 και T2 τεμνονται.

κορυφη ua, θα πρεπει να βρισκεται κατα μηκος της ημιευθειας, εστω ℓ, η οποια ξεκιναει απο
την κορυφη ua και ειναι καθετη στην ακμη (u′

b, u′
c). Απο την αλλη, η κορυφη u0 θα πρεπει,

επισης, να ενωθει με την κορυφη u′
a. Επομενως, η κορυφη u0 θα πρεπει να βρισκεται κατα

μηκος της ημιευθειας, εστω ℓ′, η οποια ξεκιναει απο την κορυφη ua και ειναι καθετη στην
ακμη (ub, uc). Συνεπως, οι ημιευθειες ℓ και ℓ′ θα πρεπει να τεμνονται, το οποιο οδηγει σε
ατοπο λογω της κατασκευης.

Ιδιότητα 13.2.3. Δεν υπάρχει RAC απεικόνιση του επαυξημένου τριγωνικού αντιπρισματι-
κού γραφήματος στην οποία ο 3-κύκλος που πρόσκειται στην εξωτερική όψη να περιέχει μία
κορυφή του T1 και μία κορυφή του T2 που έχουν τους ίδιους γείτονες.

Απόδειξη.Έστωοτι οι κορυφεςua ∈ T1 καιu′
a ∈ T2 (οι οποιες εχουν τους ιδιους γειτονες) βρι-

σκονται στον 3-κυκλο που προσκειται στην εξωτερικη οψη. Παρατηρειστε τωρα, οτι η ακμη
(ua, u′

a) δεν ειναι παρουσα στο ATA γραφημα, το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 13.2.1.
Οι περιπτωσεις οπου ειτε οι κορυφες ub και u′

b η οι κορυφες uc και u′
c ανηκουν στον 3-κυκλο

που προσκειται στην εξωτερικη οψη, αντιμετωπιζονται συμμετρικα.

Ιδιότητα 13.2.4. Δεν υπάρχει RAC απεικόνιση του επαυξημένου τριγωνικού αντιπρισματι-
κού γραφήματος στην οποία ο 3-κύκλος που πρόσκειται στην εξωτερική όψη να περιέχει την
κορυφή u0.

Απόδειξη. Έστω οτι σε μια RAC απεικονιση του ATA γραφηματος, οι κορυφες ua και ub¹ (οι
οποιες εχουν τους ιδιους γειτονες) ανηκουν στον 3-κυκλο που προσκειται στην εξωτερικη

¹Εαν χρησιμοποιησουμε την κορυφη u′
b αντι της ub, η αποδειξη ειναι πανομοιοτυπη.
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Ενότητα 13.2 243

οψη μαζι με την κορυφη u0. Δεδομενου οτι οι κορυφες ua, ub και u0 σχηματιζουν την εξω-
τερικη οψη, η κορυφη uc (που ειναι γειτονικη με τις κορυφες ua, ub και u0) θα πρεπει να
ειναι μια εσωτερικη κορυφη και θα χωριζει το εσωτερικο του 3-κυκλου σε τρεις τριγωνι-
κες περιοχες △uaubuc, △uaucu0 και △ubucu0 (βλ. Εικονα 13.4i). Στη συνεχεια, θεωρουμε
την κορυφη u′

c, η οποια εχει τους ιδιους γειτονες με την κορυφη uc. Η κορυφη u′
c θα πρεπει

να βρισκεται στο εσωτερικο ενος εκ των τριγωνων△uaubuc,△uaucu0 η△ubucu0. Θα απο-
δειξουμε τυπικα την περιπτωση οπου η κορυφη u′

c βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου
△uaubuc, οπως περιγραφεται στην Εικονα 13.4ii. Η περιπτωση οπου η κορυφη u′

c βρισκεται
στο εσωτερικο του τριγωνου△uaucu0 ειναι συμμετρικη, καθως οι κορυφες uc και u′

c εχουν
τους ιδιους γειτονες. Η περιπτωση οπου η κορυφη u′

c βρισκεται στο εσωτερικο του τριγω-
νου△ubucu0 μπορει να αποδειχθει ομοια. Παρατηρειστε τωρα οτι η ακμη (u0, u′

c) θα πρεπει
να τεμνει ειτε την ακμη (ub, uc) η την ακμη (ua, uc). Θα αποδειξουμε την πρωτη περιπτωση.
Η δευτερη μπορει, επισης, να αποδειχθει με παρομοια επιχειρηματα.

Το ατοπο επεται απο την κορυφη u′
a, για την οποια θα αποδειξουμε οτι δεν υπαρχει εφι-

κτη τοποθετηση. Υπενθυμιζεται οτι η κορυφη u′
a ειναι γειτονικη με τις κορυφες ub, u′

b, uc, u′
c

και u0. Αρχικα, αποδεικνυεται οτι η κορυφη u′
a δεν μπορει να βρισκεται στο εσωτερικο ενος

τριγωνου που σχηματιζεται απο δυο κορυφες της εξωτερικης οψης και ειτε την κορυφη uc

η την κορυφη u′
c, δηλαδη σε μια τριγωνικη περιοχη που προσκειται στην εξωτερικη οψη. Για

να το αποδειξουμε αυτο, εστω οτι η κορυφη u′
a βρισκεται στο εσωτερικο ενος τετοιου τρι-

γωνου, εστω στο εσωτερικο του τριγωνου△u0uauc (βλ. τη γκρι-σκιασμενη περιοχη της Ει-
κονας 13.4iii). Σε αυτη την περιπτωση, η ακμη (u′

a, ub) δεν μπορει να τεμνει την ακμη (u′
c, u0)

(βλ. την εντονα ζωγραφισμενη ακμη της Εικονας 13.4iii), καθως αυτο θα οδηγουσε σε μια
κατασταση στην οποια οι ακμες (u′

a, ub) και (ub, uc) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την
κορυφη ub που τεμνεται απο την (u0, u′

c), το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 2. Επιπρο-
σθετα, η ακμη (u′

a, ub) δεν μπορει να τεμνει την ακμη (ua, u′
c) (βλ. την εντονα διακεκομμενη

ακμη της Εικονας 13.4iii), καθως αυτο θα οδηγουσε σε μια κατασταση οπου οι ακμες (ua, u′
c)

και (ua, uc) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη ua που τεμνεται απο την ακμη
(u′

a, ub), το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 2. Επομενως, η κορυφη u′
a δεν μπορει να ενω-

θει με την κορυφη ub. Όμοια, μπορει να αποδειχθει οτι η u′
a δεν μπορει να βρισκεται στο εσω-

τερικο των τριγωνων△uaubu
′
c,△ubucu0 και△ubu

′
cu0. Σημειωνεται οτι οι τελευταιες δυο πε-

ριπτωσεις μπορουν να αποδειχθουν ευκολα με βαση τη RAC-Ιδιοτητα 2 και το γεγονος οτι
οι ακμες (ub, uc) και (u0, u′

c) εχουν ηδη εμπλακει σε μια τομη υπο ορθη γωνια. Έχοντας απο-
κλεισει την περιπτωση η κορυφη u′

a να βρισκεται στο εσωτερικο μιας τριγωνικης περιοχης
που προσκειται στην εξωτερικη οψη, η μονη περιπτωση που απομενει ειναι να θεωρησουμε
οτι η κορυφη u′

a βρισκεται στο εσωτερικο μιας περιοχης που σχηματιζεται απο τις κορυφες
ua, uc, u′

c και το σημειο τομης των ακμων (u0, u′
c) και (ub, uc) (βλ. τη γκρι-σκιασμενη περιοχη
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της Εικονας 13.4iv). Σε αυτη την περιπτωση, η ακμη (u′
a, ub) δεν μπορει να τεμνει την ακμη

(u′
c, u0), λογω της RAC-Ιδιοτητας 2. Για τον ιδιο λογο, η ακμη (u′

a, u0) δεν μπορει να τεμνει
την ακμη (ub, uc). Επομενως, για να πραγματοποιηθουν οι ενωσεις της κορυφης u′

a με τις κο-
ρυφες ub και u0, οι ακμες (ua, u′

c) και (ua, uc) θα πρεπει να τεμνουν καθετα τις ακμες (u′
a, ub)

και (u′
a, u0), αντιστοιχα, το οποιο οδηγει σε ατοπο, καθως η εξωτερικη οψη ειναι τριγωνο.

u0ub

ua

uc

(i)

uc

u0ub

ua

u′
c

(ii)

uc

u0ub

ua

u′
c

u′
a

u′
a

(iii)

uc

u0ub

ua

u′
c

u′
a

(iv)

Εικόνα 13.4: Οι κορυφες ua, ub και u0 σχηματιζουν την εξωτερικη οψη, η κορυφη uc ειναι μια εσωτε-
ρικη κορυφη (που οριζει τρεις τριγωνικες περιοχες △uaubuc, △ubucu0 και △uaucu0)
και η κορυφη u′

c βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△uaubuc.

Λήμμα 13.2.1. Οι γεωμετρικές RAC απεικονίσεις του επαυξημένου τριγωνικού αντιπρισματι-
κού γραφήματος ορίζουν ακριβώς οκτώ συνδυαστικές εμφυτεύσεις.

Απόδειξη. Υπενθυμιζεται οτι οι κορυφες (i) ua και u′
a, (ii) ub και u′

b, και, (iii) uc και u′
c μοιραζο-

νται τους ιδιους γειτονες. Αυτοσεσυνδυασμομε τις Ιδιοτητες 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 και 13.2.4
οδηγει στις οκτωσυνδυαστικες εμφυτευσεις του επαυξημενου τριγωνικουαντιπρισματικου
γραφηματος (που επονται απο την απεικονιση της Εικονας 13.2i με αμοιβαιες αλλαγες των
θεσεων των κορυφων (i) ua και u′

a, (ii) ub και u′
b και (iii) uc και u′

c).

Στη συνεχεια, αποδεικνυεται οτι οι γεωμετρικες απεικονισεις ενος τετραγωνικου αντι-
πρισματικου γραφηματος οριζουν ακριβως δυο συνδυαστικες εμφυτευσεις.

Λήμμα 13.2.2. Δεν υπάρχει RAC απεικόνιση του ASA γραφήματος στην οποία (i) η κεντρική
κορυφή v0 να βρίσκεται εξωτερικά του τετραπλεύρου Qi και (ii) μία ακμή που συνδέει την
κορυφή v0 με μία κορυφή τουQi να τέμνει μία άλλη ακμή τουQi, i = 1, 2.

Απόδειξη. Έστω Qενα απο τα τετραπλευρα Qi, i = 1, 2 και va, vb, vc και vd οι κορυφες του,
διαδοχικες κατα μηκος του τετραπλευρουQ (βλ. Εικονα 13.5). Έστω τωρα οτι η κορυφη v0
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βρισκεται εξωτερικα του τετραπλευρουQ και υπαρχει μια ακμη, εστω (v0, va), που ξεκιναει
απο την κορυφη v0 προς την κορυφη va του τετραπλευρου Q, τετοια ωστε να τεμνει μια
ακμη, εστω την (vb, vc)², του Q (βλ. Εικονα 13.5). Στο ASA γραφημα, οι κορυφες vb και vc

εχουν τις ακολουθες ιδιοτητες: (α) ειναι και οι δυο ενωμενες με την κορυφη v0 και (β) εχουν
ενα κοινο γειτονα την κορυφη vbc, η οποια ειναι γειτονας των κορυφων v0 και vcd /∈ Q (βλ.
Εικονα 13.1).

`′vc,va

va

v0

R1

R2 R3

vbc

vb vc

`′vb,va

`′vc,v0 `′vb,v0

Εικόνα 13.5: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.2: Η κορυφη
vbc θα πρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο μιας εκ των περιοχων R1, R2 και R3.

Παρατηρειστε οτι, εαν η κορυφη vbc βρισκεται στο εσωτερικο τωνμη-σκιασμενωνπεριο-
χων της Εικονας 13.5, τοτε τουλαχιστον μια απο τις ακμες που προσκεινται στην κορυφη vbc

θα τεμνει ειτε την ακμη (v0, va) η την ακμη (vb, vc), οι οποιες εχουν ηδη εμπλακει σε μια τομη
υπο ορθη γωνια. Αυτο οδηγει σε μια κατασταση στην οποια τρεις ακμες τεμνονται μεταξυ
τους ανα δυο, που αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 1. Επομενως, η κορυφη vbc θα πρεπει να βρι-
σκεται στο εσωτερικο των γκρι-σκιασμενων περιοχων R1, R2 η R3 της Εικονας 13.5. Στη
συνεχεια, θεωρουμε καθεμια απο αυτες τις περιπτωσεις ξεχωριστα. Σημειωνεται οτι ανα-
λογα με τις θεσεις των κορυφων va, vb, vc και v0, οι περιοχες R2 η R3 η R2 ∪ R3 μπορει να
ειναι κενες.

Περίπτωση i: Η κορυφή vbc βρίσκεται στο εσωτερικό της R1. Η περιπτωση αυτη περιγραφε-
ται στην Εικονα 13.6. Έστω Tvbc

η περιοχη που σχηματιζεται απο τις κορυφες vbc, vb και vc

(βλ. τη σκουρα-γκρι σκιασμενη περιοχη της Εικονας 13.6). Η κορυφη vd που πρεπει να ενω-
θει με τις κορυφες va, vc και την κεντρικη κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται στο εσωτερικο

²Η περιπτωση οπου τεμνει την ακμη (vc, vd) ειναι συμμετρικη.

245



246 Κεφάλαιο 13

της Tvbc
, καθως οι ακμες (va, v0) και (va, vd) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη va

που τεμνεται απο την ακμη (vb, vc), το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 2. Δεδομενου οτι
η κορυφη vd πρεπει να ενωθει με την κορυφη v0, θα πρεπει να βρισκεται ειτε κατα μηκος της
ημιευθειας ℓ′

v0,vc,vbc
η κατα μηκος της ημιευθειας ℓ′

v0,vb,vbc
. Θα εξετασουμε μονο την πρωτη

περιπτωση. Η δευτερη αντιμετωπιζεται συμμετρικα. Ωστοσο, υπο αυτο τον περιορισμο, η
κοινη γειτονικη κορυφη vcd των vc και vd δεν μπορει να ενωθει με την κορυφη v0, καθως η
ακμη (v0, vcd) θα πρεπει να ειναι καθετη σε μια απο τις ακμες της περιοχης Tvbc

. Για να δει-
χθει αυτο, παρατηρειστε οτι εαν η ακμη (v0, vcd) ειναι καθετη στην (vc, vbc), τοτε οι ακμες
(v0, vcd) και (v0, vd) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη v0 που τεμνεται απο την
ακμη (vc, vbc), το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 2 (βλ. Εικονα 13.6i). Θεωρειστε τωρα
την περιπτωση οπου η ακμη (v0, vcd) ειναι καθετη στην ακμη (vb, vbc) (και βρισκεται κατα
μηκος της ημιευθειας ℓ′

v0,vb,vbc
, βλ. Εικονα 13.6ii). Δεδομενου οτι η γωνια v̂cvbvbc ειναι οξεια,

η ακμη (vb, vbc) θα τεμνεται και απο τις δυο ακμες (v0, vcd) και (vc, vcd), που σχηματιζουν μια
ελικα με κεντρο την vcd. Αυτο οδηγει σε ατοπο, καθως παραβιαζεται η RAC-Ιδιοτητα 2.

v0

vbc

va

Tvbc

vb
vc

vd

`′v0,vc,vbc

This crossing is
not right-angle.

vcd

Q

vd

`′vc,v0 `′vb,v0
R1

`′v0,vb,vbc

(i)

v0

vbc

va

Tvbc

vb
vc

vd

`′v0,vc,vbc

This crossing is
not right-angle.

vcd

Q

`′vc,v0 `′vb,v0
R1`′v0,vb,vbc

(ii)

Εικόνα 13.6: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.2: Η κορυφη
vbc βρισκεται στο εσωτερικο της περιοχης R1.

Περίπτωση ii:Η κορυφή vbc βρίσκεται στο εσωτερικό είτε της περιοχήςR2 ή της περιοχήςR3.
Υποθετουμε χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι η κορυφη vbc βρισκεται στο εσωτερικο τηςπε-
ριοχης R3. Η περιπτωση αυτη απεικονιζεται στην Εικονα 13.7. Έστω u μια κορυφη του ASA
γραφηματος (διαφορη των va, vb, vc και v0) και υποθεστε οτι η κορυφη u βρισκεται στο εσω-
τερικο του τριγωνουTvbc

πουσχηματιζεται απο τις κορυφες vb, vc και vbc. Η κορυφηuπρεπει
να ενωθει με την κεντρικη κορυφη v0. Η ακμη (v0, u) δεν μπορει να εμπλακει σε τομες ουτε με
την ακμη (vb, vc), καθως οι ακμες (v0, u) και (v0, va) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κο-
ρυφη v0 που τεμνεται απο την (vb, vc) ουτε με την ακμη (vc, vbc), καθως η γωνια v̂bvcvbc ειναι
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μικροτερη των 180o. Επομενως, το τριγωνο Tvbc
δεν μπορει να εμπεριεχει καμια αλλη κο-

ρυφη (εκτος απο την κορυφη va). Παρατηρειστε τωρα, οτι καθε κορυφη του τετραπλευρου
Q εχει βαθμο πεντε και δεν υπαρχουν τρεις κορυφες του τετραπλευρου τετραπλευρουQ, οι
οποιες εχουν κοινη γειτονικη κορυφη (βλ. Εικονα 13.1). Αυτες οι ιδιοτητες τετριμμενα ισχυ-
ουν και για την κορυφη va, καθως va ∈ Q. Με βαση τις παραπανω ιδιοτητες, καθε γειτονικη
κορυφη της κορυφης va μπορει να βρισκεται ειτε στο εσωτερικο της σκουρας-γκρι σκια-
σμενης περιοχης της Εικονας 13.7 η στην εξωτερικη οψη της ηδη κατασκευασμενης απεικο-
νισης (κατα μηκος των διακεκομμενων ημιευθειων ℓ′

va,vc,vbc
και ℓ′

va,vb,vbc
της Εικονας 13.7,

αντιστοιχα). Αυτο συνεπαγεται οτι μπορουμε να τοποθετησουμε μονο τεσσερις απο τις πε-
ντε γειτονικες κορυφες της κορυφης va, δηλαδη μια απο αυτες θα πρεπει να βρισκεται στο
εσωτερικο του τριγωνου Tvbc

και επομενως, δεν μπορει να ενωθει με την κορυφη v0.

v0

vbc

be connected to v0
This vertex cannot

va
vb vc

`′va,vb,vbc

`′va,vc,vbc

R3
`′vb,vb,a

`′vc,va

u
Tvbc

Εικόνα 13.7: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.2: Η κορυφη
vbc βρισκεται στο εσωτερικο της περιοχης R3.

Απο την παραπανω αναλυση, επεται οτι η κεντρικη κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται
εξωτερικα του τετραπλευρου Q, ετσι ωστε μια ακμη που ενωνει την κορυφη v0 με μια κο-
ρυφη τουQ να τεμνει μια ακμη τουQ.

Λήμμα 13.2.3. Σε κάθε RAC απεικόνιση του ASA γραφήματος, το τετράπλευροQi απεικονίζε-
ται επίπεδο, για κάθε i = 1, 2.

Απόδειξη. Έστω Qενα απο τα τετραπλευρα Qi, i = 1, 2 και εστω, οπως και στην αποδειξη
του προηγουμενου λημματος, va, vb, vc και vd οι κορυφες του, διαδοχικες κατα μηκος του τε-
τραπλευρουQ. Σημειωνεται οτι δεν ειναι δυνατον μια μη-επιπεδη, γεωμετρικη RAC απεικο-
νιση του τετραπλευρου να περιεχει περισσοτερες απο μια ορθογωνιες τομες (η απεικονιση

247



248 Κεφάλαιο 13

τουQ σχηματιζει δυο ορθογωνια τριγωνα). Έστω τωρα, οτι σε μια RAC απεικονιση του ASA
γραφηματος, το τετραπλευροQ δεν ειναι επιπεδο και εστω οτι οι ακμες (va, vb) και (vc, vd)
σχηματιζουν μια ορθογωνια τομη. Η περιπτωση αυτη απεικονιζεται στην Εικονα 13.8i. Στη
συνεχεια, θα θεωρησουμε τις περιπτωσεις στις οποιες η κεντρικη κορυφη v0 βρισκεται ειτε
στο εσωτερικο ενος εκ των δυο ορθογωνιων τριγωνων η στην περιοχη εξωτερικα τους. Και
στις δυο περιπτωσεις θα καταληξουμε σε ατοπο.

Περίπτωση i: Η κορυφή v0 βρίσκεται στο εσωτερικό ενός εκ των δύο τριγώνων. Υποθετουμε
χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι η κορυφη v0 (η οποια ειναι γειτονικη με ολες τις κορυφες
τουQ) βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου που σχηματιζεται απο τις κορυφες vb, vc και
τοσημειο τομης, εστωw, τωνακμων (va, vb)και (vc, vd), οπωςστηνΕικονα13.8i. Σε αυτη την
περιπτωση, οι ακμες (va, v0) και (va, vb) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη va, η
οποια τεμνεται απο την ακμη (vc, vd). Αυτο δεν ειναι αποδεκτο εξαιτιας της RAC-Ιδιοτητας 2.

va

vd

v0

w

vc vb

(i)

va

vd

v0 w

vc vb

Rva,vb,vc

(ii)

va

vd

v0 w

vc vb

(iii)

Εικόνα 13.8: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.3: Το τετρα-
πλευρο Q δεν ειναι επιπεδο. (i) η κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται στο εσωτερικο
ενος εκ των δυο τριγωνων, (ii) η κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται στο εσωτερικο
της Rva,vb,vc και (iii) η κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται στις ανοιχτες περιοχες που
ειναι σκιασμενες με ανοιχτο-γκρι.

Περίπτωση ii: Η κορυφή v0 βρίσκεται στο εξωτερικό των δύο τριγώνων. Χωρις βλαβη της
γενικοτητας, υποθετουμε οτι η ακμη (vb, vc) ειναι οριζοντια και η ακμη (va, vd)απεικονιζεται
απο “πανω” της (βλ. Εικονα 13.8i). Τα δυο τριγωνα απεικονιζονται με σκουρο-γκρι χρωμα.
Έστω Rva,vb,vc η ανοιχτη περιοχη που απεικονιζεται με ανοιχτο-γκρι χρωμα και οριζεται
απο τη γωνια v̂avbvc, η οποια δε συμπεριλαμβανει την περιοχη του τριγωνου△wvbvc (βλ. Ει-
κονα 13.8ii). Αρχικα, θα αποδειχθει οτι η κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται στην περιοχη
Rva,vb,vc . Για να δειχθει αυτο, παρατηρουμε οτι εαν η κορυφη v0 βρισκεται στο εσωτερικο
της περιοχης Rva,vb,vc , τοτε οι ακμες (v0, vb) και (v0, vd) θα σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο
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την κορυφη v0 που τεμνεται απο την ακμη (vc, vd), το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 2.
Με τον ιδιο τροπο, μπορουν να οριστουν οι περιοχες Rvb,vc,vd

, Rvc,vd,va και Rvd,va,vb
και να

δειχθει οτι η κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκεται σε καμια απο αυτες. Επομενως, απομενει
να εξεταστει η περιπτωση οπου η κορυφη v0 βρισκεται ειτε στην ασπρη-σκιασμενη περιοχη
“κατω” απο την ακμη (vb, vc) η στην ασπρη-σκιασμενη περιοχη “πανω” απο την ακμη (va, vd).
Βλεπε Εικονα 13.8iii. Θα εξετασουμε μονο την πρωτη περιπτωση, καθως η δευτερη αντιμε-
τωπιζεται παρομοια υποθετοντας οτι η (va, vd) ειναι η οριζοντια ακμη.
Επομενως, θεωρουμε οτι η κορυφη v0 βρισκεται στο εσωτερικο της ασπρης-σκιασμενης πε-
ριοχης της Εικονας 13.8iii “κατω” απο την ακμη (vb, vc). Με βαση αυτη την υποθεση, μπο-
ρουμε να διατυπωσουμε τις παρακατω προτασεις σχετικα με την τοποθετηση των υπολοι-
πων κορυφων σε μια RAC απεικονιση του ASA γραφηματος.

Πρόταση 13.2.1. Η ακμή (vb, vc) θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου
△vav0vd.
Απόδειξη. Βλεπε Εικονα 13.9i. Έστω οτι η ακμη (vb, vc) δε βρισκεται στο εσωτερικο του
τριγωνου △vav0vd. Τοτε, μια απο τις ακμες του τριγωνου που ειναι γειτονικες της κο-
ρυφης v0 θα τεμνει μια ελικα που σχηματιζεται απο τις ακμες τουQ με κεντρο ειτε την
κορυφη vb η την κορυφη vc, το οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 2.

Πρόταση 13.2.2. Η κορυφή vbc βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△vav0vd.

Απόδειξη.Βλεπε Εικονα 13.9ii. Η κορυφη vbc ενωνεται με τις κορυφες vb και vc, οι οποιες
απο τηνΠροταση13.2.1 βρισκονται στο εσωτερικο του τριγωνου△vav0vd. Απο τηRAC-
Ιδιοτητα 3, επεται οτι η κορυφη vbc πρεπει, επισης, να βρισκεται στο εσωτερικο του
τριγωνου△vav0vd.

Πρόταση 13.2.3. Η κορυφή vab βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△v0vcx, όπου x

είναι το σημείο τομής της ευθείας ℓvb,vc με την ακμή (v0, va).

Απόδειξη. Βλεπε Εικονα 13.9iii. Για την αποδειξη αυτης της προτασης, θα δειξουμε οτι η
κορυφη vab (α’) δεν μπορει να βρισκεται εξωτερικα του τριγωνου△vav0vd, (β’) πρεπει
να βρισκεται “κατω” απο την ευθεια ℓvb,vc και δεν μπορει να βρισκεται στο εσωτερικο
(γ’) του τριγωνου△v0vby η (δ’) του τριγωνου△v0vbvc.
(αʹ) Η κορυφή vab βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου △vav0vd: Η κορυφη vab ενω-

νεται με τις κορυφες vb και vbc, οι οποιες απο τις Προτασεις 13.2.1 και 13.2.2, αντι-
στοιχα, βρισκονται στο εσωτερικο του τριγωνου △vav0vd. Αυτο εξασφαλιζει οτι
και η κορυφη vab θαβρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△vav0vd. Διαφορετικα,
παραβιαζεται η RAC-Ιδιοτητα 3.
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va

vd

w

vc vb

v0

(i)

va

vd

w

vc vb

v0

vbc

(ii)
va

vd

vc vb

v0

vab
vbc

`vb,vc

vab

vab

vab

vabvab

vab

x y

(iii)

va

vd

vc vb

v0

`vb,vc

vbc
vbc

w

x y

vbc

vbc vcd

vbc

vab

(iv)

Εικόνα 13.9: Σχηματισμοι που χρησιμοποιουνται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.3 (Προτα-
σεις 13.2.1-13.2.5): (i) Η ακμη (vb, vc) δε βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου
△vav0vd, (ii) Η κορυφη vbc δε βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△vav0vd, (iii) Δυ-
νατες τοποθετησεις της κορυφης vab, (iv) Δυνατες τοποθετησεις της κορυφης vbc

.
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(βʹ) Η κορυφή vab πρέπει να βρίσκεται “κάτω” από την ευθεία ℓvb,vc : Έστω οτι y ειναι το
σημειο τομης της ευθειας ℓvb,vc με τηνακμη (v0, vd). Υποθετουμε τωραοτι η κορυφη
vab βρισκεται “πανω” απο την ευθεια ℓvb,vc . Θεωρουμε τις ακολουθες περιπτωσεις.
Αρχικα υποθετουμε οτι η κορυφη vab βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρου
vaxvcvd. Τοτε, οι ακμες (va, vb) και (vb, vab) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κο-
ρυφη vb, η οποια τεμνεται απο την ακμη (vc, vd). Στην περιπτωση που η κορυφη vab

βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△vcyvd, οι ακμες (va, vb) και (va, vab) σχη-
ματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη va, η οποια τεμνεται απο τηνακμη (vc, vd).
Εφοσον και οι δυο περιπτωσεις οδηγουν σε ατοπο εξαιτιας της RAC-Ιδιοτητας 2,
καταληγουμε οτι η κορυφη vab πρεπει να βρισκεται “κατω” απο την ευθεια ℓvb,vc .

(γʹ) Η κορυφή vab δεν μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου △v0vby: Αυτο
συνεπαγεται απο το γεγονος οτι η κορυφη vab ενωνεται με την κορυφη va. Εαν η
ακμη (vab, va) διερχεται “αριστερα” της κορυφης vb, θα πρεπει να εισελθει και εξελ-
θει απο το τριγωνο △v0vbvc, σχηματιζοντας τρεις ακμες οι οποιες τεμνονται ανα
δυο μεταξυ τους. Εαν η ακμη (vab, va) διερχεται “δεξια” της κορυφης vb, τοτε οι ακ-
μες (va, vab) και (va, vb) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη va, η οποια
τεμνεται απο την ακμη (vc, vd). Εφοσον και οι δυο περιπτωσεις οδηγουν σε ατοπο
(εξαιτιας των RAC-Ιδιοτητων 1 και 2, αντιστοιχα), καταληγουμε οτι η κορυφη vab

δεν μπορει να βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△v0vby.
(δʹ) Η κορυφή vab δεν μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου △v0vbvc: Αυτο

συνεπαγεται και παλι, απο το γεγονος οτι η κορυφη vab ενωνεται με την κορυφη
va. Εαν η ακμη (va, vab) διερχεται “δεξια” της κορυφης vc, θα πρεπει να εισελθει
και εξελθει απο το τριγωνο △vbvcw, σχηματιζοντας τρεις ακμες οι οποιες τεμνο-
νται ανα δυο μεταξυ τους. Ωστοσο, αυτο παραβιαζει τη RAC-Ιδιοτητα 1. Εαν η ακμη
(va, vab) διερχεται “αριστερα” της κορυφης vc, θα πρεπει να τμησει υπο ορθη γωνια
την ακμη (vc, v0). Αλλα, δεδομενου οτι η ακμη (va, vb) ειναι, επισης, καθετη στην
ακμη (vc, vd), το τετραπλευρο vavdvcv0 πρεπει να ειναι κυρτο, και επομενως, η κο-
ρυφη v0 θα πρεπει να βρισκεται “πανω” απο την ευθεια ℓvb,vc , που οδηγει σε ατοπο.

Πρόταση 13.2.4. Η κορυφή vcd βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△v0vby.

Απόδειξη. Έπεται χρησιμοποιωντας συμμετρικα επιχειρηματα με αυτα της αποδειξης
της Προτασης 13.2.3.

Πρόταση 13.2.5. Η κορυφή vbc βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△v0yvc.

Απόδειξη. Υπενθυμιζεται οτι απο την Προταση 13.2.2, η κορυφη vbc βρισκεται στο εσω-
τερικο του τριγωνου△v0vavd. Για να αποδειξουμε οτι η κορυφη vbc βρισκεται στο εσω-
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τερικο του τριγωνου △v0yvc, θα οδηγησουμε σε ατοπο τις περιπτωσεις στις οποιες η
κορυφη vbc βρισκεται στο εσωτερικο τωντετραπλευρων (α’) vawvcxκαι (β’) vdwvby, κα-
θως και στο εσωτερικο των τριγωνων (γ’)△vawvd, (δ’)△vbwvc και (ε’)△xvcv0. Βλεπε
Εικονα 13.9iv.

(αʹ) Η κορυφή vbc δε βρίσκεται στο εσωτερικό του τετραπλεύρου vawvcx: Εαν ισχυει
αυτο, τοτε οι ακμες (va, vb) και (vb, vbc) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κο-
ρυφη vb, η οποια τεμνεται απο την ακμη (vc, vd).

(βʹ) Ηκορυφή vbc δεβρίσκεται στο εσωτερικό τουτετραπλεύρου vdwvby:Εαν ισχυει αυτο,
τοτε οι ακμες (vc, vd) και (vc, vbc) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη vc,
η οποια τεμνεται απο την ακμη (va, vb).

(γʹ) Η κορυφή vbc δε βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου △vawvd: Εαν ισχυει αυτο,
τοτε οι ακμες (vc, vd) και (vc, vbc) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη vc,
η οποια τεμνεται απο την ακμη (va, vb).

(δʹ) Η κορυφή vbc δε βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου △vbwvc: Εαν ισχυει αυτο,
τοτε θα εχει τρεις γειτονικες κορυφες, τις v0, vab και vcd εξωτερικα του τριγωνου
△vbwvc. Επομενως, θα πρεπει να ενωθει με αυτες τις κορυφες με ακμες που εξερχο-
νται απο διαφορετικες πλευρες του τριγωνου. Δοθεντος οτι η κορυφη v0 βρισκεται
“κατω” απο την ευθεια ℓvb,vc , επεται οτι τουλαχιστον μια εκ των κορυφων vab και
vcd θα πρεπει να βρισκεται “πανω” απο την ευθεια ℓvb,vc , το οποιο οδηγει σε ατοπο.

(εʹ) Η κορυφή vbc δε βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△xvcv0: Υπενθυμιζεται οτι
λογω της Προτασης 13.2.4, η κορυφη vcd βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου
△v0vby. Ωστοσο, η κορυφη vbc ενωνεται με την κορυφη vcd. Αυτο συνεπαγεται οτι
στην περιπτωση που η κορυφη vbc βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△xvcv0,
τοτε η ακμη (vbc, vcd) θα πρεπει να εισελθει και να εξελθει απο το τριγωνο△v0vbvc,
σχηματιζοντας τρεις ακμες οι οποιες τεμνονται ανα δυο μεταξυ τους.

Δεδομενουοτι ηκορυφηvab βρισκεται στο εσωτερικο τουτριγωνου△v0vcx (Προταση13.2.3)
και η κορυφη vbc βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△v0yvc (Προταση 13.2.5), οι ακμες
(vab, vbc) και (vab, vb) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη vab, η οποια τεμνεται απο
την ακμη (v0, vc). Αυτο ειναι αδυνατο εξαιτιας της RAC-Ιδιοτητας 2. Επομενως, θεωρωντας
μια νομιμη RAC απεικονιση του ASA γραφηματος, οπου η κορυφη v0 βρισκεται εξωτερικα
των δυο τριγωνων, καταληξαμε οτι δεν ειναι δυνατον να βρεθει μια νομιμη τοποθετηση για
την κορυφη vbc, το οποιο οδηγει σε ατοπο. Αυτο ολοκληρωνει την αποδειξη της Περιπτω-
σης ii του παροντος λημματος.
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Λήμμα 13.2.4. Σε κάθε RAC απεικόνιση του ASA γραφήματος, η κεντρική κορυφή v0 βρίσκεται
στο εσωτερικό του τετραπλεύρουQi, i = 1, 2.

Απόδειξη. Απο το Λημμα 13.2.3 επεται οτι το τετραπλευρο Qi πρεπει να απεικονιστει επι-
πεδο, για καθε i = 1, 2. Για την αποδειξη αυτου του λημματος, υποθετουμε οτι η κεντρικη
κορυφη v0 βρισκεται εξωτερικα των δυο τετραπλευρων, εστωχωρις βλαβη της γενικοτητας,
εξωτερικα του τετραπλευρουQ1. Έστω va, vb, vc και vd οι κορυφες τουQ1, διαδοχικες κατα
μηκος του τετραπλευρου Q1. Απο το Λημμα 13.2.2 επεται οτι η κορυφη v0 δεν μπορει να
συνεισφερει επιπλεον τομες στο τετραπλευροQ1. Αυτο σημαινει οτι η απεικονιση του γρα-
φηματος που παραγεται απο το τετραπλευροQ1 και την κορυφη v0 θα ειναι επιπεδη και θα
μοιαζει με αυτη της Εικονας 13.10. Συμβολιζουμε με TQ1 το τριγωνο που σχηματιζεται απο
την κορυφη v0 και τις δυο κορυφες, που βρισκονται στο κυρτο περιβλημα του Q1∪v0 (βλ.
τα γκρι-σκιασμενα τριγωνα της Εικονας 13.10).

v0

va vb
Q1

vcvd

(i) Q1 is drawn convex
v0

va vb
Q1

vd

vc

(ii) Q1 is drawn concave

Εικόνα 13.10: Σχηματισμοι που χρησιμοποιουνται στην αποδειξη του Λημματος 13.2.4: Διαφορε-
τικες απεικονισεις του γραφηματος drawings που παραγεται απο το τετραπλευρο
Q1 και την κορυφη v0.

Πρόταση 13.2.6. Καμία κορυφή τουQ2 δε βρίσκεται εξωτερικά του TQ1 .

Απόδειξη.ΒλεπεΕικονα13.10. Υποθετουμε χωρις βλαβητης γενικοτηταςοτι το τριγωνο
TQ1 οριζεται απο τις κορυφες v0, va και vb, δηλαδη οι κορυφες va και vb ανηκουν στο
κυρτο περιβλημα τουQ1∪v0. Ακολουθως, θα αποδειξουμε οτι καθεμια απο τις κορυφες
τουQ2 θα πρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1 .

(αʹ) Η κορυφή vcd βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου TQ1 : Εαν δεν ισχυει αυτο, η
RAC-Ιδιοτητα 3 παραβιαζεται (βλ. Εικονα 13.11i), καθως η κορυφη vcd ενωνεται
με τις vc και vd, οι οποιες βρισκονται και οι δυο στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1 .
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(βʹ) Η κορυφή vbc βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου TQ1 : Εαν δεν ισχυει αυτο, η
RAC-Ιδιοτητα 3 παραβιαζεται (βλ. Εικονα 13.11ii), καθως η κορυφη vbc ενωνεται
με τις vc και vcd, οι οποιες βρισκονται και οι δυο στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1 .

(γʹ) Η κορυφή vad βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου TQ1 : Εαν δεν ισχυει αυτο, η
RAC-Ιδιοτητα 3 παραβιαζεται (βλ. Εικονα 13.11iii), καθως η κορυφη vad ενωνεται
με τις vd και vcd, οι οποιες βρισκονται και οι δυο στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1 .

(δʹ) Η κορυφή vab βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου TQ1 : Εαν δεν ισχυει αυτο, η
RAC-Ιδιοτητα 3 παραβιαζεται (βλ. Εικονα 13.11iv), καθως η κορυφη vab ενωνεται
με τις vad και vbc, οι οποιες βρισκονται και οι δυο στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1 .

v0

va vb
Q1

vcvd

vcd

(i)
v0

va vb
Q1

vcvd

vbc

vcd

(ii)

v0

va vb
Q1

vcvd

vad

vcd

(iii)
v0

va vb
Q1

vcvd

vab

vad

vbc

(iv)

Εικόνα 13.11: Σχηματισμοι που χρησιμοποιουνται στην αποδειξη του Λημματος 13.2.4 (Προ-
ταση 13.2.6): Όλες οι κορυφες τουQ2 βρισκονται στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1

.

Εφοσον το τετραπλευρο Q2 βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου TQ1 , η κορυφη v0

ειναι, επισης, εξωτερικα και του τετραπλευρουQ2. Επομενως, με επιχειρηματα παρομοια με
αυτα της Προτασης 13.2.6, μπορει να αποδειχθει οτι το τετραπλευρο Q1 βρισκεται εσωτε-
ρικα του τριγωνου TQ2 , οπου το τριγωνο TQ2 οριζεται απο την κορυφη v0 και τις δυο κορυ-
φες, οι οποιες βρισκονται στο κυρτο περιβλημα τουQ2∪v0. Ωστοσο, αυτο οδηγει σε ατοπο,
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καθως δυο τριγωνα (σ.σ., τα τριγωνα TQ1 και TQ2) δεν μπορει να περικλειονται το ενα μεσα
στο αλλο χωρις να ταυτιζονται και επομενως, χωρις να εισαγουν επικαλυψεις κορυφων και
ακμων.

Λήμμα 13.2.5. Σε κάθε RAC απεικόνιση ενός ASA γραφήματος, όλες οι ακμές από την κεντρική
κορυφή v0 προς το τετράπλευροQi περιέχονται πλήρως στο τετράπλευροQi, i = 1, 2.

Απόδειξη.ΑποτοΛημμα13.2.4 επεται οτι ηκορυφη v0 θαπρεπει ναβρισκεται στο εσωτερικο
του τετραπλευρουQi, i = 1, 2, το οποιο απεικονιζεται επιπεδο εξαιτιας τουΛημματος 13.2.3.
Εαν τα δυο τετραπλευραQ1 καιQ2 απεικονιζονται κυρτα, τοτε το λημμα τετριμμενα ισχυει.
Έστω τωρα, οτι τοQ1 απεικονιζεται μη-κυρτο και μια ακμη που ξεκιναει απο την κορυφη v0

προς μια κορυφη τουQ1, εστω την κορυφη va, τεμνει μια ακμη, εστω την ακμη (vc, vd), του
τετραπλευρουQ1 (βλ. Εικονα 13.12).

v0

va

vb

vc

vcd

vd

`′vd,va,vd

`′v0,vb,vc

`′vd,vb,vc

`v0,vc

vcd
w

vcd

Q1

`′vd,va

vcd `′v0,va,vd

`′vd,v0

Εικόνα 13.12: Σχηματισμος που χρησιμοποιειται στην αποδειξη του Λημματος 13.2.5 (Προ-
ταση 13.2.8): Δυνατες τοποθετησεις της κορυφης vcd.

Πρόταση 13.2.7. Το άθροισμα των τριών οξειών γωνιών του τετραπλεύρου Q1 είναι
μικρότερο από π

2 .

Απόδειξη. Καθως το τετραπλευροQ1 ειναι μη-κυρτο στην κορυφη vd, η εσωτερικη γω-
νιαστηνκορυφη vd ειναι μεγαλυτερηαπο3π/2. Επομενως, τοαθροισματωνυπολοιπων
τριων γωνιων ειναι μικροτερο απο π/2.
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Πρόταση13.2.8. Ηκορυφή vcd πρέπει ναβρίσκεται στο εσωτερικό τουτετραπλεύρουQ1.

Απόδειξη.Υπενθυμιζεται οτι η κορυφη vcd ενωνεται με τις κορυφες vc, vd και v0 και εστω
οτι, η κορυφη vcd δε βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1. Τοτε, ισχυουν τα
ακολουθα (βλ. Εικονα 13.12):

i) Η ακμή (v0, vcd) δεν εισέρχεται στο Q1 από την ακμή (vc, vd): Εαν συνεβαινε αυτο,
οι ακμες (v0, vcd) και (v0, va) θα σχηματιζαν μια ελικα με κεντρο την κορυφη v0, η
οποιαθαδιασταυρωνοτανμε τηνακμη (vc, vd), πουαντιβαινει στηRAC-Ιδιοτητα2.

ii) Η ακμή (v0, vcd) δεν εισέρχεται στο Q1 από την ακμή (va, vd): Εαν συνεβαινε αυτο,
τοτε θα ηταν δυνατον να φερουμε απο την κορυφη v0 καθετα ευθυγραμμα τμη-
ματα (σ.σ., (v0, va) και (v0, vcd)) προς τις δυο ακμες που σχηματιζουν τη μη-κυρτη
γωνια του τετραπλευρουQ1. Ωστοσο, αυτο δεν ειναι εφικτο, καθως η κορυφη v0

βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1.
iii) Η ακμή (v0, vcd) εισέρχεται στο Q1 είτε από την ακμή (va, vb) είτε από την ακμή

(vb, vc): Τετριμμενα επεται απο τα (i) και (ii).
iv) Η κορυφή vcd δεν ανήκει στην περιοχή που σχηματίζεται από τις ℓ′

vd,va
και ℓ′

vd,v0 και
περιέχει την κορυφή vc: (βλ. την περιοχη που εχει σκιαγραφηθει με ανοιχτο-γκρι
χρωμα στην Εικονα. 13.12). Η αποδειξη της περιπτωσης αυτης επεται απο το γε-
γονος οτι η ακμη (vd, vcd) δεν μπορει να τμησει την ακμη (v0, va), καθως σε διαφο-
ρετικη περιπτωση, οι ακμες (vd, vcd) και (vc, vd) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο
την κορυφη vd, η οποια τεμνεται απο την ακμη (v0, va), παραβιαζοντας τη RAC-
Ιδιοτητα 2.

v) Η ακμή (vd, vcd) εισέρχεται στο Q1 είτε από την ακμή (va, vb) είτε από την ακμή
(vb, vc): Τετριμμενα επεται απο το (iv).

Απο τα (iii) και (v), επεται οτι η κορυφη vcd θα πρεπει να βρισκεται στην τομη των δυο
ημιευθειων (βλ. τις ημιευθειεςπουαπεικονιζονται διαστικτες (dotted)στηνΕικονα13.12),
οι οποιες ειναι καθετες στις ακμες (va, vb) και/η (vb, vc). Ωστοσο, αυτο οδηγει σε ατοπο,
καθως αυτες οι ημιευθειες δεν τεμνονται λογω της Προτασης 13.2.7, ως καθετες σε δυο
διαδοχικες ακμες τουQ1 οι οποιες ομως, σχηματιζουν οξεια γωνια.

Πρόταση 13.2.9. Η κορυφή vcd βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△v0vbvc.

Απόδειξη. Συμφωνα με την Προταση 13.2.8, αρκει να δειξουμε οτι η κορυφη vcd βρισκε-
ται “κατω” απο την ευθεια ℓv0,vc και εξωτερικα του τριγωνου△v0vbw (βλ. το σκουρο-
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γκρι σκιασμενο τριγωνο της Εικονας 13.12), οπου το w ειναι το σημειο τομης της ευ-
θειας ℓv0,vc και της ακμης (va, vb). Η πρωτη ιδιοτητα ειναι προφανης, καθως η κορυφη
vcd ενωνεται και με τις δυο κορυφες vc και vd. Ως εκ τουτου, εαν η κορυφη vcd ηταν
“πανω” απο την ευθεια ℓv0,vc , τοτε η ακμη (vc, vd) και ειτε η ακμη (vc, vcd) ειτε η ακμη
(vd, vcd) θα σχηματιζαν μια ελικα με κεντρο ειτε την κορυφη vc ειτε την κορυφη vd, αντι-
στοιχα, η οποια τεμνεται απο την ακμη (v0, va). Εαν η κορυφη vcd βρισκεται στο εσωτε-
ρικο του τριγωνου△v0vbw, τοτε η ακμη (vc, vcd) θα πρεπει να τεμνει την ακμη (v0, vb)
υπο ορθη γωνια. Ωστοσο, αυτο δεν ειναι εφικτο, καθως η καθετη ευθεια απο την κο-
ρυφη vc προς την ακμη (v0, vb) ειναι εξωτερικα του τριγωνου △v0vbw, λογω της Προ-
τασης 13.2.7. Επομενως, η κορυφη vcd βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△v0vbvc

(και κατα μηκος της ημιευθειας ℓ′
vd,v0,vb

), οπως περιγραφεται στην Εικονα 13.13).

v0

va

vb

vc

vcd

vdvad
vad

vad

`′vd,v0,vb

vad

Q1

Εικόνα 13.13: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.5 (Προτα-
σεις 13.2.10-13.2.12): Δυνατες τοποθετησεις της κορυφης vad.

Πρόταση 13.2.10. Η κορυφή vad βρίσκεται εξωτερικά του τριγώνου△vcvdvcd.

Απόδειξη.ΣτηνΕικονα13.13, το τριγωνο△vcvdvcd ειναι σκιασμενομεγκρι χρωμα.Έστω
οτι η κορυφη vad βρισκεται στο εσωτερικο του τριγωνου△vcvdvcd. Τοτε, δεδομενου οτι
η κορυφη v0 ειναι επισης εσωτερικη, η κορυφη va η οποια βρισκεται εξωτερικα του τρι-
γωνου△vcvdvcd, θα πρεπει να ενωθει με τις κορυφες v0 και vad, οι οποιες βρισκονται
και οι δυο στο εσωτερικο του τριγωνου△vcvdvcd. Αυτο οδηγει σε ατοπο, λογω της RAC-
Ιδιοτητας 3.

Πρόταση 13.2.11. Η ακμή (v0, vad) δεν μπορεί να εισέλθει στο τρίγωνο△vcvdvcd ούτε
από την ακμή (vc, vd) ούτε από την ακμή (vd, vcd).
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Απόδειξη. Έπεται απο το γεγονος οτι, οι ακμες (vc, vd) και (vd, vcd) τεμνονται ηδη υπο
ορθες γωνιες απο τις ακμες (v0, va) και (v0, vb), αντιστοιχα, οι οποιες ειναι προσκειμενες
στην κορυφη v0, οπως και η ακμη (v0, vad).

Πρόταση 13.2.12. Η κορυφή vad βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου△v0vbvc.

Απόδειξη. Απο την Προταση 13.2.11, η ακμη (v0, vad) εισερχεται στο τριγωνο△vcvdvcd

απο την ακμη (vc, vcd). Εαν η κορυφη vad ηταν εξωτερικη του τριγωνου△v0vbvc, οι ακ-
μες (vc, vcd) και (vb, vc) θα σχηματιζαν μια ελικα με κεντρο την κορυφη vc, η οποια τε-
μνεται απο την ακμη (v0, vad), παραβιαζοντας τη RAC-Ιδιοτητα 2.

Οι Προτασεις 13.2.9 και 13.2.12 υποδηλωνουν οτι και οι δυο κορυφες vcd και vad βρισκο-
νται στο εσωτερικο του τριγωνου△v0vbvc. Βασιζομενοι σε αυτο και ακολουθωντας παρο-
μοια συλλογιστικη με αυτη της αποδειξης της Προτασης 13.2.6, μπορουμε να δειξουμε οτι
ολες οι κορυφες του τετραπλευρουQ2 θα πρεπει να βρισκονται στο εσωτερικο του τριγω-
νου△v0vbvc. Ωστοσο, αυτο οδηγει σε ατοπο, καθως η κορυφη v0 θαπρεπει να βρισκεται στο
εσωτερικο του τετραπλευρουQ2λογω του Λημματος 13.2.4.

Λήμμα 13.2.6. Δεν υπάρχει RAC απεικόνιση του ASA γραφήματος στην οποία τα τετράπλευρα
Q1 καιQ2 τέμνονται.

Απόδειξη. Έστω οτι τα τετραπλευρα Q1 και Q2 τεμνονται. Παραβιαζοντας ελαφρως τη ση-
μειολογια, εστω vi

a, vi
b, vi

c και vi
d οι κορυφες του τετραπλευρου Qi, διαδοχικες κατα μηκος

του, δηλαδη {va, vb, vc, vd} = {v1
a, v1

b , v1
c , v1

d} και {vab, vbc, vcd, vad} = {v2
a, v2

b , v2
c , v2

d}. Έστω,
χωρις βλαβη της γενικοτητας οτι, (v1

a, v1
b ) ∈Q1 και (v2

a, v2
b ) ∈Q2 ειναι ενα ζευγος ακμων, οι

οποιες εμπλεκονται στην τομη των τετραπλευρων Q1 και Q2 και εστω w το σημειο τομης
τους. ΘεωρουμεμιαRACαπεικονιση τουASAγραφηματοςστηνοποιαηακμη (v2

a, v2
b )απεικο-

νιζεται οριζοντια (και επομενως, η ακμη (v1
a, v1

b ) απεικονιζεται καθετη) και υποθετουμε οτι
η κορυφη v2

b βρισκεται στα “αριστερα” της κορυφης v2
a, ενω η κορυφη v1

b βρισκεται “πανω”
απο την κορυφη v1

a (βλ. Εικονα 13.14).
Οι ακμες (v0, v1

a) και (v0, v1
b ) δεν μπορουν να τεμνουν την ακμη (v2

a, v2
b ), καθως θα σχημα-

τιζαν ελικα με κεντρο τις κορυφες v1
a και v1

b , αντιστοιχα, η οποια θα τεμνοταν απο την ακμη
(v2

a, v2
b ), παραβιαζοντας τη RAC-Ιδιοτητα 2. Όμοια, οι ακμες (v0, v2

a) και (v0, v2
b ) δεν μπορουν

να τεμνουν την ακμη (v1
a, v1

b ). Συνεπως, η κορυφη v0 θα πρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο
των σκουρων-γκρι σκιασμενων μη-φραγμενων περιοχων της Εικονας 13.14. Υποθετουμε
χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι η κορυφη v0 βρισκεται εσωτερικα της περιοχης R1 (οι ενα-
πομειναντες περιπτωσεις αντιμετωπιζονται συμμετρικα). Απο το Λημμα 13.2.4, η κορυφη
v0 ειναι εσωτερικη του τετραπλευρου Q1. Ωστοσο, οπως θα δειξουμε, δεν υπαρχει νομιμη
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v1b

R2

v2b v2a

R1

v1a

w

v0

(i) |v2
b w| < |wv2

a|

R4

R3

v1b

v2b v2a

v1a

w

(ii) |v2
b w| > |wv2

a|

Εικόνα 13.14: Σχηματισμοι που χρησιμοποιουνται στην αποδειξη του Λημματος 13.2.6: Η κορυφη
v0 θα πρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο μιας εκ των περιοχων R1, R2, R3 και R4.

τοποθετηση των κορυφων του τετραπλευρου Q2, τετοια ωστε το τετραπλευρο Q1 να πε-
ρικλειει την κορυφη v0. Ακολουθως, θα αποδειξουμε αρχικα, οτι η κορυφη v1

c θα πρεπει να
βρισκεται εξωτερικα του τετραπλευρου που ειναι σκιασμενο με ανοιχτο-γκρι χρωμα στην
Εικονα 13.14i.

Πρόταση 13.2.13. Η κορυφή v1
c βρίσκεται εξωτερικά του τετραπλεύρου wv1

av0v2
a, όπου

το w είναι το σημείο τομής των ακμών (v1
a, v1

b ) ∈Q1 και (v2
a, v2

b ) ∈Q2.

Απόδειξη.Βλεπε Εικονα 13.15. Υπενθυμιζεται οτι, το τετραπλευροQ1 σχηματιζεται απο
τις κορυφες v1

a, v1
b , v1

c και v1
d με αυτη τη σειρα. Έστω οτι η κορυφη v1

c βρισκεται εσωτε-
ρικα του τετραπλευρου wv1

av0v2
a. Εαν και η κορυφη v1

d βρισκεται, επισης, εσωτερικα
του τετραπλευρου wv1

av0v2
a, τοτε το τετραπλευρο Q1 βρισκεται ολοκληρο εσωτερικα

του τετραπλευρου wv1
av0v2

a. Επομενως, η κορυφη v0 δε βρισκεται εσωτερικα του τετρα-
πλευρουQ1, το οποιοαντιβαινει στοΛημμα13.2.4. Ως εκ τουτου, η κορυφη v1

d βρισκεται
εξωτερικα του τετραπλευρου wv1

av0v2
a. Δεδομενου οτι η κορυφη v1

c ειναι εσωτερικα του
τετραπλευρου wv1

av0v2
a, ενω η κορυφη v1

d εξωτερικα, η ακμη (v1
c , v1

d) θα πρεπει να ειναι
καθετη σε μια ακμη του τετραπλευρου wv1

av0v2
a. Αυτο υποδηλωνει οτι η κορυφη v1

d θα
πρεπει ναβρισκεται στησκιασμενημεσκουρο-γκρι περιοχη τηςΕικονας13.15, το οποιο
συνεπαγεται και παλι οτι η κορυφη v0 δε βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρου
Q1, καθως η ακμη (v1

d, v1
a) σχηματιζει ενα τετραπλευρο που δεν περιεχει την κορυφη v0.

Αυτο οδηγει σε ατοπο λογω του Λημματος 13.2.4.

Η Προταση 13.2.13 και το Λημμα 13.2.4 συνεπαγονται οτι το τετραπλευροQ1 θα πρεπει
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v1b

v2b v2a

v1a

w

v0

v1c

v1d

v1d v1c

v1c

v1d

Εικόνα 13.15: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.6 (Προ-
ταση 13.2.13): Δυνατες τοποθετησεις της κορυφης v1

d , υποθετοντας οτι η κορυφη v0

βρισκεται στο εσωτερικο της περιοχης R1 και η κορυφη v1
c στο εσωτερικο του τετρα-

πλευρου wv1
av0v2

a.

να απεικονιστει οπως στην Εικονα 13.16, δηλαδη η ακμη (v1
b , v1

c ) θα πρεπει να ειναι καθετη
στην ακμη (v0, v2

a), ενω η κορυφη v1
d θα πρεπει να ειναι στα “αριστερα” της κορυφης v0, ετσι

ωστε οι ακμες (v1
c , v1

d) και (v1
a, v1

d) να μην τεμνουν το τετραπλευρο wv1
av0v2

a και η κορυφη
v0 να βρισκεται εσωτερικα του Q1. Στη συνεχεια, θα εξετασουμε τον τροπο με τον οποιο
απεικονιζεται το τετραπλευροQ2.

Πρόταση 13.2.14. Η κορυφή v2
c βρίσκεται εξωτερικά του τετραπλεύρου wv1

av0v2
a, όπου

το w είναι το σημείο τομής των ακμών (v1
a, v1

b ) ∈Q1 και (v2
a, v2

b ) ∈Q2.

Απόδειξη. Όμοια με την Προταση 13.2.13.

Πρόταση 13.2.15. Η κορυφή v2
c βρίσκεται εσωτερικά του τετραπλεύρουQ1.

Απόδειξη. Απο την Προταση 13.2.14 επεται οτι η κορυφη v2
c βρισκεται εξωτερικα του

τετραπλευρου wv1
av0v2

a. Εαν και η κορυφη v2
c βρισκεται εξωτερικα του τετραπλευρου

Q1, τοτε οι ακμες (v0, v1
a) και (v1

d, v1
a) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την κορυφη
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v1
a, η οποια τεμνεται απο την ακμη (v2

b , v2
c ), παραβιαζοντας τη RAC-Ιδιοτητα 2 (βλ. Ει-

κονα 13.16).

Απο τις παραπανω προτασεις, επεται οτι η κορυφη v2
c βρισκεται εξωτερικα του τετρα-

πλευρου wv1
av0v2

a, αλλα στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1. Ακολουθως, θα αποδειξουμε
οτι η κορυφη v2

d δεν μπορει να βρισκεται ουτε στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1ουτε στο
εξωτερικο του, οδηγωντας σε ατοπο την αρχικη μας υποθεση οτι τα τετραπλευρα Q1 και
Q2 τεμνονται (βλ. Εικονα 13.16).

Πρόταση 13.2.16. Η κορυφή v2
d βρίσκεται στο εσωτερικό του τετραπλεύρουQ1.

Απόδειξη. Έστω οτι η κορυφη v2
d βρισκεται εξωτερικα του τετραπλευρου Q1. Σε αυτη

τηνπεριπτωση, θαπρεπει να βρισκεται στο εσωτερικο της μη-φραγμενης περιοχης που
ειναι σκιασμενη με σκουρο-γκρι στην Εικονα 13.16, ετσι ωστε η ακμη (v2

c , v2
d) να ειναι

καθετη στην ακμη (v1
a, v1

d). Αυτο συνεπαγεται οτι η κορυφη v0 δεν μπορει να βρισκε-
ται στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ2, καθως η ακμη (v2

d, v2
a) σχηματιζει ενα τετρα-

πλευρο που δεν περικλειει την κορυφη v0, το οποιο οδηγει σε ατοπο. Επομενως, η κο-
ρυφη v2

d βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1.

Απο τηνΠροταση13.2.16, ηακμη (v2
a, v2

d)θαπρεπει να τεμνει καθεταμιαακμητουτετρα-
πλευρουQ1, καθως η κορυφη v2

d ειναι στο εσωτερικο του, ενω η κορυφη v2
a στο εξωτερικο

του. Αρχικα, παρατηρουμε οτι η ακμη (v2
a, v2

d) δεν μπορει να ειναι καθετη ουτε στην ακμη
(v1

c , v1
d)ουτεστηνακμη (v1

a, v1
d). Για να τοδειξουμεαυτο, υποθετουμε οτι ηακμη (v2

a, v2
d) ειναι

καθετη στην ακμη (v1
c , v1

d). Τοτε, η γωνια v̂1
b v1

c v1
d (που συμβολιζεται με ϕ στην Εικονα 13.16)

θα πρεπει να ειναι μεγαλυτερη του π, το οποιο αντιβαινει στο γεγονος οτι η κορυφη v0 βρι-
σκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρου Q1. Όμοια, μπορει να δειχθει οτι η ακμη (v2

a, v2
d)

δεν μπορει να ειναι καθετη στην ακμη (v1
a, v1

d). Ως εκ τουτου, η ακμη (v2
d, v2

a) δεν μπορει να ει-
ναι καθετη ουτε στην (v1

b , v1
c ) ουτε στην ακμη (v1

a, v1
b ). Στην περιπτωση οπου η ακμη (v2

d, v2
a)

τεμνει την ακμη (v1
b , v1

c ), οι ακμες (v2
d, v2

a) και (v0, v2
a) σχηματιζουν μια ελικα με κεντρο την

κορυφη v, η οποια τεμνεται απο την ακμη (v1
b , v1

c ), παραβιαζοντας τη RAC-Ιδιοτητα 2. Όμοια,
η ακμη (v2

d, v2
a) δεν μπορει να ειναι καθετη στην ακμη (v1

a, v1
b ). Συμπερασματικα, η κορυφη

v2
d δε βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1, αντιβαινοντας στην Προταση 13.2.16.

Θεώρημα 13.2.1. Οι γεωμετρικές RAC απεικονίσεις ενός ASA γραφήματος ορίζουν ακριβώς
δύο συνδυαστικές εμφυτεύσεις.

261



262 Κεφάλαιο 13

v1b
v2b

v2a

v1a

w

v0

v1c

v1d

v1c

Q1

v2c

v2c
v2d

v2d

φ

Εικόνα 13.16: Ο σχηματισμος που χρησιμοποιειται για την αποδειξη του Λημματος 13.2.6: Δυνατες
τοποθετησεις της κορυφης v2

d , υποθετοντας οτι η κορυφη v0 βρισκεται στο εσωτε-
ρικο της περιοχης R1 και η κορυφη v2

c εξωτερικα του τετραπλευρου wv1
av0v2

a, αλλα
στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ1.

Απόδειξη. Μεχρι τωρα, εχει δειχθει οτι και τα δυο τετραπλευρα Q1 και Q2 απεικονιζονται
επιπεδα, δεν τεμνονται και εχουν την κεντρικη κορυφη v0 στο εσωτερικο τους. Αυτο συ-
νεπαγεται οτι ειτε το τετραπλευροQ1 βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρουQ2ειτε
το τετραπλευρο Q2 βρισκεται στο εσωτερικο του τετραπλευρου Q1. Ωστοσο και στις δυο
περιπτωσεις, η κορυφη v0, η οποια πρεπει να ενωθει με τις τεσσερις κορυφες του “εξωτερι-
κου” τετραπλευρου, θα πρεπει αναποφευκτα να τεμνει τις τεσσερις ακμες του “εσωτερικου”
τετραπλευρου. Συνεπως, υπαρχουν μονο δυο εφικτες συνδυαστικες εμφυτευσεις οπως πα-
ρουσιαζονται στις Εικονες 13.1i και 13.1ii.

Το ASA γραφημα επεκτεινεται “συγκολλώντας” (glueing) καταλληλα πολλαπλα στιγμιο-
τυπα του, το ενα διπλα στο αλλο. Η Εικονα 13.17i περιγραφει τον τροπο με τον οποιο πραγ-
ματοποιειται αυτη η διαδικασια σε δυο στιγμιοτυπα, εστω G και G′, του ASA γραφηματος,
δηλαδη ταυτιζοντας δυο “εξωτερικες” κορυφες, εστω v και v′, του στιγμιοτυπου G με δυο
“εξωτερικες” κορυφες του στιγμιοτυπου G′ (βλ. τις γκρι-χρωματισμενες κορυφες της Εικο-
νας13.17i) και εισαγονταςμια επιπλεονακμη (βλ. τηδιακεκομμενηακμητηςΕικονας 13.17i),
η οποια συνδεει μια “εσωτερικη” κορυφη, εστω u, του στιγμιοτυπου G με την αντιστοιχη
“εσωτερικη” κορυφη, εστω u′, του στιγμιοτυπου G′. Έστω G ⊕ G′ το γραφημα που παρα-
γεται απο τη διαδικασια της “συγκολλησης” των στιγμιοτυπων G και G′. Δεδομενου οτι οι
RAC απεικονισεις των στιγμιοτυπων G και G′ οριζουν η καθεμια απο δυο συνδυαστικες εμ-
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φυτευσεις, καποιος θα πιθανολογουσε οτι οι RAC απεικονισεις του γραφηματος G ⊕G′ θα
οριζαν τεσσερις δυνατες συνδυαστικες εμφυτευσεις. Στη συνεχεια, θα δειχθει οτι αυτο δεν
ισχυει και πιο συγκεκριμενα, θα δειχθει οτι υπαρχει ακριβως μια συνδυαστικη εμφυτευση.

⇒

α

β
G G′

v

v′

u

v

v′
G⊕G′

u′u u′

(i)

α

β

The bold drawn edges
cannot be crossed

u
u′

v

v′

G⊕G′

u′

(ii)

v

v′

u

u′G′

e

(iii)

u

v

v′

u′

(iv)

Εικόνα 13.17: (i) “Συγκολλωντας” δυο στιγμιοτυπα τουASA γραφηματος, (ii) Η επιπλεον (διακεκομ-
μενη) ακμη δεν επιτρεπει στο δευτερο στιγμιοτυπο να απεικονιστει στο εσωτερικο
του πρωτου. (iii) Οι κορυφες, οι οποιες ταυτιζονται κατα τη διαδικασια “συγκολλη-
σης” (κορυφες v και v′ της εικονας), θα πρεπει να βρισκονται στην εξωτερικη οψη
καθε ASA γραφηματος. (iv) Καθε διαδικασια “συγκολλησης” μπορει να εισαγει μια
“στροφη” στην αντιστοιχη RAC απεικονιση.

Θεώρημα 13.2.2. ΈστωG καιG′ δύο στιγμιότυπα του ASA γραφήματος. Τότε, οι γεωμετρικές
RAC απεικονίσεις του γραφήματος G⊕G′ ορίζουν ακριβώς μία συνδυαστική εμφύτευση.
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Απόδειξη. Προφανως, σε καθε RAC απεικονιση του γραφηματος G ⊕G′ και τα δυο στιγμιο-
τυπα G και G′ θα πρεπει να απεικονιστουν RAC. Έστω οτι σε μια RAC απεικονιση του γρα-
φηματος G ⊕ G′, το στιγμιοτυπο G απεικονιζεται ετσι ωστε οι κορυφες v και v′ (οι οποιες
ταυτιζονται κατα τη διαδικασια “συγκολλησης΄΄) να βρισκονται στην εξωτερικη οψη της
απεικονισης Γ(G).³ Τοτε, ο κοινος γειτονας των κορυφων v και v′ στο στιγμιοτυπο G′, ο
οποιος δεν ταυτιζεται με την κορυφη v0 (σ.σ., η κορυφη u′), μπορει να βρισκεται ειτε στο
εσωτερικο της απεικονισης Γ(G) η στην εξωτερικη οψη της απεικονισης του γραφηματος
G⊕G′.

Εξεταζουμε πρωτα την περιπτωση που η κορυφη u′ βρισκεται στο εσωτερικο της απει-
κονισης Γ(G) του γραφηματος G ⊕ G′ (βλ. Εικονα 13.17ii). Η κορυφη u′, η οποια ειναι γει-
τονικη και με τις δυο κορυφες v και v′, δεν μπορει να βρισκεται στα “αριστερα ” και των δυο
ακμων (u, v) και (u, v′) (βλ. τις εντονα ζωγραφισμενες ακμες της Εικονας 13.17ii), καθως
αυτο θα οδηγουσε σε μια περιπτωση οπου τρεις ακμες τεμνονται ανα δυο μεταξυ τους, το
οποιο αντιβαινει στη RAC-Ιδιοτητα 1 (βλ. τη γκρι-σκιασμενη τετραγωνη κορυφη της Εικο-
νας 13.17ii). Επομενως, η κορυφη u′ θα βρισκεται στην τριγωνικη οψη της απεικονισης του
G που σχηματιζεται απο τις κορυφες u, v και v′. Όμοια, το ιδιο ισχυει και για την κεντρικη
κορυφη του στιγμιοτυπου G′, η οποια ειναι επισης γειτονικη των κορυφων v και v′. Απο τη
RAC-Ιδιοτητα 3, καθε κοινος γειτονας των κορυφων u′ και v θα πρεπει, επισης, να βρισκε-
ται στην ιδια τριγωνικη οψη του στιγμιοτυπου G, το οποιο προοδευτικα συνεπαγεται οτι
ολοκληρο το στιγμιοτυπο G′ θα πρεπει να βρισκεται σε αυτη την οψη, οπως φαινεται στην
Εικονα 13.17ii. Δεδομενου οτι οι κορυφες v και v′ βρισκονται στην εξωτερικη οψη της απει-
κονισης Γ(G′) στη RAC απεικονιση του γραφηματος G⊕G′ και το στιγμιοτυπο G′ θα πρεπει
να απεικονιστει RAC, οι κορυφες α και β της Εικονας 13.17ii θα πρεπει, επισης, να βρισκο-
νται στην εξωτερικη οψη της απεικονισης Γ(G′) (λογω του Θεωρηματος 13.2.1). Ωστοσο, σε
αυτη την περιπτωση, καθως η κορυφη u′ ειναι γειτονικη των v και v′, η ακμη (u, u′) που ει-
σαγεται κατα τη διαδικασια “συγκολλησης”, τεμνει το εσωτερικο του στιγμιοτυπου G′, κατι
το οποιο δεν επιτρεπεται. Αυτο σημαινει οτι εαν η κορυφη u′ βρισκεται στο εσωτερικο της
απεικονισης Γ(G) σε μια RAC απεικονιση του γραφηματος G⊕G′, τοτε δεν υπαρχει δυνατη
εμφυτευση.

Εαν υποτεθει οτι η κορυφη u′ βρισκεται στην εξωτερικη οψη της απεικονισης Γ(G) σε
μια RAC απεικονιση του γραφηματος G⊕G′, τοτε μπορει ομοια να δειχθει οτι ολοκληρο το
στιγμιοτυπο G′ θα πρεπει επισης να βρισκεται σε αυτη την οψη. Επομενως, οι κορυφες v και
v′ βρισκονται επισης στην εξωτερικη οψη της απεικονισης Γ(G′). Απο τα παραπανω επεται
οτι οι κορυφες v και v′ βρισκονται στην εξωτερικη οψη και των δυο απεικονισεων Γ(G) και

³Η περιπτωση οπου οι κορυφες v και v′ δεν ειναι στην εξωτερικη οψη της απεικονισης Γ(G) θα εξεταστει
αργοτερα.
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Γ(G′) σε μια RAC απεικονιση του γραφηματος G ⊕ G′, το οποιο συνεπαγεται μια δυνατη
εμφυτευση (βλ. Εικονα 13.17iv).

Στη συνεχεια, εξεταζεται η περιπτωση οπου οι κορυφες v και v′ δε βρισκονται στην εξω-
τερικη οψη της απεικονισης Γ(G) σε μια RAC απεικονιση του γραφηματος G⊕G′, δηλαδη οι
κορυφες v και v′ βρισκονται κατα μηκος του εσωτερικου τετραπλευρου του στιγμιοτυπου
G σε μια RAC απεικονιση του γραφηματος G ⊕ G′. Η περιπτωση αυτη περιγραφεται στην
Εικονα 13.17iii. Έστω e η ακμη του στιγμιοτυπου G η οποια τεμνει καθετα την ακμη (v, v′)
και ξεκιναει απο το εξωτερικο τετραπλευρο προς την κεντρικη κορυφη του στιγμιοτυπου G

(βλ. την εντονη-συμπαγη ακμη της Εικονας 13.17iii). Η ακμη e θα εμπλακει σε τομες με το
στιγμιοτυπο G′. Έστω u′ ο κοινος γειτονας των κορυφων v και v′ στο στιγμιοτυπο G′. Τοτε,
οι ακμες e, (v, v′) και ειτε η ακμη (v, u′) ειτε η ακμη (u′, v′) σχηματιζουν τρεις ακμες που τε-
μνονται ανα δυο μεταξυ τους στην απεικονιση του γραφηματος G⊕G′, αντιβαινοντας στη
RAC-Ιδιοτητα 1.

Επομενως, οι κορυφεςπου ταυτιζονται κατα τηδιαδικασια “συγκολλησης” θαπρεπει πα-
ντοτε να βρισκονται στην εξωτερικη οψη σε καθενα απο τα ASA γραφηματα και επομενως,
καθε απεικονιση του γραφηματος G⊕G′ εχει μοναδικη συνδυαστικη εμφυτευση.

Σημειωνεται οτι η RAC απεικονιση του γραφηματος G⊕G′ μπορει να διαφερει απο την
απεικονιση της Εικονας 13.17i. Στη γενικη περιπτωση, καθε διαδικασια “συγκολλησης” μπο-
ρει να εισαγει μια “στροφη” (turn) στην αντιστοιχη RAC απεικονιση, οπως φαινεται στην
Εικονα 13.17iv. Ωστοσο, η συνδυαστικη εμφυτευση παραμενει η ιδια.

13.3 Το Πρόβλημα της Γεωμετρικής RAC Απεικόνισης είναι NP-
δύσκολο

Σε αυτη την ενοτητα, θα αναγουμε το γνωστο προβλημα 3-SAT [GJ79] στο προβλημα
της γεωμετρικης RAC απεικονισης. Σε ενα στιγμιοτυπο του 3-SAT προβληματος, δινεται μια
λογικη προταση ϕ σε συζευκτικη κανονικη μορφη (conjunctive normal form; CNF) με μετα-
βλητες (variables) x1, x2, . . . , xn και ορους (clauses) C1, C2, . . . , Cm, καθεμια με τρια συμ-
βολα (literals). Θα παρουσιαστει ο τροπος με τον οποιο κατασκευαζεται ενα γραφημα Gϕ,
το οποιο επιδεχεται μια γεωμετρικη RAC απεικονιση Γ(Gϕ), αν και μονο αν η προταση ϕ ει-
ναι ικανοποιησιμη. Η Εικονα 13.20 παρουσιαζει ενα παραδειγμα ενος γραφηματος, το οποιο
κατασκευαζεται απο την αναγωγη μας με βαση μια συγκεκριμενη 3-SAT προταση που δινε-
ται ως εισοδος. Η αποδειξη μας ακολουθει τη γενικη προσεγγιση μιας αντιστοιχης προτασης
των Formann et al. [FHH+93] (η οποια χρησιμοποιηθηκε για την αποδειξη οτι το προβλημα
της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας ειναιNP-δυσκολο) χρησιμοποιωντας διαφο-
ρετικα gadgets για την κωδικοποιηση των μεταβλητων και των ορων της δοθεισας προτα-
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σης.

13.3.1 Περιγραφή της Κατασκευής

ΗΕικονα13.18παρουσιαζει τα gadgets της κατασκευηςμας. Καθεγκρι-σκιασμενο τετρα-
γωνο σε αυτες τις απεικονισεις αντιστοιχει σε ενα ASA γραφημα. Γειτονικα γκρι-σκιασμενα
τετραγωνα αντιστοιχουν σε “κολλημενα” ASA γραφηματα (βλεπε, για παραδειγμα, τα πανω
γκρι-σκιασμενα τετραγωνα της Εικονας 13.18a). Υπαρχουν, επισης, γκρι-σκιασμενα τετρα-
γωνα, ταοποιαδεν ειναι γειτονικα, αλλα ειναι ενωμεναμεακμες.ΗλεζαντατηςΕικονας13.18
περιγραφει τον τροπο με τον οποιο πραγματοποιουνται αυτες οι συνδεσεις.

Το gadget που κωδικοποιει τις μεταβλητες xi της προτασης ϕ δινεται στην Εικονα 13.18i.
Αποτελειται απο ενασυνδυασμοASAγραφηματων, καθως και “οριζοντιες” και “καθετες” ακ-
μες οι οποιες σχηματιζουν εναν πυργο τετοιο ωστε οι RAC απεικονισεις καθε πυργου να
οριζουν μοναδικη συνδυαστικη εμφυτευση. Στη μια πλευρα καθε πυργου τοποθετουνται
πολλαπλες κορυφες που αντιστοιχουν στο συμβολο xi, ενω στην απεναντι πλευρα, τοποθε-
τουνται οι κορυφες που αντιστοιχουν στην αρνηση του xi (βλ. τις κορυφες xi,1, . . . , xi,m και
xi,1, . . . , xi,m της Εικονας 13.18i). Αυτες οι κορυφες ονομαζονταιάκρα-μεταβλητών (variable
endpoints). Εαν στην τελικη απεικονιση οι κορυφες που αντιστοιχουν στην αρνηση εμφανι-
ζονται στην “αριστερη” η στη “δεξια” πλευρα καθε πυργου, τοτε θα ανατεθει η τιμη “αληθης”
η “ψευδης” στη μεταβλητη xi, αντιστοιχα. Ζευγη διαδοχικων ακρων xi,j και xi,j+1 διαχωρι-
ζονται απο ενα “διάδρομο” (corridor), ο οποιος σημειωνεται με “X” στην Εικονα 13.18i, που
επιτρεπει τη διελευση καθετων προς τον πυργο ακμων (βλ. το κατω διακεκομμενο βελος
της Εικονας 13.18i). Σημειωνεται οτι καμια ακμη δεν μπορει να περασει μεσω ενος “διαδρο-
μου” που σχηματιζεται σε ενα ακρο-μεταβλητων (σημειωνεται με “Χ” στην Εικονα 13.18i),
καθως υπαρχουν τεσσερις μη-παραλληλες ακμες που “παρεμποδιζουν” οποιαδηποτε αλλη
ακμητις διαπερασει (βλ. τοπανωδιακεκομμενοβελος τηςΕικονας13.18i). Οι διαδρομοι μπο-
ρει να εχουν μεταβλητο υψος. Στο gadget-μεταβλητων της xi, υπαρχουν, επισης, δυο κορυ-
φες (απεικονιζονται ως γκρι-σκιασμενοι κυκλοι στην Εικονα 13.18i), οι οποιες εχουν βαθμο
τεσσερα. Οι κορυφες αυτες χρησιμευουν ως “σύνδεσμοι” (connectors) μεταξυ διαδοχικων
gadget-μεταβλητων, δηλαδη οι κορυφες αυτες θα πρεπει να ενωθουν με τις αντιστοιχες κο-
ρυφες των gadget-μεταβλητων των xi−1 και xi+1. Σημειωνεται οτι οι συνδεσμοι των gadget-
μεταβλητων που συσχετιζονται με τις μεταβλητες x1 και xn ενωνονται με συνδεσμους των
gadget-μεταβλητων που αντιστοιχουν στις x2 και xn−1, αντιστοιχα και με συνδεσμους των
εικονικών gadget-μεταβλητών (dummy variable gadgets).

Η Εικονα 13.18ii περιγραφει ενα εικονικο gadget-μεταβλητων, το οποιο (ομοια με το
gadget-μεταβλητων) αποτελειται απο ενα συνδυασμο ASA γραφηματων, καθως και “ορι-
ζοντιες” και “καθετες” ακμες, οι οποιες σχηματιζουν ενα πυργο. Οι RAC απεικονισεις αυ-
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xi,1 xi,1

Corridor

xi,m xi,m

xi+1xi−1

xi+1xi−1

⇔

⇔

Legend

xk

xj

xl

(a) (b) (c)

Ci

xj,i

xl,i

xk,i

Εικόνα 13.18: Τα gadgets της κατασκευης: (i) Gadget των μεταβλητων, (ii) Εικονικα gadgets των
μεταβλητων, (iii) Gadget των ορων
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του του gadget οριζουν επισης μια μοναδικη συνδυαστικη εμφυτευση. Ένα εικονικο gadget-
μεταβλητων δεν υποστηριζει κορυφες που αντιστοιχουν σε συμβολα. Ωστοσο, περιεχει συν-
δεσμους (απεικονιζονται ως γκρι-σκιασμενοι κυκλοι στην Εικονα 13.18ii). Στην κατασκευη
μας, χρησιμοποιουμε ακριβως δυο εικονικα gadget-μεταβλητων. Οι συνδεσμοι καθενος απο
τα εικονικα gadget-μεταβλητων θα πρεπει να ενωθουν με τους αντιστοιχους συνδεσμους
στα gadget-μεταβλητων που συσχετιζονται με τις μεταβλητες x1 και xn, αντιστοιχα.

Τοgadgetπουκωδικοποιει τουςορους τηςπροτασηςϕπεριγραφεταιστηνΕικονα13.18iii
και μοιαζει με βαλβιδα. Έστω Ci = (xj ∨xk ∨xl) ενας ορος της προτασης ϕ. Όπως φαινεται
στην Εικονα 13.18iii, το gadget που αντιστοιχει στον ορο Ci περιεχει τρεις κορυφες⁴, εστω
xj , xk και xl, τετοιες ωστε: η κορυφη xj πρεπει να ενωθει με τη κορυφη xj,i, η κορυφη xk

με την κορυφη xk,i και η κορυφη xl με την κορυφη xl,i με μονοπάτια μήκους δύο. Αυτες οι
κορυφες, τις οποιες αναφερουμε ως άκρα-όρων (clause endpoints), κωδικοποιουν τα συμ-
βολα καθε ορου. Προφανως, εαν ενας ορος περιεχει την αρνηση ενος συμβολου θα πρεπει
να ενωθει με το ακρο του αντιστοιχου gadget-μεταβλητων που αντιστοιχει στην αρνηση. Τα
ακρα-ορων ειναι γειτονικα σε μια κορυφη “παγιδευμενη” απο δυοπαραλληλες ακμες (βλ. τις
εντονα ζωγραφισμενες ακμες της Εικονας 13.18iii). Επομενως, σε μια RAC απεικονιση του
γραφηματος Gϕ, μονο δυο απο αυτα μπορουν να τεμνουν καθετα αυτες τις ακμες, ενα απο
“πανω” (πάνωάκρο) και ενααπο “κατω” (κάτωάκρο). Το αλλο (δεξί άκρο) θαπρεπει ναπαρα-
μεινει στο εσωτερικο των δυο παραλληλων ακμων. Αυτο που θα παραμεινει “παγιδευμενο”
στην τελικη απεικονιση θα αντιστοιχει στο “αληθες” συμβολο καθε ορου.

Τα gadgets τα οποια αντιστοιχουν στις μεταβλητες και στους ορους της προτασης ϕ ενω-
νονται μεταξυ τους στοσκελετο του γραφηματοςGϕ πουπαρουσιαζεται στην Εικονα13.19i.
Ο σκελετος αποτελειται απο δυο κυρια τμηματα, ενα “οριζοντιο” και ενα “καθετο”. Στο κα-
θετο τμημα τοποθετουνται τα gadgets των ορων (βλ. Εικονα 13.19i). Το οριζοντιο μερος
χρησιμοποιειται για τη “συνδεση” των gadgets των μεταβλητων. Οι μακριες ακμες, οι οποιες
τεμνουν καθετα (βλ. τις τεμνομενες ακμες ακριβως πανω απο το οριζοντιο τμημα της Εικο-
νας 13.19i), επονται οτι το καθετο τμημα του σκελετου θα ειναι παντα καθετο στο οριζοντιο.
Το οριζοντιο τμημα του σκελετου παρουσιαζεται ξεχωριστα στην Εικονα 13.19ii. Σημειωνε-
ται οτι το οριζοντιο τμημα περιεχει ενα συνολο οριζοντιων ευθειων, οι οποιες σε συνδυασμο
με τις καθετες ακμες των gadgets των μεταβλητων και των ορων, δεν του επιτρεπουν να
κανει οποιαδηποτε καμπη.

Η Εικονα 13.20 παρουσιαζει τον τροπο με τον οποιο τα gadgets των μεταβλητων προ-
σκολλωνται στο σκελετο. Πιο συγκεκριμενα, αυτο επιτυγχανεται με μια ακμη, η οποια τε-
μνει καθετα το συνολο των οριζοντιων ακμων του οριζοντιου τμηματος. Επομενως, καθε

⁴Παραβιαζοντας ελαφρως την ορολογια, ο ιδιος ορος χρησιμοποιειται για να δηλωσουμε τις μεταβλητες της
προτασης ϕ και τις κορυφες του γραφηματος Gϕ.
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Εικόνα 13.19: Παρουσιαση του σκελετου της κατασκευης.
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gadget-μεταβλητων ειναι καθετα προσκολλημενο στο σκελετο, οπως στην Εικονα 13.20. Ση-
μειωνεται οτι, καθε gadget-μεταβλητων θα πρεπει να απεικονιζεται εξολοκληρου “πανω”
απο αυτες τις οριζοντιες ακμες, καθως σε διαφορετικη περιπτωση οι συνδεσεις μεταξυ των
ακρων-μεταβλητων και των ακρων-ορων δε θα ειναι υπο ορθες γωνιες. Οι συνδεσμοι των
εικονικων gadgets των μεταβλητων, τα gadgets των μεταβλητων και το καθετο τμημα της
κατασκευης διασφαλιζουν οτι τα gadgets των μεταβλητων θα ειναι παραλληλα μεταξυ τους
(σ.σ., δεν επιτρεπεται να κανουν καμπη) και επιπλεον παραλληλα στο καθετο τμημα της κα-
τασκευης.

13.3.2 Ιδιότητες της Κατασκευής

Στη συνεχεια, θα εξεταστουν μερικες ιδιοτητες της κατασκευης μας. Καθε μονοπατι μη-
κους δυο, το οποιο ξεκιναει απο ενα πανω η κατω ακρο-ορων, μπορει να συνδεθει με ενα
ακρο-μεταβλητων ειτε απο την αριστερη η απο τη δεξια πλευρα του αντιστοιχου gadget-
μεταβλητων. Η πρωτη ακμη του συγκεκριμενου μονοπατιου θα πρεπει να τεμνει τις καθε-
τες ακμες του καθετου τμηματος της κατασκευης και να διαπερασει καποιους διαδρομους⁵,
ενω η δευτερη ακμη θα χρησιμοποιηθει για να πραγματοποιηθει η “τελικη” συνδεση με το
ακρο του gadget-μεταβλητων.

Ωστοσο, δεν ισχυει το ιδιο για τα μονοπατια που ξεκινουν απο το δεξι ακρο-ορων. Αυτα
τα μονοπατια μπορουν να προσεγγισουν μονο ακρα-μεταβλητων που βρισκονται στη δε-
ξια πλευρα των αντιστοιχων gadgets-μεταβλητων. Πιο συγκεκριμενα, η πρωτη ακμη του μο-
νοπατιου μηκους δυο θα πρεπει να τμησει μια απο τις παραλληλες ακμες (βλ. τις εντονα
ζωγραφισμενες ακμες της Εικονας 13.18iii) που την “παγιδευουν”, ενω η αλλη θα χρησιμο-
ποιηθει για να προσεγγισει (περνωντας μεσω διαδρομων) το τελικο ακρο-μεταβλητων (βλ.
Εικονα 13.20).

Η κατασκευη μας εξασφαλιζει οτι κατω απο μετατοπισεις (translations), περιστροφες
(rotations) και επεκτασεις (stretchings), καθε RAC απεικονιση του γραφηματος Gϕ θα μοια-
ζει με αυτη της Εικονας 13.20.

13.3.3 Αναγωγή από το 3-SAT Πρόβλημα

Θεώρημα 13.3.1. ΕίναιNP-δύσκολο να καθοριστεί εάν ένα γράφημα επιδέχεται μία γεωμε-
τρική RAC απεικόνιση.

Απόδειξη. Ειναι προφανες οτι η κατασκευη μπορει να πραγματοποιηθει σε O(nm) χρονο.
Υποθετουμε τωρα οτι υπαρχει μια RAC απεικονιση Γ(Gϕ) του γραφηματος Gϕ. Εαν οι κορυ-

⁵Στην Εικονα 13.20, οι διαδρομοι ειναι οι γκρι-σκιασμενες περιοχες που βρισκονται σε καθε gadget μεταβλη-
των.
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Εικόνα 13.20: Η αναγωγη του 3-SAT στο προβλημα της γεωμετρικης RAC απεικονισης. Η προταση
εισοδου ειναι ϕ = (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x3). Η απεικονιση
αντιστοιχει στην αληθη αναθεση τιμων x1=x3=true, x2=false.
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φες που αντιστοιχουν στις αρνησεις του gadget-μεταβλητων της xi, i = 1, 2, . . . , n, βρισκο-
νται στην “αριστερη” πλευρα στην απεικονιση Γ(Gϕ), τοτε στη μεταβλητη xi ανατιθεται η
τιμη “αληθης”, διαφορετικα της ανατιθεται η τιμη “ψευδης”. Υποστηριζουμε οτι η συγκεκρι-
μενη αναθεση ικανοποιει την προταση ϕ. Για γινει αυτο κατανοητο, παρατηρουμε οτι υπαρ-
χουν τρια μονοπατια που ξεκινουν απο καθε gadget-ορων. Αυτο που ξεκιναει απο το δεξι
ακρο καθε τετοιου gadget δεν μπορει ποτε να προσεγγισει μια ψευδη τιμη. Επομενως, καθε
ορος της προτασης ϕ θα περιεχει τουλαχιστον ενα αληθες συμβολο, το οποιο συνεπαγεται
οτι η προταση ϕ ειναι ικανοποιησιμη.

Αντιστροφως, υποθετουμε οτι υπαρχει μια αληθης αναθεση τιμων, η οποια ικανοποιει
την προταση ϕ. Θα προχωρησουμε στην κατασκευη της RAC απεικονισης ως εξης: Στην πε-
ριπτωση που στην αληθη αναθεση τιμων η μεταβλητη xi, i = 1, 2, . . . , n εχει λαβει την τιμη
“αληθης”, τοποθετουμε τις κορυφες που αντιστοιχουν στην αρνηση στο gadget-μεταβλητων
της xi, στην αριστερη πλευρα της απεικονισης Γ(Gϕ), διαφορετικα στη δεξια της. Δεδομε-
νου οτι καθε ορος της προτασης ϕ περιεχει τουλαχιστον ενα αληθες συμβολο, επιλεγουμε
αυτο να ειναι το δεξι ακρο του αντιστοιχου gadget-ορων. Όπως αναφερθηκε παραπανω, ει-
ναι παντα εφικτο αυτο να ενωθει με το gadget-μεταβλητων του με μονοπατια μηκους δυο,
ολοκληρωνοντας την αποδειξη του θεωρηματος.
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14 Γεωμετρικές RAC Ταυτόχρονες Απεικονί-
σεις Γραφημάτων

Στο κεφαλαιο αυτο, μελεταται το προβλημα της γεωμετρικης RAC ταυτοχρονης απεικο-
νισης γραφηματων (η εν συντομια GRacSim προβλημα απεικονισης γραφηματων). Υπεν-
θυμιζεται οτι συμφωνα με το GRacSim προβλημα, δοθεντων δυο επιπεδων γραφηματων
του ιδιου συνολου κορυφων, ο στοχος ειναι η ευρεση μιας γεωμετρικης απεικονισης στην
οποια καθε γραφημα απεικονιζεται επιπεδο, δεν υπαρχουν επικαλυψεις ακμων και οι τομες
μεταξυ ακμων των δυο γραφηματων σχηματιζουν ορθες γωνιες (βλ. Ενοτητα 12.4). Αρχικα
αποδεικνυεται οτι δυο επιπεδα γραφηματα, τα οποια επιδεχονται γεωμετρικη ταυτοχρονη
απεικονιση, δεν επιδεχονται απαραιτητα και γεωμετρικη RAC ταυτοχρονη απεικονιση. Ακο-
λουθως, αποδεικνυεται οτι ενας κυκλος και ενα ταιριασμα επιδεχονται γεωμετρικηRAC ταυ-
τοχρονη απεικονιση. Μελεταται, επισης, ενα αρκετα συναφες προβλημα με αυτο της γεωμε-
τρικης RAC ταυτοχρονης απεικονισης γραφηματων, το οποιο αναφερεται ως το προβλημα
της γεωμετρικης γραφο-δυϊκης RAC ταυτοχρονης απεικονισης γραφηματων (η εν συντομια
GDual-GRacSim προβλημα απεικονισης γραφηματων). Αποδεικνυεται οτι ειναι παντοτε εφι-
κτη η κατασκευη μιας τετοιας απεικονισης, εαν το γραφημα εισοδου ειναι ενα εξωεπιπεδο
εμφυτευμενο γραφημα.

14.1 Γράφημα-Τροχός και Ταίριασμα: Ένα Αρνητικό Αποτέλε-
σμα

Στην ενοτητα αυτη, αποδεικνυεται η υπαρξη ενος ζευγους επιπεδων γραφηματων τα
οποια επιδεχονται γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση, η ενωση τους ικανοποιει τον περιο-
ρισμο του RAC-μεγεθους, αλλα δεν επιδεχονται μια GRacSim απεικονιση (δηλαδη η κλαση
των γραφηματων τα οποια επιδεχονται GRacSim απεικονισεις ειναι υποσυνολο της κλασης
των γραφηματων για τα οποια μια γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση ειναι εφικτη). Αυτο
επιτυγχανεται, δειχνοντας οτι υπαρχει ενα γραφημα-τροχος και ενα ταιριασμα, τα οποια
δεν επιδεχονται μια GRacSim απεικονιση¹. Οι Cabello et al. [CvKL+11] εχουν δειξει οτι μια

¹Ένα γραφημα-τροχος και ενα ταιριασμα σε ενα συνολο κορυφων μεγεθους n συνεισφερουν 5n/2−2 ακμες,
συνεπως ο περιορισμος του RAC-μεγεθους ικανοποιειται.
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274 Κεφάλαιο 14

γεωμετρικη ταυτοχρονη απεικονιση ενος γραφηματος-τροχου και ενος ταιριασματος ειναι
παντοτε εφικτη.
Θεώρημα 14.1.1. Υπάρχει ένα γράφημα-τροχός και ένα ταίριασμα τα οποία δεν επιδέχονται
μία GRacSim απεικόνιση.

Απόδειξη.ΈστωW το γραφημα-τροχος,M το ταιριασμακαιV = {v0, v1, . . . , vn+1} το κοινο
συνολο κορυφων τωνW καιM, οπου n ≥ 6. Υποθετουμε επισης οτι n = 6k, για καποιο k ∈
Z. Εαν η κορυφη v0 ειναι το κεντρο του γραφηματος-τροχουW και οι κορυφες v1 → . . .→
vn+1 → v1 ειναι η περιφερεια του, τοτε E(W) = {(vi, vi+1); i = 1, . . . , n} ∪ {(vn+1, v1)} ∪
{(v0, vi); i = 1, . . . , n + 1}. Το ταιριασμαM συνεισφερει n/2 + 1 ακμες. Μια ακμη τουM
συνδεει την κορυφη v0 με την κορυφη vn+1. Για τον καθορισμο των υπολοιπων ακμων του
M, οι 6k κορυφες της περιφερειας τουW (εξαιρουμενης της κορυφης v6k+1) χωριζονται σε
k ομαδες, οπου η ομαδα i, 1 ≤ i ≤ k, αποτελειται απο τις κορυφες v6i, . . . , v6i+5. Ακολουθως,
σε καθε ομαδα i, η κορυφη v6i+j ταιριαζει με την κορυφη v6i+j+3, για καθε j = 0, 1, 2. Πιο
τυπικα, τοσυνολοακμωντου ταιριασματος οριζεταιως εξης:E(M) = {(v6i−j−3, v6i−j); i =
1, . . . , n/6, j = 0, 1, 2} ∪ {(v0, vn+1)}.

v1 vn+1

v2 v3 v4 v5 v6

v0

(i) Η εξωτερικη οψη του γραφηματος-τροχου W
φρασσεται απο εναν 3-κυκλο.

v0v1 v5

v4v2

v3

v6vn+1

(ii) Η εξωτερικη οψη του γραφηματος-τροχου W
φρασσεται απο την περιφερεια του.

Εικόνα 14.1: Και στις δυο εικονες, το κεντρο του W απεικονιζεται ως ενα γκρι-σκιασμενο τετρα-
γωνο, οι ακτινες του W ειναι διακεκομμενες, η περιφερεια του W ειναι εντονη, ενω
το ταιριασμαM απεικονιζεται με γκρι χρωμα. Το παραδειγμα αντιστοιχει στην περι-
πτωση οπου k = 1, δηλαδη η περιφερεια του γραφηματος-τροχου αποτελειται απο
εφτα κορυφες.

Σε καθε επιπεδη απεικονιση του γραφηματος-τροχου W , η εξωτερικη του οψη φρασ-
σεται ειτε απο εναν 3-κυκλο που σχηματιζεται απο την κορυφη v0 και δυο διαδοχικες κο-
ρυφες της περιφερειας του (βλ. Εικονα 14.1i, στην οποια, χωρις βλαβη της γενικοτητας,
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Ενότητα 14.2 275

η ακμη (v1, vn+1) ειναι στην εξωτερικη οψη) ειτε απο την ιδια την περιφερεια του (βλ. Ει-
κονα 14.1ii). Και στις δυο περιπτωσεις, καθε ακμη του ταιριασματοςM (εξαιρουμενης της
ακμης (v0, vn+1)) συνδεει δυο κορυφες οι οποιες ανηκουν σε δυο τριγωνα τουW προσκει-
μεναστηνκορυφη v0, αλλαοχι διαδοχικα γυρωαποτηνκορυφη v0, στην επιπεδηαπεικονιση
του γραφηματος-τροχουW . Συνεπως, απο τη RAC-Ιδιοτητα 2 συνεπαγεται οτι οι ακμες του
ταιριασματοςM δεν μπορουν να τεμνουν τις ακτινες του γραφηματος-τροχουW . Επομε-
νως, οι ακμες του ταιριασματοςM και οι ακμες του γραφηματος-τροχουW δεν μπορουν να
τεμνονται μεταξυ τους, εξαιρουμενης και παλι της ακμης (v0, vn+1), η οποια ανηκει και στο
ταιριασμαM και στο γραφημα-τροχοW . Ωστοσο, υπο αυτη την προϋποθεση το ταιριασμα
M δεν μπορει να απεικονιστει επιπεδο.

14.2 Κύκλος και Ταίριασμα: Ένα Θετικό Αποτέλεσμα

Στην ενοτητα αυτη, αρχικα αποδεικνυεται οτι ενα μονοπατι και ενα ταιριασμα επιδε-
χονται παντοτε μια GRacSim απεικονιση και ακολουθως, δειχνεται οτι το ιδιο ισχυει και
στην περιπτωση ενος κυκλου και ενος ταιριασματος. Σημειωνεται οτι, η ενωση ενος μονο-
πατιου και ενος ταιριασματος δεν ειναι απαραιτητα ενα επιπεδο γραφημα. Οι Cabello et al.
[CvKL+11]παρουσιαζουν εναπαραδειγμα ενοςμονοπατιουκαι ενος ταιριασματος, ταοποια
σχηματιζουν μια υποδιαιρεση (subdivision) του K3,3. ΈστωP το μονοπατι καιM το ταιρια-
σμα. Έστω επισης v1 → v2 → . . . → vn οι ακμες του P (βλ. Εικονα 14.2). Προκειμενου
να διατηρηθει η περιγραφη του αλγοριθμου απλη, αρχικα υποθετουμε οτι το μονοπατι P
και το ταιριασμαM δεν εχουν κοινες ακμες, δηλαδη E(P) ∩ E(M) = ∅. Αφου το μονο-
πατι P και το ταιριασμαM οριζονται στο ιδιο συνολο κορυφων, ο ακεραιος αριθμος n θα
πρεπει να ειναι αρτιος και επιπλεον |E(M)| = n/2 (δηλαδη το ταιριασμαM ειναι τέλειο
(perfect)). Αργοτερα σε αυτη την ενοτητα, θα περιγραφουν αναλυτικα οι περιπτωσεις οπου
E(P) ∩ E(M) ̸= ∅ η οπου τοM δεν ειναι τελειο ταιριασμα.

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14

Εικόνα 14.2: Ένα παραδειγμα ενος μονοπατιου P και ενος ταιριασματοςM. Το μονοπατι απεικονι-
ζεται στο κατω μερος της εικονας. Οι ακμες του ταιριασματοςM απεικονιζονται εντο-
νες, με δυο σημεια καμπης η καθεμια. Οι ακμες του μονοπατιου P οριζουν δυο ταιρια-
σματα, δηλαδηPodd καιP−Podd. Οι ακμες του ταιριασματοςPodd απεικονιζονται στα-
θερες (solid), ενω οι ακμες του P − Podd διαστικτες (dotted).
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276 Κεφάλαιο 14

Η κεντρικη ιδεα του αλγοριθμου ειναι ο εντοπισμος στο γραφημα, το οποιο επαγεται
απο την ενωση των P καιM, ενος συνολου κυκλων C1, C2, . . . , Ck , k ≤ n/4, τετοιων ωστε:
(i) |E(C1)| + |E(C2)| + . . . + |E(Ck)| = n, (ii)M ⊆ C1 ∪ C2 ∪ . . . ∪ Ck και (iii) οι ακμες του
κυκλου Ci, i = 1, 2, . . . , k εναλλασσονται μεταξυ ακμων του P και τουM. Σημειωνεται οτι
απο τις ιδιοτητες (i) και (ii) συνεπαγεται οτι οι κυκλοι θα πρεπει να περιεχουν μισες απο τις
ακμες του μονοπατιου P (και πιο συγκεκριμενα, ⌈|E(P )|/2⌉ ακμες) και ολες τις ακμες του
ταιριασματοςM. Στην τελικη απεικονιση, οι ακμες αυτες δε θα διασταυρωνονται μεταξυ
τους. Οι υπολοιπες ακμες τουP θα διασταυρωνονται με τις ακμες του ταιριασματοςM υπο
ορθες γωνιες.

Έστω Podd το υπογραφημα του P , το οποιο περιεχει καθε δευτερη ακμη του P , ξεκινω-
ντας απο την πρωτη του ακμη, δηλαδη E(Podd) = {(vi, vi+1); 1 ≤ i < n, i περιττος}. Στην
Εικονα 14.2, οι ακμες του Podd απεικονιζονται σταθερες (solid). Προφανως, το γραφημα
Podd ειναι ενα ταιριασμα. Αφου ο ακεραιος αριθμος n ειναι αρτιος, το γραφημαPodd περιεχει
ακριβως n/2 ακμες. Ως εκ τουτου, |E(Podd)| = |E(M)|. Επιπλεον, το Podd καλυπτει ολες τις
κορυφες τουP καιE(Podd)∩E(M) = ∅. Απο την τελευταια σχεση, τετριμμενα συνεπαγεται
η αρχικη μας υποθεση οτι E(P)∩E(M) = ∅. Επομενως, το συμπερασμα στο οποιο καταλη-
γουμε ειναι οτι το γραφημα Podd ∪M ειναι ενα 2-κανονικο γραφημα. Κατα συνεπεια, καθε
συνδεδεμενο συστατικο του Podd ∪M αντιστοιχει σε εναν κυκλο αρτιου μηκους, ο οποιος
εναλλασσεται μεταξυ ακμων του γραφηματος Podd και του μονοπατιουM. Αυτο ακριβως
ειναι το συνολο των κυκλων που περιγραφηκε παραπανω (βλ. Εικονα 14.3).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

6

5

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v8

v9

v10

v11

v12

v13

v14

12 13 14

C2

C1
v7

Εικόνα 14.3: Το γραφημα Podd ∪M (της Εικονας 14.2) αποτελειται απο τους κυκλους C1 και C2. Οι
ακμες του ταιριασματος Podd απεικονιζονται σταθερες (solid), ενω οι ακμες του ται-
ριασματοςM απεικονιζονται εντονες (bold).

Αρχικα, καθοριζονται οι x-συντεταγμενες καθε κορυφης² του μονοπατιου P ως εξης:
²Σημειωνεται οτι, ο αλγοριθμος μπορει ευκολα να τροποποιηθει ετσι ωστε ο υπολογισμος τοσο της x και της
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x(vi) = i, 1 ≤ i ≤ n. Συνεπως, το μονοπατι P ειναι x-μονοτονο και συνεπως, επιπεδο.
Αργοτερα, θα αλλαχθουν κατα κατι οι x-συντεταγμενες ορισμενων κορυφων του P , χωρις
ωστοσο να επηρεαστει η μονοτονια του P . Οι y-συντεταγμενες καθε κορυφης του P καθο-
ριζονται απο τους κυκλους του γραφηματος Podd ∪M.

Οι κυκλοι του γραφηματος Podd ∪M απεικονιζεται σειριακα οπως περιγραφεται παρα-
κατω. Πιο συγκεκριμενα, υποθετοντας οτι εχουν απεικονιστει μηδεν η περισσοτεροι κυκλοι,
συμβολιζουμε με C τον κυκλο του Podd ∪M που περιεχει την αριστεροτερη κορυφη, εστω
vi, του P που δεν εχει ακομη απεικονιστει (αρχικα, η κορυφη vi ταυτιζεται με την κορυφη
v1). Η κορυφη vi θα πρεπει να ειναι περιττου-δεικτη και κατα συνεπεια, η ακμη (vi, vi+1)
θα πρεπει να ανηκει στον κυκλο C. Ο κυκλος C προσανατολιζεται ετσι ωστε η κορυφη vi

να ειναι η πρωτη στον κυκλο C, ενω η κορυφη vi+1 η τελευταια του (βλ. Εικονα 14.3). Με
βαση αυτον τον προσανατολισμο, θα απεικονιστουν οι ακμες του C, ξεκινωντας απο την
κορυφη vi και τερματιζοντας στην κορυφη vi+1. Η πρωτη ακμη, η οποια θα πρεπει να απει-
κονιστει, προσκεινται στην κορυφη vi και ανηκει στο ταιριασμαM. Επιλεγουμε λοιπον να
την απεικονισουμε ως ενα οριζοντιο ευθυγραμμο τμημα στο κατωτατο διαθεσιμο επιπεδο
(layer) της απεικονισης που εχει κατασκευαστει εως τωρα (αρχικα, στο επιπεδο L1 : y = 1).
Αφου ο κυκλος C εναλλασσεται μεταξυ ακμων του Podd και τουM, η επομενη ακμη που θα
πρεπει να απεικονιστει ανηκει στο Podd ακολουθουμενη απο μια ακμη τουM. Αν και οι δυο
μπορουν να απεικονιστουν στο τρεχον επιπεδο χωρις να εισαγουν επικαλυψεις ακμων, τοτε
απεικονιζονται με τον τροπο αυτο. Σε διαφορετικη περιπτωση, ενα νεο επιπεδο εισαγεται
και η ακμη τουPodd απεικονιζεται πλαγιως απο το τρεχον στο επομενο επιπεδο, ενω η ακμη
τουM απεικονιζεται ως οριζοντιο ευθυγραμμο τμημα στο νεοεισαχθεν επιπεδο. Συνεχιζο-
ντας κατα τον ιδιο τροπο, καποια στιγμη θα κληθουμε να απεικονισουμε την ακμη (vi, vi+1)
του κυκλου C. Η ακμη αυτη ενωνει δυο διαδοχικες ακμες του μονοπατιου P , οι οποιες ειναι
οι αριστεροτερες στην απεικονιση του κυκλου C. Κατα συνεπεια, η ακμη (vi, vi+1) μπορει
να προστεθει στην απεικονιση του κυκλου C χωρις να εισαγει διασταυρωσεις. Συνεπως, ο
κυκλος C απεικονιζεται επιπεδος.

Μεχρι στιγμης, εχουμε απεικονισει ολες τις ακμες του ταιριασματοςM και τις μισες ακ-
μες του μονοπατιου P (δηλαδη τις ακμες του Podd) και το αποτελεσμα ειναι μια επιπεδη
απεικονιση, στην οποια ολες οι ακμες του ταιριασματοςM αντιστοιχουν σε οριζοντια μη-
επικαλυπτομενα ευθυγραμμα τμηματα. Στη χειροτερη περιπτωση, η απεικονιση αυτη κατα-
λαμβανει n/2 επιπεδα.

Ο αλγοριθμος ακολουθως, ενσωματωνει τις υπολοιπες ακμες του μονοπατιουP (δηλαδη
αυτεςπουανηκουνστοP−Podd) στηναπεικονιση (βλ. τις διαστικτεςακμες τηςΕικονας14.4i).
y συντεταγμενης καθε κορυφης να γινεται την ιδια χρονικη στιγμη (χωρις να επηρεαστουν τοσο η ορθοτητα
οσο και η πολυπλοκοτητα του αλγοριθμου). Έχουμε επιλεξει ο υπολογισμος τους να γινεται ξεχωριστα, ωστε να
διατηρηθει η παρουσιαση του αλγοριθμου απλη.
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(i)Μια απεικονιση η οποια προκυπτει εισαγοντας τις ακμες του ταιρια-
σματος P − Podd στην απεικονιση της Εικονας 14.3.
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(ii)Μια απεικονιση η οποια προκυπτει μετακινωντας κατα μια μοναδα
μηκους δεξια καθε κορυφη αρτιου-δεικτη του μονοπατιου P της
απεικονισης της Εικονας 14.4i.
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(iii)Μια ακομη μικροτερη GRacSim
απεικονιση.

Εικόνα 14.4: Στις παραπανω απεικονισεις, οι ακμες του ταιριασματος Podd απεικονιζονται σταθε-
ρες (solid), ενω οι ακμες του ταιριασματος P −Podd διαστικτες (dotted). Οι ακμες του
ταιριασματοςM απεικονιζονται εντονες (bold).
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Το γεγονος οτι x(vi) = i, i = 1, 2, . . . , n, εξασφαλιζει οτι οι ακμες του μονοπατιου P δεν τε-
μνονται μεταξυ τους και κατα συνεπεια, οτι το μονοπατι P απεικονιζεται επιπεδο. Ωστοσο,
μια ακμη του P − Podd πιθανοτατα διασταυρωνεται με πολλες ακμες του ταιριασματοςM
και οι διασταυρωσεις αυτες δε σχηματιζουν ορθες γωνιες (βλ. Εικονα 14.4i). Για την “επι-
διορθωση” αυτων των διασταυρωσεων, μετακινουμε καθε αρτιου-δεικτη κορυφη του μο-
νοπατιου P κατα μια μοναδα μηκους δεξια (διατηρωντας την y-συντεταγμενη τους αμετα-
βλητη), εξαιρουμενης της τελευταιας κορυφης του μονοπατιου P . Με τον τροπο αυτο, τα
ακρα των ακμων του P − Podd εχουν ακριβως την ιδια x-συντεταγμενη και τεμνουν υπο
ορθες γωνιες τις αντιστοιχες ακμες του ταιριασματοςM, οι οποιες απεικονιζονται ως οριζο-
ντια ευθυγραμμα τμηματα. Σημειωνεται οτι το μονοπατι παραμενει x-μονοτονο (οχι ομως
γνησιως μονοτονο) και συνεπως, επιπεδο. Επιπροσθετα, δεν ειναι δυνατη η εισαγωγη επι-
καλυψεων μεταξυ κορυφων, καθως στην παραχθεισα απεικονιση καθε ακμη του ταιρια-
σματοςM εχει μηκος τουλαχιστον δυο (υπενθυμιζεται οτι E(P) ∩ E(M) = ∅). Επισης,
στην παραχθεισα απεικονιση οι κορυφες του γραφηματος δεν καταλαμβανουν αρτιες x-
συντεταγμενες. Συνεπως, το μηκος της μπορει να μειωθει αποnσεn/2+1 (βλ. Εικονα14.4ii).
Το μηκος της απεικονισης μπορει να μειωθει περαιτερω, συγχωνευοντας διαδοχικες στηλες
της απεικονισης, οι οποιες δεν αλληλεπιδρουν στην y-κατευθυνση σε μια κοινη στηλη (βλ.
Εικονα 14.4iii). Ωστοσο, η παραχθεισα απεικονιση δεν απαιτει απαραιτητα ασυμπτωτικα
μικροτερη περιοχη σχεδιασης. Έτσι, ολοκληρωνεται η περιγραφη του αλγοριθμου για την
περιπτωση οπου E(P) ∩ E(M) = ∅.

Θεώρημα 14.2.1. Ένα μονοπάτι P και ένα τέλειο ταίριασμαM στο ίδιο σύνολο κορυφών
και τέτοιο ώστε E(P) ∩ E(M) = ∅ επιδέχονται πάντοτε μία GRacSim απεικόνιση σε ένα
(n/2 + 1)× n/2 ακέραιο πλέγμα, όπου n είναι το μέγεθος του συνόλου κορυφών. Επιπλέον, η
απεικόνιση μπορεί να υπολογιστεί σε γραμμικό χρόνο.

Απόδειξη.Η ευρεση των κυκλων τουPodd∪M μπορει να γινει σε O(n) χρονο, οπου n ειναι ο
αριθμος των κορυφων του μονοπατιου P , αρχικα εντοπιζοντας την αριστεροτερη κορυφη
του καθε κυκλου και εν συνεχεια, διασχιζοντας τον. Έχοντας υπολογισει τους κυκλους του
γραφηματος Podd ∪M, οι συντεταγμενες των κορυφων μπορουν να υπολογιστουν σε O(n)
συνολικο χρονο διασχιζοντας καθε κυκλο.

Για την περιπτωση στην οποια το μονοπατι P και το ταιριασμαM μοιραζονται ακμες
(δηλαδηE(P)∩E(M) ̸= ∅), ο σκοποςμας ειναι η κατασκευημιαςαπεικονισηςσε εναn×n/2
ακεραιο πλεγμα επεκτεινοντας τον αλγοριθμο του Θεωρηματος 14.2.1. Για την επιτευξη του
σκοπου αυτου, θα χρησιμοποιησουμε το γεγονος οτι οι παραχθεισες απεικονισεις για την
περιπτωση οπου E(P)∩E(M) = ∅ ειναι επεκτάσιμες (stretchable) υπο την εξης εννοια: Αν
θεωρησουμε μια καθετη ευθεια, η οποια δεν ταυτιζεται με μια απο τις ευθειες πλεγματος και
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u vw1 w2 w2k−1 w2k

(i) Ένα στιγμιοτυπο εισοδου (P, M) στο οποιο E(P)∩E(M) ̸= ∅

u v
(ii)Μετασχηματιζοντας το στιγμιοτυπου (P, M) στο (P ′, M′)

Εικόνα 14.5: Στις παραπανω απεικονισεις, οι ακμες του μονοπατιου P απεικονιζονται σταθερες
(solid), ενω οι ακμες του ταιριασματοςM εντονες (bold). Οι κορυφες του συνολου
Vdis(P) (Vcom(P), αντιστοιχα) απεικονιζονται ως τετραγωνα (κυκλοι, αντιστοιχα)

τεμνει μερος της απεικονισης (βλ. τη διακεκομμενη ευθεια της Εικονας 14.4ii), τοτε ειναι δυ-
νατον ναμετατοπισουμεπρος τααριστερα (δεξια, αντιστοιχα) τομερος τηςαπεικονισηςπου
βρισκεται στα αριστερα (δεξια, αντιστοιχα) της ευθειας αυτης χωρις να μεταβληθουν ουτε
η επιπεδοτητα της απεικονισης ουτε οι γωνιες που σχηματιζονται στις διασταυρωσεις των
ακμων (καθως οι διασταυρωσεις λαμβανουν χωρα σε ακεραιες συντεταγμενες). Παρομοιως,
μπορει κανεις να επεκτεινει καθετα την απεικονιση με τη χρησιμοποιηση μιας οριζοντιας ευ-
θειας που δεν ταυτιζεται με καποια απο τις ευθειες πλεγματος.

Αρχικα, θα υποθεσουμε οτι η πρωτη και η τελευταια ακμη του μονοπατιου P δεν περιε-
χονται στο ταιριασμαM³, δηλαδη οι ακμες που ανηκουν τοσο στο μονοπατι P οσο και στο
ταιριασμαM, ειναι εσωτερικες ακμες τουP . ΈστωVcom(P) (Vdis(P), αντιστοιχα) το συνολο
των ακμων του P που προσκεινται (δεν προσκεινται, αντιστοιχα) σε μια ακμη που ανηκει
τοσο στο μονοπατι P , οσο και στο ταιριασμαM (βλ. Εικονα 14.5). Πιο τυπικα, τα συνολα
Vcom(P) και Vdis(P) οριζονται ως εξης: Vcom(P) = {u ∈ V (P) : ∃u ∈ V (P) s.t. (u, v) ∈
E(P)∩E(M)}καιVdis(P) = V (P)−Vcom(P). Το γεγονος οτι ουτε ηπρωτηουτε η τελευταια
ακμη του μονοπατιου P εμφανιζονται στο ταιριασμαM εξασφαλιζει οτι Vcom(P) ⊂ V (P).
Ομοιως, οριζουμε τα συνολα Vcom(M) και Vdis(M). Προφανως, Vcom(P) = Vcom(M). Εφο-
σον, τοσο το μονοπατι P οσο και το ταιριασμαM, οριζονται στο ιδιο συνολο κορυφων,
ισχυει επισης οτι Vdis(P) = Vdis(M).

Εαν υπαρχουν ακμες που ανηκουν τοσο στο μονοπατι P οσο και στο ταιριασμαM, τις
διαγραφουμε προσωρινα και απο το P και απο τοMως εξης: Εαν u→ w1 → . . .→ w2k →
v ειναι ενα υπο-μονοπατι κορυφων του P τετοιο ωστε u, v ∈ Vdis(P) και wi ∈ Vcom(P),

³Αργοτερα, θα περιγραφει πως αντιμετωπιζονται οι τετριμμενες περιπτωσεις που ειτε η πρωτη ειτε η τελευ-
ταια ακμη του μονοπατιου P εμφανιζονται στο ταιριασμα M.
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i = 1, 2, . . . , 2k (βλ. Εικονα 14.5i), τοτε το αντικαθιστουμε με μια ακμη (u, v) του P (βλ.
Εικονα 14.5ii). Με τον τροπο αυτο, δημιουργουμε ενα νεο μονοπατι P ′ με n′ κορυφες και
ενα νεο ταιριασμαM′ με τις παρακατω ιδιοτητες:

i) V (P ′) = Vdis(P)

ii) V (M′) = Vdis(M)

iii) E(P ′) ∩ E(M′) = ∅

iv) Ο αριθμος n′ ειναι αρτιος

v) |E(M′)| = n′/2

Απο τα παραπανω επεται οτι τα P ′ καιM′ μπορουν λογω του Θεωρηματος 14.2.1 να
απεικονιστουνταυτοχρονα. Τομηκος (υψος, αντιστοιχα) τηςπαραγομενηςαπεικονισης ισου-
ται με |Vdis(P)|/2+1 (|Vdis(M)|/2, αντιστοιχα). Για να επαναφερουμε τις κορυφες που προ-
σωρινα διεγραφησαν, θα χρησιμοποιησουμε το γεγονος οτι η παραχθεισα απεικονιση ειναι
επεκτασιμη.

Έστω u→ w1 → . . .→ w2k → v ενα υπο-μονοπατι κορυφων βαθμου 2 του P , το οποιο
ειχε αντικατασταθει απο μια ακμη (u, v) ∈ E(P ′), οταν το στιγμιοτυπο (P,M) μετασχημα-
τιστηκε στο (P ′,M′). Διακρινουμε τις εξης περιπτωσεις:

- Η ακμή (u, v) αντιστοιχεί σε οριζόντιο ευθύγραμμο τμήμα στην απεικόνιση του στιγ-
μιότυπου (P ′,M′): Η περιπτωση αυτη περιγραφεται στην Εικονα 14.6i. Χωρις βλαβη
της γενικοτητας, υποθετουμε οτι x(u) < x(v). Στην περιπτωση αυτη, επεκτεινουμε
οριζοντια την απεικονιση των P ′ καιM′ εισαγοντας 2k μοναδες μηκους ακριβως δι-
πλα στην κορυφη u. Έτσι, οι κορυφες w1, w2, . . . , w2k απεικονιζονται σε διαδοχικες
x-συντεταγμενες κατα μηκος της ευθειας y = y(u) ξεκινωντας απο το σημειο x =
x(u) + 1 (δηλαδη x(wi) = x(u) + i + 1, i = 1, 2, . . . , 2k).

- Ηακμή (u, v)αντιστοιχεί σε κεκλιμένο (δηλαδή ούτε οριζόντιο ούτε κάθετο) ευθύγραμμο
τμήμα στην απεικόνιση του στιγμιότυπου (P ′,M′): Η περιπτωση αυτη περιγραφεται
στην Εικονα 14.6ii. Χωρις βλαβη της γενικοτητας, υποθετουμε οτι x(u) < x(v) και
y(u) < y(v). Στην περιπτωση αυτη, επεκτεινουμε καθετα την απεικονιση των P ′ και
M′ εισαγοντας μια μοναδα μηκους ακριβως πανω απο την κορυφη u και ακολουθως,
οριζοντια εισαγοντας 2k μοναδες μηκους ακριβως διπλα στην κορυφηu. Έτσι, οι κορυ-
φεςw1, w2, . . . , w2k απεικονιζονται σε διαδοχικεςx-συντεταγμενες καταμηκος της ευ-
θειας y = y(u)+1 ξεκινωντας απο το σημειοx = x(u)+1 (δηλαδηx(wi) = x(u)+i+1,
i = 1, 2, . . . , 2k).
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(i) Η ακμη (u, v) αντιστοιχει σε οριζοντιο ευθυγραμμο τμημα στην απεικονιση του στιγμιοτυ-
που (P ′, M′)
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(ii) Η ακμη (u, v) αντιστοιχει σε κεκλιμενο ευθυγραμμο τμημα στην απεικονιση του στιγμιοτυ-
που (P ′, M′)
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w1 w2k−1 w2k

u

v
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1

(iii) Ηακμη (u, v)αντιστοιχει σε καθετο ευθυγραμμο τμημαστηναπεικονιση τουστιγμιοτυπου
(P ′, M′)

Εικόνα 14.6: Διαφορετικες περιπτωσεις που ενδεχομενως εμφανιζονται κατα την επανεισαγωγη
ενος υπο-μονοπατιου u → w1 → . . . → w2k → v κορυφων βαθμου 2 του μονοπα-
τιου P . Σε ολες τις παραπανω απεικονισεις, οι ακμες του μονοπατιου απεικονιζονται
σταθερες (solid), ενω οι αντιστοιχες του ταιριασματος εντονες (bold).
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- Η ακμή (u, v) αντιστοιχεί σε κάθετο ευθύγραμμο τμήμα στην απεικόνιση του στιγμιό-
τυπου (P ′,M′): Η περιπτωση αυτη περιγραφεται στην Εικονα 14.6i και αντιμετωπι-
ζεται παρομοια με την προηγουμενη περιπτωση. Εκ νεου, υποθετουμε, χωρις βλαβη
της γενικοτητας, οτι στην απεικονιση των P ′ καιM′ ισχυει οτι y(u) < y(v). Στην πε-
ριπτωση αυτη, αρχικα επεκτεινουμε καθετα την απεικονιση εισαγοντας μια μοναδα
μηκους ακριβωςπανωαπο την κορυφηu. Ακολουθως, εφαρμοζουμε ενα μετασχηματι-
σμοπαρομοιο με αυτο της οριζοντιας επεκτασης, για νααπελευθερωσουμε 2k μοναδες
μηκους μεταξυ των κορυφων u και v (βλ. Εικονα 14.6iii). Τυπικα, για να επιτυχουμε το
μετασχηματισμο που περιγραφεται στην Εικονα 14.6iii, χρησιμοποιουμε ενα καθετο
ευθυγραμμο τμημα το οποιο συντρεχει με την ακμη (u, v) και μετατοπιζουμε το πανω
ακρο της ακμης (u, v), διατηρωντας τη θεση του κατω ακρου της αμεταβλητη. Έτσι, οι
κορυφες w1, w2, . . . , w2k απεικονιζονται σε διαδοχικες x-συντεταγμενες κατα μηκος
της ευθειας y = y(u)+1 ξεκινωντας απο το σημειο x = x(u) (δηλαδη x(wi) = x(u)+i,
i = 1, 2, . . . , 2k).

Απο τα παραπανω επεται οτι, οταν επανεισαγονται οι 2k κορυφες ενος υπο-μονοπατιου
κορυφων βαθμου 2 του P , το μηκος της απεικονισης αυξανεται κατα 2k μοναδες μηκους.
Συνεπως, το συνολικο μηκος της απεικονισης ειναι το πολυ n. Απο την αλλη μερια, ολες οι
ακμες του ταιριασματος απεικονιζονται ως οριζοντια ευθυγραμμα τμηματα. Στη χειροτερη
περιπτωση, δεν υπαρχουν δυο ακμες του ταιριασματος στην ιδια ευθεια πλεγματος. Άρα,
συνολικα το υψος της απεικονισης ειναι το πολυ n/2.

Υπενθυμιζεται οτι για να αντιμετωπισουμε την περιπτωσηπου το μονοπατιP και το ται-
ριασμαM μοιραζονται ακμες, αρχικα υποθεσαμε οτι ουτε η πρωτη ουτε η τελευταια ακμη
του μονοπατιουP περιεχονται στο ταιριασμαM. Ο λογος για τον οποιο εγινε αρχικως αυτη
ηπαραδοχη ειναι οτι οι μετασχηματισμοι που εχουμεπεριγραψει εως τωρα (βλ. Εικονα14.6)
απαιτουν υπο-μονοπατια τα οποια ξεκινουν απο μια κορυφη του Vdis(P) και (μεσω ενος αρ-
τιου πληθους κορυφων του Vcom(P)) τερματιζουν σε καποια αλλη κορυφη του Vdis(P). Εαν,
επι παραδειγματι, η πρωτη κορυφη του P ανηκει στο συνολο Vcom(P) (δηλαδη η πρωτη
ακμη του P περιεχεται στοM), τοτε μπορει να υπαρχει ενα ολοκληρο υπο-μονοπατι κορυ-
φων του Vcom(P) στην αρχη του P⁴. Ωστοσο, ενα τετοιο υπο-μονοπατι δεν υποστηριζεται
απο τους μετασχηματισμους που εχουμε περιγραψει εως τωρα, καθως δεν ξεκιναει απο μια
κορυφη του Vdis(P).

Εαν υπαρχει λοιπον ενα τετοιο υπο-μονοπατι κορυφων του Vcom(P) στην αρχη η στο τε-
λος του μονοπατιουP , τοτε προσωρινα το διαγραφουμε απο τοP∪M και το απεικονιζουμε
ανεξαρτητα οπως φαινεται στην Εικονα 14.7. Το υπογραφημα του P ∪M το οποιο επαγε-

⁴Στη χειροτερη περιπτωση, ολες οι ακμες του P ανηκουν στο Vcom(P), δηλαδη το M ταιριαζει καθε δευτερο
ζευγος κορυφων του P .
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ται μετα τη διαγραφη που μολις περιγραφηκε ειναι ειτε το κενο γραφημα η ενα γραφημα
με την ιδιοτητα οτι ουτε η πρωτη ουτε η τελευταια κορυφη του εμφανιζεται στο ταιρια-
σμα και κατα συνεπεια, μπορει να απεικονιστει με τον αλγοριθμο που εχουμε ηδη αναπτυξει.
Στην πρωτη περιπτωση, η τελικη απεικονιση ειναι αυτη της Εικονας 14.7. Στη δευτερη πε-
ριπτωση, “κολλαμε” τις απεικονισεις των διαγραμμενων μερων στην πρωτη και στην τελευ-
ταια κορυφη, αντιστοιχα, της απεικονισης του εναπομειναντος γραφηματος του P ∪M, οι
οποιες καταλαμβανουν την αριστεροτερη και τη δεξιοτερη θεση στην απεικονιση του, αντι-
στοιχα. Το υψος της τελικης απεικονισης αυξανει το πολυ κατα δυο μοναδες μηκους, ενω
το μηκος του στη χειροτερη περιπτωση ισουται με το μηκος του μονοπατιου. Συνεπως, το
συνολικο εμβαδον της απεικονισης δεν επηρεαζεται. Το παρακατω θεωρημα συνοψιζει το
αποτελεσμα μας.

Εικόνα 14.7: Η απεικονιση στην οποια το γραφημαM ταιριαζει καθε δευτερη κορυφη του μονοπα-
τιου.

Θεώρημα 14.2.2. Ένα μονοπάτι P και ένα τέλειο ταίριασμαM στο ίδιο σύνολο κορυφών
επιδέχονται πάντοτε μία GRacSim απεικόνιση σε ένα n × n/2 ακέραιο πλέγμα, όπου n είναι
το μέγεθος του συνόλου κορυφών. Επιπλέον, η απεικόνιση μπορεί να υπολογιστεί σε γραμμικό
χρόνο.

Επεκτεινουμε περαιτερω τον αλγοριθμο που κατασκευαζει μια GRacSim απεικονιση
ενος μονοπατιου και ενος ταιριασματος, ωστε να καλυπτει, επισης, και την περιπτωση ενος
κυκλου C και ενος ταιριασματοςM. Προφανως, εαν διαγραψουμε μια ακμη απο τον κυκλο
εισοδου (κατα προτιμηση, μια ακμη που ανηκει στο συνολο E(C) − E(M)), το γραφημα
το οποιο προκυπτει ειναι ενα μονοπατι P (βλ. Εικονα 14.8). Ακολουθως, εφαρμοζοντας τον
αλγοριθμο που εχουμε ηδη αναπτυξει, λαμβανουμε μια GRacSim απεικονιση του P και του
M.

Παρακατω περιγραφουμε την περιπτωση οπου E(P) ∩ E(M) = ∅. Η περιπτωση κατα
την οποια E(P) ∩ E(M) ̸= ∅ αντιμετωπιζεται με παρομοιο τροπο. Απο το Θεωρημα 14.2.1,
επεται οτι η απεικονιση χωραει σε ενα (n/2 + 1)× n/2 ακεραιο πλεγμα. Επιπλεον, η πρωτη
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κορυφη του μονοπατιου P απεικονιζεται στο κατωτατο επιπεδο της (συνεπως, η ακμη του
ταιριασματοςMπουπροσκεινται σε αυτην δεν εμπλεκεται σε διασταυρωσεις), ενω η τελευ-
ταια κορυφη του μονοπατιου P απεικονιζεται στη δεξιοτερη θεση της απεικονισης. Βασιζο-
μενοι σε αυτες τις δυο ιδιοτητες, μπορουμε να επαναφερουμε τη διαγραφεισα ακμη μεταξυ
της πρωτης και της τελευταιας κορυφης του μονοπατιου P χωρις να εισαγουμε νεες δια-
σταυρωσεις. Για να το επιτυχουμε αυτο, αρκει να μετακινησουμε προς τα κατω την πρωτη
κορυφη του μονοπατιουP κατα n/2 + 2 μοναδες μηκους (διατηρωντας τη x-συντεταγμενη
τουαμεταβλητη) και την τελευταια κορυφη του μονοπατιουP καταn/2+1μοναδες μηκους
δεξια (διατηρωντας την y-συντεταγμενη τηςαμεταβλητη).Με τον τροποαυτο, η επαναφορα
στην απεικονιση της ακμης που κλεινει τον κυκλο μπορει να γινει χωρις να εισαγουμε νεες
διασταυρωσεις. Το παρακατω θεωρημα συνοψιζει το αποτελεσμα μας.

v1

v12

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v10

v11

Εικόνα 14.8:Μια GRacSim απεικονιση ενος κυκλου και ενος ταιριασματος.

Θεώρημα 14.2.3. Ένας κύκλος C και ένα τέλειο ταίριασμαM στο ίδιο σύνολο κορυφών και
τέτοιοώστεE(C)∩E(M) = ∅ επιδέχονται πάντοτε μίαGRacSim απεικόνιση σε ένα (n+2)×
(n+2)ακέραιο πλέγμα, όπουn είναι το μέγεθος τουσυνόλου κορυφών. Επιπλέον, η απεικόνιση
μπορεί να υπολογιστεί σε γραμμικό χρόνο.

Όπως εχει ηδη αναφερθει, η περιπτωση οπου E(P) ∩ E(M) ̸= ∅ αντιμετωπιζεται με
παρομοιο τροπο. Η μονη διαφορα εγκειται στο μεγεθος της τελικης απεικονισης. Πιο συγκε-
κριμενα, συμφωναμε τοΘεωρημα14.2.2, θαπρεπει να επανεισαγουμε τη διαγραφεισαακμη
σε μια απεικονιση μεγεθους n× n/2. Συνεπως, η τελικη απεικονιση θα πρεπει να ειναι μεγε-
θους 3n/2 × 3n/2, ετσι ωστε η επανεισαγωγη της διαγραφεισας ακμης να μην εισαγει νεες
διασταυρωσεις. Το παρακατω θεωρημα συνοψιζει το αποτελεσμα μας.
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Θεώρημα 14.2.4. Ένας κύκλος C και ένα τέλειο ταίριασμαM στο ίδιο σύνολο κορυφών επι-
δέχονται πάντοτε μία GRacSim απεικόνιση σε ένα 3n/2× 3n/2 ακέραιο πλέγμα, όπου n είναι
το μέγεθος του συνόλου κορυφών. Επιπλέον, η απεικόνιση μπορεί να υπολογιστεί σε γραμμικό
χρόνο.

14.2.1 Αλγοριθμικές Επεκτάσεις

Συμφωνα με τον τυπικο ορισμο του GRacSim προβληματος, τα γραφηματα εισοδου ορι-
ζονται στο ιδιο συνολο κορυφων. Απο αυτο αμεσα επεται οτι το ταιριασμαM ειναι τελειο
και οτι το μεγεθος n του συνολου κορυφων τους ειναι αρτιο. Ωστοσο, ο αλγοριθμος μας
μπορει να τροποποιηθει ωστε να υποστηριξει και την περιπτωση που τα δυο γραφηματα
εισοδου δεν οριζονται απαραιτητα στο ιδιο συνολο κορυφων.

Αρχικα εξεταζουμε την περιπτωση οπου η εισοδος του προβληματος αποτελειται απο
ενα μονοπατι P και ενα ταιριασμαM, τα οποια πρεπει να απεικονιστουν RAC ταυτοχρονα
και υποθετουμε, χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι η ενωση των P καιM ειναι ενα συνδε-
δεμενο γραφημα⁵. Έστω V η ενωση των V (P) και V (M) και n το μεγεθος του συνολου V .
Χωρις βλαβη της γενικοτητας, περαιτερω υποθετουμε οτι ο ακεραιος n ειναι αρτιος⁶. Ακο-
λουθως, επαυξανουμε το μονοπατιP , ετσι ωστε να καλυπτει ολες τις κορυφες του συνολου
κορυφων V . Έστω Paug το επαυξημενο μονοπατι. Έχοντας υποθεσει οτι ο ακεραιος n ειναι
περιττος, μπορουμε να επαυξησουμε και το ταιριασμαM, ετσι ωστε να καλυπτει ολες τις
κορυφες του συνολου κορυφων V . ΈστωMaug το επαυξημενο ταιριασμα. Προφανως, τοσο
το επαυξημενο μονοπατι Paug οσο και το επαυξημενο ταιριασμαMaug οριζονται στο ιδιο
συνολο κορυφων, το οποιο ειναι αρτιου μεγεθους και επιπλεον το επαυξημενο ταιριασμα
Maug ειναι τελειο. Συνεπως, τα δυο γραφηματα Paug καιMaug μπορουν να απεικονιστουν
RAC ταυτοχρονα με τον αλγοριθμο τουΘεωρηματος 14.2.2. Για την απεικονιση τωναρχικων
γραφηματων P καιM, αρκει να διαγραφουν απο την GRacSim απεικονιση των γραφημα-
των Paug καιMaug οι επιπλεον ακμες που προστεθηκαν για την επαυξηση των P καιM σε
Paug καιMaug , αντιστοιχα. Το παρακατω θεωρημα συνοψιζει το αποτελεσμα μας.

Θεώρημα 14.2.5. Ένα μονοπάτι P και ένα ταίριασμαM επιδέχονται πάντοτε μία GRacSim
απεικόνιση σε ένα n × n/2 ακέραιο πλέγμα, όπου n είναι το μέγεθος του συνόλου κορυφών
V (P) and V (M). Επιπλέον, η απεικόνιση μπορεί να υπολογιστεί σε γραμμικό χρόνο.

Στην περιπτωση που η εισοδος του προβληματος αποτελειται απο εναν κυκλο C και ενα
ταιριασμαM, ακολουθουμε μια ελαφρως διαφορετικη προσεγγιση, καθως ο κυκλος C δεν

⁵Εαν αυτο δεν ισχυει, τοτε ο αλγοριθμος μας αντιμετωπιζει καθε συνδεδεμενο συστατικο ξεχωριστα.
⁶Εαν ο ακεραιος n ειναι περιττος, μπορουμε να προσθεσουμε μια απομονωμενη κορυφη στο συνολο κορυ-

φων V και να γινει αρτιου μεγεθους.
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μπορει να επαυξηθει. Υποθετουμε, και παλι χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι η ενωση των
δυο γραφηματων C καιM ειναι ενα συνδεδεμενο γραφημα. Αρχικα λοιπον διαγραφουμε τις
κορυφες που ανηκουν αποκλειστικα στο ταιριασμαM. Ακολουθως, επαυξανουμε το ται-
ριασμαM, ετσι ωστε να καλυπτει ολες τις κορυφες του κυκλου C (και με τον τροπο αυτο
δημιουργειται ενα νεο επαυξημενο ταιριασμαMaug , οπως στην προηγουμενη περιπτωση).
Σημειωνεται, ωστοσο, οτι αυτο ειναι εφικτο μονο στην περιπτωση που η πληθικοτητα του
συνολου κορυφων του κυκλου C ειναι αρτια. Εαν αυτο δεν ισχυει, τοτε αναποφευκτα θα
υπαρχει μια κορυφη του κυκλου C η οποια δεν καλυπτεται απο μια ακμη του επαυξημενου
ταιριασματοςMaug . Υποθετουμε, χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι εχουμε να αντιμετωπι-
σουμε αυτη την περιπτωση, καθως ειναι πιο γενικη. Προκειμενου να συμμορφωθουμε με
τις παραδοχες του αλγοριθμου του Θεωρηματος 14.2.4, διαγραφουμε προσωρινα την κο-
ρυφη αυτη απο τον κυκλο C, συνδεοντας τις δυο γειτονικες της κορυφες στον κυκλο C με
μια ακμη. Ο προκυπτον κυκλος, εστω Cdec και το επαυξημενο ταιριασμαMaug μπορουν να
απεικονιστουν RAC ταυτοχρονα χρησιμοποιωντας τον αλγοριθμο του Θεωρηματος 14.2.4,
καθως οριζονται στο ιδιο συνολο κορυφων και το επαυξημενο ταιριασμαMaug ειναι τελειο.

Για την απεικονιση των αρχικων γραφηματων C καιM, αρχικα διαγραφουμε απο την
απεικονιση των γραφηματων Cdec καιMaug τις επιπλεον ακμες που χρησιμοποιηθηκαν για
την επαυξηση του ταιριασματοςM. Ακολουθως, επαναφερουμε στην απεικονιση την κο-
ρυφη του κυκλου C, η οποια ειχε προσωρινα διαγραφει κατα τον μετασχηματισμο του κυ-
κλου C στον κυκλο αρτιου-μηκους Cdec. Για την επιτευξη αυτης της επαναφορας, μια οριζο-
ντια επεκταση κατα μια μοναδα μηκους (παρομοια με αυτες που περιγραφηκαν στην απο-
δειξη του Θεωρηματος 14.2.2) αρκει. Ωστοσο, με αυτη την προσεγγιση ειτε το μηκος η το
υψος της απεικονισης αυξανονται κατα μια μοναδα μηκους. Συνεπως, ιδιαιτερη προσοχη θα
πρεπει να δοθει στην ακμη του κυκλου που προσπιπτει σε κορυφη του χαμηλοτερου επι-
πεδου της απεικονισης (δηλαδη στην ακμη του κυκλου που δεν απεικονιζεται ως οριζοντιο
η καθετο ευθυγραμμο τμημα, βλ. Εικονα 14.8). Πιο συγκεκριμενα, πιθανες διασταυρωσεις
εξαιτιας της ακμης αυτης μπορουν να εξαλειφθουν μετατοπιζοντας τη χαμηλοτερη (δεξιο-
τερη, αντιστοιχα) κορυφη της απεικονισης κατα μια μοναδα μηκους προς τα κατω (δεξια,
αντιστοιχα).

Για την ολοκληρωση της περιγραφης της προσεγγισης μας, απομενει να περιγραψουμε
τον τροπο με τον οποιο θα επαναφερουμε στην παραχθεισα απεικονιση τις κορυφες που
ανηκουν αποκλειστικα στο ταιριασμαM και τις αντιστοιχες ακμες του ταιριασματος (οι
οποιες ειχαν διαγραφει στην αρχη αυτης της διαδικασιας). Έχοντας υποθεσει οτι η ενωση
των γραφηματων C καιM ειναι ενα συνδεδεμενο γραφημα, καθεμια απο αυτες τις κορυφες
θα πρεπει να προσπιπτει σε μια κορυφη του κυκλου C (μεσω μιας ακμης του ταιριασματος
M). Έστω v ∈ V (C) μια τετοια κορυφη του κυκλου C. Προφανως, στην απεικονιση που εχει
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κατασκευαστει εως τωρα, η κορυφη v δεν προσπιπτει σε καποια ακμη του ταιριασματος και
συνεπως, ειτε το αριστερο η το δεξιο σημειο επαφης (port) της ειναι ελευθερο. Επομενως, η
ακμη αυτη του ταιριασματος μπορει να ενσωματωθει στην παραχθεισα απεικονιση ως ορι-
ζοντιο ευθυγραμμο τμημα μοναδιαιου μηκους στο ελευθερο σημειο επαφης της κορυφης v,
αφου προηγηθει μια οριζοντια επεκταση κατα μια μοναδα μηκους ακριβως διπλα στο ελευ-
θερο σημειο επαφης της κορυφης v. Και σε αυτη την περιπτωση επεκτασης, πιθανες δια-
σταυρωσεις, εξαιτιας της ακμης του κυκλου που προσπιπτει σε κορυφη του χαμηλοτερου
επιπεδου της απεικονισης, μπορουν να εξαλειφθουν μετατοπιζοντας τη χαμηλοτερη (δεξιο-
τερη, αντιστοιχα) κορυφη της απεικονισης κατα μια μοναδα μηκους προς τα κατω (δεξια,
αντιστοιχα), καθε φορα που μια νεα κορυφη που ανηκει αποκλειστικα στο ταιριασμαM
ενσωματωνεται στην απεικονιση. Σημειωνεται οτι το εμβαδον της απεικονισης δεν επηρεα-
ζεται απο τις επεκτασεις και παραμενει 3n/2 × 3n/2, οπου n ειναι το μεγεθος της ενωσης
των συνολων V (C) και V (M). Το παρακατω θεωρημα συνοψιζει το αποτελεσμα μας.

Θεώρημα 14.2.6. Ένας κύκλος C και ένα ταίριασμαM επιδέχονται πάντοτε μία GRacSim
απεικόνιση σε ένα 3n/2 × 3n/2 ακέραιο πλέγμα, όπου n είναι το μέγεθος του συνόλου V (C)
και V (M). Επιπλέον, η απεικόνιση μπορεί να υπολογιστεί σε γραμμικό χρόνο.

Απο τα παραπανω, επεται οτι μπορουμε να ορισουμε μια νεα κλαση RAC γραφηματων.

Πόρισμα 14.2.1. Έστω G ένα απλό συνδεδεμένο γράφημα, το οποίο μπορεί να αναλυθεί σε
ένα ταίριασμα και είτε ένα μονοπάτι ή ένα κύκλο. Το γράφημα G είναι ένα RAC-γράφημα.

14.3 ΕπίπεδοΓράφημακαιΔυϊκό:ΜίαΕνδιαφέρουσαΠαραλλαγή

Στην ενοτητααυτη, εξεταζεται τοGDual-GRacSimπροβλημααπεικονισης γραφηματων.
Τοπροβλημααυτο μπορει να θεωρηθειως μιαπαραλλαγη τουGRacSimπροβληματος, οπου
το πρωτο γραφημα εισοδου (δηλαδη το επιπεδο γραφημα) καθοριζει το δευτερο (δηλαδη
το δυϊκο) και οριζει περιορισμους στην απεικονιση του. Υπενθυμιζεται οτι συμφωνα με το
GDual-GRacSim προβλημα, δοθεντος ενος επιπεδικου γραφηματοςG, το ενδιαφερον επικε-
ντρωνεται στην ευρεση μιας γεωμετρικης απεικονισης του γραφηματοςG και του ασθενους
δυϊκου G∗ του G ετσι ωστε: (i) Τα γραφηματα G και G∗ απεικονιζονται επιπεδα, (ii) καθε
κορυφη του δυϊκου απεικονιζεται στο εσωτερικο της αντιστοιχης οψης του πρωτευοντος
γραφηματος G και (iii) οι διασταυρωσεις μεταξυ των ακμων του πρωτευοντος και του δυϊ-
κου γραφηματος σχηματιζουν ορθες γωνιες.

Όπως εχει ηδη αναφερθει στην Ενοτητα 12.4.2, οι Brightwell και Scheinermann [BS93]
απεδειξαν οτι το GDual-GRacSim προβλημα επιδεχεται παντοτε λυση, εαν το γραφημα ει-
σοδου ειναι ενα τρισυνδεδεμενο επιπεδο γραφημα. Για τη γενικοτερη περιπτωση των επιπε-
δων γραφηματων, δειχνουμε με τη χρηση ενος παραδειγματος οτι δεν ειναι παντοτε εφικτος
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ο υπολογισμος μιας τετοιας απεικονισης και περιοριζουμε τη μελετη μας στην περιπτωση
των εξωεπιπεδων γραφηματων.

Αρχικα, εξεταζουμε την περιπτωση συμφωνα με την οποια μια επιπεδη απεικονιση Γ(G)
του γραφηματος G καθοριζεται ως μερος της εισοδου του προβληματος και απαιτειται η
διατηρηση της στην εξοδο του προβληματος. Δειχνουμε με ενα παραδειγμα οτι δεν ειναι πα-
ντοτε εφικτη η εμφυτευση του δυϊκου γραφηματος στην απεικονιση Γ(G), ετσι ωστε να
παραχθει μια GDual-GRacSim απεικονιση των γραφηματων G και G∗. Το παραδειγμα απει-
κονιζεται στην Εικονα 14.9. Παρακατω, αποδεικνυουμε οτι αν το γραφημα εισοδου ειναι
επιπεδικο, τοτε παλι το GDual-GRacSim προβλημα δεν επιδεχεται παντοτε λυση.

Εικόνα 14.9: Η επιπεδη απεικονιση εισοδου του πρωτευοντος γραφηματος G απεικονιζεται με μαυ-
ρες σκιασμενες κορυφες και εντονες (bold) ακμες και απαιτειται η διατηρηση της στην
εξοδο του προβληματος. Οι κορυφες του δυϊκου G∗ ειναι σκιασμενες με γκρι χρωμα.
Τοτε, η διακεκομμενη ακμη του δυϊκου αναποφευκτα θα εισαγει μια τομη σε μη-ορθη
γωνια.

Θεώρημα 14.3.1. Υπάρχει ένα επίπεδο γράφημα G με την εξής ιδιότητα: Δεν υπάρχει επί-
πεδη εμφύτευση του γραφήματοςG για την οποία μίαGDual-GRacSim απεικόνιση τουG και
ασθενούς δυϊκού G∗ να είναι εφικτή.

Απόδειξη. Το γραφημα G που θα χρησιμοποιηθει για την αποδειξη του θεωρηματος απεικο-
νιζεται στην Εικονα 14.10, στην οποια οι κορυφες που απεικονιζονται ως γκρι-σκιασμενα
τετραγωνα αντιστοιχουν στις κορυφες του ασθενους δυϊκου γραφηματος G∗. Εαν αντικα-
ταστησουμε τα δυο υπογραφηματα, τα οποια στην Εικονα 14.10 απεικονιζονται με διακε-
κομμενες ακμες, με δυο ακμες τοτε το παραχθεν γραφημα ειναι ενα τρισυνδεδεμενο επιπεδο
γραφημα. Συνεπως, εχει μοναδικη επιπεδη απεικονιση ως προς την επιλογη της εξωτερικης
οψης, μετατοπισεων (translations), περιστροφων (rotations) και επεκτασεων (stretchings).
Συνεπως, σε καθε επιπεδη απεικονιση του γραφηματος G, ειτε οι κορυφες u1w1v1x1 η οι
κορυφες u2w2v2x2 θα οριζουν μια εσωτερικη οψη του. Έστω, χωρις βλαβη της γενικοτητας,
οτι οι κορυφες u1w1v1x1 οριζουν μια εσωτερικη οψη του. Στην περιπτωση αυτη, το δυϊκο
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γραφημα θα πρεπει να εχει δυο κορυφες στο εσωτερικο των γκρι-σκιασμενων οψεων της
Εικονας 14.10. Καθεμια απο αυτες τις δυο κορυφες ειναι γειτονικη με δυο κορυφες του δυϊ-
κου γραφηματος που βρισκονται στο εσωτερικο των τριγωνικων οψεων του υπογραφημα-
τος, οι οποιες στην Εικονα 14.10 απεικονιζονται με διακεκομμενες ακμες. Συνεπως, σε καθε
RAC-απεικονιση των G και G∗, τα τετραπλευρα u1w1v1u′

1 και u1x1v1v′
1 θα πρεπει να ειναι

κυρτα, κατι το οποιο δεν μπορει να συμβει.

v1 v2

x2x1w1 w2

u1 u2

u′1 v′1

G

u′2 v′2

Εικόνα 14.10: Ένα παραδειγμα ενος επιπεδου γραφηματος G, για το οποιο το προβλημα
GDual-GRacSim δεν επιδεχεται λυσεις. Οι “προβληματικες” οψεις του ειναι σκιασμε-
νες γκρι.

Πόρισμα 14.3.1. Υπάρχει μία άπειρη οικογένεια επίπεδων γραφημάτων F με την εξής ιδιό-
τητα: Για κάθε γράφημαG ∈ F και για κάθε επίπεδη εμφύτευση E(G) του γραφήματοςG, μία
GDual-GRacSim απεικόνιση του γραφήματοςG και του ασθενούς δυϊκούG∗ δεν είναι εφικτό
να κατασκευαστεί.

Στο υπολοιπο της ενοτητας αυτης, η μελετη εστιαζει στο GDual-GRacSim προβλημα
στην περιπτωση που το γραφημα εισοδου ειναι εξωεπιπεδο. Σημειωνεται οτι ενα εξωεπι-
πεδο γραφημα δεν ειναι απαραιτητα τρισυνδεδεμενο, καθως η διαγραφη καθε ζευγους γει-
τονικων κορυφωνπουπροσκεινται σε κοινη εσωτερικη οψη, αλλα δεν ειναι διαδοχικες στην
εξωτερικηοψη, αποσυνδεει τογραφημα.Ωστοσο, καθε εξωεπιπεδογραφημαμπορει να επαυ-
ξηθει σε τρισυνδεδεμενο επιπεδο (αλλα οχι απαραιτητα εξωεπιπεδο) γραφημα με την προ-
σθηκη μιας νεας κορυφης γειτονικης προς ολες τις κορυφες του εξωεπιπεδου γραφηματος.
Συνεπως, καθε εξωεπιπεδικο γραφημα και ο ασθενης δυϊκος του επιδεχονται παντοτε μια
GDual-GRacSim απεικονιση λογω του αποτελεσματος των Brightwell και Scheinermann
[BS93]. Ωστοσο, η κατασκευαστικηπροσεγγιση τωνBrightwell και Scheinermannαπλααπο-
δεικνυει οτι μια τετοια απεικονιση υπαρχει και δεν μπορει να χρησιμοποιηθει για την ευρεση
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της απεικονισης, καθως οι υπολογισμοι που χρησιμοποιουν περιλαμβανουν ακολουθιες οι
οποιες δε συγκλινουν απαραιτητα σε πεπερασμενο αριθμο βηματων.

Θεώρημα 14.3.2. Δοθείσας μιας εξωεπιπεδικής εμφύτευσης ενός εξωεπίπεδου γραφήματος
G, είναι πάντοτε εφικτή η εύρεση μιας GDual-GRacSim απεικόνισης του γραφήματος G και
του ασθενή δυϊκού G∗.

Απόδειξη.Ηαποδειξη δινεται με μια αναδρομικη γεωμετρικη κατασκευη, η οποια υπολογιζει
μια GDual-GRacSim απεικονιση του γραφηματος G και του ασθενη δυϊκου G∗. Έστω (u, v)
μια ακμη του εξωεπιπεδου γραφηματος, η οποια δεν ανηκει στην εξωτερικη οψη του και
εστω f και g οι οψεις στα αριστερα και δεξια της ακμης αυτης, αντιστοιχα, οπως κινουμα-
στε κατα μηκος της ακμης (u, v) απο την κορυφη u προς την κορυφη v. Προφανως, η ακμη
(f, g) ειναι μια ακμη του ασθενους δυϊκου γραφηματος G∗. Αφου το ασθενες δυϊκο γραφημα
καθε εξωεπιπεδου γραφηματος ειναι ενα δενδρο, απο τη διαγραφη της ακμης (f, g) προκυ-
πτουν δυο δενδρα Tf και Tg , τα οποια μπορουμε να θεωρησουμε οτι εχουν ριζα τις κορυφες
f και g του G∗, αντιστοιχα. Για το αναδρομικο βημα του αλγοριθμου απεικονισης μας, υπο-
θετουμε οτι εχουμε ηδη υπολογισει μια GDual-GRacSim απεικονιση του γραφηματος Tf

και του αντιστοιχου υπογραφηματος του G, η οποια ικανοποιει τις παρακατω αναλλοιωτες
ιδιοτητες:

I-P1: Ηακμή (u, v)απεικονίζεται στην εξωτερική όψητηςGDual-GSimRACαπεικόνισης τουTf .
Έστω οτι οι κορυφες u και v απεικονιζονται στα σημεια pu και pv , αντιστοιχα. Έστω
επισης ℓu,v η ευθεια που οριζεται απο τα σημεια pu και pv .

I-P2: Αν η κορυφη-οψη f απεικονιζεται στο σημειο pf , τοτε η ευθεία από το σημείο pf που εί-
ναι κάθετη στην ευθεία ℓu,v τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα pupv . Έστω p το σημειο τομης
τους.

I-P3: Υπάρχουν δύο παράλληλες ημιευθείες ℓu και ℓv που διέρχονται από τα σημεία pu και pv ,
αντίστοιχα, οι οποίες ορίζουν μία λωρίδα (semi-strip) Ru,v στα δεξιά του ευθύγραμμου
τμήματος pupv που δεν τέμνει την απεικόνιση που έχει έως τώρα κατασκευαστεί.

Στη συνεχεια, περιγραφουμε τον τροπο με τον οποιο αναδρομικα μπορουμε να κατα-
σκευασουμε μια απεικονιση του δενδρου Tg και του αντιστοιχου υπογραφηματος του G,
ετσι ωστε η συνολικη απεικονιση να ειναι μια GDual-GRacSim απεικονιση του γραφημα-
τος G και του δυϊκου G∗ (βλ. Εικονα 14.11). Έστω pg ενα σημειο της λωριδας Ru,v το οποιο
ανηκει στην καθετη προς το ευθυγραμμο τμημα pupv ευθεια που διερχεται απο το σημειο p.
Το ευθυγραμμο τμημα που αντιστοιχει στην ακμη (f, g) του δυϊκου γραφηματος τεμνει υπο
ορθη γωνια το αντιστοιχο ευθυγραμμο τμημα που αντιστοιχει στην ακμη (u, v) του πρωτευ-
οντος γραφηματος G, οπως απαιτειται απο το GDual-GRacSim προβλημα. Εαν η κορυφη g
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ειναι φυλλο στο δενδρο Tg (δηλαδη ολες οι ακμες της οψης g εξαιρουμενης της ακμης (u, v)
προσκεινται στην εξωτερικη οψη του G), τοτε μπορουμε να απεικονισουμε ολες τις ακμες
της οψης g ως μια πολυγραμμικη αλυσιδα καταλληλου αριθμου σημειων με ακρα τα σημεια
pu και pv και η οποια περικλειει το σημειο pg .

pf

pg
Cg

C′
g

pu

pv

e′

e

`u

`v

a

b

a′

b′

p

Ru,v

`u,v

p′

Εικόνα 14.11: Το αναδρομικο βημα του αλγοριθμου μας.

Στη συνεχεια, θεωρουμε την πιο ενδιαφερουσα περιπτωση οπου η κορυφη g δεν ειναι
φυλλο στο δενδρο Tg . Στην περιπτωση αυτη, θεωρουμε δυο ομοκεντρους κυκλους, εστω Cg

και C′
g , με κοινο κεντρο το σημειο pg και καταλληλα επιλεγμενες ακτινες, ετσι ωστε και οι

δυο κυκλοι να βρισκονται εξ’ολοκληρου στο εσωτερικο της λωριδας Ru,v (δηλαδη να μην
τεμνουν ουτε την ευθεια ℓu ουτε την ευθεια ℓv). Έστω οτι ο κυκλος C′

g ειναι ο εξωτερικος
των δυο ομοκεντρων κυκλων. Φερουμε απο το σημειο pu την εφαπτομενη στον κυκλο Cg

και εστω a το σημειο στο οποιο εφαπτεται του κυκλου Cg και a′ το σημειο στα δεξια του
a, οπου η εφαπτομενη αυτη τεμνει τον κυκλο C′

g (βλ. Εικονα 14.11). Ομοιως, οριζουμε τα
σημεια b και b′ με βαση την εφαπτομενη απο το σημειο pv προς τον κυκλο Cg .

Έστω k ≥ 4 ο αριθμος των κορυφων που οριζουν την οψη g. Η περιπτωση οπου η οψη
g οριζεται απο τρια σημεια (δηλαδη k = 3) θα εξεταστει αργοτερα. Εισαγουμε k − 4 σημεια
κατα μηκος του τοξου (a′, b′), που ειναι πιο απομακρυσμενο απο το ευθυγραμμο τμημα pupv .
Τα σημεια αυτα, εστω {pi | 1 ≤ i ≤ k − 4}, μαζι με τα σημεια pu, pv , a′ και b′ σχηματιζουν
την οψη g. Σημειωνεται οτι απο το σημειο pg , μπορουμε να φερουμε καθετες ευθειες προς
καθε ακμη της οψης g, καθως τα ευθυγραμμα τμηματα pga και pgb ειναι καθετα στα ευθυ-
γραμμα τμηματα pua′ και pvb′, αντιστοιχα. Οι υπολοιπες ακμες της οψης g ειναι χορδες του
κυκλου C′

g και συνεπως, μπορουμε να φερουμε καθετες στο μεσο τους απο το κεντρο pg του
κυκλου C′

g . Αν απο καθενα απο τα νεοεισαχθεντα σημεια της οψης g φερουμε μια ημιευθεια
παραλληλη προς την ημιευθεια ℓu και στο εσωτερικο της λωριδας Ru,v , τοτε δεν ειναι δυ-
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σκολο να παρατηρησουμε οτι ολες οι αναλλοιωτες ιδιοτητες που περιγραφηκαν παραπανω
ισχυουν για καθε οψη-παιδι της οψης g στο υποδενδρο Tg του ασθενους δυϊκου του G. Συ-
νεπως, ο αλγοριθμος μας μπορει αναδρομικα να εφαρμοστει. Η περιπτωση οπου η οψη g

οριζεται απο k = 3 σημεια αντιμετωπιζεται ως εξης. Χρησιμοποιουμε την τομη, εστω p′, των
δυο εφαπτομενωνως το τριτο σημειο της τριγωνικης οψης g. Σημειωνεται οτι ειναι παντοτε
εφικτο να επιλεξουμε το σημειο pg , ετσι ωστε να ειναι αρκετα κοντα στο ευθυγραμμο τμημα
pupv και καταλληλη μικρη ακτινα για τον κυκλο Cg , ετσι ωστε το σημειο p′ να βρισκεται στο
εσωτερικο της λωριδας Ru,v .

Έχοντας περιγραψει το αναδρομικο βημα του αλγοριθμου, απομενει να περιγραψουμε
τον τροπο με τον οποιο ξεκιναει η αναδρομη (βλ. Εικονα 14.12). Πιο συγκεκριμενα, η ανα-
δρομη ξεκιναει απο μια οποιαδηποτε οψη, εστω l, του γραφηματος G, η οποια ειναι φυλλο
στο ασθενες δυϊκο δενδρο. Απεικονιζουμε την οψη l ως κανονικο πολυγωνο, με την κορυφη-
οψη l στο κεντρο του, εστω pl. Έστω e = (u, v) η μονη ακμη της οψης l που ειναι εσωτερικη
στην εξωεπιπεδικη εμφυτευση του G. Χωρις βλαβη της γενικοτητας, υποθετουμε οτι η ακμη
e απεικονιζεται ως καθετο ευθυγραμμο τμημα. Ακολουθως, φερουμε οριζοντιες ημιευθειες,
εστω ℓu και ℓv , απο τα ακρα u και v, αντιστοιχα, της ακμης e για να οριζουμε τη λωριδα Ru,v .
Ακολουθως, ο αλγοριθμος μας μπορει αναδρομικα να εφαρμοστει για την απεικονιση των
υπολοιπων οψεων του γραφηματος G και του ασθενους δυϊκου G∗.

pl

u

v

`u

`v

Ru,v
e

Εικόνα 14.12: Η βαση του αναδρομικου αλγοριθμου.

Σημειωνεται οτι η παραχθεισα GDual-GRacSim απεικονιση του γραφηματος G και του
ασθενους δυϊκου G∗ αποδεικνυει απλα οτι η κατασκευη μιας τετοιας απεικονισης ειναι πα-
ντοτε εφικτη. Ωστοσο, η ιδια η απεικονιση δεν ειναι ιδιαιτερα ελκυστικη, καθως το υψος
των λωριδων συντομα γινεται πολυ μικρο. Ωστοσο, αποτελει ενα πρωτο βημα προς την πα-
ραγωγη ποιοτικοτερων απεικονισεων. Επισης, σημειωνεται οτι ο αλγοριθμος μας εκτελει
γραμμικουαριθμου “υπολογισμουςσημειων”, καθωςγιακαθεκορυφη-οψητουασθενους δυ-
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ϊκου δενδρου, οι απαιτουμενοι υπολογισμοι ειναι αναλογοι του βαθμου της κορυφης-οψης.
Ωστοσο, οι συντεταγμενες καποιων σημειων μπορει να ειναι αρρητοι αριθμοι.
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15 Το Πρόβλημα της Μεγιστοποίησης της Συ-
νολικής Γωνιακής Ευκρίνειας

Σε αυτο το κεφαλαιο, θα μελετηθει το προβλημα της μεγιστοποιησης της συνολικης γω-
νιακης ευκρινειας μιας απεικονισης ενος γραφηματος, δηλαδη της μεγιστοποιησης του ελα-
χιστου της γωνιακης ευκρινειας και της γωνιακης ευκρινειας τομων. Απο οσο ειμαστε σε
θεση να γνωριζουμε, ειναι η πρωτη φορα που μελεταται το συγκεκριμενο προβλημα. Η βα-
σικη συμβολη αυτου του κεφαλαιου ειναι απεικονισεις βελτιστης συνολικης γωνιακης ευ-
κρινειας για πληρη γραφηματα (κυκλικες απεικονισεις) και πληρη διμερη γραφηματα (απει-
κονισεις δυο επιπεδων). Επιπροσθετα, παρουσιαζουμε και αξιολογουμε πειραματικα ενα
force-directed αλγοριθμο για την κατασκευη απεικονισεων υψηλης συνολικης γωνιακης ευ-
κρινειας.

15.1 Προκαταρκτικές Έννοιες και Ορολογία

Δοθεισας μιας απεικονισηςΓ(G) ενος μη-κατευθυνομενου γραφηματοςG = (V, E), συμ-
βολιζουμε με pu = (x(u), y(u)) τη θεση της κορυφης u ∈ V στο επιπεδο. Το διανυσμα απο
το σημειο pu προς το σημειο pv , το οποιο εχει μοναδιαιο μηκος συμβολιζεται με −−→pupv , οπου
u, v ∈ V .

Δοθεντος ενος ζευγους σημειων q1, q2 ∈ R2, με μια μικρη παραβιαση της σημειολογιας,
συμβολιζουμε με ||q1 − q2|| την Ευκλειδεια αποσταση μεταξυ των σημειων q1 και q2. Συμβο-
λιζουμε, επισης, με q1q2 το ευθυγραμμο τμημα που οριζεται απο τα σημεια q1 και q2.

Έστω −→α και −→γ δυο διανυσματα. Το διανυσμα που διχοτομει τη γωνια που σχηματιζε-
ται αναμεσα στα διανυσματα −→α και −→γ ειναι −→α

||−→α || +
−→γ

||−→γ || . Συμβολιζουμε με Bsc(−→α ,−→γ ), το
αντιστοιχο διανυσμα μοναδιαιου μηκους. Δοθεντος ενος διανυσματος −→β , συμβολιζουμε με
Perp(

−→
β ) το μοναδιαιου μηκους διανυσμα, το οποιο ειναι καθετο στο διανυσμα−→β και προη-

γειται κατα τη φορα των δεικτων του ρολογιου. Μερικες απο τις αποδειξεις μας κανουν
χρηση των παρακατω βασικων γεωμετρικων ιδιοτητων:

tan (ω1 ± ω2) = tan ω1 ± tan ω2
1± (− tan ω1 · tan ω2)

(15.1)
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tan (ω/2) = sin ω

1 + cos ω
(15.2)

ω ∈ (0,
π

2
)⇒ tan ω > ω (15.3)

15.2 ΑπεικονίσειςμεΒέλτιστηΣυνολικήΓωνιακήΕυκρίνειαγια
Πλήρη και Πλήρη Διμερή Γραφήματα

Σε αυτη την ενοτητα, αρχικα οριζουμε τυπικα τη συνολικη γωνιακη ευκρινεια μιας απει-
κονισης. Προφανως, το προβλημα του καθορισμου της μεγιστης συνολικης γωνιακης ευκρι-
νειας για τηνπεριπτωσητωνεπιπεδωνγεωμετρικωναπεικονισεωντωνεπιπεδωνγραφημα-
των ειναι ισοδυναμο με το αντιστοιχο προβλημα καθορισμου της μεγιστης γωνιακης ευκρι-
νειας, το οποιο ειναι ενα προβλημα που εχει μελετηθει αρκετα στη βιβλιογραφια της Απει-
κονισης Γραφηματων. Επομενως, επικεντρωνουμε τη μελετη μας σε μη-επιπεδες κλασεις
γραφηματων. Ως ενα πρωτο βημα προς την επιλυση του προβληματος της μεγιστοποιησης
της συνολικης γωνιακης ευκρινειας σε τυχαια μη-επιπεδα γραφηματα, μελεταμε τις διαισθη-
τικα πιο απλες περιπτωσεις των πληρων και πληρων διμερων γραφηματων για τις οποιες
αναζητουμε κυκλικες και 2-επιπεδωναπεικονισεις μεγιστης συνολικης γωνιακης ευκρινειας,
αντιστοιχα. Σημειωνεται οτι τετοιες απεικονισεις ειναι συνηθεις για την οπτικοποιηση πλη-
ρων και πληρων διμερων γραφηματων. Πιο συγκεκριμενα, παρουσιαζουμε δυο μεθοδους
για την παραγωγη απεικονισεων ασυμπτωτικα βελτιστης συνολικης γωνιακης ευκρινειας
για πληρη και πληρη διμερη γραφηματα. Αποδεικνυουμε οτι (i) καθε πληρες γραφημα Kn

επιδεχεται μια κυκλικη απεικονιση συνολικης γωνιακης ευκρινειας O(1/n), η οποια ειναι
ασυμπτωτικα βελτιστη και (ii) καθε πληρες διμερες γραφημα Kn,m επιδεχεται μια πολυε-
πιπεδη απεικονιση συνολικης γωνιακης ευκρινειας O(1/ max {n, m}), η οποια ειναι, επισης,
ασυμπτωτικα βελτιστη.

Θεωρουμεαρχικα τηνπεριπτωσητωνπληρωνγραφηματων.ΈστωKn = (V, E) εναπλη-
ρες γραφημα, οπου V = {u0, u1, . . . , un−1} και E = V ×V . Ο στοχος μας ειναι η κατασκευη
μιας κυκλικης απεικονισης του γραφηματος Kn μεγιστης συνολικης γωνιακης ευκρινειας. Η
προσεγγιση μας ειναι κατασκευαστικη και αρκετα συνηθης κατα την απεικονιση πληρων
γραφηματων. Μια παρομοια κατασκευη παρουσιαστηκε απο τους Formann et al. [FHH+93]
για την κατασκευηβελτιστωναπεικονισεωνπληρωνγραφηματωνσε ορους γωνιακης ευκρι-
νειας. Θεωρουμε εναν κυκλο C, ακτινας rc > 0, με κεντρο το σημειο (0, 0) και εγγραφουμε σε
αυτον ενα κανονικο n-γωνοQ. Στην κατασκευη μας, οι κορυφες του γραφηματος Kn ταυτι-
ζονται με τις κορυφες τουn-γωνουQ. Χωρις βλαβη της γενικοτητας, υποθετουμεπεραιτερω
οτι οι κορυφες u0, u1, . . . , un−1 εμφανιζονται με αυτη τη σειρα, κατα την αντιθετηφορα των
δεικτων του ρολογιου γυρω απο το σημειο (0, 0), οπως φαινεται στην Εικονα 15.1i.
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(ii)Μια 2-επιπεδων απεικονιση του γραφηματος
Km,n.

Σχήμα 15.1: Κατασκευαστικες προσεγγισεις

Θεώρημα 15.2.1. Ένα πλήρες γράφημαKn επιδέχεται μία κυκλική απεικόνιση συνολικής γω-
νιακής ευκρίνειας O( 1

n), η οποία είναι ασυμπτωτικά βέλτιστη.

Απόδειξη. Θα αποδειχθει οτι η γωνιακη ευκρινεια της απεικονισης του γραφηματος Kn που
παρουσιαστηκε παραπανω ειναι π

n , ενω η γωνιακη ευκρινεια τομων του ειναι 2π
n . Αρχικα,

παρατηρουμε οτι το μηκος του τοξου του κυκλου C που ενωνει δυο διαδοχικες κορυφες ui

και u(i+1)modn ισουται με 2πrc
n , για καθε i = 0, 1, . . . , n − 1. Επομενως, η γωνιακη ευκρινεια

της απεικονισης ειναι π
n , οπως επιθυμουσαμε. Έστω τωρα οτι ei = (ui, ui′) και ej = (uj , uj′)

ειναι δυο τεμνομενες ακμες. Χωρις βλαβη της γενικοτητας, υποθετουμε οτι i < j < i′ < j′,
οπως στην Εικονα 15.1i. Η τομη τωνακμων ei και ej οριζει δυο γωνιεςϕc καιϕ′

c, τετοιεςωστε
ϕc + ϕ′

c = π. Στην Εικονα 15.1i, η γωνια ϕc ειναι εξωτερικη στο τριγωνο που σχηματιζεται
απο την τομη των ακμων ei και ej και τις κορυφες uj και ui′ (βλ. τα γκρι-σκιασμενα τριγωνα
της Εικονας 15.1i). Επομενως:ϕc = (j′−i′)π

n +(j−i)π
n . Όμοια,ϕ′

c = (i′−j)π
n +(n−(j′−i))π

n .
Στην περιπτωση που j = (i + 1) mod n και j′ = (i′ + 1) mod n, δηλαδη εαν οι κορυφες ui

(ui′ , αντιστοιχα) και uj (uj′ , αντιστοιχα) ειναι διαδοχικες, η γωνια ϕc παιρνει την ελαχιστη
τιμη της, η οποια ισουται με 2π

n . Όμοια, μπορουμε να αποδειξουμε οτι η ελαχιστη τιμη της
γωνιας ϕ′

c ειναι, επισης, 2π
n .Συνεπως, η γωνιακη ευκρινεια τομων της απεικονισης ειναι 2π

n .
Σημειωνεται οτι το ιδιο ανω φραγμα για τη γωνιακη ευκρινεια τομων του γραφηματος Kn

εχει αποδειχθει ανεξαρτητα απο τους Di Giacomo et al. στην εργασια [DDE+12].

Στη συνεχεια, θεωρουμε την κλαση των πληρων διμερων γραφηματων. Δεδομενου οτι
ενα πληρες διμερες γραφημα n-κορυφων αποτελει υπογραφημα ενος πληρους γραφημα-
τος n-κορυφων, μια απεικονιση συνολικης γωνιακης ευκρινειας Θ( 1

n) για το πληρες διμερες
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γραφημα παραγεται απο τη βελτιστη απεικονιση του πληρους γραφηματος. Ωστοσο, στην
περιπτωση που οι κορυφες του γραφηματος πρεπει να εχουν ακεραιες συντεταγμενες (δη-
λαδηπεριοριζομαστε σε απεικονισεις σε πλεγματα), λιγα αποτελεσματα ειναι γνωστα για το
απαιτουμενο εμβαδον αυτης της απεικονισης. Ένα ανωφραγμα της ταξης του O(n3) επεται
απο την εργασια [BT04]. Αυτο μας δινει το κινητρο να μελετησουμε ξεχωριστα την κλαση
των πληρων διμερων γραφηματων, καθως μπορουμε να βελτιωσουμε δραστικα το παρα-
πανω φραγμα. Σημειωνεται οτι η σχεση μεταξυ γωνιακης ευκρινειας η γωνιακης ευκρινειας
τομων και εμβαδου εχει μελετηθει στο παρελθον. Οι Malitz και Papakostas [MP94] εδειξαν
οτι υπαρχουν γραφηματα των οποιων οι γεωμετρικες εμφυτευσεις με καλη γωνιακη ευκρι-
νεια, απαιτουν παντα εκθετικο εμβαδον. Ο ισχυρισμος παραμενει αληθης, ακομα και αν οι
ακμες απεικονιστουν με κυκλικα τοξα, αντι για ευθειες γραμμες [CDGK99]. Πιο προσφατα,
οι Angelini et al. [ACD+09] εδειξαν κατασκευαστικα οτι υπαρχουν γραφηματα των οποιων
οι γεωμετρικες ανερχομενες RAC-απεικονισεις απαιτουν εκθετικο εμβαδον.

Έστω Km,n = (V1 ∪ V2, E) ενα πληρες διμερες γραφημα, οπου V1 = {u1
1, u1

2, . . . , u1
m},

V2 = {u2
1, u2

2, . . . , u2
n} και E = V1×V2. Χωρις βλαβη της γενικοτητας, υποθετουμε οτι m ≥ n.

Όπως ηδη αναφεραμε, αναζητουμε απεικονισεις 2-επιπεδων στις οποιες οι κορυφες των συ-
νολων V1 και V2 βρισκονται σε δυο παραλληλες ευθειες, εστωL1 καιL2, αντιστοιχα. Για την
απλοποιηση της παρουσιασης, υποθετουμε οτι και οι δυο ευθειεςL1 και L2 ειναι οριζοντιες.
Αρχικα, παρουσιαζουμε μια γεωμετρικη κατασκευη συμφωνα με την οποια οι κορυφες δεν
απαιτειται να βρισκονται σε σημεια του πλεγματος και στη συνεχεια, θα δειξουμε τον τροπο
με τον οποιο θα τη μετατρεψουμε σε μια απεικονιση σε πλεγμα.

Αρχικα, θεωρουμε ενα τετραγωνο R = ABΓ∆, του οποιου οι πανω και κατω πλευρες
συμπιπτουν με τις ευθειες L1 και L2, αντιστοιχα (βλ. Εικονα 15.1ii). Έστω H το υψος (και
πλατος) του τετραγωνουR. Συμφωνα με την προσεγγιση μας, οι κορυφες του συνολου V1

(V2, αντιστοιχα) βρισκονται κατα μηκος της πλευρας Γ∆ (AB, αντιστοιχα) του τετραγω-
νουR. Για να καθορισουμε τις ακριβεις θεσεις των κορυφων u1

1, u1
2, . . . , u1

m κατα μηκος της
πλευραςΓ∆, κατασκευαζουμε πρωτα μια δεσμη (bundle) αποm ημιευθειες, εστω ℓ1, . . . , ℓm,
καθεμια απο τις οποιες ξεκιναει απο την κορυφη B και τεμνει την πλευρα Γ∆ του τετραγω-
νου R, ετσι ωστε η γωνια που σχηματιζεται απο την πλευρα BΓ και την ημιευθεια ℓi να
ισουται με (i−1)·∆̂BΓ

m−1 , για καθε i = 1, . . . , m. Αυτες οι ημιευθειες διαμεριζουν τη γωνια ∆̂BΓ
σε m− 1 γωνιες, καθεμια απο τις οποιες ειναι ιση με π

4·(m−1) , καθως ∆̂BΓ = π/4. Έστω οτι
ϕ = π

4·(m−1) . Ακολουθως, τοποθετουμε την κορυφη u1
i στο σημειο τομης της ημιευθειας li

και της πλευρας Γ∆, για καθε i = 1, . . . , m (βλ. Εικονα 15.1ii). Συμμετρικα, μπορουμε να
υπολογισουμε τις θεσεις των κορυφων του συνολου V2 κατα μηκος της πλευρας AB του
τετραγωνουR.

Συμβολιζουμε με ai την οριζοντια αποσταση μεταξυ δυο διαδοχικων κορυφων u1
i και
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u1
i+1, i = 1, . . . , m− 1. Οριζουμε, επισης, μια επιπλεον δεσμη m ημιευθειων, εστω ℓ′

1, . . . , ℓ′
m,

οι οποιες ξεκινουν απο την κορυφη A. Πιο συγκεκριμενα, η ημιευθεια l′i ξεκιναει απο την κο-
ρυφη A και διερχεται απο το σημειο τομης της ημιευθειας lm−i και της πλευρας Γ∆ (σ.σ. την
κορυφη u1

m−i), για καθε i = 1, . . . , m (βλ. Εικονα 15.1ii). Έστω ϕ′
i η γωνια που σχηματιζεται

απο δυο διαδοχικες ημιευθειες l′i και l′i+1, για καθε i = 1, . . . , m − 1. Μπορουμε τωρα να
εξετασουμε μερικες γεωμετρικες ιδιοτητες της προτεινομενης κατασκευης.

Λήμμα 15.2.1. Για κάθε i = 1, 2, . . . , m− 1, ισχύει ότι ai−1 < ai.

Απόδειξη. Με επαγωγη. Για την επαγωγικη βαση, θα δειξουμε οτι a1 < a2. Αρχικα, παρατη-
ρουμε οτι a1 = H tan ϕ και a1 + a2 = H tan 2ϕ. Επομενως:

a2 = H(tan 2ϕ− tan ϕ) =(15.1)
a1 · (1 + tan 2ϕ · tan ϕ)

Ωστοσο, και οι δυο γωνιες tan ϕ και tan 2ϕ ειναι μεγαλυτερες του μηδενος, το οποιο
αμεσα συνεπαγεται οτι a1 < a2. Για την επαγωγικη υποθεση, υποθετουμε οτι ∀ k, με k <

m − 1, ισχυει οτι ak−1 < ak και αποδεικνυουμε οτι ak < ak+1. Προφανως, a1 + . . . + ak =
H tan kϕ. Λογω της Εξισωσης 15.1 και ομοια με την επαγωγικη βαση ισχυουν τα παρακατω:

• ak+1 = H tan ϕ · (1 + tan (k + 1)ϕ · tan kϕ)

• ak = H tan ϕ · (1 + tan (k − 1)ϕ · tan kϕ)

Για να ολοκληρωθει η αποδειξη, παρατηρουμε οτι (k + 1)ϕ > (k − 1)ϕ.

Λήμμα 15.2.2. Για κάθε i = 2, . . . , m− 1, ισχύει ότι ϕ′
i−1 > ϕ′

i.

Απόδειξη. Με επαγωγη. Για την επαγωγικη βαση, θα πρεπει να δειξουμε οτι ϕ′
1 > ϕ′

2 η ισο-
δυναμα οτι tan ϕ′

1 > tan ϕ′
2. Ισχυει οτι tan ϕ′

1 = am−1/H και tan (ϕ′
1 + ϕ′

2) = (am−1 +
am−2)/H . Συνδυαζοντας τις δυο αυτες σχεσεις με την Εξισωση 15.1 εχουμε οτι tan ϕ′

2 =
Ham−2

H2+a2
m−1+am−1am−2

. Επομενως:
tan ϕ′

1 > tan ϕ′
2 ⇔

H2(am−1 − am−2) + a3
m−1 + a2

m−1am−2 > 0,

το οποιο ισχυει τετριμμενα λογω του Λημματος 15.2.1. Για την επαγωγικη υποθεση, υποθε-
τουμε οτι ∀ k, k < m− 1, ισχυει οτι ϕ′

k−1 > ϕ′
k και θα δειξουμε οτι ϕ′

k > ϕ′
k+1. Παρατηρουμε

οτι:

tan ϕ′
k = tan(ϕ′

1+...+ϕ′
k)−tan(ϕ′

1+...+ϕ′
k−1)

1+tan(ϕ′
1+...+ϕ′

k
)·tan(ϕ′

1+...+ϕ′
k−1)

= Ham−k

H2+(am−1+...+am−k)(am−1+...+am−k+1)

tan(ϕ′
k+1) = Ham−(k+1)

H2+(am−1+...+am−(k+1))(am−1+...+am−k)
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Απο το Λημμα 15.2.1 εχουμε οτι (am−1 + . . . + am−(k−1)) < (am−1 + . . . + am−(k+1)) και
H · am−k > H · am−(k+1). Επομενως, tan ϕ′

k > tan ϕ′
k+1.

Λήμμα 15.2.3. Ισχύει ότι ϕ′
m−1 ≤ ϕ.

Απόδειξη. Ισοδυναμα αποδεικνυουμε οτι tan ϕ′
m−1 ≤ tan ϕ.

tan ϕ′
m−1 ≤

a1
H
⇔

a1
H

1 + a1+...+am−1
H · a2+...+am−1

H

≤ a1
H

⇔ 1
1 + H−a1

H

≤ 1

⇔ a1 ≤ H

το οποιο προφανως ισχυει.

Λήμμα 15.2.4. Η γωνία ϕ′
m−1 είναι η μικρότερη από όλες τις γωνίες που σχηματίζονται στην

απεικόνιση.

Απόδειξη. Απο το Λημμα 15.2.2 επεται οτι η γωνια ϕ′
m−1 ειναι η μικροτερη απο ολες τις γω-

νιες ϕ′
i, i = 1, . . . , m− 1. Επιπροσθετα, καθε γωνια ϕ′

i μεγαλωνει, καθως το ακρο της δεσμης
(σ.σ. η κορυφη u2

n) μετακινειται κατα μηκος της πλευρας AB, με κατευθυνση προς το ση-
μειο τομης της πλευρας AB με τη μεσοκαθετο του ευθυγραμμου τμηματος u1

m−(i−1)u
1
m−i,

στο οποιο λαμβανει τη μεγαλυτερη τιμη της. Απο το σημειο αυτο και δεξιοτερα, μειωνεται
συνεχως, εως οτου λαβει τη μικροτερη τιμη της, οταν ταυτιστει με την κορυφη u2

1. Στο ση-
μειο αυτο, η γωνια ϕ′

i ειναι ιση με τη γωνια ϕ, η οποια απο το Λημμα 15.2.3 ειναι μεγαλυτερη
απο τη γωνια ϕ′

m−1. Επομενως, η γωνια ϕ′
m−1 ειναι η μικροτερη απο ολες τις γωνιες που

σχηματιζονται απο ζευγη διαδοχικων ακμων, προσκειμενα σε καθε κορυφη του συνολου V2.
Δεδομενου οτι m ≥ n, το ιδιο ισχυει και για τις κορυφες του συνολου V1. Επομενως, η γωνια
ϕ′

m−1 οριζει τη γωνιακη ευκρινεια της απεικονισης.
Θα αποδειξουμε τωρα οτι η γωνιακη ευκρινεια τομων της παραγομενης απεικονισης ει-

ναι παντα μεγαλυτερη απο τη γωνιακη της ευκρινεια. Για να το δειξουμε αυτο, θεωρουμε
δυο τεμνομενες ακμες (βλ. τις εντονες διακεκομμενες τεμνομενες ακμες της Εικονας 15.1ii).
Η τομη τους οριζει (i) ενα ζευγος γωνιων που ειναι μικροτερες απο 90o και (ii) ενα ακομα
ζευγος γωνιων, οι οποιες ειναι μεγαλυτερες απο 90o. Προφανως, μονο οι οξειες γωνιες θα
συμμετασχουν στον υπολογισμο της γωνιακης ευκρινειας τομων (βλ. τη γωνια ϕc της Εικο-
νας 15.1ii). Ωστοσο, σε εναπληρες διμερες γραφημα, οι οξειες γωνιες πουσχηματιζονται απο
δυο τεμνομενες ακμες ειναι εξωτερικες σε ενα τριγωνο, το οποιο εχει δυο απο τις κορυφες
του στα συνολα V1 και V2, αντιστοιχα (βλ. το γκρι-σκιασμενο τριγωνο της Εικονας 15.1ii).
Επομενως, η γωνιακη ευκρινεια τομων ειναι παντα μεγαλυτερη απο τη γωνιακη ευκρινεια,
οπως επιθυμουσαμε.
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Λήμμα 15.2.5. Ισχύει ότι ϕ′
m−1 ≥

ϕ
2 .

Απόδειξη. Ισοδυναμα, αποδεικνυουμε οτι tan ϕ′
m−1 > tan ϕ

2 . Έστω οτι x ειναι το μηκος της
ακμης (u2

1, u1
2) στην παραγομενη απεικονιση. Τοτε, απο την Εξισωση 15.2 και καθως x > H ,

εχουμε τα παρακατω:
tan ϕ

2
=

a1
x

1 + H
x

<
a1
2H

Απο τις παραπανω σχεσεις επεται οτι για να ολοκληρωθει η αποδειξη του λημματος, αρκει
να δειξουμε οτι tan ϕ′

m−1 > a1
2H . Πιο συγκεκριμενα, εχουμε οτι:

tan ϕ′
m−1 >

a1
2H
⇔

a1
H

1 + a1+...+am−1
H · a2+...+am−1

H

>
a1
2H

⇔ 1
1 + H−a1

H

>
1
2

⇔ a1 > 0

το οποιο προφανως ισχυει.

Θεώρημα 15.2.2. Ένα πλήρες διμερές γράφημα Km,n επιδέχεται μία απεικόνιση 2-επιπέδων
συνολικής γωνιακής ευκρίνειας O( 1

max{m,n}), η οποία είναι ασυμπτωτικά βέλτιστη.

Απόδειξη. Έπεται αμεσα απο τα Λημματα 15.2.4 και 15.2.5.

Υποθετουμε, χωρις βλαβη της γενικοτητας, οτι οι ευθειες L1 και L2 ειναι δυο οριζοντιες
ευθειες, η ευθεια L2 συμπιπτει με τον αξονα των x και η απεικονιση που παραγεται απο
τον αλγοριθμο μας εχει a1 = 1. Τοτε, μπορουμε να εκφρασουμε το υψος της απεικονισης
Γ(Km,n) ως συναρτηση της γωνιας ϕ ως εξης:

a1 = 1⇐⇒ tan ϕ ·H = 1⇐⇒ H = 1/ tan ϕ

Με βαση τα παραπανω, το εμβαδον της απεικονισης Γ(Km,n), το οποιο ισουται με H2,
φρασσεται απο την τιμη 1/ tan2 ϕ. Απο την Εξισωση 15.3, το εμβαδονφρασσεται περαιτερω
απο την τιμη 1/ϕ2. Απο το Θεωρημα 15.2.2, ισχυει οτι ϕ = O(1/ max{m, n}). Επομενως,
το συνολικο εμβαδον που καταλαμβανει η απεικονιση ειναι της ταξης του O(max{m2, n2}).
Ωστοσο, οι κορυφες του γραφηματος Km,n στην απεικονιση Γ(Km,n) δεν συμπιπτουν απα-
ραιτητα με σημεια του πλεγματος. Για να το πετυχουμε αυτο, μετακινουμε την οριζοντια
ευθειαL1 στην αμεσως παραπανω οριζοντια ευθεια πλεγματος και καθε κορυφη των συνο-
λων V1 και V2 στο δεξιοτερο σημειο του πλεγματος στα αριστερα της. Με αυτο τον τροπο,
παραγεται μια νεα απεικονιση Γ′(Km,n), στην οποια καθε κορυφη βρισκεται σε ενα σημειο
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Σχήμα 15.2: Οι δυναμεις που ασκουνται στις κορυφες για τη μεγιστοποιηση της γωνιακης ευκρι-
νειας τομων. (i) Ελατηρια σε κορυφες που εμπλεκονται σε μια διασταυρωση. (ii) Απω-
θητικες η ελκτικες δυναμεις με βαση τις γωνιες.

του πλεγματος. Απο το Λημμα 15.2.1 επεται οτι δεν υπαρχουν δυο κορυφες, οι οποιες μοι-
ραζονται το ιδιο σημειο πλεγματος, καθως το τμημα a1 ειναι ισο με μια μοναδα πλεγματος.
Δεδομενου οτι ουτε η οριζοντια ευθεια L1 ουτε οι κορυφες του Km,n μετακινουνται πανω
απο μια μοναδα μηκους, η συνολικη γωνιακη ευκρινεια της απεικονισης Γ′(Km,n) ασυμπτω-
τικα δεν επηρεαζεται και επιπλεον, το υψος της απεικονισης δεν ειναι σημαντικα μεγαλυ-
τερο (δηλαδη ασυμπτωτικα παραμενει το ιδιο). Το ακολουθο θεωρημα συνοψιζει αυτο το
αποτελεσμα.

Θεώρημα 15.2.3. Ένα πλήρες διμερές γράφημα Km,n επιδέχεται μία απεικόνιση 2-επιπέδων
σεπλέγμασυνολικής γωνιακής ευκρίνειαςΘ( 1

max{m,n})και συνολικού εμβαδούO(max{m2, n2}).

15.3 Ένας Force-Directed Αλγόριθμος

Στην ενοτητα αυτη, παρουσιαζουμε ενα force-directed αλγοριθμο, ο οποιος ξεκινωντας
απο μια αρχικη απεικονιση, η οποια εχει παραχθει απο μια κλασσικη force-directed τεχνικη,
καταληγει σε μια απεικονιση βελτιωμενης συνολικης γωνιακης ευκρινειας. Ο αλγοριθμος
ενισχυει τον κλασικο force-directed αλγοριθμο του Eades [Ead84] με επιπλεον δυναμεις που
ασκουνται στις κορυφες του γραφηματος. Πιο συγκεκριμενα, αυτες οι επιπλεον δυναμεις πε-
ριλαμβανουν ελατηρια και προσθετες ελκτικες η απωθητικες δυναμεις σε κορυφες με βαθμο
μεγαλυτερο του ενα, καθως και στα ακρα των ακμων που εμπλεκονται σε μια τομη. Αυτο
διασφαλιζει οτι οι γωνιες, οι οποιες σχηματιζονται μεταξυ ακμων προσκειμενων στην ιδια
κορυφη, καθως και αυτες που σχηματιζονται απο ζευγη τεμνομενων ακμων θα ειναι οσο το
δυνατον μεγαλυτερες σε μια κατασταση ισορροπιας του μοντελου.

ΌπωςηδηαναφερθηκεστοΚεφαλαιο11, ο κλασικος force-directedαλγοριθμος τουEades
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[Ead84] μοντελοποιει τις κορυφες του γραφηματος σαν ηλεκτρικα φορτισμενα σωματιδια
που απωθουνται μεταξυ τους και τις ακμες ως ελατηρια που ελκουν γειτονικες κορυφες.
Βασιζομενοι σε πειραματικα αποτελεσματα, εφαρμοζουμε τις ελκτικες δυναμεις του κλασ-
σικου force-directedαλγοριθμουτουEadesκαιπαραλειπουμε τις απωθητικες. Επιπροσθετα,
εχουμε επιλεξει να χρησιμοποιησουμε ελατηρια, τα οποια ακολουθουν το λογαριθμικο νομο
(αντι του αντιστοιχου νομου τουHooke), ωστε να αποφυγουμε να ασκησουμε ισχυρες δυνα-
μεις σε απομακρυσμενες κορυφες. Πιο συγκεκριμενα, οι ελκτικες δυναμεις (συμβολιζονται
με Fspring) υπολογιζονται με βαση τον τυπο:

Fspring(pu, pv) = Cspring · log ||pu − pv||
ℓspring

· −−→pupv, (u, v) ∈ E

οπου οι σταθερες Cspring και ℓspring αντιστοιχουν στη σκληρότητα (stiffness) και το φυσικό
μήκος (natural length) των ελατηριων, αντιστοιχα. Υπενθυμιζεται οτι με −−→pupv συμβολιζεται
το διανυσμα μοναδιαιου μηκους απο το σημειο pu προς το σημειο pv .

Αρχικα, περιγραφουμε την προσεγγιση μας για την περιπτωση που δυο ακμες, εστω
e = (u, v) και e′ = (u′, v′), εμπλεκονται σε μια τομη. Έστω pc το σημειο τομης τους (βλ.
το γκρι-σκιασμενο σημειο της Εικονας 15.2). Χωρις βλαβη της γενικοτητας, υποθετουμε οτι
η κορυφη u ειναι στα αριστερα της κορυφης v, η κορυφη u′ στα αριστερα της κορυφης v′,
yu′ < yu και yv < yv′ , οπωςστηνΕικονα15.2. Έστω θvv′ η γωνιαπουσχηματιζεται απο τα ευ-
θυγραμμα τμηματα pcpv και pcpv′ κατα την αντιθετη φορα των δεικτων του ρολογιου γυρω
απο την κορυφη u, απο το ευθυγραμμο τμημα pcpv προς το ευθυγραμμο τμημα pcpv′ . Περαι-
τερω, υποθετουμε οτι θvv′ = θv′v , δηλαδη παραβιαζουμε τον υπολογισμο κατα την αντιθετη
φορα των δεικτων του ρολογιου των γωνιων, ο οποιος θα οδηγουσε σε θvv′ = 2π − θv′v .
Όμοια, οριζουμε τις υπολοιπες γωνιες της Εικονας 15.2. Προφανως, θvv′ + θv′u = π. Ιδανικα,
θα θελαμε να ισχυει θvv′ = θv′u = π

2 , δηλαδη οι ακμες e και e′ να σχηματιζουν μια τομη υπο
ορθη γωνια. Όπως θα δουμε παρακατω, το μετρο των δυναμεων που ασκουνται στις κορυ-
φεςu, u′, v και v′ εξαρταται απο (α) τις γωνιες θvv′ και θv′u και (β) τα μηκη των ευθυγραμμων
τμηματων pcpu, pcpu′ , pcpv και pcpv′ .

Τοφυσικομοντελοπουπεριγραφει τηνπροσεγγισημαςπαρουσιαζεται στηνΕικονα15.2.
Αρχικα, για καθε ζευγος τεμνομενων ακμων στο σημειο pc τοποθετουμε ελατηρια τα οποια
συνδεουν διαδοχικες κορυφες κατα την αντιθετηφορα των δεικτων του ρολογιου γυρωαπο
το σημειο pc, οπως στην Εικονα 15.2i. Το μετρο των δυναμεων λογω αυτων των ελατηριων
θα πρεπει να ικανοποιει την προτιμηση μας για ορθες γωνιες. Θεωρουμε τωρα τα ελατηρια
που συνδεουν τις κορυφες v και v′. Οι εναπομειναντες κορυφες αντιμετωπιζονται συμμε-
τρικα. Θετουμε το φυσικο μηκος, εστω ℓvv′

spring, του ελατηριου που συνδεει τις κορυφες v και
v′ ισο με

√
||pc − pv||2 + ||pc − p′

v||2. Η τιμη αυτη αντιστοιχει στο μηκος του ευθυγραμμου
τμηματος το οποιο συνδεει τις κορυφες v και v′ στη βελτιστη περιπτωση οπου θvv′ = π

2 .
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θi

(ii)

Σχήμα 15.3: Οι δυναμεις που ασκουνται στις κορυφες για τη μεγιστοποιηση της γωνιακης ευκρι-
νειας. (i) Ελατηρια σε διαδοχικες ακμες γυρω απο την κορυφη u. (ii) Απωθητικες η ελ-
κτικες δυναμεις με βαση τις γωνιες.

Επομενως, σε μια κατασταση ισορροπιας του μοντελου σε ενα γραφημα που αποτελειται
μονο απο τις ακμες e και e′, οι ακμες e και e′ θα σχηματιζουν μια τομη υπο ορθη γωνια. Κλει-
νοντας, η δυναμη που ασκειται στην κορυφη v λογω του ελατηριου της κορυφης v′ οριζεται
απο τον παρακατω τυπο:

Fcros
spring(pv, pv′) = Ccros

spring · log ||pv − pv′ ||
ℓvv′

spring
· −−−→pvpv′

Οι εναπομειναντες δυναμεις της Εικονας 15.2i οριζονται ομοια. Σημειωνεται οτι στον
παραπανω τυπο, η σταθερα Ccros

spring χρησιμοποιειται για να ελεγξει τη σκληροτητα των ελα-
τηριων.

Έως τωρα, εχουμε εκφρασει την προτιμηση μας για τομες υπο ορθες γωνιες με βαση
τα μηκη των ευθυγραμμων τμηματων pcpu, pcpu′ , pcpv και pcpv′ . Το ιδιο μπορει να επιτευ-
χθει χρησιμοποιωντας τις γωνιες θvv′ και θv′u (βλ. Εικονα 15.2ii). Θα περιορισουμε και παλι,
την περιγραφη μας στη γωνια που σχηματιζεται απο τα ευθυγραμμα τμηματα pcpv και pcpv′ .
Ιδανικα, θα θελαμε να ασκουνται δυναμεις στις κορυφες v και v′ τετοιες ωστε: (i) οταν
θvv′ → 0, το μετρο της δυναμης να ειναι πολυ μεγαλο (για να απωθουνται οι κορυφες v

και v′) και (ii) οταν θvv′ → π
2 , το μετρο της δυναμης να ειναι πολυ μικρο. Μια συναρτηση,

εστω f : R → R, που ικανοποιει αυτη την ιδιοτητα ειναι: f(θ) = | π
2 −θ|

θ . Έχοντας καθο-
ρισει το μετρο της δυναμης, απομενει να ορισουμε την κατευθυνση της. Πιο συγκεκριμενα,
θετουμε την κατευθυνση της δυναμης που ασκειται στην κορυφη v (εξαιτιας της κορυφης
v′) να ειναι καθετη στην ευθεια που διχοτομει τη γωνια θvv′ (βλ. τη διακεκομμενη διαστικτη
ευθεια lvv′ της Εικονας 15.2ii), η ισοδυναμα, παραλληλη στο διανυσμα μοναδιαιου μηκους
Perp(Bsc(−−→pcpv,−−→pcpv′)). Υπενθυμιζεται οτι, τα διανυσματα Perp και Bscαντιστοιχουν στο κα-
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θετο διανυσμακαι το διανυσμα της διχοτομου, αντιστοιχα (βλ. Ενοτητα15.1). Ειναι εμφανες
οτι, εαν θvv′ < π

2 , οι δυναμεις που ασκουνται στις κορυφες v και v′ θαπρεπει να ειναι απωθη-
τικες (ωστε να μεγαλωνει η μεταξυ τους γωνια), διαφορετικα ελκτικες. Αυτο επιτυγχανεται
με τη χρηση της συναρτησης προσημου (sign function). Συνοψιζοντας τα παραπανω, χρησι-
μοποιουμε τον ακολουθο τυπο, ο οποιος εκφραζει τη δυναμη που ασκειται στην κορυφη v

εξαιτιας της κορυφης v′:

Fcros
angle(pv, pv′) = Ccros

angle · sign(θvv′ − π
2 ) · f(θvv′)

·Perp(Bsc(−−→pcpv,−−→pcpv′))

οπουησταθεραCcros
angle ελεγχει την ισχυτηςδυναμης.Όμοια, οριζουμεκαι τις εναπομειναντες

δυναμεις της Εικονας 15.2ii.
Θεωρουμε τωρα μια κορυφη u ∈ V στην οποια προσκεινται d(u) ακμες, εστω e0 =

(u, v0), e1 = (u, v1), . . ., ed(u)−1 = (u, vd(u)−1), οπως στην Εικονα 15.3i. Υποθετουμε οτι οι ακ-
μες e0, e1, . . . , ed(u)−1 ειναι διαδοχικες κατα την αντιθετη φορα των δεικτων του ρολογιου
γυρω απο την κορυφη u στην απεικονιση του γραφηματος. Όμοια με την περιπτωση των
τεμνομενων ακμων, θα ενωσουμε τα ακρα διαδοχικων ακμων γυρω απο την κορυφη u με
ελατηρια, οπωςστην Εικονα 15.3i. Σε αυτη την περιπτωση, τοφυσικο μηκος καθε ελατηριου
θα πρεπει να ικανοποιει την προτιμηση μας για γωνιες ισες με 2π

d(u) (σ.σ. το προφανες ανω
φραγμα). Για να το επιτυχουμε αυτο, ακολουθουμε την παρακατω προσεγγιση: Για καθε
i = 0, 1, . . . , d(u)− 1, θετουμε το φυσικο μηκος, εστω lispring, του ελατηριου που συνδεει τις
κορυφες vi και v(i+1)mod(d(u)), ισο με:

ℓi
spring =

√
||ai||2 + ||bi||2 − 2||ai||||bi|| · cos (2π/d(u))

οπου ai = ei και bi = e(i+1)mod(d(u)). Η τιμη ℓi
spring αντιστοιχει στο μηκος του ευθυγραμ-

μου τμηματος που συνδεει τις κορυφες vi και v(i+1)mod(d(u)) στη βελτιστη περιπτωση οπου
η γωνια που σχηματιζεται απο τις ακμες ei και e(i+1)mod(d(u)) ισουται με 2π

d(u) , για καθε i =
0, 1, . . . , d(u)− 1. Επομενως, οι δυναμεις των ελατηριων μεταξυ διαδοχικων ακμων ακολου-
θουν τον παρακατω τυπο:

Fangular
spring (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u) = C

angular
spring · log

||pvi −pv(i+1)mod(d(u)) ||
ℓi

spring
· −−−−−−−−−−−→pvipv(i+1)mod(d(u))

οπου η ποσοτητα C
angular
spring ειναι μια σταθερα που ελεγχει τη σκληροτητα του ελατηριου.

Έστω τωρα οτι θi ειναι η γωνια που σχηματιζεται απο τις ακμες ei και e(i+1)mod(d(u)),
υπολογισμενη κατα την αντιθετη φορα των δεικτων του ρολογιου απο την ακμη ei προς την
ακμη e(i+1)mod(d(u)), i = 0, 1, . . . , d(u) − 1. Όμοια με την περιπτωση των δυο τεμνομενων
ακμων, εφαρμοζουμε δυναμεις στις κορυφες vi και v(i+1)mod(d(u)) καθετες στη διχοτομο της
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γωνιας θi, οπωςφαινεται στην Εικονα 15.3ii. Ωστοσο, σε αυτη την περιπτωση, χρειαζομαστε
μια συναρτηση για το μετρο, τετοια ωστε: (i) οταν θi → 0, το μετρο της δυναμης να ειναι
πολυ μεγαλο (ωστε να απωθουνται οι κορυφες vi και v(i+1)mod(d(u))) και (ii) οταν θi → 2π

d(u) ,
το μετρο της δυναμης να ειναι πολυ μικρο. Μια τετοια συναρτηση, εστω g : R × V → R,
ειναι η εξης: g(θ; u) =

| 2π
d(u) −θ|

θ . Έχοντας καθορισει πληρως το μετρο των δυναμεων που
ασκουνται στα ακρα διαδοχικων ακμων και την κατευθυνση τους, θα παρουσιασουμε τους
ακριβεις τυπους τους οποιους ακολουθουν οι δυναμεις:

Fangular
angle (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u) = C

angular
angle · sign(θi − 2π

d(u)) · g(θi; u)·
Perp(Bsc(−−−→pupvi ,

−−−−−−−−−−−→pupv(i+1)mod(d(u))))

οπου η σταθερα C
angular
angle ελεγχει την ισχυ της δυναμης. Σημειωνεται οτι η πειραματικη αξιο-

λογηση εδειξε οτι οι δυναμεις Fx
cros και Fx

angle, οπου x ∈{cros, angular} εχουν συμπληρω-
ματικη ισχυ και παραγουν καλυτερες απεικονισεις οταν εφαρμοζονται και οι δυο μαζι. Υπο-
θετουμε οτι αυτο οφειλεται στο γεγονος οτι η κινηση των κορυφων καθοριζεται απο τη
συνισταμενη μεγαλυτερου αριθμου διανυσματων. Επιπλεον, θετοντας μηδενικες τιμες ειτε
στις σταθερες Ccros

spring και Ccros
angle η στις σταθερες C

angular
spring και C

angular
angle , ο αλγοριθμος μπορει

να διαμορφωθει ετσι ωστε να μεγιστοποιει μονο τη γωνιακη ευκρινεια η μονο τη γωνιακη
ευκρινεια τομων, αντιστοιχα.

15.3.1 Ανάλυση Χρονικής Πολυπλοκότητας

Η προσεγγιση μας συνοψιζεται στον Αλγοριθμο 15.1. Σε καθε επαναληψη, ο αλγοριθμος
υπολογιζει τρεις τυπους δυναμεων. Οι δυναμεις Τυπου-1 αντιστοιχουν στις ελκτικες δυνα-
μεις του κλασσικου force-directed μοντελου μεταξυ ζευγων γειτονικων κορυφων του γρα-
φηματος και ο υπολογισμος τους απαιτει O(E) χρονο ανα επαναληψη. Οι δυναμεις Τυπου-2
του Αλγοριθμου 15.1 αντιστοιχουν στις δυναμεις εξαιτιας των τομων μεταξυ των ακμων.
Ο υπολογισμος των ακμων που εμπλεκονται σε τομες στη Γραμμη 9 του Αλγοριθμου 15.1
απαιτει O(E2) χρονο. Έχοντας υπολογισει ολα τα ζευγη τεμνομενων ακμων, μπορουμε να
υπολογισουμε τις συσχετιζομενες δυναμεις σε σταθερο χρονο για καθε ζευγος τεμνομενων
ακμων. Επομενως, οι δυναμεις Τυπου-2 μπορουν να υπολογιστουν σε O(E2) χρονο ανα επα-
ναληψη. Οι δυναμεις Τυπου-3 του Αλγοριθμου 15.1 αντιστοιχουν στις δυναμεις εξαιτιας των
γωνιων μεταξυ διαδοχικων ακμων. Στην περιπτωση αυτη, αρχικα ταξινομουμε τις προσκει-
μενες ακμες καθε κορυφης του γραφηματος σε κυκλικη διαταξη (βλ. Γραμμη 21 του Αλγο-
ριθμου 15.1). Αυτο απαιτει O(d(G) log d(G)) χρονο, οπου με d(G) συμβολιζεται ο βαθμος
του γραφηματος. Οι Γραμμες 21-23, οπου υπολογιζουμε τις δυναμεις, απαιτουν O(d(G)) επι-
πλεον χρονο. Επομενως, οι δυναμεις Τυπου-3 απαιτουν O(E + V d(G) log d(G)) χρονο ανα
επαναληψη. Συνοψιζοντας τα παραπανω, καθε επαναληψη του Αλγοριθμου 15.1 απαιτει

306



Ενότητα 15.3 307

O(E2 + V (V + d(G) log d(G))) χρονο.
Η υπολογιστικη πολυπλοκοτητα του Αλγοριθμου 15.1 μπορει να βελτιωθει περαιτερω

με κλασσικες τεχνικες της υπολογιστικης γεωμετριας [dBvKOS00, O’R98, PS85]. Πιο συγκε-
κριμενα, εαν K ειναι ο αριθμος των τεμνομενων-ανα-ζευγη ακμων, τοτε οι K τομες για τις
δυναμεις Τυπου-2 μπορουν να υπολογιστουν σε O(K + E log2 E/ log log E) χρονο [PS85,
pp.277], το οποιο οδηγει σε πολυπλοκοτητα συνολικου χρονου O(K + E log2 E/ log log E +
V (V + d(G) log d(G))) ανα επαναληψη.

15.3.2 Ομοιότητες και Διαφορές με Προηγούμενες Τεχνικές

Στην εργασια των Lin και Yen [LY05], η τεχνικη που εφαρμοζει μεγαλες απωθητικες δυ-
ναμεις καθετες στις διχοτομους των γωνιων που σχηματιζονται απο διαδοχικες ακμες σε
μια κορυφη, οταν αυτες ειναι μικρες, αναφερεται ως απώθηση ακμής-ακμής (edge-edge re-
pulsion). Στην εργασια τους, η συναρτηση, εστω g : R → R, η οποια ελεγχει το μετρο της
δυναμης ισουται με: g(θ) = cot( θ

2), οπου θ ειναι η γωνια που σχηματιζεται μεταξυ δυο δια-
δοχικων ακμων προσκειμενων στην ιδια κορυφη. Παρατηρουμε οτι η συναρτηση g εχει την
ιδια ιδιοτητα με την αντιστοιχη που χρησιμοποιησαμε στην προσεγγιση μας, δηλαδη η τιμη
της g(θ) γινεται πολυ μεγαλη, οταν θ → 0. Προτιμησαμε ωστοσο, να χρησιμοποιησουμε μια
διαφορετικη συναρτηση για να ελεγξουμε το μετρο της δυναμης, ωστε να ακολουθησουμε
μια ομοιομορφη προσεγγιση για την περιπτωση της γωνιακης ευκρινειας και της γωνιακης
ευκρινειας τομων.

ΟιHuanget al. [HEHL10], οι οποιοι ανεξαρτηταδημοσιευσαν εναπαρομοιο force-directed
αλγοριθμο, χρησιμοποιουν μονο “γωνιακες” δυναμεις (σ.σ. οι οποιες εξαρτωνται μονο απο
τις γωνιες που σχηματιζονται ειτε απο τεμνομενες ακμες ειτε απο διαδοχικες ακμες προ-
σκειμενες στην ιδια κορυφη) με διαφορετικες συναρτησεις για τον ελεγχο του μετρου και
της κατευθυνσης των δυναμεων τους. Δε χρησιμοποιουν, επισης, δυναμεις ελατηριων για να
επηρεαζουν τη γωνιακη ευκρινεια η τη γωνιακη ευκρινεια τομων (εκτος αποαυτες του κλασ-
σικου force-directed αλγοριθμου του Eades [Ead84]). Στην Ενοτητα 15.3.3, παρουσιαζουμε
μια πειραματικη συγκριση των παραπανω τεχνικων.

Στις εργασιες [DLR10] και [DLR11], η γωνιακη ευκρινεια τομων βελτιωνεται σε ενα με-
ταγενεστερο βημα, στο οποιο καθε ζευγος τεμνομενων ακμων συσχετιζεται με ενα δισκο με
κεντρο το σημειο τομης. Τα σημεια τομης του δισκου με τις ακμες που εμπλεκονται στην
τομη οριζουν τεσσερις νεες κορυφες, οι οποιες σχηματιζουν εναν 4-κυκλο που ονομαζεται
θάλαμος (cage). Στη συνεχεια, εφαρμοζονται καταλληλες δυναμεις, τετοιες ωστε οι θαλαμοι
να απεικονιζονται οσο το δυνατον περισσοτερο ως τετραγωνα, το οποιο αναγκαζει τις δια-
γωνιες να τεμνονται υπο μεγαλες γωνιες. Δεδομενου οτι αυτες οι τεχνικες καταληγουν σε
απεικονισεις με σημεια καμπης, δεν συμπεριεληφθησαν στην πειραματικη συγκριση.
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Αλγόριθμος 15.1: F -D Α ς
Input :Ένα μη-κατευθυνομενο γραφημα G και μια αρχικη τοποθετηση P = (pv)v∈V .
Output :Μια απεικονιση του G με υψηλη γωνιακη ευκρινεια και γωνιακη ευκρινεια

τομων.

for (t← 1 to I ) do
{Τυπου-1: Δυναμεις Ελατηριων.}
foreach u ∈ V do
Fu(t)←

∑
v:(u,v)∈E

Fspring(pv, pu);

{Τυπου-2: Δυναμεις που ασκουνται στις κορυφες για τη μεγιστοποιηση της
γωνιακης ευκρινειας τομων.}
foreach (ζευγος τεμνομενων ακμων e = (u, v) και e′ = (u′, v′)) do

//Οι σχετικες θεσεις των ακμων e και e′ παρουσιαζονται στην Εικονα 15.2.;

Fv(t) += Fcros
spring(pv, pv′) + Fcros

spring(pv, pu′) + Fcros
angle(pv, pv′) + Fcros

angle(pv, pu′);

Fv′(t) += Fcros
spring(pv′ , pu) + Fcros

spring(pv′ , pv) + Fcros
angle(pv′ , pu) + Fcros

angle(pv′ , pv);

Fu(t) += Fcros
spring(pu, pv′) + Fcros

spring(pu, pu′) + Fcros
angle(pu, pv′) + Fcros

angle(pu, pu′);

Fu′(t) += Fcros
spring(pu′ , pv) + Fcros

spring(pu′ , pu) + Fcros
angle(pu′ , pv) + Fcros

angle(pu′ , pv);
{Τυπου-3: Δυναμεις που ασκουνται στις κορυφες για τη μεγιστοποιηση της
γωνιακης ευκρινειας.}
foreach (u ∈ V με d(u) > 1) do

e0, . . . , ed(u)−1← οι προσκειμενες ακμες στην κορυφη u κατα την αντιθετη φορα
των δεικτων του ρολογιου (βλ. Εικονα 15.3);

Έστω ei = (u, vi), i = 0, . . . d(u)− 1;

for (i← 0 to d(u)− 1) do
Fu(t) += Fangular

spring (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u) + Fangular
angle (pvi , pv(i+1)mod(d(u)) ; u);

foreach u ∈ V do

pu ← pu + δ · Fu(t) ;

15.3.3 Πειραματικά Αποτελέσματα

Στην ενοτητα αυτη, παρουσιαζουμε τα αποτελεσματα της πειραματικης αξιολογησης
του αλγοριθμου μας. Εκτος απο τον αλγοριθμο μας, υλοποιησαμε τον κλασικο force-directed
αλγοριθμο του Eades [Ead84], τον αλγοριθμο των Lin και Yen [LY05] και τον αλγοριθμο των
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Huang et al. [HEHL10]. Οι υλοποιησεις εγιναν σε Java χρησιμοποιωντας τη βιβλιοθηκη των
yFiles (http://www.yworks.com). Το πειραμα πραγματοποιηθηκε σε ενα μηχανημα Linux με
2.00 GHz CPU και 2GB RAM, χρησιμοποιωντας τα Rome γραφηματα (μια συλλογη περιπου
11.500 γραφηματων) απο την ιστοσελιδα graphdrawing.org. Η Εικονα 15.8 παρουσιαζει μια
απεικονιση ενος Rome γραφηματος με 99 κορυφες και 135 ακμες που παραχθηκε απο το
force-directed αλγοριθμο μας. Παρολο που ο αλγοριθμος μας εστιαζει στη γωνιακη ευκρι-
νεια, στη γωνιακη ευκρινεια τομων και τη συνολικη γωνιακη ευκρινεια θα παρουσιασουμε
δεδομενα και απο την αποδοση του αλγοριθμου σε σχεση με το συνολικο εμβαδον, το μηκος
των ακμων και τον αριθμο των τομων (βλ. Εικονα 15.5).

Το πειραμα πραγματοποιηθηκε ως εξης: Αρχικα, για καθε Rome γραφημα κατασκευα-
στηκε μια απεικονιση χρησιμοποιωντας τον SmartOrganic layouter της βιβλιοθηκης yFiles.
Η συγκεκριμενη απεικονιση ηταν η εισοδος ολων των αλγοριθμων με σκοπο να επιταχυ-
νουμε το πειραμα και να ξεπερασουμε προβληματα εγκλωβισμου των αλγοριθμων σε το-
πικα ελαχιστα, ειδικοτερα σε μεγαλα γραφηματα. Εαν η γωνιακη ευκρινεια και η γωνιακη
ευκρινεια τομων δε βελτιωνονταν περισσοτερο απο 0.001 μοιρες μεταξυ δυο διαδοχικων
επαναληψεων, θεωρουσαμε οτι ο αλγοριθμος εχει πετυχει συγκλιση και δεν προχωρουσαμε
περαιτερω. Σημειωνεται οτι η συνθηκη τερματισμου ειναι αρκετα αυστηρη και απαιτει ενα
μεγαλο αριθμο επαναληψεων. Ο μεγιστος αριθμος επαναληψεων που μπορουσε να πραγμα-
τοποιησει ο αλγοριθμος μεχρι ναπετυχει τησυγκλιση, ειχε καθοριστει στις 100.000. Ωστοσο,
πολυ λιγα γραφηματα χρειαστηκε να προσεγγισουν τον αριθμο αυτο μεχρι να επιτευχθει
η συγκλιση. Μετα τη συγκλιση του αλγοριθμου, υπολογιζαμε τη γωνιακη ευκρινεια, τη γω-
νιακη ευκρινεια τομων, το μεσομηκος ακμων, τοναριθμο των τομων, το συνολικο χρονοπου
απαιτηθηκε, καθως και τον αριθμο των επαναληψεων μεχρι τη συγκλιση. Σημειωνεται οτι ο
αλγοριθμος μας αξιολογηθηκε ως (α) Angular-Only (μονο γωνιακη ευκρινεια), (β) Crossing-
Only (μονο γωνιακη ευκρινεια τομων) και (γ) Mixed (συνολικη γωνιακη ευκρινεια). Τα απο-
τελεσματα παρουσιαζονται στις Εικονες 15.4, 15.5 και 15.6. Οι τιμες που εμφανιζονται στις
Εικονες 15.4, 15.5 και 15.6 ειναι οι μεσες τιμες για ολα τα γραφηματα της βασης δεδομενων
για συγκεκριμενο μεγεθος (σ.σ., αριθμο κορυφων).

Το Πρόβλημα της Μεγιστοποίησης της Συνολικής Γωνιακής Ευκρίνειας: Το διαγραμμα της
Εικονας 15.4i δειχνει οτι ο Mixed αλγοριθμος υπερεχει εμφανως εναντι των υπολοιπων αλ-
γοριθμωναπεικονισης του πειραματος. Πιο συγκεκριμενα, στο 80.46%(90.83%,αντιστοιχα)
τωνγραφηματωντουπειραματος, οMixedαλγοριθμοςοδηγει σεκαλυτερηλυσησεσυγκριση
με τον αλγοριθμο των Lin και Yen (Huang et. al, αντιστοιχα) με μια μεση βελτιωση 10.21
(11.63, αντιστοιχα) μοιρων. Το διαγραμμα της Εικονας 15.4i δειχνει περαιτερω οτι ο Mixed
αλγοριθμος παρηγαγε απεικονισεις συνολικης αναλυσης περιπου 20 μοιρων για γραφηματα
με περισσοτερες απο 50 κορυφες της βασης δεδομενων. Ένα παραδειγμα ενος τετοιου γρα-
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(i) Αποτελεσματα Συνολικης Γωνιακης Ευκρινειας

(ii) Αποτελεσματα Γωνιακης Ευκρινειας

(iii) Αποτελεσματα Γωνιακης Ευκρινειας Τομων

Σχήμα 15.4: Παρουσιαση των πειραματικων αποτελεσματων στη Γωνιακή Ευκρίνεια:Ο X-αξονας
αντιστοιχει στον αριθμο των κορυφων του γραφηματος και ο Y -αξονας στη γωνιακη
ευκρινεια υπολογισμενη σε μοιρες.

φηματος δινεται στην Εικονα 15.8.
ΤοΠρόβληματηςΜεγιστοποίησης τηςΓωνιακήςΕυκρίνειας:ΤοδιαγραμματηςΕικονας15.4ii

αναδεικνυει οτι ο Angular-Only αλγοριθμος παραγει απεικονισεις με καλυτερη γωνιακη ανα-
λυση σε σχεση με τους υπολοιπους αλγοριθμους απεικονισης του πειραματος. Πιο συγκεκρι-
μενα, στο 67.82% (92.12%, αντιστοιχα) των γραφηματων του πειραματος, ο Angular-Only
αλγοριθμος οδηγει σε καλυτερη λυση σε συγκριση με τον αλγοριθμο των Lin και Yen (Huang
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(i) Αποτελεσματα Μεσου Μηκους Ακμων

(ii) Αποτελεσματα Εμβαδου

(iii) Αποτελεσματα Αριθμου Τομων

Σχήμα 15.5: Παρουσιαση των πειραματικων αποτελεσματων σε συνήθεις μετρικές απεικόνισης
γραφημάτων: Ο X-αξονας αντιστοιχει στον αριθμο των κορυφων του γραφηματος.
Στις Εικονες (i) και (ii), ο Y -αξονας αντιστοιχει στο εμβαδον και στο μεσο μηκος ακμων
της παραγομενης απεικονισης, αντιστοιχα. Στην Εικονα (iii), ο Y -αξονας αντιστοιχει
στον αριθμο των τομων της παραγομενης απεικονισης.

et. al, αντιστοιχα) με μια μεση βελτιωση των 6.73 (12.75, αντιστοιχα) μοιρων. Η γωνιακη
αναλυση των απεικονισεων που παραγονται απο το Mixed αλγοριθμο ειναι περιπου ιση με
εκεινη των απεικονισεων που παραγονται απο τον αλγοριθμο των Lin και Yen. Σημειωνεται
οτι ο αλγοριθμος των Lin και Yen, σε αντιθεση με τον αλγοριθμο μας, δεν τροποποιει την εμ-
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(i) Αποτελεσματα Συνολικου Χρονου (ii) Αποτελεσματα Επαναληψεων

Σχήμα 15.6: Παρουσιαση των πειραματικων αποτελεσματων στην αλγοριθμική απόδοση: Ο X-
αξονας αντιστοιχει στον αριθμο των κορυφων του γραφηματος. Στις Εικονες (i) και (ii)
ο Y -αξονας αντιστοιχει στο συνολικο χρονο υπολογισμενο σεmilliseconds και στις επα-
ναληψεις που απαιτηθηκαν εως τη συγκλιση, αντιστοιχα.

φυτευση της αρχικης απεικονισης (βλ. την εργασια [LY05] για περισσοτερες λεπτομερειες),
δηλαδη απαιτει μια σχεδον-κοντα-στην-τελικη αρχικη απεικονιση και τη βελτιωνει. Αυτο
εξηγει το γεγονος οτι ο Mixed αλγοριθμος πετυχαινει την ιδια περιπου αποδοση σε ορους
γωνιακης αναλυσης με τον αντιστοιχο των Lin και Yen. Πιο συγκεκριμενα, στο 59.23% των
γραφηματων, ο Mixed αλγοριθμος οδηγει σε καλυτερη λυση σε συγκριση με τον αλγοριθμο
των Lin και Yen με μια μεση βελτιωση των 6.49o.

Το Πρόβλημα τηςΜεγιστοποίησης της Γωνιακής Ευκρίνειας Τομών: Στην Εικονα 15.4iii τα
δεδομενα φιλτραρονται ετσι ωστε να απεικονιζουν μονο τα αποτελεσματα που αφορουν σε
μη-επιπεδες απεικονισεις που παραγονται απο τους αλγοριθμους, ωστε να αποφευχθουν
απειρες τιμες στην περιπτωση των επιπεδων απεικονισεων. Ο Crossing-Only αλγοριθμος
υπερεχει εμφανως εναντι των υπολοιπων αλγοριθμων απεικονισης του πειραματος. Πιο συ-
γκεκριμενα, στο 92.26%(78.47%, αντιστοιχα) των γραφηματων του πειραματος, ο Crossing-
Only αλγοριθμος οδηγει σε καλυτερη λυση σε συγκριση με τον αλγοριθμο των Lin και Yen
(Huang et. al, αντιστοιχα). Η μεση βελτιωση που επιτυγχανεται απο τον Crossing-Only αλ-
γοριθμο ειναι 27.13 (17.08, αντιστοιχα) μοιρων σε συγκριση με τον αλγοριθμο των Lin και
Yen (Huang et. al, αντιστοιχα). Ο Mixed αλγοριθμος αποφερει καλυτερη λυση στο 85.23%
(54.62%, αντιστοιχα) των γραφηματων του πειραματος σε συγκριση με τον αλγοριθμο των
Lin και Yen (Huang et. al, αντιστοιχα) με μια μεση βελτιωση των 18.75 (11.17, αντιστοιχα)
μοιρων.

Απο τα παραπανω επεται οτι ο αλγοριθμος μας καταληγει σε απεικονισεις με καλυτερη
γωνιακη ευκρινεια σε συγκριση με απεικονισεις πουπαραγονται απο τους υπολοιπους αλγο-
ριθμους του πειραματος. Ωστοσο, η πειραματικη αξιολογηση εδειξε, επισης, οτι το μεσο μη-
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κος ακμων τωναπεικονισεωνπουπαραγονται απο τοναλγοριθμομας ειναι μεγαλυτεροαπο
το αντιστοιχο των απεικονισεων που παραγονται απο τους υπολοιπους αλγοριθμους (βλ.
Εικονα 15.5i). Το μηκος των ακμων επηρεαζεται απο το φυσικο μηκος των ελατηριων που
χρησιμοποιουνται απο τους force-directed αλγοριθμους. Στο πειραμα, το φυσικο μηκος των
ελατηριων ειχε καθοριστει στις 150 μοναδες. Το μεσο μηκος ακμων των απεικονισεων που
παραγονται απο τοMixedαλγοριθμοηταν 225.11μοναδες, ενωτααντιστοιχα τωνEades, Lin
και Yen και Huang et al. ηταν 191.61, 167.1 και 198.45 μοναδες, αντιστοιχα. Η πειραματικη
αξιολογηση εδειξε, επισης, οτι ο αλγοριθμος μας παραγει απεικονισεις συγκρισιμου εμβαδου
με αυτο που απαιτουν οι αλγοριθμοι των Eades και Huang et al. Ωστοσο, στον τομεα αυτο
υπερεχει ο αλγοριθμος των Lin και Yen, ο οποιος παραγει μικροτερες απεικονισεις. Παρα το
γεγονος οτι ο Mixed αλγοριθμος παραγει απεικονισεις μεγαλυτερου μεσου μηκους ακμων
σε σχεση με τις απεικονισεις που παραγονται απο τους αλγοριθμους των Eades και Huang
et al., οι παραγομενες απεικονισεις ειναι συγκρισιμου εμβαδου. Αυτο μπορει να αποδοθει
στο γεγονος οτι, οπως δειχνει η πειραματικη αναλυση, ο Mixed αλγοριθμος παραγει απεικο-
νισεις με μεγαλυτερο αριθμο τομων. Πιο συγκεκριμενα, η Εικονα 15.5iii δειχνει οτι ο Mixed
αλγοριθμος οδηγει σε απεικονισεις με περιπου τον ιδιο αριθμο τομων με αυτες των Lin and
Yen και λιγες περισσοτερες απο αυτες των Eades και Huang et al.

Τελος, οι Εικονες 15.6i και 15.6ii συνοψιζουν τη χρονικη αποδοση των αλγοριθμων και
τις επαναληψεις που απαιτουνται μεχρι τη συγκλιση τους, αντιστοιχα. Ο Mixed αλγοριθμος
απαιτει, κατα μεσο ορο, 5191 milliseconds και 1298 επαναληψεις μεχρι τη συγκλιση, ενω ο
αλγοριθμος των Huang et al. (ο οποιος ειναι της ιδιας χρονικης πολυπλοκοτητας) 6626 και
1694, αντιστοιχα. Ο αλγοριθμος των Lin και Yen απαιτει, κατα μεσο ορο, 6123 milliseconds
και 1920 επαναληψεις μεχρι τη συγκλιση. Σημειωνεται οτι η χρονικη πολυπλοκοτητα του αλ-
γοριθμου των Lin και Yen ειναι καλυτερη απο την αντιστοιχη του αλγοριθμου μας. Ωστοσο, η
συνθηκη τερματισμου λαμβανει υποψη της και τη βελτιωση της γωνιακης ευκρινειας τομων
και επομενως, ο αλγοριθμος των Lin και Yen απαιτει περισσοτερες επαναληψεις για να συ-
γκλινει, το οποιο εξηγει αυτη την αντιφαση. Απο τη συγκριση, εξαιρεσαμε στον τομεα αυτο
τον αλγοριθμο του Eades, καθως δε λαμβανει υποψη του ουτε τη γωνιακη ευκρινεια ουτε
τη γωνιακη ευκρινεια τομων και επομενως, απαιτει πολλες επαναληψεις για να συγκλινει,
οπως φαινεται στην Εικονα 15.6ii.

15.4 Παραδείγματα Απεικονίσεων

Στην ενοτητα αυτη, παρουσιαζουμε μερικες ενδεικτικες απεικονισεις που παραγονται
απο το force-directed αλγοριθμο μας. Η Εικονα 15.7 παρουσιαζει (μερικες ευκολα παραγο-
μενες) απεικονισεις γνωστων γραφηματων. Απεικονισεις αυτων των γραφηματων εχουν,
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επισης, παρουσιαστει ειτε στην κλασσικη εργασια των Fruchterman και Reingold [FR91] η
στην εργασια των Lin και Yen [LY05]. Στην Εικονα 15.8, παρουσιαζουμε μια απεικονιση ενος
Rome γραφηματος με 99 κορυφες και 135 ακμες.
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(i) K6: (1.6, 35.6) (ii) K6: (29.7, 59.8)

(iii) Cube: (4.2, 35.8) (iv) Cube: (54.6, 68.8)

(v) Pentagon: (19.9, 46.8) (vi) Pentagon: (55.3, 64.0)

(vii) Picked from [LY05]: (1.6, ∞) (viii) Picked from [LY05]: (13.6, ∞)

Σχήμα 15.7: Παραδειγματα απεικονισεων παραγομενων απο το force-directed αλγοριθμο μας. Οι
απεικονισεις σε καθε γραμμη αντιστοιχουν στο ιδιο γραφημα. Οι απεικονισεις στα αρι-
στερα αποτελουν την εισοδο, ενω στα δεξια την εξοδο του αλγοριθμου μας. Στη λεζαντα
καθε απεικονισης το (a, b) μεταφραζεται ως εξης: a (b, αντιστοιχα) ειναι η γωνιακη ευ-
κρινεια (γωνιακη ευκρινεια τομων, αντιστοιχα) υπολογισμενη σε μοιρες. Απεικονισεις
αυτων των γραφηματων εχουν, επισης, παρουσιαστει ειτε στην κλασσικη εργασια των
Fruchterman και Reingold [FR91] η στην εργασια των Lin και Yen [LY05].
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Σχήμα 15.8:Μια απεικονιση του Rome γραφηματος grafo10129.99, το οποιο αποτελειται απο 99 κο-
ρυφες και 135 ακμες με γωνιακη ευκρινεια 20.15o και γωνιακη ευκρινεια τομων 26.12o.
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16 Μία Εισαγωγή στην Ανίχνευση Εταιρικής
Απάτης

Στο κεφαλαιο αυτο, παρουσιαζουμε βασικες εννοιες απο την περιοχη της ανιχνευσης
εταιρικης απατης. Εισαγουμε τους απαραιτητους ορισμους και παρουσιαζουμε τα προβλη-
ματα που θα μελετηθουν στα επομενα κεφαλαια της παρουσας διδακτορικης διατριβης.

16.1 Τι είναι η Εταιρική Απάτη?

Όπως ηδη αναφεραμε στην Ενοτητα 11.6.3, σε επιχειρηματικο επιπεδο, η απάτη (fraud)
οριζεται ως η “εσκεμμένα κακή χρήση ή κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας εται-
ρείας” [AoCFE12]. Με βαση τη σχεση του ατομου που διαπραττει την απατη με την εταιρεια,
η απατη μπορει να διαπραττεται εσωτερικά η εξωτερικά της εταιρειας. Η εσωτερική απάτη
(internal fraud) αναφερεται σε περιπτωσεις απατης που προερχονται απο το εσωτερικου
ενος οργανισμου. Η εξωτερική απάτη (external fraud) αναφερεται σε περιπτωσεις απατης
που προερχονται απο ατομα που δε σχετιζονται με αμεσο τροπο τον οργανισμο.

Οι κυριοτερες μορφες απατης με βαση μια σχετικη εκθεση της KPMG [KPM03] μπορουν
να κατηγοριοποιηθουν ως εξης (βλ. Πινακα 16.1): (i) εταιρικη απατη (occupational fraud),
(ii) καταναλωτικη απατη (consumer fraud), (iii) απατη οικονομικων καταστασεων (finan-
cial reporting fraud), (iv) κακοδιοικηση (misconduct), (v) απατη προμηθευτων η τριτων
(vendoror third-party fraud)και (vi) ιατρικη/ασφαλιστικηαπατη (medical/insurance fraud).
Δεδομενου οτι η απατη μπορει να μελετηθει απο πολλες διαφορετικες πλευρες, οι οποιες ει-
ναι περαν του σκοπου της παρουσας διδακτορικης διατριβης, θα εστιασουμε αποκλειστικα
στην εταιρικη απατη.

Έρευνες σχετικες με την εταιρικη απατη δειχνουν οτι το μεγαλυτερο μερος των αναφε-
ρομενων περιπτωσεων απατης εχουν διαπραχθει απο εμπιστους συνεργατες (trusted asso-
ciates). Η Εικονα 16.1 απεικονιζει τα αποτελεσματα μιας ερευνας σχετικα με τις κυριοτερες
μορφες απατης που αναφερθηκαν παραπανω [KPM03]. Μεταξυ αυτων των κατηγοριων, η
εταιρικη απατη εμφανιζεται σε περιπου διπλασιο ποσοστο απο την καταναλωτικη απατη,
η οποια ηταν η δευτερη σε σειρα εμφανισης. Τυπικα, η εταιρική απάτη (occupational or em-
ployee fraud) μπορει να οριστει ως η “χρήση του επαγγέλματος ενός ατόμου για προσωπικό
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΤΗΣ
Καταναλωτική Απάτη Εταιρική Απάτη
◦ Κλοπη ATM ◦ Κλοπη επιταγων
◦ Απατη επιταγων ◦ Υπεξαιρεση λογαριασμων εξοδων
◦ Απατη πιστωτικων καρτων ◦ Απατη μισθοδοσιας
◦ Δολια δασμολογικη καταταξη ◦ Κλοπη συνταξης
εμπορευματων πελατων ◦ Κλοπη η υπεξαιρεση
◦ Κλοπη ταυτοτητας περιουσιακων στοιχειων

Ηλεκτρονικό Έγκλημα Απάτη Οικονομικών Καταστάσεων
◦ Hacking ◦ Ανακριβης δηλωσεις εισοδηματος
◦ Ηλεκτρονικο “ψαρεμα΄΄ (phishing) ◦ Αποκρυψη αποθεματικων και εξοδων
◦ Ανεπιθυμητη ηλεκτρονικη αλληλογραφια ◦ Αναρμοστη αναγνωριση εισοδηματος
◦ Κλοπη πνευματικων δικαιωματων ◦ Πλημμεληματικες παραλειψεις
◦ Κλοπη ταυτοτητας (inadequate omissions)

◦ Ανηθικες συμφωνιες
(inappropriate disclosures)

Απάτη προμηθευτών ή τρίτων Ιατρική/Ασφαλιστική Απάτη
◦ Νοθεια διαγωνισμων (bid rigging) και ◦ Εισπραξη προμηθειων απο ασκοπες
προσυμφωνημενες τιμες (price fixing) συναλλαγες (policy churning)
◦ Δωροδοκια ◦ Απατη ιατρικων/ασφαλιστικων απαιτησεων
◦ Εκτροπη πωλησεων (diversion of sales) ◦ Απατη εργατικης αποζημιωσης
◦ Διπλες τιμολογησεις
◦ Εκβιασμος Κακοδιοίκηση
◦ Λανθασμενες τιμολογησεις και ◦ Αθεμιτη εκμεταλλευση εμπιστευτικων
ανυπαρκτοι πωλητες (phantom vendors) πληροφοριων (insider trading)
◦ Κλοπες απογραφεντων στοιχειων ◦ Συγκρουση συμφεροντων
(inventory theft) ◦ Απατη μισθοδοσιας
◦ Κλοπη πνευματικων δικαιωματων ◦ Κλοπη συνταξης
◦ Δανειακες απατες ◦ Κλοπη η υπεξαιρεση
◦ Ανταποδοτικα οφελη (kickbacks) περιουσιακων στοιχειων
και συγκρουση συμφεροντων

Πίνακας 16.1: Κυριες Κατηγοριες Απατης [KPM03]
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πλουτισμό μέσω της εσκεμμένης κακής χρήσης ή κατάχρησης των πόρων ή των περιουσια-
κών στοιχείων ενός οργανισμού” [AoCFE12]. Η Ένωση Πιστοποιημενων Ελεγκτων κατα της
Απατης (ACFE) παρουσιαζει ενα μοντελο ταξινομησης της απατης, το οποιο αναφερεται ως
δέντρο απάτης (fraud tree), που παραθετει τις διαφορες μορφες απατης, ομαδοποιημενες σε
κατηγοριες και υποκατηγοριες (βλ. Εικονα 16.2). Οι τρεις κυριοτερες μορφες απατης στο
δεντρο αυτο ειναι οι ακολουθες:

Παραποίηση οικονομικών δηλώσεων (falsification of financial statements): Ο συγκε-
κριμενος τυπος απατης περιλαμβανει περιπτωσεις στις οποιες ενας υπαλληλος παρα-
ποιει εσκεμμενα λογαριασμους η αναφορες π.χ. διογκωνει στοιχεια, κερδη η υποτιμα
αποθεματικα, εξοδα η ζημιες. Τετοια σχηματα προκαλουν σημαντικη ζημια στην εται-
ρεια και συνηθως, διαπραττονται απο ανωτερα διοικητικα στελεχη και διευθυντες.

Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων (assets misappropriation): Ο συγκεκριμενος τυ-
πος απατης περιλαμβανει περιπτωσεις στις οποιες ενας υπαλληλος κλεβει η καταχρα-
ται τους πορους της εταιρειας, π.χ. κλοπη μετρητων, απατες τιμολογησης και ουτω κα-
θεξης. Στις περισσοτερες περιπτωσεις, διαπραττονται απο προσωπικο χαμηλων βαθ-
μιδων και λογωτου οτι προκαλουν αμελητεες απωλειες αναπεριστατικο, δεν μπορουν
να εντοπιστουν ευκολα. Ωστοσο, τα συγκεκριμενα σχηματα ειναι μακραν τα πιο συ-
νηθησχηματααπατηςπουυφισταται μια εταιρεια.Ηαπάτητιμολόγησης (billing fraud)
ειναι η πιο συνηθισμενη σε αυτη την κατηγορια και μπορει να προκαλεσει μια μεση
απωλεια των 100.000$ [AoCFE12]. Περιλαμβανει καθε σχημα στο οποιο ενας υπαλ-
ληλος παραποιει η διαγραφει τιμολογησεις, δημιουργει τιμολογησεις για πλασματικα
αγαθα η υπηρεσιες και ουτω καθεξης.

Διαφθορά (corruption): Όπως υποδηλωνει ο ιδιος ο ορος, η διαφθορά αναφερεται στην
παρανομη χρηση της επιρροης ενος υπαλληλου σε μια εταιρεια παραβιαζοντας το κα-
θηκον του με σκοπο το κερδος. Τετοια σχηματα περιλαμβανουν δωροδοκιες, ανταπο-
δοτικα οφελη, συγκρουση συμφεροντων και ουτω καθεξης.

Η απατη προκαλει απωλειες της ταξης του 5% του εισοδηματος των εταιρειων καθε
χρονο, το οποιο στο εκτιμωμενο παγκοσμιο ακαθαριστο προϊον του 2011, οδηγει σε μια πι-
θανη συνολικη απωλεια ανω των $3.5 τρισεκατομμυριων δολαριων, ενω η μεση απωλεια
που προκαλειται απο την εταιρικη απατη στην ερευνα ηταν 140.000$ [AoCFE12]. Εκτος απο
τις οικονομικες απωλειες και το γεγονος οτι μονο ενα μικρο ποσοστο των απωλειων μπορει
τελικα να ανακτηθει, μια εταιρεια η οποια επεσε θυμα απατης εχει να αντιμετωπισει πολ-
λεςακομαμη-αμελητεεςσυνεπειες.Μεταξυαυτων, επηρεαζονται αρνητικαη επαγγελματικη
φημη της απεναντι σε πελατες, υπαλληλους και αλλες οντοτητες (χρηματοπιστωτικα ιδρυ-
ματα, προμηθευτες, κτλ), η εταιρικη αξια, καθως και η δημοσια και πελατειακη εμπιστοσυνη.
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Σχήμα 16.1: Τυποι απατης που υφιστανται επιχειρησεις στη διαρκεια ενος ετους [KPM03].

Επομενως, ειναι θεμελιωδες για μια εταιρεια να αναπτυξει μηχανισμους εναντια στην εται-
ρικη απατη.

16.2 Τι είναι η Ανίχνευση Απάτης?

Παρολο που οι περισσοτεροι ανθρωποι μπορει να πιστευουν οτι η “απατη δε θα μπο-
ρουσε η δε θα συμβει εδω”, η αληθεια ειναι οτι καθε εταιρεια, ανεξαρτητα απο το μεγεθος
της, το ειδος η τη χωρα που βρισκεται, ειναι ευαλωτη στην απατη η οποια δεν περιοριζεται
μονο σε τραπεζες και χρηματοπιστωτικα ιδρυματα. Ειδικοτερα, τα τελευταια χρονια εχει κα-
ταγραφει μια ανοδικη τασηστακαταγεγραμμεναπεριστατικααπατης, με μια αυξηση της τα-
ξης του 13% μονο το 2011 [AoCFE12]. Ως απαντηση στον ολοενα και αυξανομενο αριθμο πε-
ριστατικων απατης, πολλες εταιρειες εχουν επικεντρωθει στην ανίχνευση της απάτης (fraud
detection), η οποια περιλαμβανει τις τεχνικες και τις μεθοδους που απαιτουνται για την ανα-
γνωριση των πραγματικων η δυνητικων περιστατικων απατης στα πλαισια ενος οργανι-
σμου. Συνηθως, ηστρατηγικηκαταπολεμησης τηςαπατηςπεριλαμβανει τριασταδια: (i) προ-
ληψη κατα της απατης (fraud prevention), (ii) ανιχνευση της απατης (fraud detection) και
(iii) διερευνηση των περιπτωσεων απατης και αποκριση (fraud investigation and response).

Οι τεχνικές πρόληψηςπεριλαμβανουν πολιτικες, ελεγχους και ενεργειες οπως η εκτιμηση
κινδυνου (risk assessment), η καταρτιση (training) και η ενημερωση κατα της απατης (fraud
awareness), οι οποιες μπορει να αποθαρρυνουν τους επιδοξους παραβατες απο τη διαπραξη
απατης. Περιλαμβανει, επισης, την οργανωση/συγκροτηση της υπηρεσιας εσωτερικου ελεγ-
χου και τη δημοσιευση των περιστατικων απατης. Η διερεύνηση και η απόκριση αποτελουν
το τελευταιο βημα σε μια επιχειρηματικη στρατηγικη καταπολεμησης της απατης. Κατα τη
διαρκεια της ερευνας, οι ελεγκτες πρεπει να δωσουν απαντηση σε μια σειρα ερωτησεων
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Σχήμα 16.2: Το συστημα κατηγοριοποιησης της εταιρικης απατης οπως παρουσιαζεται στην ανα-
φορα του ετους 2012 προς τα εθνη απο τον ACFE [AoCFE12].

(ποιος, πως, ποτε και γιατι) μολις εμφανιστουν οι πρωτες υποψιες απατης. Στην περιπτωση
που υπαρχουν αποδειξεις για τη διαπραξη απατης, η αποκριση (δηλαδη οι διορθωτικες ενερ-
γειες για την αποκατασταση της προκληθεισας ζημιας) θα πρεπει να ειναι αμεση.

Ωστοσο, δεδομενου οτι ειναι αδυνατο να αποτραπουν ολοι οι επιδοξοι παραβατες, η
απατη θα πρεπει να εντοπιστει το συντομοτερο δυνατον, προκειμενου να αποφευχθει η οι-
κονομικη απωλεια και να προστατευτει η εταιρεια, καθως και το προσωπικο και οι πελατες
της. Οι μεθοδοι ανιχνευσης μπορει να ειναι ειτε αντιδραστικές (reactive), ειτε προδραστικές
(proactive). Οι παραδοσιακες μεθοδοι ανιχνευσης απατης θεωρειται οτι ειναι αντιδραστι-
κες, καθως ξεκινουν απο μια ενδειξη, υποδειξη η εμπιστευτικη πληροφορια (tip), ασυνηθι-
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στες οικονομικες δηλωσεις η αλλους δεικτες που καποιος παρατηρει η ακουει και μπορει
να περιλαμβανουν, για παραδειγμα, εναν ανωνυμο μηχανισμο καταγγελιων [AA12]. Οι αντι-
δραστικες μεθοδοι ανιχνευσης απατης στοχευουν σε προκαθορισμενα σχηματα απατης και
περιλαμβανουν διαδικαστικους ελεγχους οπως η αναγνωριση/ευρεση των λαθων, συμπτω-
ματων η κινδυνων (red-flags).

Μιαπροδραστικηστρατηγικηανιχνευσηςαπατηςπεριλαμβανει αναλυσηδεδομενων, ανα-
γνωριση ανωμαλιων και τασεων σε συνολα των δεδομενων και μηχανισμους καταγγελιων,
οι οποιοι κοινοποιουν πληροφοριες σχετικες με δυνητικες περιπτωσεις απατης. Η αναλυση
δεδομενων επιτρεπει στους ελεγκτες νααποκτησουν μια εικονασχετικα με την αποτελεσμα-
τικοτητα των εσωτερικων ελεγχων, την αναγνωριση παρανομων ενεργειων και τον κινδυνο
εμφανισης κρουσματων απατης. Η προδραστικη ανιχνευση περιλαμβανει, επισης, αναλυση
συμπεριφορας (behavioral analysis), η οποια εχει ως στοχο την αξιολογηση του προφιλ των
υπαλληλων και την πιθανη αναγνωριση των προφιλ εκεινων που τυχον ταιριαζουν με ενα
ηδη γνωστο παραβατικο προφιλ. Σημειωνεται οτι οι μεθοδοι αυτες θα πρεπει να ειναι ευε-
λικτες και συνεχως εξελιξιμες με σκοπο να αμυνονται εναντια στους επιδοξους παραβατες
και να προσαρμοζονται στις στρατηγικες τους [GTA09].

Επιπροσθετα, η στρατηγικη καταπολεμησης της απατης καθε οργανισμου θα πρεπει να
προσαρμοστει στο πλαισιο στο οποιο λειτουργει ο οργανισμος. Για παραδειγμα, ενας ορ-
γανισμος που δραστηριοποιειται σε μια χωρα με υψηλο επιπεδο διαφθορας, θα πρεπει να
λαβει συμπληρωματικα μετρα για την προληψη της απατης. Η συνεχης παρακολουθηση ει-
ναι επισης αναγκαια, ετσι ωστε η αναγνωριση των περιστατικων απατης να ειναι αμεση και
αποτελεσματικη, δεδομενου οτι το μεγεθος της απατης αυξανεται με την παροδο του χρο-
νου, καθως ο δραστης αποκταει την πεποιθηση οτι δεν μπορει να εντοπιστει. Ειδικοτερα,
η εκθεση της KPMG (Forensics’ Fraud Risk Management) αναφερει οτι σε αντίθεση με ανα-
δρομικές αναλύσεις, η συνεχής παρακολούθηση των συναλλαγών επιτρέπει σε έναν οργανισμό
να αναγνωρίσει δυνητικά παράνομες συναλλαγές, για παράδειγμα, σε μία καθημερινή, εβδομα-
διαία ή μηνιαία βάση. Οι οργανισμοί συχνά χρησιμοποιούν συνεχείς τεχνικές παρακολούθησης,
οι οποίες επικεντρώνονται σε μικρότερου εύρους συναλλαγές ή “περιοχές” που παρουσιάζουν
ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους [KPM06].

Όπως ηδη αναφερθηκε, υπαρχει ενας μεγαλος αριθμος σχηματων εταιρικης απατης και
δυστυχως, κανενας μηχανισμος αμυνας δεν ειναι σε θεση να αποτρεψει η να εντοπισει ολες
τις περιπτωσεις απατης. Για το λογο αυτο, τα σχηματα εταιρικης απατης μπορει να συνεχι-
στουν για αρκετα μεγαλο χρονικο διαστημα μεχρι τελικα η απατη να επιβεβαιωθει (με ενα
μεσο ορο 18 μηνων αφου προηγουμενως γινει αντιληπτη) και η απατη ειναι πιο πιθανο να
ανιχνευθει απο μια υποδειξη η εμπιστευτικη πληροφορια (tip), παρα απο οποιαδηποτε αλλη
μεθοδο ανιχνευσης (βλ. Εικονα 16.3).
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Σχήμα 16.3: Ανιχνευση της εταιρικης απατης οπως παρουσιαστηκε στην αναφορα του ετους 2012
προς τα εθνη απο τον ACFE [AoCFE12].

Παρολοπουπροηγμενες τεχνολογιες πληροφοριων εχουν ηδη ενσωματωθει στους οργα-
νισμους προκειμενου να μειωθει ο κινδυνος της εσωτερικης απατης, η παρακολουθηση των
συστηματων καταπολεμησης απατης εξακολουθει να αποτελει ενα προβλημα αξιοσημειω-
της δυσκολιας και απαιτει σοβαρο εσωτερικο ελεγχο. Υπαρχουν διαφοροι παραγοντες που
δυσχεραινουν τον αμεσο εντοπισμο της απατης, οπως για παραδειγμα, η ελλειψη εμπειριας
(κυριως στα συμπτωματα της απατης) και η ελλειψη ειδικων εργαλειων καταπολεμησης
απατης, η μεγαλη χρηση της δειγματοληψιας, ο περιορισμενος χρονος και ουτω καθεξης. Ο
τελευταιος παραγοντας, σε συνδυασμο με το γεγονος οτι τα δεδομενα που παραγονται απο
τα συστηματα καταπολεμησης απατης ειναι σε μορφη κειμενου και ο ογκος τους δεν ειναι
ευκολα διαχειρισιμος σε καθημερινη βαση (αλλα ουτε και σε εβδομαδιαια βαση), μεγεθυ-
νει το προβλημα της αμεσης ανιχνευσης της απατης. Η οπτικοποιηση πληροφοριων μπορει
να ειναι πολλα υποσχομενη σε ενα τετοιο πλαισιο, δεδομενου οτι διευκολυνει τη γρηγορη
αναγνωριση της “υποπτης” δραστηριοτητας.

16.3 Κίνητρο και Ορισμός του Προβλήματος

Το κινητρο μας να εργαστουμε σε προβληματα ανιχνευσης απατης βασιζεται σε πραγμα-
τικα προβληματα, τα οποια μας τεθηκαν απο τους εσωτερικους ελεγκτες ενος μεγαλου ορ-
γανισμου τηλεπικοινωνιων. Οι εσωτερικοι ελεγκτες μας κοινοποιησαν τα προβληματα που
αντιμετωπιζουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας ανιχνευσης απατης καθως και τα προ-
τυπα απατης που εξεταζουν. Το κυριοτερο προβλημα που κληθηκαμε να αντιμετωπισουμε
ειναι το ακολουθο:
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Πρόβλημα 16.3.1. Αναζητούμε ένα συνδυασμό μεθόδων και οπτικοποιήσεων με σκοπό την
ανίχνευση σχημάτων απάτης σε εταιρικά συστήματα στα οποία εμπλέκονται ζεύγη οντοτήτων
(υπάλληλος και πελάτης), όπως για παράδειγμα τα συστήματα τιμολόγησης/χρέωσης, ανανέ-
ωσης συνδρομών και ούτω καθεξής.

Η εξεταση σχηματων εταιρικης απατης σε τετοια εταιρικα συστηματα αποκαλυπτει οτι
γεγονοτα που συμβαινουν ανα τακτα χρονικα διαστηματα μπορει να αποτελουν ενδειξη
απατης. Για παραδειγμα, σε ενα συστημα τιμολογησης μιας εταιρειας, αν ενας συγκεκριμε-
νος υπαλληλος φαινεται να εχει μια μηνιαια δραστηριοτητα (π.χ. διαγραφει/προσθετει τι-
μολογησεις, κλπ) προς το λογαριασμο ενος συγκεκριμενου πελατη, αυτο μπορει να θεωρη-
θει ως μια “υποπτη” περιοδικη σειρα γεγονοτων που πρεπει να εξεταστουν περαιτερω. Τα
γεγονοτα αυτα αποκτουν μεγαλυτερη σημασια στην περιπτωση που εμφανιζονται κατα τη
διαρκεια του κυκλου χρεωσης του λογαριασμου τουπελατη η εκτος τωνωρων εργασιας του
υπαλληλου. Ως εκ τουτου, η αναζητηση περιοδικης δραστηριοτητας σε συνολα δεδομενων
παιζει σημαντικο ρολο στην αποκαλυψη σχηματων εταιρικης απατης.

Πρόβλημα 16.3.2. Αναζητούμε ένα συνδυασμό μεθόδων και οπτικοποιήσεων με σκοπό τον
εντοπισμό περιοδικών γεγονότων, τα οποία μπορεί να υποκρύπτουν σχήματα εταιρικής απά-
της σε σειριακά δεδομένα που παράγονται από εταιρικά συστήματα στα οποία εμπλέκονται
ζεύγη οντοτήτων (υπάλληλος και πελάτης).

Ένα σχετικο προβλημα με το προβλημα της ανιχνευσης απατης ειναι η παρακολουθηση
της δραστηριοτητας των υπαλληλων στο δικτυο ενος οργανισμου. Επικεντρωνουμε κυριως
στην ανιχνευση ασυνηθιστης δραστηριοτητας των υπαλληλων οπως μη-εξουσιοδοτημενη
προσβασησε υπολογιστες, εταιρικασυστηματα, λογαριασμους υπαλληλωνκαι πελατωνκαι
ουτω καθεξης.

Πρόβλημα 16.3.3. Αναζητούμε οπτικοποιήσεις οι οποίες παρακολουθούν τη δραστηριότητα
των υπαλλήλων ενός οργανισμού και ανιχνεύουν πρότυπα ασυνήθιστης εταιρικής δραστηριό-
τητας.

16.4 Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η ανιχνευση απατης εχει μελετηθει αρκετα στη βιβλιογραφια. Μεχρι σημερα, υπαρχει
ενας σημαντικος αριθμος εργασιων οι οποιες υιοθετουν διαφορετικες μεθοδους οπως τεχνι-
κες εξορυξης δεδομενων, στατιστικη [CFPS99, BC00, KSM07], τεχνητη νοημοσυνη [FCS95,
GC98, Kos04, LHB03] η γενετικους αλγοριθμους [WRW98, HKLS07, DO11] αποσκοπωντας
στην ανιχνευση απατης. Ωστοσο, στην παρουσιαση μας θα επικεντρωσουμε μονο σε ερευνη-
τικες εργασιες που υποστηριζονται απο οπτικοποιησεις. Για μια πιο πληρη επισκοπηση του
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πεδιου της ανιχνευσης απατης, ο αναγνωστης παραπεμπεται στις εργασιες [BH02, KLSH04,
ZZ04, YWW+07, HRRV08, Wan10].

Το συστημα ADS (NASD Regulation Detection System) [KSH+98, Sen00, SGS+02] παρα-
κολουθει τις τασεις και τη διαμορφωση των τιμων στη χρηματιστηριακη αγορα του Nasdaq
και προσπαθει να ανιχνευσει προτυπα και πρακτικες παρανομης δραστηριοτητας. Το συ-
στημα ειναι εφοδιασμενο με μηχανισμους ανιχνευσης και αναγνωρισης, οι οποιοι χρησιμο-
ποιουν τεχνικες αναγνωρισης προτυπων και τεχνικες εξορυξης δεδομενων, αντιστοιχα. Τα
αποτελεσματα οπτικοποιουνται εφαρμοζοντας διαφορες τεχνικες. Το συστημα FAIS (Finan-
cial Crimes Enforcement Network AI System) [GS95, SGW+95] ανιχνευει τυχον νομιμοποι-
ηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες (money laundering) σε δεδομενα συναλλαγων
με μετρητα. Το συστημα υποστηριζει μεταξυ αλλων δυο βασικες λειτουργιες. Η πρωτη επι-
τρεπει τη χρηση ειδικων επερωτηματων (queries) απο το χρηστη, ενω η δευτερη οπτικο-
ποιει υποπτες περιπτωσεις και λογαριασμους με βαση προκαθορισμενους κανονες.

Οι Chang et al. [CLG+08] παρουσιασαν το συστημα WireVis, το οποιο χρησιμοποιει δια-
δραστικες οπτικοποιησεις τραπεζικων εμβασματων (financial wire transactions) και στο-
χευει στην ανιχνευση χρηματοοικονομικης απατης. Η προσεγγιση τους υποστηριζει διαδρα-
στικες οπτικοποιησεις προβολης του δικτυου, θερμικους χαρτες, εργαλεια αναζητησης κα-
θως και ενα μηχανισμο οπτικοποιησης αποσκοπωντας στην αποκαλυψη των σχεσεων ανα-
μεσα σε λογαριασμους, λεξεις-κλειδια, χρονο και προτυπα δραστηριοτητας. Οι Huang et al.
[HLN09] παρουσιασαν μια μεθοδολογια οπτικης αναλυσης (framework of visual analytics)
για την ασφαλεια των χρηματιστηριακων αγορων. Πιο συγκεκριμενα, χρησιμοποιησαν τρισ-
διαστατες δενδροειδεις απεικονισεις (3D-treemaps) για την οπτικοποιηση της τρεχουσας
τιμης των μετοχων και τον εντοπισμο μετοχων που παραγουν ενα ασυνηθιστο προτυπο
συναλλαγων. Οι Eberle and Holder [EH09] εισηγαγαν ενα μοντελο ανιχνευσης ανωμαλιων
βασισμενο σε γραφηματα (graph-based anomaly detection model), το οποιο χρησιμοποιει
προσεγγισεις απο τη θεωρια πληροφοριων, τις πιθανοτητες και τη μεγιστη μερικη υποδομη
(maximumpartial substructure), για την ανιχνευση δομικων ανωμαλιων σε εταιρικες συναλ-
λαγες και διαδικασιες που προκαλουνται απο υπαλληλους εταιριων. Ο Luell [Lue10] συν-
δυαζει τεχνικες εξορυξης δεδομενων και οπτικοποιησεις για την ανιχνευση συμβουλευτικης
απατης σε πελατες (client advisor fraud) ενος χρηματοπιστωτικου ιδρυματος.

Οι Di Giacomo et al. [DDLP10] παρουσιασαν ενα συστημα βασισμενο σε τεχνικες οπτι-
κοποιησης δικτυων με σκοπο τον εντοπισμο οικονομικων εγκληματων (financial crimes).
Ειδικοτερα, το συστημα επιτρεπει τον εντοπισμο των ηδη γνωστων προτυπων σε δεδομενα
που φαινεται να προερχονται απο υποπτες συναλλαγες (STRs). Οι Didimo et al. [DLMP11]
ανεπτυξαν ενα συστημα, το οποιο παρειχε στον αναλυτη αποτελεσματικα εργαλεια για την
ανιχνευση οικονομικων εγκληματων, οπως η νομιμοποιηση εσοδωναποπαρανομες δραστη-
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ριοτητες και απατες. Το SynerScope [Syn11] αποτελει ενα εργαλειο οπτικοποιησης για την
αναλυση “Μεγαλων Δεδομενων (Big Data)”, ικανο να εντοπισει σχηματα χρηματοοικονομι-
κης απατης. Οι Didimo et al. [DLM12] παρουσιασαν το συστημα VIS4AUI, το οποιο συλλεγει
χρηματοοικονομικες πληροφοριες σχετικες με τραπεζικες σχεσεις και υψηλης αξιας συναλ-
λαγες και προσπαθει να ανιχνευσει νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες
και οικονομικα εγκληματα.

ΤοLinkAnalysisWorkbench (LAW) [WBH+03] αναπτυχθηκε για τον εντοπισμοπεριπτω-
σεων τρομοκρατιας και αλλης εγκληματικης δραστηριοτητας σε ελλιπη δεδομενα η σε δε-
δομενα με “θορυβο”. Το συστημα εφαρμοζει τεχνικες αναγνωρισης προτυπων και αναγνω-
ρισης προτυπων με γραφηματα (graph-pattern matching) και βασιζεται στο ταιριασμα με
ηδη γνωστα προτυπα ενδιαφεροντος και την αναγνωριση νεων προτυπων. Οι Xu και Chen
[XC05] παρουσιασαν μια μεθοδολογια για την αυτοματοποιημενη αναλυση εγκληματολογι-
κων δικτυων, η οποια υποστηριζει οπτικοποιησεις, με στοχο την εξορυξη πολυτιμης γνωσης
για το εγκληματολογικο δικτυο απο ενα μεγαλο ογκο δεδομενων. Οι Stasko et al. [SGL08]
ανεπτυξαν ενα συστημα οπτικοποιησης, το οποιο διευκολυνει την πιο αποτελεσματικη εξε-
ταση αναφορων καθως και εγγραφων, με στοχο τον εντοπισμο δυνητικων απειλων που
κρυβονται πισω απο τις γραμμες τους. Άλλα εμπορικα εργαλεια που εφαρμοζουν τεχνικες
οπτικοποιησης δικτυων στα πλαισια της εγκληματολογικης αναλυσης ειναι τα ακολουθα:
I2 Analyst’s NoteBook [IAN], Netmap [Net] , XANALYS Link Explorer [XLE].

Για την αναγνωριση περιοδικων προτυπων σε σειριακα δεδομενα, οι Carlis και Konstan
[CK98] προτειναν μια προσεγγιση, στην οποια τα σειριακα χαρακτηριστικα των δεδομενων
απεικονιζονται κατα μηκος ενος σπειροειδη αξονα, ενω τα περιοδικα κατα μηκος της ακτι-
νας του. Οι Weber et al. [WAM01] παρουσιασαν μια προσεγγιση, η οποια χρησιμοποιει μια
σπειροειδη απεικονιση για την οπτικοποιηση μεγαλου ογκου δεδομενων χρονοσειρων με
σκοπο την αποκαλυψηπεριοδικων δομων. Στην προσεγγιση τους, ο αξονας του χρονου απει-
κονιζεται ως σπειροειδης καμπυλη, ενω οι υπολοιπες “ιδιοτητες” των δεδομενων απεικονι-
ζονται με σημεια, χρωματα, ραβδους η γραμμες. Οι Bertini et al. [BHL07] παρουσιασαν το
εργαλειο SpiralView, το οποιο οπτικοποιει σε μια σπειροειδη απεικονιση τη διασπορα των
ειδοποιησεων του δικτυου στο χρονο και βοηθαει στην αποκαλυψη πιθανων περιοδικων
μοτιβων. Οι Suntinger et al. [SOSG08] ανεπτυξαν ενα συστημα οπτικοποιησης, το οποιο ανα-
παριστα γεγονοτα σε ενα κυλινδρικο καναλι (cylindrical tunnel). Η οπτικοποιηση ανιχνευει
περιστατικα οπως συγκεκριμενα μοτιβα και ανωμαλιες, οι οποιες μπορουν να επηρεαζουν
την αποδοση μιας εταιρειας. Σχετικα με την οπτικοποιηση χρονοσειρων και τις διαθεσιμες
τεχνικες, μια επισκοπηση μπορει να αναζητηθει στις εργασιες [ABM+07, MS03, SC00]
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16.5 Μεθοδολογία και Ορολογία

Ένα απο τα κυριοτερα προβληματα που κληθηκαμε να αντιμετωπισουμε κατα τη διαρ-
κεια της ερευνητικης μας προσπαθειας στην περιοχη της ανιχνευσης επιθεσεων ηταν η μη-
ομοιομορφη μορφη των αρχειων καταγραφης που παραγονται απο τα διαφορα εταιρικα
συστηματα (π.χ. διαφορετικα σχηματα βασεων δεδομενων, διαφορετικα αρχεια καταγρα-
φης, κτλ). Για να αντιμετωπισουμε αυτο το προβλημα, αναπτυχθηκαν αναλυτες κειμενων
(parsers), οι οποιοι μετατρεπουν σε ομοιομορφη μορφη τα αρχεια καταγραφης που παρα-
γονται απο την πλειοψηφια των συστηματων της εταιρειας. Στη συνεχεια, σχεδιαστηκε μια
βαση δεδομενων, στην οποια αποθηκευονται οι μετασχηματισμενες εγγραφες.

Ένα δευτερο προβλημα που ειχαμε να αντιμετωπισουμε ηταν ο τεραστιος ογκος δεδο-
μενων τα οποια επρεπε να οπτικοποιηθουν. Δεδομενου οτι τα πιθανα σχηματα εταιρικης
απατης βρισκονται καλα κρυμμενα στον ογκο των δεδομενων της εταιρειας, αναζητουσαμε
μιαπροσεγγιση η οποια θαπαρουσιαζε στον ελεγκτη ολα τακαταγεγραμμενα γεγονοταανα-
λογα με τη σοβαροτητα τους. Δεδομενου οτι η ταυτοχρονη οπτικοποιηση τεραστιων συνο-
λων δεδομενων ειναι αναποτελεσματικη και προκαλει συγχυση, στα εργαλεια που αναπτυ-
ξαμε, χρησιμοποιησαμε ενα συνδυασμο μηχανισμων ανιχνευσης απατης (με βαση προτυπα
απατης που συνεστησαν οι ελεγκτες) με οπτικοποιησεις που υποστηριζουν κινουμενες εικο-
νες (animations).

Όπως εχει ηδη αναφερθει, τα γεγονοτα στα οποια εστιαζουμε εμπλεκουν δυο οντοτητες
(υπαλληλος και πελατης). Κατα συνεπεια, μια εγγραφη στο συστημα μας αποτελειται (με-
ταξυ αλλων δευτερευοντων πεδιων) απο ενα πεδιο που υποδηλωνει την ημερομηνια και την
ωρα (time-stamp), το ID του υπαλληλου, το ID του πελατη και την ενεργεια που πραγματο-
ποιηθηκε. Καθε εγγραφη μπορει να εχει παραχθει απο μια τηλεφωνικη επικοινωνια μεταξυ
του υπαλληλου και του πελατη, μια συναλλαγη που εμπλεκει τις δυο οντοτητες και ουτω
καθεξης.

Ένα γεγονός (event) e εμπλεκει ενα ζευγος υπαλληλου-πελατη και οριζεται ως μια τε-
τραδα (t, u, c, a), τετοια ωστε:

• t ειναι η ημερομηνια και η ωρα που συνεβη το γεγονος,

• u ειναι το ID του υπαλληλου,

• c ειναι το ID του πελατη,

• a ειναι η ενεργεια που πραγματοποιηθηκε απο τον υπαλληλο.

Για μια συγκεκριμενη τετραδα (t, u, c, a), λεμε οτι ο πελατης c σχετίζεται με το γεγονος e

και, επισης, σχετίζεται με τον υπαλληλο u.
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17 Ανίχνευση Περιοδικότητας σε Σειριακά Δε-
δομένα Μέσω Οπτικοποίησης

Στο κεφαλαιο αυτο, παρουσιαζουμε τεχνικες απεικονισης που αποσκοπουν στον εντο-
πισμο περιοδικων μοτιβων σε σειριακα δεδομενα, τα οποια προερχονται απο συστηματα
που εμπλεκουν ζευγη οντοτητων (υπαλληλος και πελατης). Οι τεχνικες που παρουσιαζουμε
αποσκοπουν στην ανιχνευση εταιρικης απατης. Προς αυτη την κατευθυνση, μετραμε την
περιοδικοτητα εισαγοντας μια νεα μετρικη καταλληλα ορισμενη για τον υπολογισμο της συ-
χνοτητας με την οποια εμφανιζονται γεγονοτα που σχετιζονται με ενα συγκεκριμενο ζευγος
υπαλληλου-πελατη. Η κυρια μεθοδος οπτικοποιησης καταληγει σε απεικονισεις που απο-
τελουνται απο ομοκεντρους κυκλους, των οποιων οι ακτινες αντιστοιχουν στην περιοδικο-
τητα της δραστηριοτητας καθε ζευγους. Γεγονοτα που θεωρουνται “υποπτα” διακρινονται
ευκολα, καθως μετακινουνται προς το κεντρο του συστηματος των κυκλων. Επισης, παρου-
σιαζουμε μια force-directed προσεγγιση προκειμενου να επιτυχουμε μια καλυτερη τοποθε-
τηση των γεγονοτων στην οπτικοποιηση.

17.1 Υπολογισμός Περιοδικότητας

Έστω e = (t, u, c, a) ενα γεγονος που εμπλεκει εναν υπαλληλο u και εναν πελατη c (βλ.
Ενοτητα 16.5). Για ενα ζευγος υπαλληλου-πελατη (u, c), μια σειρά γεγονότων (event-series)
Tu,c = {e1

(u,c), e2
(u,c), . . .} ειναι μια ακολουθια γεγονοτων ei

(u,c) = (ti, u, c, ai), τα οποια σχετι-
ζονται με τον πελατη c και τον υπαλληλο u (υποθετουμε οτι η σειρα ειναι ταξινομημενη με
βαση την ημερομηνια των γεγονοτων που την αποτελουν). Πριν παραχθει η απεικονιση, το
συστημα επεξεργαζεται αυτες τις σειρες γεγονοτων και υπολογιζει την περιοδο της δραστη-
ριοτητας για καθε ζευγος οντοτητων.

Πιο συγκεκριμενα, για καθε ζευγος οντοτητων, εισαγουμε μια μετρικη, η οποια υπολο-
γιζει την περιοδικοτητα με καποιο βαθμο εμπιστοσυνης. Για λογους απλοποιησης της περι-
γραφης, εστω ρ = (u, c) ενα ζευγος οντοτητων και nρ ειναι ο αριθμος των γεγονοτων που
σχετιζονται με το ζευγος ρ. Υποθετουμε οτι τα γεγονοτα ei

ρ, ei+1
ρ , i = 1, . . . , nρ − 1 ειναι δια-

δοχικα και εστω di,i+1
ρ η χρονικη διαφορα τους (εστω υπολογισμενη σε μερες). Μια σειρα

γεγονοτων T ′
ρ = (t1

ρ, . . . , t
nρ−1
ρ ) παραγεται αναθετοντας σε καθε γεγονος ei

ρ μια τιμη ti
ρ με
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βαση τον παρακατω τυπο:

tρ
i =

{ ∑i−1
j=1 dj,j+1

ρ εαν 1 ≤ i < nρ

0 εαν i = 0

Για δοθεισα τιμη περιοδου s, η ιδανικη σειρα γεγονοτων Ds = (0, s, 2s, . . .) οριζεται
απο τις ημερομηνιες που προκυπτουν στην περιπτωση που τα γεγονοτα μεταξυ των οντο-
τητων του ζευγους ρ εμφανιζονται ανα χρονικα διαστηματα ισα με s (βλ. Εικονα 17.1). Για
παραδειγμα, στην περιπτωση περιοδου 30 ημερων, η ιδανικη σειρα γεγονοτων ειναι D30 =
(0, 30, 60, . . .).

30 60 90

30 57 75 92

Threshold ±7 days

# of matchings = 4Difference

T ′
ρ

Ds

t0 = 0 tnρ−1 = 110

0

65

120

Σχήμα 17.1: Η ευθεια T ′
ρ αντιστοιχει στη σειρα γεγονοτων για το ζευγος υπαλληλου-πελατη, ενω η

ευθεια Ds στην ιδανικη σειρα γεγονοτων για περιοδο 30 ημερων.

Έστω t ∈ T ′
ρ και λ ∈ Ds. Λεμε οτι οι χρονικες στιγμες t και λ ταιριάζουν μεταξύ τους με

βάση μία οριακή τιμή (threshold) τ ∈ [1, s/2), εαν ισχυει οτι t ∈ [λ − τ, λ + τ ]. Έστω N τ
ρ

το συνολο των χρονικων στιγμων της ιδανικης σειρας γεγονοτων Ds, οι οποιες μπορουν να
ταιριαστουν με χρονικες στιγμες της σειρας γεγονοτων T ′

ρ, δηλαδη N τ
ρ = {λ ∈ Ds : ∃ t ∈

T ′
ρ τ.ω, t και λ ταιριαζουν}. Παραβιαζοντας ελαφρως τη σημειολογια, οριζουμε την πληθι-

κοτητα του συνολου N τ
ρ ως τον αριθμό των ταιριασμάτων του ζευγους ρ. Έστω, επισης, η

συναρτηση diff τ
ρ : N τ

ρ → R με:

diff τ
ρ (λ) = min{|t− λ| : t ∈ T ′

ρ, λ ∈ N τ
ρ και (t, λ) ταιριαζουν}

Οβαθμος εμπιστοσυνης του ζευγος οντοτητων ρ, για δοθεισα τιμηπεριοδου s και οριακη
τιμη ταιριασματων τ δινεται απο τον ακολουθο τυπο:

confidence(ρ, s, τ) =
∑

λ∈Nτ
ρ

1− diffτ
ρ (λ)
τ

|N τ
ρ |

Παρατηρειστε οτι ο βαθμος εμπιστοσυνης ανηκει στο διαστημα [0, 1]. Προφανως, εαν η
σειρα γεγονοτων T ′

ρ ταυτιζεται με την ιδανικη σειρα Ds, τοτε confidence(ρ, s, τ) = 1, ∀τ ∈
[1, s/2). Για να επιτυχουμε μεγαλυτερη ακριβεια στον υπολογισμο του βαθμου εμπιστοσυ-
νης του ζευγος ρ για δοθεισα τιμη περιοδου s και οριακη τιμη τ , εναλλακτικα υπολογιζουμε
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το βαθμο εμπιστοσυνης του ζευγους ρ για καθε ιδανικη σειρα γεγονοτων Di
s = (i, s + i, . . .),

i = 0, . . . , s/2 και λαμβανουμε υποψη μας εκεινη που μεγιστοποιει το βαθμο εμπιστοσυνης.
Γιαδοθεν ζευγοςοντοτητωνρκαιπροκαθορισμενηοριακητιμη τ , υπολογιζουμε τοβαθμο

εμπιστοσυνης για καθε τιμη περιοδου s ∈ [1, smax], οπου η τιμη smax αντιστοιχει στη μεγι-
στη τιμη περιοδικοτητας, η οποια οριζεται απο τον ελεγκτη. Έχοντας υπολογισει ολες τις
τιμες εμπιστοσυνης για το ζευγος ρ, η περιοδικότητα του ζευγους ρ (ως προς την προκαθορι-
σμενη οριακη τιμη τ) ισουται με την τιμηπεριοδουπουμεγιστοποιει το βαθμο εμπιστοσυνης
της.

Σημειωνεται οτι γιακαθε ζευγοςοντοτητων,παραγουμεμιαοπτικοποιησηομοιαμεαυτη
της Εικονας 17.1, με σκοπο να παρουσιασουμε τις σειρες γεγονοτων που σχετιζονται με το
συγκεκριμενο ζευγος και τα ταιριασματα που πραγματοποιηθηκαν με την ιδανικη σειρα γε-
γονοτων.

17.2 Οπτικοποίηση Περιοδικότητας

Η κυρια μεθοδος οπτικοποιησης παρουσιαζεται στην Εικονα 17.2 στην οποια αναζη-
τουμε μηνιαια περιοδικη δραστηριοτητα, δηλαδη η περιοδος ισουται με 30 ημερες. Η οπτικο-
ποιησηαποτελειται απο ενασυστημαομοκεντρωνκυκλων τωνοποιωνηακτινααντιστοιχει
σε διαφορετικες τιμες περιοδικοτητας. Οι κομβοι της οπτικοποιησης αντιστοιχουν σε ζευγη
οντοτητων. Ο εξωτερικος κυκλος αντιστοιχει σε περιοδο 8 ημερων, ενω ο πιο εσωτερικος
σε περιοδο 31 ημερων. Σημειωνεται οτι υπολογιζουμε μονο τιμες περιοδικοτητας που ειναι
μεγαλυτερες απο την οριακη τιμη, η οποια για την οπτικοποιηση της Εικονας 17.2 εχει καθο-
ριστει στις 7 ημερες. Ωστοσο, η τιμη αυτη καθοριζεται απο τον ελεγκτη. Με αυτη τη διαταξη,
οι κομβοι με περιοδικοτητα 30 και 31 ημερων μετακινουνται προς το κεντρο του συστημα-
τος.

Το συστημα ειναι, επισης, χωρισμενο σε κυκλικους τομεις, οι οποιοι αντιστοιχουν σε δια-
φορετικο αριθμο ταιριασματων με την ιδανικη σειρα γεγονοτων για καθε περιοδο, οπως πε-
ριγραφηκε παραπανω. Για μια πιο ομοιομορφη κατανομη των κομβων στο συστημα των κυ-
κλων, οι κομβοι των οποιων ο αριθμος των ταιριασματων ειναι μεγαλυτερος απο τη διαμεσο
βρισκονται στο πανω ημικυκλιο, ενω οι υπολοιποι στο κατω ημικυκλιο. Ο μεγιστος αριθμος
ταιριασματων αντιστοιχει στο μεσο του πανω ημικυκλιου. Στην οπτικοποιηση, αγνοουμε
τους κομβους των οποιων οι σειρες των γεγονοτων ειχαν το πολυ δυο ταιριασματα με την
ιδανικη σειρα γεγονοτων, καθως σε αντιθετη περιπτωση θα ειχαμε παντα ενα τελειο ται-
ριασμα με τιμη δυο. Οι γκρι-σκιασμενες περιοχες της Εικονας 17.2 περιεχουν κομβους που
πιθανον να κρυβουν υποπτη δραστηριοτητα (εξαιτιας των τιμων περιοδικοτητας τους) και
χρειαζεται να εξεταστουν περαιτερω. Έχουμε, επισης, επιλεξει να απεικονισουμε ολοκλη-
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Σχήμα 17.2: Ένασυστημα ομοκεντρων κυκλωνστο οποιο καθε ακτινα αντιστοιχει σε μια τιμηπεριο-
δικοτητας. Οι γκρι-σκιασμενες περιοχες ειναι εκεινες που πρεπει να εξεταστουν πρωτα
για την υπαρξη υποπτης δραστηριοτητας.

ρους τους δακτυλιους που αντιστοιχουν σε περιοδους μεγαλυτερες των 27 ημερων, ακομα
και σε περιπτωσεις με μικρο αριθμο ταιριασματων, καθως ο μικρος αριθμος ταιριασματων
μπορει να σημαινει οτι πιθανη υποπτη δραστηριοτητα εχει μολις ξεκινησει.

Στην περιπτωση που ο ελεγκτης επιλεξει εναν κομβο, ολοι οι κομβοι του γραφηματος
που αντιστοιχουν στον ιδιο υπαλληλο απεικονιζονται με ιδιο χρωμα η σχημα. Με τον τροπο
αυτο, ο ελεγκτης μπορει να διακρινει εαν ο ιδιος υπαλληλος εμφανιζει και αλλα περιστατικα
“υποπτης” δραστηριοτητας. Επισης, οι κομβοι που αντιστοιχουν στα τρια “πιο επικινδυνα”
ζευγη οντοτητων απεικονιζονται με διαφορετικα χρωματα και σχηματα, ετσι ωστε να δια-
κρινονται ευκολα απο τους υπολοιπους κομβους της απεικονισης, οπως φαινεται στην Ει-
κονα 17.3.

Για τη βελτιωση της αναγνωσιμοτητας των παραγομενων απεικονισεων, εφαρμοσαμε
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Σχήμα 17.3: Οι κομβοι πουαντιστοιχουνστα τριαπιο “επικινδυνα” ζευγη οντοτητωναπεικονιζονται
με διαφορετικα χρωματα και σχηματα.

μια παραλλαγη του κλασικου force-directed αλγοριθμου του Eades [Ead84] σε συνδυασμο
με την τεχνικη της οπτικοποιησης μας. Όπως αναφερθηκε στην Ενοτητα 11.5.2, ενας force-
directedαλγοριθμοςμοντελοποιει τουςκομβους τουγραφηματοςσανηλεκτρικαφορτισμενα
σωματιδια πουαπωθουνται μεταξυ τους και τις ακμες σαν ελατηρια που ελκουν γειτονικους
κομβους. Ωστοσο, πριν προχωρησουμε με την αναλυτικη περιγραφη του αλγοριθμου μας, θα
εισαγουμε την απαραιτητη ορολογια. Δοθεισας μιας απεικονισης Γ(G) ενος μη κατευθυνο-
μενου γραφηματος G = (V, E), συμβολιζουμε με pu = (x(u), y(u)) τη θεση του κομβου
u ∈ V στο επιπεδο. Όπως και στην Ενοτητα 15.1, το διανυσμα απο το σημειο pu προς το
σημειο pv , το οποιο εχει μοναδιαιο μηκος συμβολιζεται με−−→pupv , οπου u, v ∈ V .

Στην προσεγγιση μας, προσθετουμε εικονικους κομβους σε καθε κυκλο και κατα μηκος
των ευθειων που χωριζουν τους κυκλους σε κυκλικους τομεις. Καθε εικονικος κομβος αντι-
στοιχει στον αριθμο των ταιριασματων για δοθεισα τιμη περιοδικοτητας. Στη συνεχεια, χρη-
σιμοποιουμε ελατηρια για να ενωσουμε καθε κομβο με τον εικονικο κομβο που αντιστοιχει
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στον αριθμο των ταιριασματων του στον αντιστοιχο κυκλο περιοδου. Τα ελατηρια ακολου-
θουν το λογαριθμικο νομο (αντι του αντιστοιχου νομου του Hooke), ωστε να αποφυγουμε
να ασκησουμε ισχυρες δυναμεις σε απομακρυσμενους κομβους. Οι ελκτικες δυναμεις υπο-
λογιζονται απο τον παρακατω τυπο:

Fspring(pu, pv) = C · log ||pu − pv||
ℓ

· −−→pupv, (u, v) ∈ E

οπου οι σταθερες C και ℓ αντιστοιχουν στη σκληρότητα (stiffness) και το φυσικό μήκος (na-
tural length) των ελατηριων, αντιστοιχα. Χρησιμοποιουμε, επισης, απωθητικες δυναμεις με-
ταξυ των κομβων της οπτικοποιησης για να αποφυγουμε επικαλυψεις κομβων. Οι απωθη-
τικες δυναμεις υπολογιζονται απο τον παρακατω τυπο:

Frep(pu, pv) = Cp

||pu − pv||2
· −−→pupv, u, v ∈ V

οπου Cp ειναι η σταθερα απώθησης (repulsion). Το συνολο των δυναμεων που περιγραφη-
καν εξασφαλιζει οτι σε μια κατασταση ισορροπιας του μοντελου, οι κομβοι θα απεικονιζο-
νται κοντα στους αντιστοιχους κυκλους τους και ειδικοτερα, κοντα στους εικονικους κομ-
βους που “περιγραφουν” τον αριθμο των ταιριασματων τους. Σημειωνεται οτι δεν εφαρμο-
ζουμε δυναμεις στις εικονικους κομβους. Επομενως, η θεση τους παραμενει αμεταβλητη.

17.3 Οπτικοποίηση Μοναδικής Περιόδου

Για να αποκτησουμε μια πιο πληρη εικονα των κομβων που ανηκουν σε ενα συγκεκρι-
μενο δακτυλιο (π.χ. οταν εξεταζουμε δραστηριοτητα σε περιοδο 30 ημερων, προτεινουμε
μια οπτικοποιηση βασισμενη και παλι σε ομοκεντρους κυκλους (παρομοια με αυτη που πε-
ριγραφηκε παραπανω, βλ. Εικονα 17.4), η οποια περιεχει τους κομβους που συσχετιζονται
με τη συγκεκριμενη τιμη περιοδου. Στην περιπτωση αυτη, οι ακτινες των ομοκεντρων κυ-
κλωναντιστοιχουν στους διαφορετικους βαθμους εμπιστοσυνης. Ο εξωτερικος κυκλος αντι-
στοιχει σε βαθμο εμπιστοσυνης 0.1, ενω ο τελευταιος εσωτερικα σε βαθμο εμπιστοσυνης 1.
Επομενως, κομβοι των οποιων ο βαθμος εμπιστοσυνης τεινει στο 1 μετακινουνται προς το
κεντρο του συστηματος. Όπως και παραπανω, η οπτικοποιηση χωριζεται σε κυκλικους το-
μεις με βαση τον υπολογισμενο αριθμο ταιριασματων και ταυτοχρονα υποστηριζει ολες τις
λειτουργιες της οπτικοποιησης που περιγραφηκαν στην Ενοτητα 17.2. Και παλι, η τελικη
απεικονιση υπολογιζεται απο ενα force-directed αλγοριθμο, που αποτελει παραλλαγη εκει-
νου που περιγραφηκε στην Ενοτητα 17.2.
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Σχήμα 17.4:Μια οπτικοποιηση ομοκεντρων κυκλων για περιοδο 30 ημερων. Οι ακτινες καθε κυκλου
αντιστοιχουν σε διαφορετικους βαθμους εμπιστοσυνης. Κομβοι με βαθμο εμπιστοσυ-
νης 1 μετακινουνται προς το κεντρο του συστηματος
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18 Ένα Σύστημα Ανίχνευσης Απάτης Βασι-
σμένο σε Σπειροειδείς Οπτικοποιήσεις

Στο κεφαλαιο αυτο, εκμεταλλευομαστε τα πλεονεκτηματα της οπτικοποιησης πληροφο-
ριωνκαιπαρουσιαζουμε ενασυστημαπου εχειωςστοχο (α) τηνανιχνευσηαπατηςσεσυστη-
ματα που εμπλεκουν ζευγη οντοτητων και (β) την ανιχνευση περιοδικης δραστηριοτητας. Η
κυριαμεθοδος οπτικοποιησηςβασιζεται σε ενασπειροειδες συστημαστοοποιο ταγεγονοτα
απεικονιζονται με βαση τη χρονικη στιγμη που συνεβησαν. “Ύποπτα” θεωρουνται τα γεγο-
νοτα τα οποια εμφανιζονται κατα μηκος της ιδιας ακτινας η σε κοντινες ακτινες του σπει-
ροειδους συστηματος. Για την παραγωγη της απεικονισης, το συστημα κατατασσει τις δυο
οντοτητες με βαση κανονες που οριζουν οι εσωτερικοι ελεγκτες και παραγει ενα βιντεο της
δραστηριοτητας, στο οποιο γεγονοτα με υψηλες ενδειξεις απατης εμφανιζονται στα πρωτα
καρε του. Το συστημα ειναι, επισης, εφοδιασμενο με αρκετες διαφορετικες οπτικοποιησεις
με στοχο να ανταποκρινεται στις απαιτησεις ενος συστηματος ανιχνευσης εσωτερικης απα-
της.

18.1 Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος

Η Εικονα 18.1 παρουσιαζει ενα στιγμιοτυπο του συστηματος μας. Ο πυρηνας του συστη-
ματος ειναι μια σπειροειδης οπτικοποιηση στην οποια αναπαρισταται καθε γεγονος ανα-
λογα με τη χρονικη στιγμη κατα την οποια συνεβη. Το κυριο πλεονεκτημα των σπειροειδων
οπτικοποιησεων ειναι οτι πιθανα περιοδικα μοτιβα μπορουν να εντοπιστουν αμεσα, καθως
εμφανιζονται κατα μηκος της ιδιας ακτινας η σε κοντινες ακτινες της σπειροειδους οπτικο-
ποιησης. Το συστημα αποτελειται απο διαφορετικες συντονισμενες οπτικοποιησεις, καθε-
μια αφιερωμενησε μιασυγκεκριμενηπτυχη τωνδεδομενων. ΤοΠλαισιο#2 της Εικονας 18.1
παρουσιαζει τη συνολικη δραστηριοτητα των υπαλληλων και των πελατων. Το Πλαισιο #3
της Εικονας 18.1 απεικονιζει την ωρα και την ημερομηνια καθε γεγονοτος που σχετιζεται
με εναν πελατη χρησιμοποιωντας διαφορετικα χρωματα για τον εντοπισμο προσβασεων σε
συγκεκριμενα χρονικα διαστηματα κατα τη διαρκεια μιας ημερας. Η συγκεκριμενη οπτικο-
ποιηση συνεισφερει στην αμεση αναγνωριση γεγονοτων που συμβαινουν εκτος των ωρων
εργασιας η σε αργιες, τα οποια μπορει να αποτελουν ενδειξεις απατης. Το Πλαισιο #4 της Ει-
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κονας 18.1 ειναι ενα διαγραμμα ελαχιστων τετραγωνων, στο οποιο ο y-αξονας αντιστοιχει
στις ημερες του μηνα και στοχευει στην ανιχνευση περιοδικοτητας. Στην περιπτωση που η
ευθεια που προκυπτει ειναι “σχεδον” παραλληλη στον αξονα των x και τα σημεια ειναι “κο-
ντα” στην ευθεια, επεται οτι υπαρχει ενα περιοδικο μοτιβο σχετικο με τη συγκεκριμενη μερα
του μηνα. Υπαρχει επισης, ενα παραθυρο προβολης γεγονοτων (βλ. το Πλαισιο #5 της Εικο-
νας 18.1), το οποιο παρουσιαζει τα δεδομενα εισοδου υπο μορφη κειμενου και αλληλεπιδρα
με την οπτικοποιηση.

Σχήμα 18.1: Ένα στιγμιοτυπο του περιβαλλοντος του συστηματος.

Όπως αναφερθηκε στην Ενοτητα 16.5, το προτεινομενο συστημα εχει αναπτυχθει σε
συνεργασια με τους εσωτερικους ελεγκτες ενος μεγαλου οργανισμου τηλεπικοινωνιων. Το
βασικο προβλημα που αναφερθηκε κατα την ανιχνευση εταιρικης απατης ειναι ο ογκος των
δεδομενων, τα οποια παραγονται απο περισσοτερα του ενος εταιρικα συστηματα και συ-
νηθως διερευνωνται γραφοντας και εκτελωντας κωδικα (scripting). Για το λογο αυτο, προ-
σπαθησαμε να αναπτυξουμε ενα συστημα, το οποιο αμεσα ανιχνευει περιοδικα μοτιβα και
ενσωματωνει αρκετα απο τα πιο συνηθη προτυπα απατης που εξεταζονται απο τους εσωτε-
ρικους ελεγκτες. Επιπροσθετα, καθως η εταιρικη απατη ειναι ενα “ευαισθητο” θεμα, οι ελεγ-
κτες τονισαν την αναγκη αναπτυξης ενος εργαλειου, το οποιο θα μπορει να επιβεβαιωνει η
να απορριπτει γρηγορα υπονοιες απατης για καποιο συγκεκριμενο υπαλληλο. Το προτεινο-
μενο συστημα μπορει να χρησιμοποιηθει και για το σκοπο αυτο.

Το συστημα ειναι προσανατολισμενο προς το χρηστη (user-oriented) και η οπτικοποι-
ηση μπορει να προσαρμοστει καταλληλα ετσι ωστε να απεικονιζει τα προτυπα που εξετα-
ζονται απο τον ελεγκτη. Η καινοτομια του εργαλειου ειναι οτι συγκεντρωνει τη συνολικη
δραστηριοτητα καθε υπαλληλου και πελατη και κατατασσει και τις δυο οντοτητες με βαση
κανονες που οριζονται απο τους ελεγκτες.Με βαση αυτη την καταταξη, το συστημαπαραγει
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ενα αρχειο βιντεο του οποιου τα καρε ειναι ταξινομημενα ετσι ωστε εκεινα που περιεχουν
υψηλες ενδειξεις απατης να εμφανιζονται πρωτα.

Το συστημα ειναι, επισης, εφοδιασμενο με επιπλεον οπτικοποιησεις που παρεχουν συ-
μπληρωματικες πληροφοριες σχετικα με τη δραστηριοτητα των υπαλληλων και των πελα-
των. Προκειμενου να ανταποκριθει στις απαιτησεις ενος εσωτερικου ελεγκτη, το συστημα
υποστηριζει συμπληρωματικες λειτουργιες, οπως φιλτραρισμα, εξαγωγη αρχειων καταγρα-
φης, αποθηκευση και μεταφορτωση για μετεπειτα επεξεργασια των δεδομενων. Παρεχει,
επισης, προηγμενες γραφικες λειτουργιες, συμπεριλαμβανομενων αναδυομενων μενου, δυ-
νατοτητες εκτυπωσης, επιλογης, μετακινησης και αλλαγης μεγεθους τωναντικειμενων, προ-
σαρμοσμενου zoom και λειτουργιων fit-in window.

Η κυρια απαιτηση των ελεγκτων ηταν ο σχεδιασμος ενος συστηματος, το οποιο θα απο-
καλυπτει επαναλαμβανομενη δραστηριοτητα μεταξυ ζευγων υπαλληλων-πελατων. Για το
λογο αυτο, υιοθετησαμε τη σπειροειδη απεικονιση που επιτρεπει την οπτικοποιηση σειρια-
κων δεδομενων. Ωστοσο, σε αντιθεση με τους Bertini et al. [BHL07] που χρησιμοποιησαν
σπειροειδεις οπτικοποιησεις για την απεικονιση των γεγονοτων τα οποια συμβαινουν κατα
τη διαρκεια μιας μερας, τα συνολα δεδομενων που επεξεργαζομαστε καλυπτουν ενα πολυ
μεγαλυτερο χρονικο διαστημα και θα πρεπει να οπτικοποιηθουν ταυτοχρονα. Το γεγονος
αυτο, σε συνδυασμο με τον τεραστιο ογκο των δεδομενων επρεπε να αντιμετωπιστει απο-
τελεσματικα ωστε να μην επιβαρυνεται η οπτικοποιηση. Επιπροσθετα, σε αντιθεση με τα
συνολα δεδομενων που χρησιμοποιουνται για την ανιχνευση χρηματοοικονομικου εγκλη-
ματος, οπου υπαρχει συνηθως μια “υποδειξη” σχετικα με “υποπτες” περιπτωσεις η συναλ-
λαγες, στα συνολα δεδομενων μας, τις περισσοτερες περιπτωσεις, ειναι εξαιρετικα απιθανο
να υπαρχει προτερη γνωση σχετικα με “υποπτη” δραστηριοτητα. Ως εκ τουτου, ειναι δυ-
σκολο και ισως “επικινδυνο” να προσπαθησει καποιος να φιλτραρει τα δεδομενα πριν την
παραγωγη της οπτικοποιησης. Αυτο μας εδωσε το κινητρο να σχεδιασουμε τη διαδικασια
καταταξης των οντοτητων, προκειμενου να διακρινονται “υποπτες” περιπτωσεις, οι οποιες
θα πρεπει να διερευνηθουν περαιτερω και να προσπαθησουμε να την προσαρμοσουμε στις
απαιτησεις των ελεγκτων.

Σε συγκριση με αλλα υπαρχοντα συστηματα για την ανιχνευση χρηματοοικονομικου
εγκληματοςη εταιρικηςαπατηςπουαναφερθηκανστηνΕνοτητα16.4, τοσυστημαμας (i) πα-
ραγει ενα αρχειο βιντεο που περιεχει τη δραστηριοτητα υπαλληλων-πελατων σε ενα χρο-
νικο διαστημαπουκαθοριζεται απο τους ελεγκτες, (ii) διακρινει “υποπτα” γεγονοταμεβαση
τους παραγοντες καταταξης που επιλεγονται απο τους ελεγκτες και τα διανεμει στα καρε
του βιντεο ετσι ωστε να ειναι να εντοπιζονται αμεσα και (iii) υποστηριζει πολλαπλες συντο-
νισμενες οπτικοποιησειςπουδιευκολυνουν τηδιερευνησηκαι αποκαλυψητυχονπεριοδικης
δραστηριοτητας.
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18.2 Επισκόπηση της Διαδικασίας Ανίχνευσης

Στην ενοτητααυτη, παρουσιαζουμε μια επισκοπηση της διαδικασιας ανιχνευσης απατης,
οπως αυτη υποστηριζεται απο το συστημα μας. Όπως ηδη αναφερθηκε στην Ενοτητα 16.5,
το συστημα λαμβανει ως εισοδο δεδομενα που αποτελουνται απο αρχεια καταγραφης η
συνολα εγγραφων απο βασεις δεδομενων που παραγονται απο εταιρικα συστηματα που
εμπλεκουν ζευγη οντοτητων. Το συστημα κατατασσει τους υπαλληλους και τους πελατες
με βαση κανονες που οριζει ο ελεγκτης και δημιουργει ενα αρχειο βιντεο με τη συνολικη
δραστηριοτητα τωνπελατων. Αρχικα, η καταταξη υπολογιζεται στο συνολο των δεδομενων,
εκτος εαν ο ελεγκτης ορισει ενα διαφορετικο χρονικο διαστημα. Στην οπτικοποιηση, ολα τα
δυνητικα “υποπτα” περιστατικα ανιχνευονται και μπορει να διερευνηθουν περαιτερω απο
τον ελεγκτη, ο οποιος χρησιμοποιει τις συνοδευτικες οπτικοποιησεις του συστηματος. Πριν
προχωρησουμε στη λεπτομερη περιγραφη του συστηματος, εισαγουμε την απαραιτητη ορο-
λογια για την περιγραφη της διαδικασιας καταταξης. Έστω e = (t, u, c, a) ενα γεγονος που
εμπλεκει τον υπαλληλο u και τον πελατη c (βλ. Ενοτητα 16.5). Για εναν πελατη c, μια σειρά
γεγονότων Tc = {ec

1, ec
2, . . . , } ειναι μια ακολουθια απο γεγονοτα ec

i = (ti, ui, c, ai) που σχε-
τιζονται με τον πελατη c. Σημειωνεται οτι μια τετοια σειρα γεγονοτων μπορει να εμπλεκει
περισσοτερους απο εναν υπαλληλους.

18.3 Περιγραφή της Διαδικασίας Κατάταξης

Σε γενικες γραμμες, η καταταξη ενος πελατη βασιζεται σε διαφορους παραγοντες, οπως
ο αριθμος των γεγονοτων κοντα στην ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου (billing date),
οι ενεργειες που πραγματοποιουνται απο τους υπαλληλους και ουτω καθεξης, οι οποιοι πε-
ριγραφονται λεπτομερως στην Ενοτητα 18.3.1. Η καταταξη ενος υπαλληλου βασιζεται στην
καταταξη των πελατων που σχετιζονται με το συγκεκριμενο υπαλληλο. Σημειωνεται οτι,
εφοσον μια εταιρεια μπορει να εχει χιλιαδες πελατες, στη διαδικασια καταταξης λαμβανο-
νται υποψη μονο αυτοι για τους οποιους υπαρχει ενα γεγονος που εχει παραχθει απο ενα
μηχανισμο καταγραφης (δηλαδη οχι ολοι οι εγγεγραμμενοι πελατες των συστηματων της
εταιρειας).

18.3.1 Συνάρτηση Κατάταξης Πελατών

Για την καταταξη των πελατων, το συστημα αναλυει τη σειρα γεγονοτων που αντιστοι-
χει σε καθε πελατη με βαση τους παραγοντες που οριζονται απο τον ελεγκτη. Στο συστημα,
εχουν ενσωματωθει πολλα απο τα επερωτηματα που χρησιμοποιουνται συνηθως απο τους
εσωτερικους ελεγκτες οταν αναζητουν σχηματα εταιρικης απατης.
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Έστω N ο αριθμος των διακριτων παραγοντων που λαμβανονται υποψη κατα τον υπο-
λογισμο της καταταξης. Έστω, επισης, ac

f η “αποδοση” του πελατη c στον παραγοντα f . Ανα-
λογα με τη σοβαροτητα (χαμηλη, μεσαια, υψηλη) της αντιστοιχης σειρας γεγονοτων, η απο-
δοση ac

f ισουται με μηδεν, ενα η δυο, αντιστοιχα. Η καταταξη Rc του υπαλληλου c οριζεται
ως εξης:

Rc =
N∑

f=1
ac

f · wf ,

οπου η τιμη wf ειναι το βαρος που αντιστοιχει στη σημαντικοτητα του παραγοντα f .
Τα βαρη των παραγοντων wf , f = 1, . . . , N καθοριζονται απο τον ελεγκτη, ο οποιος

επισης οριζει και μια διαταξη μεταξυ των παραγοντων που ταιριαζει καλυτερα σε αυτο που
αναζητα. Για παραδειγμα, εαν ο ελεγκτης ενδιαφερεται για γεγονοτα που συμβαινουν εκτος
των ωρων εργασιας, ο αντιστοιχος παραγοντας θα πρεπει να ειναι πρωτος στη διαταξη, και
ως εκ τουτου το βαρος του θα ειναι μεγαλυτερο των υπολοιπων που υποστηριζονται απο
το συστημα. Δοθεισας μιας διαταξης των παραγοντων, τα βαρη wf , f = 1, . . . , N των πα-
ραγοντων υπολογιζονται με βαση τον τυπο που παρουσιασαν οι Stillwell et al. [SSE81], ως
εξης:

wf = N − rf + 1
N∑

j=1
(N − rj + 1)

,

οπου με rf συμβολιζεται η θεση του παραγοντα f στη διαταξη των παραγοντων.
Ακολουθως, περιγραφουμε τους παραγοντες που υποστηριζονται απο το συστημα. Για

καθενα απο αυτους, οριζουμε τρεις κλασεις πελατων αναλογα με τη σοβαροτητα (χαμηλη,
μεσαια, υψηλη) της σειρας γεγονοτων Tc που αντιστοιχει στον πελατη c. Τοτε, η αποδοση ac

f

του πελατη c στον παραγοντα f οριζεται απο τον παρακατω τυπο:

ac
f =


2, Tc ∈ Κλαση Υψηλης Σοβαροτητας για τον παραγοντα f
1, Tc ∈ Κλαση Μεσαιας Σοβαροτητας για τον παραγοντα f
0, Tc ∈ Κλαση Χαμηλης Σοβαροτητας για τον παραγοντα f

18.3.1.1 Απόσταση από την Ημερομηνία Χρέωσης του Λογαριασμού

Η εμπειρια απο την εξεταση των σχηματων εταιρικης απατης εχει δειξει οτι τα γεγονοτα
που σχετιζονται με το ιδιο ζευγος υπαλληλου-πελατη και εμφανιζονται σε μηνιαια βαση και
πριν απο την ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου του πελατη μπορει να αποτελουν εν-
δειξεις απατης. Δοθεισας μιας σειρας γεγονοτων Tc που αντιστοιχει στον πελατη c, το συ-
στημα ανιχνευει τα γεγονοτα των οποιων οι χρονικες στιγμες ειναι κοντα στην ημερομηνια
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χρεωσης του λογαριασμου του πελατη c. Με βαση τον αριθμο αυτων των γεγονοτων, το συ-
στημα υπολογιζει τη σοβαροτητα της σειρας γεγονοτων Tc. Σε περιπτωση που η χρονικη
στιγμη του συμβαντος επεται της ημερομηνιας χρεωσης του λογαριασμου του συγκεκριμε-
νου μηνα, θεωρουμε το γεγονος αυτο ως ενα περιστατικο που αφορα στη δραστηριοτητα
του επομενου μηνα.

Έστω e ενα τυχαιο γεγονος και te η χρονικη στιγμη που συνεβη. Έστω, επισης t′
e η ημε-

ρομηνια χρεωσης του λογαριασμου που επεται της χρονικης στιγμης te. Τοτε, η αποσταση
του γεγονοτος απο την ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου, η οποια συμβολιζεται με de,
οριζεται απο τον αριθμο των ημερων που μεσολαβουν μεταξυ των χρονικων στιγμων te και
t′
e.

Έστω D0
c το συνολο των γεγονοτων, τα οποια συνεβησαν σε αποσταση τριων ημερων

απο την ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου, δηλαδη D0
c = {ec ∈ Tc : de ≤ 3} και |D0

c | η
πληθικοτητα του. Όμοια, οριζουμε το συνολο των γεγονοτων τα οποια συνεβησαν σε απο-
στασημεγαλυτερη των τριων και μικροτερη των επτα ημερωναπο την ημερομηνια χρεωσης
του λογαριασμου, δηλαδη D1

c = {ec ∈ Tc : 3 < de ≤ 7} και το συνολο των γεγονοτων με
αποστασημεγαλυτερη των επταημερωναποτηνημερομηνια χρεωσης τουλογαριασμου, δη-
λαδη D2

c = {ec ∈ Tc : de > 7}. Τα ακρα των παραπανω διαστηματων διερευνησης μπορουν
τα τροποποιηθουν καταλληλα, αν χρειαζεται, απο τον ελεγκτη. Η αξιολογηση της σημαντι-
κοτητας του συγκεκριμενου παραγοντα βασιζεται στην καταταξη της σειρας γεγονοτων Tc

σε μια απο τις ακολουθες κλασεις αναλογα με τον αριθμο των γεγονοτων που συνεβησαν
κοντα στην ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου. Πιο συγκεκριμενα, η σειρα γεγονοτων
Tc που σχετιζεται με τον πελατη c, ανηκει στην κλαση αυτη εαν:

Κλάση Υψηλής Σοβαρότητας: Η κλαση αυτη περιλαμβανει σειρες γεγονοτων με ισχυρες
ενδειξεις απατης για τις οποιες ισχυει ενα απο τα ακολουθα:

• |D0
c | ≥ 2: Στην περιπτωσηαυτη υπαρχουν τουλαχιστον δυο γεγονοταπουσχετιζονται

με τονπελατη c, τα οποια συμβαινουνπολυ κονταστην ημερομηνια χρεωσης του λογα-
ριασμου. Για την ελαχιστοποιηση τωνψευδωςθετικωνκαταστασεων (false-positives),
περιπτωσεις στις οποιες υπαρχει μονο ενα γεγονος κοντα στην ημερομηνια ημερομη-
νια χρεωσης του λογαριασμου δεν κατατασσονται απο το συστημα στην κλαση υψη-
λης σοβαροτητας, καθως μπορει να συνεβησαν τυχαια. Ωστοσο, κατατασσονται στην
κλαση μεσαιας σοβαροτητας, προκειμενου να διερευνηθουν περαιτερω.

• |D1
c | ≥ 3: Αυτη η περιπτωση συμπεριεληφθη στην κλαση υψηλης σοβαροτητας, κα-

θως η συγκεκριμενη σειρα γεγονοτων περιεχει εναν “ασυνηθιστο” αριθμο γεγονοτων
που συνεβησαν σε αποσταση μιας εβδομαδας απο την ημερομηνια χρεωσης του λο-
γαριασμου. Και παλι, το συστημα προσπαθει να ελαχιστοποιησει τις ψευδως θετικες
καταστασεις, λαμβανοντας υποψη μονο γεγονοτα που συνεβησαν τουλαχιστον τρεις
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φορες σε αποσταση απο την ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου που ανηκει στο
διαστημα (3, 7].

• |D0
c | + |D1

c | ≥ 2: Σε αυτη την περιπτωση, το συστημα λαμβανει υποψη το συνολικο
αριθμο των γεγονοτων τα οποια συνεβησαν σε αποσταση μιας εβδομαδας απο την
ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου.

Κλάση Μεσαίας Σοβαρότητας: Στην κλαση αυτη, κατατασσουμε σειρες γεγονοτων, για τις
οποιες ισχυει ενα απο τα ακολουθα:

• |D0
c | = 1 η |D1

c | = 1 η |D1
c | = 2: Οι περιπτωσεις αυτες εξαιρουνται απο την κλαση υψη-

λης σοβαροτητας με σκοπο την ελαχιστοποιηση των ψευδως θετικων καταστασεων.
Ωστοσο, θα πρεπει να διερευνηθουν, καθως μπορει να υποκρυπτουν κακοβουλη δρα-
στηριοτητα, η οποια μολις ξεκινησε.

• |D2
c | > thres, οπου η σταθερα thres ειναι μια οριακη τιμη που οριζεται απο τον ελεγ-

κτη (ως προεπιλογη, το συστημα θεωρει την τιμη 5). Στην περιπτωση αυτη υπαρχει
μια επαναλαμβανομενη δραστηριοτητα που αφορα στον πελατη c, η οποια θα πρεπει
να διερευνηθει περαιτερω.

Κλάση Χαμηλής Σοβαρότητας: Όλες οι υπολοιπες περιπτωσεις.
Όμοια οριζεται ο παραγοντας που αφορα στην ημερομηνια ληξης του λογαριασμου ενος

πελατη. Και σε αυτη την περιπτωση ενδιαφερομαστε για γεγονοτα τα οποια συμβαινουν
πριν την ημερομηνια ληξης του λογαριασμου. Ωστοσο, ειναι προτιμοτερο να μη λαμβανο-
νται ταυτοχρονα υποψη οι δυο παραγοντες “αποσταση απο την ημερομηνια χρεωσης του
λογαριασμου” και “αποσταση απο την ημερομηνια ληξης του λογαριασμου”, καθως μπορει
να προκυψουν επικαλυψεις μεταξυ των υπο εξεταση διαστηματων, οι οποιες μπορει να δη-
μιουργησουν ψευδως θετικες καταστασεις.

18.3.1.2 Περιοδικότητα Σειράς Γεγονότων

Δοθεισας μιας σειρας γεγονοτων Tc που σχετιζεται με τον πελατη c, υπολογιζουμε την
περίοδο της δραστηριότητας με βαση τον αλγοριθμο που παρουσιαστηκε στην Ενοτητα 17.1
(θεωρωντας οτι εχουμε ταξινομησει τα γεγονοτα με βαση την ημερομηνια που συνεβησαν).
Δεδομενου οτι οι εσωτερικοι ελεγκτες ενδιαφερονται για γεγονοτα που συμβαινουν σε μη-
νιαια βαση, το συστημα αξιολογει τη σοβαροτητα της σειρας γεγονοτων ως εξης:

Κλάση Υψηλής Σοβαρότητας:Περιλαμβανει σειρες γεγονοτων με περιοδικοτητα p τετοια
ωστε 27 ≤ p ≤ 30 η 31 ημερες.

Κλάση Μεσαίας Σοβαρότητας: Περιλαμβανει σειρες γεγονοτων με περιοδικοτητα p τε-
τοια ωστε 20 ≤ p < 27 ημερες.
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Κλάση Χαμηλής Σοβαρότητας: Όλες οι υπολοιπες περιπτωσεις.
Όπως και προηγουμενως, ο ελεγκτης μπορει να προσαρμοσει τις τιμες που καθοριζουν

τα διαστηματα καθεμιας εκ των παραπανω κλασεων.

18.3.1.3 Γεγονότα Εκτός Ωρών Εργασίας

Δοθεισας μιας σειρας γεγονοτων που σχετιζεται με ενα συγκεκριμενο πελατη, το συ-
στημα προσπαθει να ανιχνευσει “υποπτες” περιπτωσεις που συνεβησαν κατα τη διαρκεια
της ημερας. Γεγονοτα υψηλης σοβαροτητας θεωρουνται εκεινα που συμβαινουν εκτος των
ωρων εργασιας των υπαλληλων, τα Σαββατοκυριακα η τις αργιες. Επιπροσθετα, γεγονοτα
μεσαιας σοβαροτητας θεωρουνται εκεινα που συμβαινουν στο τελος της βαρδιας. Έχουμε
υποθεσει οτι η περιπτωσηαυτη αντιστοιχει στις δυο τελευταιεςωρες της βαρδιας των υπαλ-
ληλων. Ωστοσο, η τιμη αυτη μπορει να ρυθμιστει καταλληλα απο τον ελεγκτη. Το συστημα
δεχεται ως εισοδο τις ωρες εργασιας καθε υπαλληλου, λαμβανοντας υποψη τα Σαββατοκυ-
ριακα και τις αργιες. Η καταταξη ενος πελατη με βαση τις χρονικες στιγμες των σχετιζομε-
νων γεγονοτων πραγματοποιειται ως εξης:

Κλάση Υψηλής Σοβαρότητας: Υπαρχει τουλαχιστον ενα γεγονος που συνεβη εκτος των
ωρων εργασιας, το Σαββατοκυριακο η σε ημερα αργιας.

Κλάση Μεσαίας Σοβαρότητας: Υπαρχουν τουλαχιστον δυο γεγονοτα που συνεβησαν στο
τελος τηςβαρδιας τουυπαλληλου.Όπωςκαιπροηγουμενως, τοσυστημααπαιτει τηνυπαρξη
τουλαχιστον δυο τετοιων γεγονοτων για να ελαχιστοποιησει τις ψευδως θετικες καταστα-
σεις.

Κλάση Χαμηλής Σοβαρότητας: Όλες οι υπολοιπες περιπτωσεις.
Όπως και προηγουμενως, ο ελεγκτης μπορει να προσαρμοσει τις τιμες που καθοριζουν

τα διαστηματα καθεμιας εκ των παραπανω κλασεων.

18.3.1.4 Αριθμός των Υπαλλήλων που Σχετίζονται με έναν Πελάτη

Ο παραγοντας αυτος αφορα στον αριθμο των υπαλληλων που σχετιζονται με ενα συγκε-
κριμενο πελατη. Φυσιολογικα, αναμενεται οτι διακριτα γεγονοτα σχετιζονται με διαφορε-
τικους υπαλληλους. Λογω του γεγονοτος οτι συνηθως ενας τυχαια επιλεγμενος υπαλληλος
εξυπηρετει ενα αιτημα ενος πελατη, η πολλαπλη εξυπηρετηση αιτησεων του ιδιου πελατη
απο τον ιδιο υπαλληλο μπορει να αποτελει ενδειξη της απατης. Η καταταξη της σειρας γεγο-
νοτων που σχετιζεται με τον πελατη c με βαση αυτον τον παραγοντα, ειναι η ακολουθη:

Κλάση Υψηλής Σοβαρότητας: Ένας υπαλληλος εξυπηρετει περισσοτερα απο το 50% των
γεγονοτων που σχετιζονται με τον πελατη c.

Κλάση Μεσαίας Σοβαρότητας Δυο η περισσοτεροι υπαλληλοι εξυπηρετουν περισσοτερα
απο το 50% των γεγονοτων που σχετιζονται με τον πελατη c.
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Κλάση Χαμηλής Σοβαρότητας: Όλες οι υπολοιπες περιπτωσεις.
Ο ελεγκτης μπορει και παλι να προσαρμοσει τα ποσοστα που οριζουν τις παραπανωκλα-

σεις. Ωστοσο, υπαρχουν και περιπτωσεις στις οποιες, για παραδειγμα, ο πελατης επικοινω-
νει με την εταιρεια για ενα θεμα που αφορα στον λογαριασμο του και ζηταει να εξυπηρε-
τηθει παντα απο τον ιδιο υπαλληλο. Αυτο προφανως, δεν αποτελει απατη και το συστημα
θα δημιουργουσε ενα ψευδως-θετικο αποτελεσμα στην περιπτωση που μονο αυτος ο παρα-
γοντας λαμβανοταν υποψη κατα τη διαδικασια καταταξης των πελατων. Επομενως, ειναι
προτιμοτερο ο παραγοντας αυτος να εφαρμοζεται σε συνδυασμο με αλλους παραγοντες.

18.3.1.5 Ενέργεια

Καθε εταιρεια εχει τους δικους της κανονες σχετικα με τους υπαλληλους που χρησιμο-
ποιουν τα εταιρικα συστηματα και υποστηριζει διαφορετικα δικαιωματα σε διαφορετικους
υπαλληλους. Ως εκ τουτου, υπαρχει μια λιστα με ενεργειες που απαγορευεται να εκτελε-
στουν απο το συνολο η απο μη εξουσιοδοτημενους υπαλληλους. Επιπροσθετα, υπαρχουν
ενεργειες οι οποιες ειναι “υποπτες”, ακομα κι αν ενας υπαλληλος ειναι εξουσιοδοτημενος να
τις εκτελει. Επιπλεον, υπαρχουν ενεργειες που μπορει να συσχετιζονται μεταξυ τους (π.χ.,
open-close ενεργεια) και ειναι ασυνηθιστο, αν μιααποαυτες δεν εμφανιζεται στησειραγεγο-
νοτων. Επομενως, δεδομενου οτι υπαρχουν διαφοροι κανονες με σκοπο την ανιχνευση της
απατης σε διαφορετικα εταιρικα συστηματα, ο ελεγκτης θα πρεπει να προσαρμοσει τους
κανονες που οριζουν καθε ταξη σοβαροτητας στην αντιστοιχη οθονη του συστηματος. Μια
επισκοπηση της ταξινομησης με βαση αυτον τον παραγοντα ειναι η ακολουθη:

Κλάση Υψηλής Σοβαρότητας: Ενεργειες που απαγορευονται για μη εξουσιοδοτημενους
υπαλληλους.

Κλάση Μεσαίας Σοβαρότητας: Ενεργειες που θεωρουνται “υποπτες”, οπως περιγραφηκε
παραπανω.

Κλάση Χαμηλής Σοβαρότητας: Όλες οι υπολοιπες περιπτωσεις.

18.3.1.6 Κατάσταση Πελάτη

Κατα την καταταξη ενος πελατη, ειναι σημαντικο να ληφθει υποψη το αντιστοιχο ιστο-
ρικο του. Αυτο συνεπαγεται οτι ενας πελατης για τον οποιο υπηρχαν ενδειξεις απατης κατα
το παρελθον θα πρεπει να κατατασσεται υψηλοτερα. Ο ελεγκτης ειναι σε θεση: (i) να τοπο-
θετησει εναν πελατη στη “μαυρη λιστα”, αν μια προηγουμενη ερευνα οδηγησε στην αποδειξη
απατης, (ii) να χαρακτηρισει εναν πελατη ως “υποπτο απατης”, αν μια προηγουμενη ερευνα
ειναι σε εξελιξη η σε εκκρεμοτητα η (iii) να χαρακτηρισει εναν πελατη ως “καθαρο”, εαν
υπονοιες απατης ειτε δεν υπαρχουν στο συστημα η δεν επιβεβαιωθηκαν απο προηγουμενη
ερευνα. Συμφωνα με τον παραπανω χαρακτηρισμο, οριζουμε την ακολουθη ταξινομηση:
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Κλάση Υψηλής Σοβαρότητας: Ο πελατης ειναι στη “μαυρη λιστα”.
Κλάση Μεσαίας Σοβαρότητας: Ο πελατης ειναι “υποπτος απατης”.
Κλάση Χαμηλής Σοβαρότητας: Ο πελατης ειναι “καθαρος”.

18.3.2 Κατάταξη Υπαλλήλων

Όπως αναφερθηκε στην Ενοτητα 18.2, το συστημα κατατασσει τους υπαλληλους με
βαση διαφορες πτυχες της σχεσης με τους σχετιζομενους πελατες τους. Έστω ενας υπαλ-
ληλος u και Su το συνολο των πελατων που εξυπηρετουνται απο τον υπαλληλο u, δηλαδη
Su = {c : ∃ event e = (t, u, c, a)}. Έστω, επισης, Ru = {Rc : c ∈ Su} το συνολο που περιε-
χει την καταταξη αυτων των πελατων. Το συστημα αναθετει στον υπαλληλο την τιμη που
αντιστοιχει στη μεγιστη τιμη καταταξης του συνολου Ru. Αυτο συνεπαγεται οτι εαν ενας
υπαλληλος σχετιζεται με εναν “υποπτο” πελατη, τοτε και αυτος θα θεωρειται επισης “υπο-
πτος”. Μια εναλλακτικη προσεγγιση θα ηταν να θεωρησουμε τους πελατες των οποιων η
καταταξη ξεπερνα μια οριακη τιμη που καθοριζεται απο τον ελεγκτη.

18.4 Περιγραφή του Συστήματος

Στην ενοτητα αυτη, περιγραφουμε αναλυτικα το συστημα ανιχνευσης απατης που υλο-
ποιησαμε. Το συστημα αποτελειται απο δυο βασικες λειτουργιες, την off-line και τη semi-
online λειτουργια. Συνοπτικα, στην off-line λειτουργια, το συστημα αναλυει στατικα δεδο-
μενα για μια συγκεκριμενη χρονικη περιοδο (π.χ., τα δεδομενα μιας εβδομαδας) και παρεχει
τις αντιστοιχες οπτικοποιησεις. Η semi-online λειτουργια μπορει να χρησιμοποιηθει σε κα-
θημερινη βαση, προκειμενου να οπτικοποιησει την καθημερινη δραστηριοτητα των υπαλ-
ληλων και των πελατων. Σε αμφοτερες τις λειτουργιες, το συστημα παρεχει διαδραστικες
οπτικοποιησεις που βοηθουν στην ανιχνευση “υποπτης” δραστηριοτητας. Οι οπτικοποιη-
σεις μεγαλου ογκου δεδομενων μπορει να μην ειναι χρησιμες σε ορισμενες περιπτωσεις. Για
να αντιμετωπιστει το συγκεκριμενοπροβλημα, ο ελεγκτης δυναται ναπροσδιορισει ενα χρο-
νικο παραθυρο και στη συνεχεια, το συστημα οπτικοποιει τα γεγονοτα εκεινα των οποιων οι
χρονικες στιγμες ανηκουν στο παραθυρο του επερωτηματος. Ωστοσο, η καταταξη μπορει να
υπολογιστει ειτε με βαση ολοκληρο το συνολο των δεδομενων (που μπορει να περιλαμβανει
δεδομενα απο ενα πολυ μεγαλυτερο χρονικο διαστημα) η με βαση δεδομενα που συνεβησαν
τη συγκεκριμενη χρονικη περιοδο, αναλογα με τις απαιτησεις του ελεγκτη.

18.4.1 Off-line Λειτουργία

Όπως αναφερθηκε παραπανω, το συστημα αποτελειται απο πολλαπλες συντονισμενες
οπτικοποιησεις, καθεμια απο τις οποιες οπτικοποιει μια διαφορετικη πτυχη των δεδομενων.
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18.4.1.1 Η Σπειροειδής Οπτικοποίηση

Ένα στιγμιοτυπο του συστηματος κατα την off-line λειτουργια απεικονιζεται στην Ει-
κονα 18.2. Στη σπειροειδη οπτικοποιηση, καθε περιελιξη (spiral branch) οπτικοποιει μια πε-
ριοδο ενος μηνα, ενω ο αριθμος των περιελιξεων σχετιζεται με την πρωτη και τελευταια χρο-
νικη στιγμη των δεδομενων εισοδου (εαν δεν εχει τροποποιηθει διαφορετικα τον ελεγκτη),
ξεκινωντας απο τον πρωτο μηνα που συμπιπτει με την εσωτερικη περιελιξη της σπειρας.
Καθε περιελιξη διαμεριζεται απο εναν αριθμο ευθειων αναλογα με την τιμη της περιοδου
που εξεταζεται (δηλαδη 7 ημερες, 15 ημερες, 30 ημερες, κλπ) και καθε ευθεια αντιστοιχει
σε μια ημερα ενος μηνα. Η προεπιλεγμενη τιμη ειναι καθορισμενη στις 30 ημερες, το οποιο
συνεπαγεται οτι ο ελεγκτης αναζητα μηνιαια “υποπτη” δραστηριοτητα (βλ. Εικονα 18.2).

Σχήμα 18.2: Η βασικη οπτικοποιηση του συστηματος κατα την off-line λειτουργια.

Οι κομβοι της σπειροειδους οπτικοποιησης αναπαριστουν γεγονοτα που σχετιζονται
με εναν πελατη και η θεση τους καθοριζεται με βαση την αντιστοιχη χρονικη στιγμη που
συνεβησαν. Κομβοι με διαφορετικα χρωματα αναπαριστουν γεγονοτα που σχετιζονται με
διαφορετικους πελατες. Για να παραχθει η σπειροειδης οπτικοποιηση, το συστημα αγνοει
πολλαπλες εμφανισεις γεγονοτων που αντιστοιχουν στο ιδιο ζευγος υπαλληλου-πελατη και
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συμβαινουν κατα την ιδια ημερομηνια. Συμφωνα με τη σπειροειδη δομη, τα γεγονοτα που
σχετιζονται με τον ιδιο πελατη και εμφανιζονται κατα μηκος μιας ακτινας της σπειρας θε-
ωρουνται “υποπτα” και θα πρεπει να εξεταστουν περαιτερω. Ωστοσο, η εξεταση σχηματων
εταιρικης απατης αποκαλυψε οτι “υποπτα” συμβαντα ενδεχεται να μην εμφανιζονται πα-
ντα την ιδια ημερομηνια απο μηνα σε μηνα και ως εκ τουτου, “υποπτα” συμβαντα μπορει να
εμφανιστουν σε κοντινες ακτινες της σπειρας. Αυτα θα πρεπει, επισης, να διερευνηθουν.

Οι εργαζομενοι και οι πελατες κατατασσονται συμφωνα με τους κανονες που οριζουν οι
ελεγκτες και τη διαδικασια καταταξης που περιγραφηκε στην Ενοτητα 18.3. Με βαση την
καταταξη αυτη, το συστημα δημιουργει ενα αρχειο βιντεο στο οποιο καθε καρε απεικονιζει
τη δραστηριοτητα ενος πελατη εντος του καθορισμενου χρονικου διαστηματος, δινοντας
προτεραιοτητα σε αυτους με την υψηλοτερη καταταξη. Η διαταξη των καρε εξασφαλιζει οτι
οι πελατες που θεωρουνται “υποπτοι” δε θα παρακαμφθουν κατα την επεξεργασια (ακομη
και σε περιπτωσεις μεγαλων συνολων δεδομενων θα διακρινονται αμεσα).

Ο ελεγκτης δυναται να παυσει το βιντεο, προκειμενου να διερευνησει περαιτερω τη δρα-
στηριοτητα του πελατη. Σε καθε καρε του βιντεο απεικονιζονται τοσο η ημερομηνια χρεω-
σης, οσο και η ημερομηνια ληξης του λογαριασμου του αντιστοιχουπελατη (βλ. Εικονα 18.2).
Οι περιοχες που ειναι σκιασμενες με ανοιχτο-γκρι στην Εικονα 18.2 αντιστοιχουν στο “επι-
κινδυνο” χρονικο διαστημα της μιας εβδομαδας πριν απο την ημερομηνια χρεωσης του λο-
γαριασμου. Η κοκκινη-σκιασμενη περιοχη της Εικονας 18.2 φανερωνει οτι υπαρχουν γεγο-
νοτα απο μηνα σε μηνα που διαφερουν κατα λιγοτερο απο 3 ημερες. Εαν ειναι απαραιτητο, ο
ελεγκτης δυναται να απεικονισει τους κομβους που αφορουν στον ιδιο υπαλληλο με το ιδιο
χρωμα. Με αυτες τις λειτουργιες, ο ελεγκτης μπορει αμεσα να εντοπισει γεγονοτα τα οποια
συμβαινουν κοντα στην ημερομηνια χρεωσης/ληξης του λογαριασμου και πιθαναπεριοδικα
μοτιβα που αφορουν σε συγκεκριμενο πελατη.

Το συστημα υποστηριζει, επισης, τεχνικες φιλτραρισματος. Οι παραγοντες καταταξης
που περιγραφονται στην Ενοτητα 18.3 μπορουν, επισης, να χρησιμοποιηθουν ως φιλτρα,
ενω τα αποτελεσματα μπορουν να εξαχθουν σε ξεχωριστα αρχεια καταγραφης. Για παρα-
δειγμα, απο ενα καρε του βιντεο, ο ελεγκτης μπορει να επιλεξει μονο τους κομβους εκεινους
που αναπαριστουν γεγονοτα, τα οποια συνεβησαν εκτος των ωρων εργασιας των υπαλλη-
λων. Ο ελεγκτης μπορει, επισης, να εκτελεσει προσαρμοσμενα επερωτηματα στη βαση δεδο-
μενων, κατι το οποιο αποτελει θεμελιωδη λειτουργια κατα τη διαδικασια ανιχνευσης απα-
της. Προαιρετικα, το συστημα μπορει να αποθηκευσει τις παραγομενες οπτικοποιησεις σε
αρχεια για την περιπτωση που απαιτηθει μετεπειτα επεξεργασια. Διατηρει, επισης, εγγρα-
φες για τη δραστηριοτητα των υπαλληλων και των πελατων και την καταταξη τους.

Όπως εχει ηδη αναφερθει, η διαταξη των καρε πραγματοποιειται με βαση την καταταξη
τωνπελατων. Ωστοσο, οι κομβοι της απεικονισης μπορει να διανεμονται στα καρε συμφωνα
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με μια εναλλακτικη διαταξη που μπορει να καθοριστει απο τον ελεγκτη και μπορει να βασι-
ζεται για παραδειγμα, σε προτερη γνωση σχετικα με εναν πελατη η με μια λιστα πελατων
που εχουν ηδη επισημανθει απο τον ελεγκτη απο μια προηγουμενη ερευνα.

18.4.1.2 Συμπληρωματικές Οπτικοποιήσεις

Θα προχωρησουμε τωρα στην περιγραφη των συμπληρωματικων οπτικοποιησεων του
συστηματος. Η Εικονα 18.3 παρουσιαζει μια οπτικοποιηση 2-επιπεδων που αναπαριστα τη
συνολικηδραστηριοτητατωνυπαλληλωνκαι τωνπελατωντωνδεδομενωνεισοδου. Τοπανω
επιπεδο της οπτικοποιησης αντιστοιχει σε διακριτους υπαλληλους, ενω το κατω σε διακρι-
τους πελατες. Η διαταξη των πελατων στο κατω επιπεδο βασιζεται στην καταταξη τους. Τα
χρωματα των κομβων ακολουθουν εκεινα που χρησιμοποιουνται για καθε πελατη στη σπει-
ροειδη οπτικοποιηση. Η συγκεκριμενη οπτικοποιηση συμβαλλει στον αμεσο εντοπισμο ζευ-
γων υπαλληλων-πελατωνπουφαινεται να εμπλεκονται σε πολλα γεγονοτα και ταυτοχρονα
παρεχει μια επισκοπηση της συνολικης δραστηριοτητας των οντοτητων. Επιπροσθετα, ανα-
δεικνυει υπαλληλους που εμπλεκονται με περισσοτερους του ενος “υποπτους” πελατες. Η
οπτικοποιηση αλληλεπιδρα με εκεινη της σπειρας, ετσι ωστε οταν ενα ζευγος υπαλληλου-
πελατη επιλεγει απο τη σπειροειδη οπτικοποιηση, να επισημαινεται και στην οπτικοποιηση
των 2-επιπεδων και αντιστροφα. Στην περιπτωση που υπαρχουν περισσοτερα του ενος γε-
γονοτα που σχετιζονται με το ιδιο ζευγος υπαλληλου-πελατη, το παχος της αντιστοιχης ακ-
μης αυξανεται. Προαιρετικα, η οπτικοποιηση μπορει να φιλτραριστει ετσι ωστε να απεικο-
νιζεται μονο ο πελατης που εμφανιζεται στο βιντεο μαζι με τους σχετιζομενους του υπαλλη-
λους.

Σχήμα 18.3:Μια οπτικοποιηση 2-επιπεδων που αναπαριστα τη συνολικη δραστηριοτητα των υπαλ-
ληλων και των πελατων.

Στην οπτικοποιηση που παρουσιαζεται στην Εικονα 18.4, η σειρα γεγονοτων που σχε-
τιζεται με ενα συγκεκριμενο πελατη αναπαριστανται ως ενα “μονοπατι”. Καθε κομβος της
οπτικοποιησης αντιστοιχει στην ημερα που συνεβη καθε γεγονος της σειρας γεγονοτων.
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Καθε τετοιος κομβος διαμεριζεται σε χρονικα διαστηματα που αντιστοιχουν στις ωρες της
ημερας. Το μεσαιο τμημα (βλ. τις ροζ-σκιασμενες περιοχες των κομβων της Εικονας 18.4)
αντιστοιχει στο τελος της βαρδιας των υπαλληλων (δηλαδη τις δυο τελευταιες ωρες της
βαρδιας τους). Το ανω μερος (βλ. τις κιτρινες-σκιασμενες περιοχες των κομβων της Εικο-
νας18.4)αντιστοιχει στηβαρδιακαθευπαλληλου εχοντας εξαιρεσει τις τελευταιες δυοωρες,
ενω το κατω μερος (βλ. τις κοκκινες-σκιασμενες περιοχες των κομβων της Εικονας 18.4)
αντιστοιχει σε μη εργασιμες ωρες της ημερας. Τα ακρα καθε ακμης ενωνονται με τα τμη-
ματα που αντιστοιχουν στις χρονικες στιγμες που συνεβησαν τα γεγονοτα. Σημειωνεται οτι
για τη σπειροειδη οπτικοποιηση, το συστημα αγνοει πολλαπλα γεγονοτα που αντιστοιχουν
στο ιδιο ζευγοςυπαλληλου-πελατη. Για τηνοπτικοποιησητηςΕικονας18.4, στηνπεριπτωση
που υπαρχουν τετοια πολλαπλα γεγονοτα, θα δημιουργηθουν πολλαπλοι κομβοι, οι οποιοι
ομως θα οριοθετουνται απο ενα ορθογωνιο, προκειμενου να διακρινονται απο τους υπολοι-
πους. Τοσυστημα λαμβανει προαιρετικαως εισοδο τις βαρδιες καθε υπαλληλουκαι κανει τις
καταλληλες προσαρμογες στην οπτικοποιηση. Επιπροσθετα, δεδομενου οτι τα Σαββατοκυ-
ριακα και οι αργιες μπορουν να λαμβανονται υποψη απο το συστημα, εφοσον εμφανιστουν
τετοιες περιπτωσεις, οι αντιστοιχοι κομβοι θα ειναι σκιασμενοι πληρως με κοκκινο χρωμα
(βλ. τον κοκκινο-σκιασμενο κομβο της Εικονας 18.4).

Σχήμα 18.4:Μια οπτικοποιηση που αναπαριστα τη σειρα γεγονοτων που σχετιζεται με εναν πελατη
ετσι ωστε να διακρινεται η ωρα της ημερας κατα την οποια συνεβη ενα γεγονος.

Δοθεισας μιας σειρας γεγονοτων που σχετιζεται με εναν πελατη, το συστημα παραγει
ενα διαγραμμαστοοποιο καθεσημειο (x, y)αναπαριστα τηνημερα y κατα τηνοποιασυνεβη
το γεγονος x (βλ. Εικονα 18.5). Στη συνεχεια, χρησιμοποιωντας τη μεθοδο των ελαχιστων
τετραγωνων [DS81], υπολογιζεται και σχεδιαζεται η ευθεια που προσεγγιζει περισσοτερο
αυτα τα σημεια. Περιπτωσεις στις οποιες η κλιση της ευθειας τεινει στο μηδεν (δηλαδη η
ευθεια ειναι παραλληλη στον αξονα των x) και τα σημεια βρισκονται “κοντα” στην ευθεια
(το μοντελο προσαρμοζεται καλα στο συνολο των σημειων) φανερωνουν οτι τα περισσο-
τερα απο τα γεγονοτα εμφανιζονται κοντα στην ιδια ημερα του μηνα. Αυτο συνεπαγεται οτι
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υπαρχει μια “υποπτη” περιοδικη δραστηριοτητα (π.χ. κοντα στη 15η ημερα καθε μηνα). Με-
λετωντας το διαγραμμα των ελαχιστων τετραγωνων, θα πρεπει να λαβουμε υποψη μας και
περιπτωσεις στις οποιες η υπολογισμενη ευθεια ειναι “σχεδον” παραλληλη στον αξονα τονx,
αλλα τα σημεια δεν απεικονιζονται κοντα στην ευθεια. Σε αυτη την περιπτωση, η εντυπωση
της περιοδικοτητας ειναι πλασματικη, καθως η ευθεια δεν προσεγγιζει καλα το συνολο των
σημειων. Ωστοσο, αυτες οι περιπτωσεις μπορουν νααναγνωριστουν ευκολα ειτε οπτικα ειτε
λαμβανοντας υποψη το σφαλμα του μοντελου των ελαχιστων τετραγωνων.

Σχήμα 18.5: Ένα διαγραμμα ελαχιστων τετραγωνων που φανερωνει την υπαρξη περιοδικων γεγο-
νοτων σε ενα χρονικο διαστημα.

Σημειωνεται οτι ολες οι παραπανω οπτικοποιησεις ενημερωνονται, καθως εναλλασσο-
νται τα καρε του βιντεο. Αυτο εξασφαλιζει οτι ο ελεγκτης εχει μια πληρη εικονα της δραστη-
ριοτητας καθε πελατη, χωρις να απαιτουνται εναλλαγες μεταξυ παραθυρων. Ένα συμπλη-
ρωματικο παραθυρο, οπως εκεινο στο αριστερο τμημα της Εικονας 18.1, παρουσιαζει τις
εγγραφες της βασης δεδομενων που αφορουν στον πελατη υπο τη μορφη κειμενου, ωστε
ο ελεγκτης να μη χρειαζεται να ανατρεχει στα αρχεια της βασης δεδομενων, προκειμενου
να αποκτησει εικονα της αρχικης εισοδου. Το παραθυρο αυτο, επισης, αλληλεπιδρα με τη
σπειροειδη οπτικοποιηση, ετσι ωστε με την επιλογη ενος κομβου απο τη σπειρα, να επιλεγε-
ται και η αντιστοιχη γραμμη κειμενου στο παραθυρο που αντιστοιχει στον κομβο και αντι-
στροφα.

Ένα ακομα χαρακτηριστικο του συστηματος ειναι οτι παρεχει ενα διαγραμμα σωρευ-
μενων ραβδων που αναδεικνυει την καταταξη των πελατων, οπως απεικονιζεται στην Ει-
κονα 18.6. Καθε ραβδος αντιστοιχει σε εναν πελατη και ειναι χωρισμενη σε περιοχες που
αναπαριστουν καθεναν απο τους παραγοντες που ληφθηκαν υποψη κατα τη διαδικασια
καταταξης, ενω τα υψη τους ειναι αναλογα με την αποδοση του πελατη στο συγκεκριμενο
παραγοντα. Επισης, σε καθεμια απο αυτες τις περιοχες καταγραφεται και η αποδοση του
πελατη στο συγκεκριμενο παραγοντα (σ.σ. 0, 1, η 2). Το διαγραμμα της Εικονας 18.6, δειχνει
τους δεκα πρωτους πελατες στην καταταξη με βαση πεντε παραγοντες. Η πρωτη ραβδος
δηλωνει οτι ο πελατης “Client-26” κατατασσεται στην κλαση υψηλης σοβαροτητας σε τρεις
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Σχήμα 18.6: Καταταξη πελατων με βαση 5 παραγοντες. Εμφανιζονται οι δεκα πρωτοι πελατες στην
καταταξη.

απο τους πεντε παραγοντες, καθως η αποδοση του ηταν ιση με 2 για τους παραγοντες 1, 3
και 4.

Οι συστασεις των εσωτερικων ελεγκτων προσθεσαν στο συστημα μας μια ακομα σημα-
ντικη λειτουργια. Μερικες φορες, προκειμενου να ανιχνευτουν ενδειξεις απατης ειναι ανα-
γκαιος ο εντοπισμος “υποπτων” γεγονοτων, τα οποια συμβαινουν σε περισσοτερα του ενος
εταιρικα συστηματα. Για το λογο αυτο, ο ελεγκτης δυναται να επιλεξει εναν πελατη και
να οπτικοποιησει τη δραστηριοτητα του απο διαφορετικα εταιρικα συστηματα. Στην πε-
ριπτωση αυτη, οι κομβοι της οπτικοποιησης αναπαριστανται με διαφορετικα σχηματα και
χρωματα. Στην οπτικοποιηση της Εικονας 18.7, οι πρασινοι-σκιασμενοι ορθογωνιοι κομβοι
αντιστοιχουν στο εταιρικο συστημα Α και φαινεται να μην εχουν καμια περιοδικη δραστη-
ριοτητα. Ωστοσο, εαν απεικονιστουν ταυτοχρονα και οι κοκκινοι-σκιασμενοι κυκλικοι κομ-
βοι που προερχονται απο ενα διαφορετικο εταιρικο συστημα Β γινεται εμφανες οτι προκυ-
πτει περιοδικοτητα στη σειρα γεγονοτων, η οποια μπορει να υποκρυπτει απατη.

Το συστημα παρεχει, επισης, μια αφιλτραριστη προβολη των υπο επεξεργασια δεδομε-
νων, οπως φαινεται στην Εικονα 18.8. Οι χρωματισμενοι κομβοι αντιστοιχουν στους δεκα
πρωτους υπαλληλους στην καταταξη. Οι κομβοι που αντιστοιχουν στον ιδιο πελατη αναπα-
ριστανται με το ιδιο χρωμα. Ωστοσο, δεδομενου οτι ειναι δυσκολο να αναγνωριστει “υπο-
πτη” συμπεριφορα σε αυτες τις οπτικοποιησεις, το συστημα προαιρετικα σχεδιαζει μια ευ-
θεια που προσεγγιζει καλυτερα τη δραστηριοτητα του επιλεγμενου πελατη. Οι τεχνικες φιλ-
τραρισματος που αναφερθηκαν παραπανω, υποστηριζονται και απο αυτη την οπτικοποι-
ηση. Αρχικα ωστοσο, η οπτικοποιηση φιλτραρεται ετσι ωστε οι πελατες που σχετιζονται με
ενα μονο γεγονος να εξαιρουνται απο την οπτικοποιηση.
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Σχήμα 18.7: Ταδιαφορετικα χρωματα και σχηματα αντιστοιχουν σε γεγονοταπουπροερχονται απο
διαφορετικα εταιρικα συστηματα. Ο συνδυασμος τους στην οπτικοποιηση αναδεικνυει
την περιοδικη δραστηριοτητα, η οποια μπορει να υποκρυπτει απατη.

18.4.2 Semi-online Λειτουργία

Κατα την αναπτυξη του συστηματος, προσπαθησαμε να ενσωματωσουμε λειτουργιες
για την επεξεργασια δυναμικων δεδομενων. Ωστοσο, θα ηταν αδυνατο σε πραγματικες συν-
θηκες, ενας ελεγκτης να παρακολουθει σε πραγματικο χρονο τη δραστηριοτητα των εργαζο-
μενων. Οι συστασεις των εσωτερικων ελεγκτων μας αποθαρρυνονται περισσοτερο, καθως
η ανιχνευση απατης πραγματοποιειται σε συστηματα διαφορετικα απο εκεινα που δημιουρ-
γουν και συλλεγουν τα αρχεια καταγραφης και κατα συνεπεια, ο συγχρονισμος τους μπορει
να ειναι εξαιρετικα δυσκολος. Για αυτους τους λογους, εχουμε αναπτυξει λειτουργιες για την
επεξεργασια των δεδομενων σε ημερησια βαση, αμεσως μολις αυτα δημιουργουνται.

Η κυρια οπτικοποιηση της semi-online λειτουργιας ειναι και παλι, σπειροειδης και ολα
τα χαρακτηριστικα της ειναι παρομοια με τα αντιστοιχα της off-line λειτουργιας (βλ. Ει-
κονα 18.9). Σε αντιθεση με την off-line λειτουργια, στη semi-online, η εσωτερικη περιελιξη
της σπειρας αντιστοιχει στα γεγονοτα της τρεχουσας ημερας. Οι υπολοιπες περιελιξεις συ-
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Σχήμα 18.8: Σπειροειδεις οπτικοποιησεις οταν τα δεδομενα παρουσιαζονται χωρις φιλτραρισμα.

μπιπτουν με τον πρωτο και τον τελευταιο μηνα των χρονικων στιγμων που εμφανιζονται
στα δεδομενα εισοδου. Η σπειρα διαμεριζεται και παλι απο ευθειες που αναπαριστουν τις
ημερες ενος μηνα. Προκειμενου να παραχθει η απεικονιση, το συστημα κατατασσει εκ νεου
τοσο τους πελατες οσο και τους υπαλληλους με βαση ολοκληρο το συνολο των δεδομενων
(δηλαδη συμπεριλαμβανομενων τοσο των προηγουμενων οσο και των νεων εγγραφων) και
οριζει τη διαταξη τους στα καρε του βιντεο. Στη semi-online λειτουργια, καθε γεγονος που
σχετιζεται με ενα συγκεκριμενο πελατη απεικονιζεται στην καταλληλη θεση στην εσωτε-
ρικη περιελιξη της σπειρας με βαση τη χρονικη στιγμη που συνεβη. Απεικονιζονται, επισης,
και ολα τα προηγουμενα γεγονοτα της βασης που σχετιζονται με το συγκεκριμενο πελατη
(στις καταλληλες περιελιξεις της σπειροειδους απεικονισης). Και παλι, ο ελεγκτης αναζητα
γεγονοτα που εμφανιζονται κατα μηκος μιας ακτινας η σε κοντινες ακτινες της σπειρας. Η
συγκεκριμενη οπτικοποιησηδιευκολυνει τηναμεσηανιχνευση ενοςπεριοδικουμοτιβουπου
μπορει να εχει μολις ξεκινησει.
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Σχήμα 18.9: Η σπειροειδης οπτικοποιηση οταν το συστημα βρισκεται στη semi-online λειτουργια.

18.5 Μελέτη Περίπτωσης

Σε αυτη την ενοτητα, παρουσιαζουμε μια μελετη περιπτωσης σε πραγματικα δεδομενα.
Για λογους εμπιστευτικοτητας, τα στοιχεια πουπαρουσιαζονται σε αυτη τη μελετηπεριπτω-
σης εχουν υποστει επεξεργασια ωστε να ειναι ανωνυμα. Το συνολο δεδομενων που εχουμε
επεξεργαστει, αντιστοιχει σε ενα χρονικο διαστημα εξι μηνων και αποτελειται απο περιπου
35.000 καταχωρησεις που αφορουν 7200 διακριτους πελατες και 14 υπαλληλους και προερ-
χονται απο ενα εταιρικο συστημα διαχειρισης απατης. Σημειωνεται οτι τα δεδομενα ειναι
ευαισθητα και δεν επιτρεποταν να τα επεξεργαστουμε για τους σκοπους της εργασιας μας.
Η μελετη περιπτωσης πραγματοποιηθηκε κατα την off-line λειτουργια του συστηματος και
χωρις να λαμβανεται υποψη τυχον προηγουμενη καταταξη των πελατων και των υπαλλη-
λων.

Δεδομενου οτι η μελετη περιπτωσης διεξηχθη σε συνεργασια με τους εσωτερικους ελεγ-
κτες της εταιρειας, το κυριο ζητημα που ετεθη ηταν ο εντοπισμος ζευγων υπαλληλων και
πελατων που φαινεται να συσχετιζονται με πανω απο δεκα γεγονοτα κατα τη διαρκεια των
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τελευταιων εξι μηνων. Προκειμενου να εξοικειωθουμε με το συνολο των δεδομενων, κατα-
ταξαμε αρχικα τους πελατες με βαση τον αριθμο των γεγονοτων στα οποια ειχαν εμπλακει
τους. Το συστημα εντοπισε 430 πελατες των οποιων ο αριθμος των γεγονοτων ηταν μεγα-
λυτερος απο δεκα (περιπου 6% του αριθμου των πελατων στο αρχικο συνολο δεδομενων),
οι οποιοι διαταχθηκαν καταλληλα στα καρε του βιντεο. Ακομα κι αν ο αριθμος αυτος ειναι
πολυ μικροτερος σε σχεση με το συνολικο αριθμο των πελατων στο συνολο των δεδομενων,
η διερευνηση ηταν ακομα αρκετα επιπονη για τον ελεγκτη (λογω του αριθμου των πελατων
που θα επρεπε να εξεταστει). Στο επομενο βημα, εκτελεσαμε ξανα τη διαδικασια καταταξης
(οπως περιγραφεται στην Ενοτητα 18.3) με βαση τους εξης παραγοντες: (i) τον αριθμο των
γεγονοτων που σχετιζονται με εναν πελατη, (ii) τον αριθμο των ενεργειων που ειναι εξαιρε-
τικα απιθανο να εκτελεστουν και αποτελουν ενδειξεις για πιθανη παρανομη δραστηριοτητα
και (iii) τον αριθμο των διακριτων υπαλληλων που εξυπηρετουν καθε πελατη. Ακριβεις λε-
πτομερειες σχετικα με τις τιμες που οριζουν καθε παραγοντα παραλειπονται για εμπιστευ-
τικους λογους. Επιπροσθετα, δεδομενου οτι δεν μας κοινοποιηθηκαν πληροφοριες σχετικα
με την ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου του καθε πελατη και τις βαρδιες των εργαζο-
μενων αγνοησαμε τους συγκεκριμενους παραγοντες.

Η διαδικασια καταταξης αναγνωρισε 52 απο τους 430 πελατες (περιπου 0.7% του αριθ-
μου των πελατων του αρχικου συνολου δεδομενων) που βρισκονταν στην κλαση υψηλης
σοβαροτητας με βαση τους παραπανω παραγοντες και τους παρουσιασε στα πρωτα καρε
του βιντεο. Στα επομενα καρε, το συστημα παρουσιασε 62 πελατες (περιπου 0.9% του αριθ-
μου των πελατων του αρχικου συνολου δεδομενων) που βρισκονταν στην κλαση μεσαιας
σοβαροτητας στους παραπανω παραγοντες. Τα αποτελεσματα διερευνηθηκαν περαιτερω
απο τους ελεγκτες, οι οποιοι προσπαθησαν να ανιχνευσουν περιοδικα μοτιβα (σε ημερησια
η μηνιαια βαση) στα συγκεκριμενα καρε. Οι ελεγκτες προτειναν, επισης, την εφαρμογη του
παραγοντα που αφορα στην περιοδικοτητα που περιγραφεται στην Ενοτητα 18.3.1.2, προ-
κειμενου να εντοπιστουν γεγονοτα που εμφανιζονται εντος χρονικου διαστηματος (i) 28
ημερων και (ii) 5 ημερων. Για την πρωτη περιπτωση, το συστημα εντοπισε 3 απο τους 52
πελατες, οι οποιοι βρεθηκαν στην κλαση υψηλης σοβαροτητας και 6 απο τους 62 πελατες,
οι οποιοι βρεθηκαν στην κλαση μεσαιας σοβαροτητας. Για τη δευτερη περιπτωση, 11 απο
τους 52 βρεθηκαν στην κλασης υψηλης σοβαροτητας και 12 απο 62 στην κλαση μεσαιας
σοβαροτητας.

Για το τελικο σταδιο της διερευνησης, οι ελεγκτες χρησιμοποιησαν τις συμπληρωματι-
κες οπτικοποιησεις, την εμπειρια τους, καθως και συμπληρωματικα στοιχεια τα οποια δεν
μας κοινοποιηθηκαν, προκειμενου να αξιολογησουν τη σοβαροτητα αυτων των γεγονοτων.
Θα πρεπει να τονιστει οτι κατα τη μη-αυτοματη διερευνηση των δεδομενων απο τους ελεγ-
κτες (δηλαδη κατα τη μη-αυτοματοποιημενη επεξεργασια των αρχειων καταγραφης) δεν
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ειχε εντοπισει η παραπανω επαναλαμβανομενη δραστηριοτητα. Τα αποτελεσματα εληφθη-
σαν υποψη απο τους ελεγκτες για περαιτερω εσωτερικη ερευνα. Ευτυχως, δεν επιβεβαιω-
θηκε η υπαρξη απατης σε καμια απο τις παραπανω περιπτωσεις.
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19 Ένα Σύστημα Οπτικοποίησης με Κυκλικές
Απεικονίσεις και Θερμικούς Χάρτες

Σε αυτο το κεφαλαιο, εξελισσουμε περαιτερω το συστημα που παρουσιαστηκε στο Κε-
φαλαιο 18 ωστε η οπτικοποιηση να μην περιοριζεται μονο στον εντοπισμο περιοδικων γε-
γονοτων που εμπλεκουν ζευγη οντοτητων, αλλα να παρεχει μια ολοκληρωμενη εικονα ολων
των υπο εξεταση προτυπων απατης, καθως και των αποτελεσματων της εξετασης σε καθε
προτυπο. Το συστημα υποστηριζει, επισης, την παρακολουθηση της δραστηριοτητας των
υπαλληλων στο δικτυο της εταιρειας αποσκοπωντας στην ανιχνευση ασυνηθιστης δραστη-
ριοτητας, οπως μη εξουσιοδοτημενη προσβαση σε εταιρικα συστηματα και λογαριασμους
υπαλληλων η πελατων.

19.1 Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος

Το συστημα παραγει μια πολυεπιπεδη κυκλικη οπτικοποιηση (βλ. Εικονα 19.1) που ανα-
παριστα τη δραστηριοτητα των υπαλληλων και των πελατων, μαζι με αλλες σημαντικες
πληροφοριες που επιτρεπουν τον εντοπισμο πιθανων σχηματων απατης. Προκειμενου να
παραχθει η οπτικοποιηση, το συστημα υπολογιζει την ομοιοτητα της δραστηριοτητας των
υπαλληλων με προτυπα ανιχνευσης απατης (που προτεινονται απο τους ελεγκτες με βαση
την εμπειρια τους και τη στρατηγικη της επιχειρησης για τη μειωση του κινδυνου εσωτε-
ρικης απατης) και υπολογιζει καταλληλους θερμικους χαρτες (heat-maps) που παραγονται
και ενσωματωνονται στο συστημα. Οι παραγομενες οπτικοποιησεις παρουσιαζονται με τη
μορφη κινουμενων εικονων (animation). Το συστημα υποστηριζει συμπληρωματικες λει-
τουργιες, οπως παραθυρο προβολης γεγονοτων (database log viewer), φιλτραρισμα, εξα-
γωγη αρχειων καταγραφης, αποθηκευση και μεταφορτωση για μετεπειτα επεξεργασια των
δεδομενων, διαγραμματα και γραφηματα (βλ. Εικονα 19.2). Παρεχει, επισης, προηγμενες
γραφικες λειτουργιες, συμπεριλαμβανομενων αναδυομενων μενου, δυνατοτητες εκτυπω-
σης, επιλογης, μετακινησης και αλλαγης μεγεθους των αντικειμενων, προσαρμοσμενο zoom
και λειτουργιες fit-in window.

Το συστημα επεκτεινει εκεινο που παρουσιαστηκε στο Κεφαλαιο 18, το οποιο ανιχνευει
περιοδικα μοτιβα που μπορει να υποκρυπτουν εταιρικη απατη, με αρκετες τροπους: (i) Η
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Σχήμα 19.1: Ένα στιγμιοτυπο του περιβαλλοντος του συστηματος.

τρεχουσα οπτικοποιηση παρεχει μια ολοκληρωμενη εικονα ολων των υπο εξεταση προτυ-
πων και των αποτελεσματων της εξετασης σε καθε προτυπο (στο Κεφαλαιο 18, η διαδικα-
σια ανιχνευσης ηταν ενα “μαυρο κουτι” που καθοριζε τη σειρα παρουσιασης των πελατων
σε ενα βιντεο που αναπαριστουσε τη δραστηριοτητα τους, στο οποιο “υποπτοι” πελατες
εμφανιζονταν στα πρωτα καρε, ενω αποσπασματικα αποτελεσματα της διαδικασιας ανι-
χνευσης παρουσιαζονταν σε διαφορετικα διαγραμματα και γραφηματα, γεγονος το οποιο
επιβραδυνε τη διαδικασια διερευνησης), (ii) ο μηχανισμος ανιχνευσης βασιζεται σε ενα δε-
ντρο αποφασης, ενω ταυτοχρονα εχουμε ενσωματωσει τους περισσοτερους απο τους πα-
ραγοντες που παρουσιαστηκαν στο Κεφαλαιο 18, (iii) για την ανιχνευση περιοδικοτητας,
εφαρμοζουμε μια παραλλαγη του αλγοριθμου της Μεγιστης Κοινης Υπακολουθιας (Longest
Common Subsequence) [VHGK03] που αντιμετωπιζει δεδομενα με “θορυβο”, (iv) ασυνηθι-
στη συμπεριφορα υπαλληλων (μη εξουσιοδοτημενη προσβαση σε υπολογιστες, εταιρικα συ-
στηματα, κλπ) μπορει, επισης, να ανιχνευθει με τη χρηση ενος διαγραμματος παραλληλων
συντεταγμενων και (v) το συστημα παρεχει ενα παραθυρο προβολης γεγονοτων προκειμε-
νου να διευκολυνθει η διαδικασια διερευνησης.

Ηκυριαοπτικοποιησητουσυστηματος ειναιπαρομοιαμε εκεινη τουSynerscope [Syn11],
ενος εμπορικου εργαλειου που αναπαριστα τις σχεσεις χρεωσης (billing links) και τις συσχε-
τισεις μεταξυ μιας εταιρειας και αλλων συναφων φορεων με σκοπο την ανιχνευση απατης.
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Ωστοσο, το συστημα μας επικεντρωνει αποκλειστικα στην ανιχνευση εταιρικης απατης με
βασηπροτυπαπουπροτεινονται απο τους ελεγκτες και για το λογο αυτο, ειναι εφοδιασμενο
με ενα μηχανισμοανιχνευσης πουπρο-επεξεργαζεται τα δεδομενα, ενωηοπτικοποιησηπρο-
σαρμοζεται, επισης, σε αυτα τα προτυπα. Και παλι, χρησιμοποιουμε κινουμενες εικονες για
την ανιχνευση σχηματων απατης για να αποφευχθει η επιβαρυνση της οπτικοποιησης.

Σχήμα 19.2: Η αρχικη οθονη του συστηματος. Προσαρμοσμενα επερωτηματα μπορουν να εκτελε-
στουν και τα αποτελεσματα παρουσιαζονται στο παραθυρο προβολης γεγονοτων. Τα
δεδομενα ειναι ανωνυμα για λογους ασφαλειας και ιδιωτικοτητας.

19.2 Επισκόπηση της Διαδικασίας Ανίχνευσης

Το συστημα δεχεται ως εισοδο αρχεια καταγραφης απο διαφορετικα εταιρικα συστη-
ματα που εμπλεκουν υπαλληλους και πελατες. Έστω οτι e = (t, u, c, a) ειναι ενα γεγονος
που εμπλεκει τον υπαλληλο u και τον πελατη c (βλ. Ενοτητα 16.5). Όπως εχει ηδη αναφερ-
θει, λεμε οτι ο πελατης c σχετίζεται με το γεγονος e και σχετίζεται, επισης, με τον υπαλληλο u.
Για ενα ζευγος υπαλληλου-πελατη (u, c), μια σειρά γεγονότων Tu,c = {e1

(u,c), e2
(u,c), . . .} ειναι

μια ακολουθια γεγονοτων ei
(u,c) = (ti, u, c, ai), τα οποια σχετιζονται με τον πελατη c και τον

υπαλληλο u.
Η οπτικοποιηση μπορει να παραχθει ειτε με βαση ολοκληρο το συνολο δεδομενων της
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Σχήμα 19.3: Το δεντρο αποφασης με βαση το οποιο στη σειρα γεγονοτων των υπαλληλων ανατιθε-
ται μια τιμη σοβαροτητας.

βασης δεδομενων η πανω σε επερωτηματα που εκτελουνται απο τον ελεγκτη στην αρχικη
οθονη του συστηματος (βλ. Εικονα 19.2). Όπως αναφερθηκε παραπανω, τα δεδομενα πρε-
πει να προ-επεξεργαστουν πριν την παραγωγη της οπτικοποιησης, ετσι ωστε υπαλληλοι με
ισχυρες ενδειξεις απατης να διακρινονται στην οπτικοποιηση. Για το λογο αυτο, για δοθεν
υπαλληλο u, η σειρα γεγονοτων που σχετιζεται με τον υπαλληλο u θα πρεπει να αξιολογηθει
με βαση πιθανα προτυπα απατης και μια τιμη που αναδεικνυει τη σοβαροτητα των σχετιζο-
μενων γεγονοτων (εντος του διαστηματος [0, 1]) θα ανατεθει πρωτα στη σειρα γεγονοτων
και στη συνεχεια στον υπαλληλο. Αν εντοπιστουν περισσοτερα του ενος προτυπα απατης,
στον υπαλληλο u ανατιθεται η μεγιστη τιμη σοβαροτητας των ηδη υπολογισμενων σειρων
γεγονοτων που σχετιζονται με τον υπαλληλο u. Η αξιολογηση πραγματοποιειται με βαση
ενα δεντρο αποφασης που κατασκευαζεται απο τα ακολουθα προτυπα που προτεινονται
απο τους ελεγκτες (βλ. Εικονα 19.3): (i) Υπαρχουν περισσοτερα απο X γεγονοτα που σχετι-
ζονται με εναν υπαλληλο u και ενα πελατη c σε χρονικο διαστημα Y ημερων/μηνων, οπου
οι τιμες X, Y καθοριζονται απο τον ελεγκτη (βλ. τον πρασινο-σκιασμενο ορθογωνιο κομβο
του πρωτου επιπεδου κατω απο τη ριζα του δεντρου αποφασης στην Εικονα 19.3), (ii) ο
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υπαλληλος εχει πραγματοποιησει μη εξουσιοδοτημενες ενεργειες (με βαση εναν καταλογο
ενεργειων πουπαρεχεται απο τους ελεγκτες) και (iii) ο υπαλληλος λειτουργει σε συστηματα
στα οποια δεν ειναι εξουσιοδοτημενος χρηστης.

Στηνπεριπτωσηπου εντοπιστουν ταπροτυπα τωνπεριπτωσεων (ii) η (iii), στη σειρα γε-
γονοτωντουυπαλληλουανατιθεται ημεγιστητιμη (δηλαδηητιμη1), ετσιωστεουπαλληλος
να διακριθει σιγουρα στην οπτικοποιηση. Ωστοσο, στην περιπτωση κατα την οποια εντοπι-
στει το προτυπο της περιπτωσης (i), η διερευνηση θα πρεπει να προχωρησει περαιτερω. Τα
προτυπα που λαμβανονται υποψη σε αυτη την περιπτωση περιλαμβανουν τα ακολουθα:

• Περιοδικότητασειράςγεγονότων:Ένακοινομοτιβοκατατην εξετασητετοιωνσχη-
ματων απατης ειναι η εμφανιση γεγονοτων ανα τακτα χρονικα διαστηματα. Για παρα-
δειγμα, ενας υπαλληλος τροποποιει σκοπιμα το λογαριασμο ενος πελατη εντος του κυ-
κλου χρεωσης του λογαριασμου και πιο συγκεκριμενα, πριν απο την ημερομηνια χρε-
ωσης του. Υποθετοντας οτι η σειρα γεγονοτων Tu,c, η οποια σχετιζεται με υπαλληλο
u και τον πελατη c ειναι ταξινομημενη με βαση τις χρονικες στιγμες που συνεβησαν
τα γεγονοτα, το συστημα εχει στοχο να ανιχνευσει ομοιοτητες μεταξυ χρονοσειρων-
προτυπων, με βασημιαπαραλλαγη τουαλγοριθμου ευρεσης τηςΜεγιστηςΚοινηςΥπα-
κολουθιας (Longest Common Subsequence) για χρονοσειρες [VHGK03], ο οποιος ει-
ναι ανθεκτικος (robust) υπο συνθηκες “θορυβου”. Οι χρονοσειρες-προτυπα περιλαμ-
βανουν την ιδανικη σειρα γεγονοτων στην περιπτωση που τα γεγονοτα μεταξυ των
οντοτητων εμφανιζονται ανα χρονικα διαστηματα ακριβως ισα με 1, 7, 15, 30 ημερες
και αλλες χρονοσειρες που εχουν εντοπιστει στο παρελθον σε περιστατικα απατης.
Στην περιπτωση οπου ανιχνευτει ομοιοτητα με οποιαδηποτε απο τις παραπανω χρο-
νοσειρες, θεωρουμε οτι η σειρα γεγονοτων του υπαλληλου εχει περιοδικοτητα.

• Γεγονότα που συμβαίνουν εκτός ωρών εργασίας: Οι παρανομες δραστηριοτητες
συνηθως συμβαινουν εκτος των ωρων εργασιας, τα Σαββατοκυριακα, σε αργιες η στο
τελος της βαρδιας των υπαλληλων. Για το λογο αυτο, εαν υπαρχουν τετοια γεγονοτα,
θα πρεπει να ληφθουν υποψη.

• Ησυχνότητατουυπαλλήλουστοκαταγεγραμμένοσύστημα:Καθε επαλληλοςανα-
λογα με τα καθηκοντα του χειριζεται συγκεκριμενα εταιρικα συστηματα. Εαν δε συμ-
βαινει αυτο, ο υπαλληλος θα πρεπει να δικαιολογησει το καταγεγραμμενο γεγονος.
Επιπλεον, σε αρκετα εταιρικα συστηματα, οπως αυτα της διαχειρισης απατης, ειναι
αναμενομενο οτι ενας υπαλληλος θα παρακολουθει εναν “υποπτο” πελατη. Επομενως,
στα γεγονοτα που παραγονται απο αυτα τα συστηματα θα πρεπει να δινεται μικρο-
τερο βαρος.
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• Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τους υπαλλήλους: Όμοια με την προη-
γουμενηπεριπτωση, υπαρχουν εξουσιοδοτημενες ενεργειες τις οποιες, ομως, εναςυπαλ-
ληλος ειναι απιθανο να εκτελεσει, καθως δε συναδουν με τα καθηκοντα του στην εται-
ρεια.

Η ιδεα πισω απο το δεντρο αποφασης ειναι η αντιστοιχηση καθε επιπεδου του δεντρου
με ενα προτυπο απατης και η κατασκευη ενος μονοπατιου συμφωνα με το αποτελεσμα
της εξετασης σε καθε προτυπο. Θεωρουμε τη σημαντικοτητα των παραγοντων με βαση το
επιπεδο στο οποιο αντιστοιχουν στο δεντρο αποφασης, ετσι ωστε τα υψηλοτερα επιπεδα
(δηλαδη τα πιο κοντινα στη ριζα) να ειναι πιο σημαντικα. Έστω x = [x1, x2, x3, x4, x5] το
διανυσμα-προτυπο που εξεταζεται (π.χ. το διανυσμα x = [0, 0, 0, 0, 0] αντιστοιχει σε μη-
δολια δραστηριοτητα) και εστω y = [y1, . . . , y5] το διανυσμα που προκυπτει απο τη δια-
περαση του δεντρου αποφασης απο τη ριζα προς τα φυλλα, αναλογα με την αξιολογηση
των γεγονοτων του ζευγους (u, c) σε καθε προτυπο. Εαν η εξεταση των γεγονοτων οδηγη-
σει σε “Μη εξουσιοδοτημενη ενεργεια” η “Μη εξουσιοδοτημενο συστημα”, στη σειρα γεγονο-
των ανατιθεται η τιμη 1. Διαφορετικα, σε καθε επιπεδο του δεντρου i ανατιθεται ενα βα-
ρος, εστω wi, i = 1, . . . , 5, με βαση τον τυπο wi = (N − i + 1)/(

N∑
j=1

(N − i + 1)), οπου
N ειναι ο συνολικος αριθμος των επιπεδων του δεντρου [SSE81], ετσι ωστε ανομοιοτητες
που προκυπτουν μεταξυ των δυο διανυσματων στα υψηλοτερα επιπεδα του δεντρου να θε-
ωρουνται πιο σημαντικες. Για το λογο αυτο, η αποσταση μεταξυ των διανυσματων x και
y, εστω d(x, y), η οποια αντιστοιχει στην ανομοιοτητα απο το διανυσμα-προτυπο, υπολο-
γιζεται με βαση τον τυπο της κανονικοποιημενης Ευκλειδειας με βαρη μετρικης: d(x, y) =√∑5

i=1(xi − yi)2 ∗ wi/
√∑5

i=1 wi. Η τιμη αυτη (η η μεγιστη εκ των ηδη υπολογισμενων τι-
μων, εαν ανιχνευτουν περισσοτερα απο ενα προτυπα απατης) αντιστοιχει στην τιμη σοβα-
ροτητας της σειρας γεγονοτων του υπαλληλου u, η οποια τελικα ανατιθεται στον υπαλληλο.

Με βαση τις τιμες αυτες, το συστημα παραγει ενα θερμικο χαρτη, ο οποιος αναπαριστα
ολους τους υπαλληλους με τετραγωνους κομβους και διαβαθμισεις χρωματων απο το μπλε
προς το κοκκινο (βλ. τον πανω-αριστερα θερμικο χαρτη της Εικονας 19.1), ετσιωστε κομβοι
σκιασμενοι με “κοντα-στο-κοκκινο” χρωμα αναπαριστουν υπαλληλους με ισχυρες υποψιες
απατης, ενω οι μπλε-σκιασμενοι κομβοι αναπαριστουν υπαλληλους χωρις υποψια απατης.
Όμοια με τον υπολογισμο της σοβαροτητας των σειρων γεγονοτων των υπαλληλων, το συ-
στημα αναθετει, επισης, μια τιμη σοβαροτητας και στους πελατες με βαση τα παραπανω
προτυπα. Η μονη διαφορα ειναι οτι για δοθεν πελατη c, η τιμη σοβαροτητας υπολογιζεται
πανω σε ολα τα γεγονοτα που σχετιζονται με τον πελατη c (οχι μονο αυτα που αφορουν
σε συγκεκριμενο υπαλληλο). Με αυτο τον τροπο, μπορει να ανιχνευτει ενας πελατης που
εμπλεκεται σε “υποπτη” δραστηριοτητα με περισσοτερους απο εναν υπαλληλους.
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19.3 Περιγραφή του Συστήματος

Το παραθυρο οπτικοποιησης αποτελειται απο δυο θερμικους χαρτες που απεικονιζουν
τη σοβαροτητα της δραστηριοτητας των υπαλληλων και των πελατων (βλ. τα πανω αρι-
στερα και κατωαριστεραπαραθυρα της Εικονας 19.1). Παρα το γεγονος οτι αρκετες ερευνη-
τικες εργασιες εχουν επικεντρωθει στα μειονεκτηματα των εγχρωμων χαρτων με χρωματα
της ιριδας (rainbow color maps) [BTI07], αυτοι εξακολουθουν να χρησιμοποιουνται ευρεως
στις οπτικοποιησεις, καθως η αποτελεσματικοτητα τους εξαρταται αμεσα απο τηφυση των
δεδομενων. Στα συνολα δεδομενων μας, ηταν αναγκαια η χρηση τριων βασικων χρωματων
(κοκκινο, πρασινο, μπλε), τα οποια θα αναπαριστουν τη σοβαροτητα (υψηλη, μεση, χαμηλη,
αντιστοιχα) των υπο εξεταση οντοτητων με ευκρινεια και ως εκ τουτου, επιλεξαμε το συγκε-
κριμενο χρωματισμο για το θερμικο χαρτη. Ωστοσο, εξετασαμε διαφορα ειδη χρωματικων
χαρτων εως οτου καταληξουμε σε αυτη την επιλογη, αλλα το αποτελεσμα ηταν αρκετα πα-
ραπλανητικο κατα τη διερευνηση. Η συγκεκριμενη επιλογη των χρωματων δεν προκαλουσε
συγχυση ουτε στους ελεγκτες, καθως στην πραγματικοτητα, περιπτωσεις απατης εμφανιζο-
νται σπανια σε μια εταιρεια, το οποιο συνεπαγεται οτι τελικα ενας μικρος αριθμος κοκκινων-
σκιασμενων κομβων θα εμφανιστουν τελικα στο θερμικο χαρτη.

Κατα την εκκινηση του συστηματος παραγεται μονο ο θερμικος χαρτης που αναπαριστα
τη δραστηριοτητα των υπαλληλων. Ο ελεγκτης επιλεγει μια οριακη τιμη που καθοριζει τους
υπαλληλους που θα παρουσιαστουν με βαση τις τιμες σοβαροτητας τους. Η οπτικοποιηση
αποτελειται απο κινουμενες εικονες, στις οποιες εμφανιζονται, ενας προς εναν, οι υπαλληλοι
με τους σχετιζομενουςπελατες τους. Πριν την οπτικοποιηση ενος υπαλληλου, παραγεται και
ο θερμικος χαρτης που αναπαριστα τη δραστηριοτητα των σχετιζομενων πελατων του.

Η κυρια οπτικοποιηση του συστηματος ειναι μια πολυεπιπεδη κυκλικη απεικονιση, στην
οποια καθε επιπεδοL1, . . . , L5 (βλ. Εικονα 19.4) αναπαριστα μια διαφορετικη πτυχη των δε-
δομενων ελεγχου (συστηματα, ενεργειες, εντος/εκτος ωρων εργασιας, περιοδικοτητα) και
καθε κυκλικος τομεας αναπαριστα μια οντοτητα (υπαλληλος, πελατης η ομαδα). Ακολου-
θως, παραγεται ενα γραφημα, του οποιου οι κομβοι αντιστοιχουν σε καθεμια απο τις παρα-
πανω οντοτητες, ενω οι ακμες αναπαριστουν τις μεταξυ τους σχεσεις. Το τελευταιο εσωτε-
ρικα επιπεδο της οπτικοποιησης (το επιπεδο L1 της Εικονας 19.4) περιεχει τους κομβους
του γραφηματος (που απεικονιζονται ως τμηματα ενος δακτυλιου). Οι κομβοι που αντιστοι-
χουνστους υπαλληλουςαπεικονιζονται στοαριστερο τμημα της οπτικοποιησης, ενω εκεινοι
που αντιστοιχουν στους σχετιζομενους πελατες στο δεξι τμημα της οπτικοποιησης. Για την
αποφυγη επιβαρυνσης της οπτικοποιησης με κομβους που αντιστοιχουν σε πελατες χωρις
υποψια απατης, ο ελεγκτης δυναται να προσδιορισει οριακες τιμες, οι οποιες διαμεριζουν
τους πελατες σε μια η δυο ομαδες (clusters) αναλογα με την τιμη σοβαροτητας τους (ομαδα
χαμηλης σοβαροτητας και/η ομαδα μεσαιας σοβαροτητας). Οι κομβοι αυτοι τοποθετουνται
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Σχήμα 19.4: Περιγραφη της κυριας οπτικοποιησης του συστηματος.

στο πανω και στο κατω τμημα της οπτικοποιησης. Το χρωμα καθε κομβου (εκτος απο εκει-
νων που αντιστοιχουν στις ομαδες, καθως και των γκρι-σκιασμενων κομβων στους οποιους
θα αναφερθουμε παρακατω) ακολουθουν το χρωμα της αντιστοιχης οντοτητας στους θερ-
μικους χαρτες. Ο κομβους που αντιστοιχει σε μια ομαδα και ειναι σκιασμενος με ανοιχτο
μπλε (πρασινο, αντιστοιχα) αντιστοιχει στην ομαδα χαμηλης (μεσαιας, αντιστοιχα) σοβαρο-
τητας (βλ. τα σημεια αναφορας 1 και 2 της Εικονας 19.4, αντιστοιχα). Όσον αφορα τις ακ-
μες της απεικονισης, το συστημα υποστηριζει ειτε ακμες με ευθειες γραμμες (straight-line
edges) ειτε κυκλικα τοξα (circular arcs). Το παχος καθε ακμης ειναι αναλογο του αριθμου
των συνδεσεων μεταξυ του υπαλληλου και του πελατη, ενω το χρωμα της καθοριζεται απο
το χρωμα του πελατη. Στα πλαισια της ανιχνευσης απατης, “μεγαλου-παχους” ακμες (εξαι-
ρουμενων των ακμων που συνδεουν κομβους που αντιστοιχουν σε υπαλληλους με κομβους
που αντιστοιχουν σε ομαδες) και πιο συγκεκριμενα, οι κοκκινες-σκιασμενες ακμες αποτε-
λουν ενδειξεις απατης που πρεπει να εξεταστουν περαιτερω.

Τα επομενα επιπεδα (δηλαδη τα επιπεδα L2 − L5) αντιστοιχουν στα προτυπα που περι-
γραφονται στην Ενοτητα 19.2 και χωριζονται σε δυο περιοχες A και B (βλ. Εικονα 19.4). Η
περιοχη A αναπαριστα ενα θερμικο χαρτη που περιγραφει το αποτελεσμα της εξετασης της
οντοτητας στο συγκεκριμενο προτυπο. Το κοκκινο χρωμα υποδηλωνει τον εντοπισμο υπο-
πτουμοτιβου.ΗπεριοχηB αναπαρισταπληροφοριες σχετικες με τοαντιστοιχο εξεταζομενο
προτυπο. Στο επιπεδοL2, αναπαριστανται τα διαφορα εταιρικασυστηματαπουσχετιζονται
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με καθεμια απο τις οντοτητες. Καθε τετοιο συστημα χαρακτηριζεται απο ενα συγκεκριμενο
χρωμακαι καταλαμβανει χωροαναλογομε τοαντιστοιχοσυνολικοποσοστο της χρησηςαπο
τηνοντοτητα. Για καθευπαλληλο, τοποσοστοαυτουπολογιζεται με βασητοσυνολικοποσο-
στο χρησηςπανωσε ολους τουςπελατες τηςπαρουσας οπτικοποιησης, ενωγια καθεπελατη
με βαση το ποσοστο χρησης απο τον υπαλληλο που εμφανιζεται στην οπτικοποιηση (εκτος
εαν περισσοτεροι του ενος υπαλληλοι που σχετιζονται με τον πελατη οπτικοποιουνται ταυ-
τοχρονα). Όμοια, για τους κομβους που αντιστοιχουν σε ομαδες, το συνολικο ποσοστο χρη-
σης υπολογιζεται με βαση σε ολους τους πελατες που ανηκουν στην ομαδα. Τα συστηματα
για τα οποια ο υπαλληλος δεν ειναι εξουσιοδοτημενος χρηστης η δε χρησιμοποιει τακτικα,
επισημαινονται με X (βλ. το σημειο αναφορας 3 της Εικονας 19.4).

Το επιπεδο L3 αναπαριστα τις ενεργειες που καταγραφηκαν για καθε οντοτητα και απει-
κονιζονται με τροπο παρομοιο με εκεινο του επιπεδου L2. Και παλι, μη εξουσιοδοτημενες η
“υποπτες” ενεργειες επισημαινονται με X . Το επιπεδο L4 αναπαριστα το ποσοστο των γεγο-
νοτων που συμβαινουν εντος η εκτος των ωρων εργασιας. Τα τμηματα που ειναι σκιασμενα
με ανοιχτο-μπλε αναπαριστουν γεγονοτα που συνεβησαν εντος των ωρων εργασιας, ενω
τα κοκκινα-σκιασμενα τμηματα υποδεικνυουν την υπαρξη γεγονοτωνπουσυνεβησαν εκτος
των ωρων εργασιας (π.χ., βλ. τα σημεια αναφορας 4 και 5 της Εικονας 19.4, αντιστοιχα). Για
καθε κομβο που αντιστοιχει σε ενα πελατη υπαρχει ενα επιπλεον επιπεδο (βλ. το επιπεδο L5

της Εικονας 19.4, π.χ. το σημειο αναφορας 6), το οποιο δειχνει εαν η σειρα γεγονοτων τουπε-
λατη ειναι περιοδικη. Ησειρα γεγονοτωνσυγκρινεται με τις χρονοσειρες-προτυπα, οι οποιες
ειναι αποθηκευμενες στο συστημα και ενας θερμικος χαρτης παραγεται, παρουσιαζοντας το
βαθμοομοιοτητας της με καθε χρονοσειρα-προτυπο. Και παλι, το κοκκινο χρωμαφανερωνει
υποπτες περιπτωσεις.

Όσον αφορα στη διαδικασια διερευνησης, οπως εχει ηδη αναφερθει, ο ελεγκτης καθορι-
ζει μια οριακη τιμη και οι υπαλληλοι με τιμη σοβαροτητας μεγαλυτερη της οριακης παρου-
σιαζονται στην οπτικοποιηση ενας προς εναν, απο κοινου με τους σχετιζομενους πελατες
τους. Ο ελεγκτης δυναται να ξεκινησει, να παυσει η να διακοψει το βιντεο και να επεξεργα-
στει την οπτικοποιηση. Στην περιπτωση που ενας κομβος που αντιστοιχει σε ενα πελατη
εχει επιλεγει, οι υπολοιποι υπαλληλοι που σχετιζονται με τον πελατη μπορουν να προστε-
θουν στην οπτικοποιηση, το οποιο διευκολυνει τον πιθανο εντοπισμο δυο η περισσοτερων
υπαλληλων που μπορει να συνεργαζονται για τη διαπραξη απατης (η περιπτωση που ενας
κομβος που αντιστοιχει σε υπαλληλο επιλεγει, αντιμετωπιζεται ομοια). Στην Εικονα 19.4, οι
γκρι-σκιασμενοι κομβοι (βλ. σημειο αναφορας 7) αναπαριστουν υπαλληλους που εχουνπρο-
στεθει κατα τη διαρκεια της διερευνησης, κατα την επιλογη ενος κομβου που αντιστοιχει σε
ενα πελατη (βλ. τον κομβο που δειχνει το πρασινο βελος της Εικονας 19.4). Στην περιπτωση
που περισσοτεροι του ενος κομβοι, οι οποιοι αναπαριστουν υπαλληλους, υπαρχουν ταυτο-
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χροναστηνοπτικοποιηση, ο ελεγκτηςδυναται να επιλεξει εναναποαυτουςκαι ναπροσθεσει
τους σχετιζομενους πελατες του στην οπτικοποιηση. Το γκρι-χρωμα χρησιμοποιειται για μη
επιλεγμενους κομβους που αντιστοιχουν σε υπαλληλους, τις ακμες τους και τους σχετιζομε-
νους πελατες τους (εφοσον δεν σχετιζονται, επισης, και με τον επιλεγμενο υπαλληλο), ωστε
να μην αποσπαται η προσοχη του ελεγκτη.

Δεδομενου οτι ειναι δυνατη η εναλλαγη μεταξυ υπαλληλων κατα τη διαρκεια της διε-
ρευνησης, στην περιπτωση που η μετεπειτα επεξεργασια μιας υποθεσης ολοκληρωθει, το
βιντεο συνεχιζει απο τον τελευταιο υπαλληλο που οπτικοποιουνταν πριν την παυση του βι-
ντεο. Στην περιπτωση που επιλεγει ενας κομβος που αναπαριστα μια ομαδα, τα αντιστοιχα
ορθογωνια του θερμικου χαρτη, ο οποιος αναπαριστα τους πελατες, επισημαινονται με X

ετσι ωστε οι αντιστοιχοι πελατες να μπορουν να προστεθουν (αν ειναι αναγκαιο) στην οπτι-
κοποιηση. Ωστοσο, το συστημα επιτρεπει ενα συγκεκριμενο αριθμο προσθεσεων κομβων
που αντιστοιχουν σε υπαλληλους η πελατες. Σε περιπτωση υπερβασης αυτου του αριθμου,
το συστημα δυναται προαιρετικα να παραγει μια οπτικοποιηση, στην οποια απεικονιζεται
μονο το εσωτερικο επιπεδο της οπτικοποιησης (δηλαδη εκεινο που αντιστοιχει στους πελα-
τες και τους υπαλληλους) και οι μεταξυ τους σχεσεις. Και παλι, το πλατος των ακμων ειναι
αναλογο του αριθμου των γεγονοτων που συσχετιζουν τις δυο οντοτητες. Στην περιπτωση
οπου απαιτειται περαιτερω διερευνηση, ο ελεγκτης επιλεγει τον επιθυμητο κομβο (ο οποιος
μεγαλωνει) και παρουσιαζονται τα υπολοιπα επιπεδα της οπτικοποιησης (δηλαδη τα επι-
πεδα L2 − L5), τα οποια αντιστοιχουν στο συγκεκριμενο κομβο. Με τον τροπο αυτο, το συ-
στημα ειναι σε θεση να οπτικοποιησει ταυτοχρονα ενα μεγαλυτερο συνολο οντοτητων και
να αποκαλυψει τις σχεσεις μεταξυ τους. Ωστοσο, αυτη η επιλογη μπορει να επιβραδυνει τη
διαδικασια διερευνησης και για το λογο αυτο, υιοθετησαμε την προσεγγιση των κινουμενων
εικονων και την ταυτοχρονη οπτικοποιηση ολων των επιπεδων για καθε κομβο.

Η διαταξη των κομβωνπου αναπαριστουν τους υπαλληλους πραγματοποιειται αναλογα
με την τιμη σοβαροτητας τους (οι πιο υποπτοι κομβοι παρουσιαζονται πρωτοι στις κινου-
μενες εικονες). Οι πελατες εμφανιζονται σε αυθαιρετη σειρα, δεδομενου οτι τομες μεταξυ
ακμων που συνδεουν ενα συγκεκριμενο υπαλληλο με τους σχετιζομενους πελατες του δεν
μπορει ναυπαρχουν.Οι μονες τομεςπουμπορει ναπροκυψουν, προκαλουνται αποτους γκρι-
σκιασμενους κομβους των υπαλληλων, οι οποιοι σχετιζονται με πελατες που εχουν ηδη απει-
κονιστει και δεδομενου οτι αυτες οι ακμες ειναι, επισης, γκρι-χρωματος, δεν προκαλουν συγ-
χυση στον ελεγκτη (βλ. Εικονα 19.4). Οι γκρι-σκιασμενοι υπαλληλοι που προστιθενται στην
οπτικοποιηση τοποθετουνται ειτε πανω ειτε κατω απο τους ηδη τοποθετημενους κομβους
των υπαλληλων, ωστε να διατηρηθουν οι σχετικες θεσεις των ηδη τοποθετημενων κομβων.
Έχουμε, επισης, επιλεξει να μην εφαρμοσουμε ευρετικους αλγοριθμους για την ελαχιστοποι-
ηση του αριθμου των τομων μεταξυ ακμων, δεδομενου οτι η προσθηκη νεων κομβων στην
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οπτικοποιηση μπορει να συνεπαγεται μια αναδιαταξη των θεσεων των ηδη τοποθετημενων
κομβων, το οποιο διαταρασσει τον υποκειμενο νοητο χαρτη.

Σχήμα 19.5: Ένα διαγραμμα χρονου, το οποιο αναπαριστα τη σειρα γεγονοτων για συγκεκριμενο
ζευγος οντοτητων.

Η Εικονα 19.5 παρουσιαζει ενα διαγραμμα χρονου, το οποιο αναπαριστα τη σειρα γεγο-
νοτων για ενα συγκεκριμενο ζευγος οντοτητων (βλ. τη μπλε σειρα), οπου ο x-αξονας αντι-
στοιχει στην ημερομηνια της εμφανισης καθε γεγονοτος και ο y-αξονας στον αριθμο των
γεγονοτων που συνεβησαν κατα τη συγκεκριμενη ημερομηνια. Οι κοκκινες ραβδοι αντιστοι-
χουν στις ημερομηνιες χρεωσης του λογαριασμου του συγκεκριμενο πελατη. Το διαγραμμα
αυτο διευκολυνει την αναγνωριση πιθανης περιοδικης δραστηριοτητας, ειδικοτερα κοντα
στην ημερομηνια χρεωσης του λογαριασμου του πελατη.

Σε σχηματα εταιρικης απατης, ειναι επισης πιθανο, η σειρα γεγονοτων που σχετιζεται με
ενα ζευγος οντοτητων να ειναι περιοδικη μονο ως προς μια συγκεκριμενη ενεργεια. Για το
λογο αυτο, εχουμε ενσωματωσει στο συστημα ενα δευτερο διαγραμμα (βλ. Εικονα 19.6), το
οποιο παρουσιαζει ολες τις ενεργειες που καταγραφηκαν χρησιμοποιωντας διακριτες σει-
ρες (series). Σε αυτη τη γραφικη παρασταση, ο y-αξονας αντιστοιχει στην ημερα του μηνα
κατα την οποια συνεβη καθε γεγονος που σχετιζεται με μια συγκεκριμενη ενεργεια (π.χ. το
πρωτο γεγονος που σχετιζεται με μια ενεργεια και συνεβη την 15η ημερα του μηνα θα το-
ποθετηθει στο σημειο (1, 15)). Για την περιπτωση αυτη, αγνοουμε πολλαπλες εμφανισεις
γεγονοτων που σχετιζονται με την ιδια ενεργεια και συνεβησαν την ιδια ημερα του μηνα.
Στην περιπτωση που εμφανιστει περιοδικοτητα ως προς μια συγκεκριμενη ενεργεια, η αντι-
στοιχη σειρα θα εχει ενα μερος (η το συνολο της) σχεδον παραλληλο με τον x-αξονα.

Το συστημα υποστηριζει μηχανισμους για τον εντοπισμο προτυπων ασυνηθιστης δρα-
στηριοτητας υπαλληλων, οπως μη εξουσιοδοτημενη προσβαση σε υπολογιστες, εταιρικα
συστηματα και λογαριασμους υπαλληλων η πελατων, με την παραγωγη ενος διαγραμματος
παραλληλων συντεταγμενων (βλ. Εικονα 19.7). Καθε εγγραφη αποτελειται απο εναν υπαλ-
ληλο, τη χρονικη στιγμηπουσυνεβη το γεγονος (time-stamp), την IP διευθυνση του υπολογι-
στη του υπαλληλου, το ονομα του υπολογιστη (computer name) και μια ενεργεια (π.χ. login,
login failure, κλπ). Το μεγεθος των κομβων και των ακμων ειναι αναλογο του αριθμου των
εμφανισεων τους στη βαση δεδομενων. Οι κομβοι σε καθε επιπεδο ταξινομουνται με βαση
τον αριθμο των εμφανισεων τους στο συνολο των δεδομενων.
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Σχήμα 19.6: Ένα διαγραμμα περιοδικοτητας που παρουσιαζει ολες τις καταγεγραμμενες ενεργειες
με διακριτες σειρες για το συγκεκριμενο ζευγος υπαλληλου-πελατη.

Τα προτυπα που εξεταζονται σε αυτο το σεναριο περιλαμβανουν τα ακολουθα: (i) πε-
ρισσοτερες απο X αποτυχημενες προσπαθειες συνδεσης μεσα σε ενα χρονικο διαστημα Y

ημερων/μηνων, οπου οι τιμες X και Y καθοριζονται απο τον ελεγκτη και (ii) προσπαθειες
συνδεσης η αποτυχημενες προσπαθειες συνδεσης απο διαφορετικες IP διευθυνσεις η/και
ονοματα υπολογιστων. Η οπτικοποιηση της Εικονας 19.4 μπορει, επισης, να προσαρμοστει
και σε αυτο το σεναριο -ειτε με ειτε χωρις το σταδιο της προ-επεξεργασιας (δεδομενου οτι ο
αριθμος τωνυπαλληλωνκαι τωνενεργειων ειναι διαχειρισιμοςσεμιακυκλικηοπτικοποιηση)-
αντικαθιστωντας τους κομβους που αντιστοιχουν στους πελατες απο τους κομβους που
αντιστοιχουν στις ενεργειες.

19.4 Μελέτη Περίπτωσης

Σε αυτη την ενοτητα, παρουσιαζουμε τα αποτελεσματα της αξιολογησης του συστημα-
τοςσε εναπραγματικοσυνολοδεδομενωνπουκαταγραφηκαναποδυο εταιρικασυστηματα.
Όλαταδεδομεναητανανωνυμαγια λογουςασφαλειας και ιδιωτικοτητας. Τοσυνολοδεδομε-
νων αποτελειται απο περιπου 180.637 καταχωρησεις που καλυπτουν ενα χρονικο διαστημα
εξι μηνων. Αποτελειται, επισης, απο 710 διακριτους υπαλληλους και 83.030 διακριτους πε-
λατες. Στο συνολο δεδομενων, το 66.2% των πελατων ειχε μονο μια εμφανιση στο συνολο
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Σχήμα 19.7: Ένα διαγραμμα παραλληλων συντεταγμενων για την παρακολουθηση των αποτυχημε-
νων προσπαθειων συνδεσης σε ενα συγκεκριμενο συστημα.

των δεδομενων, το 31.6% των πελατων μεταξυ 2 και 5, το 1.4% των πελατων μεταξυ 5 και
10, ενω οι υπολοιποι πελατες (δηλαδη το 0.8% των πελατων) ειχαν πανω απο 10 καταγε-
γραμμενα γεγονοτα. Οι ελεγκτες συμπεριελαβαν, επισης, μια σειρα απο καταχωρησεις που
αντιστοιχουν σε ενα “φανταστικο” σεναριο απατης, στο οποιο ενας υπαλληλος τροποποιει
το λογαριασμο ενος πελατη. Ωστοσο, δεν μας κοινοποιηθηκαν πληροφοριες σχετικα με την
ημερομηνια χρεωσης των λογαριασμων των πελατων.

Δεδομενου οτι ενα απο τα συνολα δεδομενων προερχεται απο ενα συστημα διαχειρισης
απατης, ειναι αναμενομενο να προκυπτει επαναλαμβανομενη δραστηριοτητα μεταξυ του
ιδιου ζευγους υπαλληλου και πελατη (ενας “υποπτος” πελατης που αναγνωριστηκε απο ενα
συστημα διαχειρισης απατης αναμενεται να εποπτευεται απο εναν υπαλληλο). Για το λογο
αυτο, επικεντρωσαμε τη μελετη μας στον εντοπισμο ζευγων υπαλληλων και πελατων που
σχετιζονται μεταξυ τους με περισσοτερα απο 10 γεγονοτα. Το συστημα εντοπισε 41 υπαλ-
ληλους (5.8% του συνολικου αριθμου των υπαλληλων) που σχετιζονται με τον ιδιο πελατη,
με περισσοτερα απο 10 γεγονοτα (βλ. τα πορτοκαλι και κοκκινα σκιασμενα ορθογωνια του
θερμικου χαρτη της Εικονας 19.8).

Για καθεναν απο τους παραπανω υπαλληλους, επρεπε να υπολογιστει η ομοιοτητα της
σειρας γεγονοτων με τις χρονοσειρες-προτυπα (βλ. Ενοτητα 19.2) με σκοπο την ανιχνευση
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περιοδικοτητας. Ειδικοτερα, οι ελεγκτες ενδιαφερονταν για περιοδικα γεγονοτα που συμ-
βαινουν ανα μηνα (δηλαδη περιοδικοτητα απο 28 εως 30 ημερες). Επομενως, θα μπορου-
σαμε να θεωρησουμε μονο τη χρονοσειρα-προτυπο, η οποια αντιστοιχει στη μηνιαια δρα-
στηριοτητα. Ωστοσο, αποφασισαμε να υπολογισουμε τις τιμες σοβαροτητας με βαση ολες
τις χρονοσειρες-προτυπα, προκειμενου να διακρινουμε οποιαδηποτε περιοδικη δραστηριο-
τητα και να αποφασισουμε στη συνεχεια, απο την οπτικοποιηση, εαν υπαρχει πραγματι
“υποπτη” δραστηριοτητα. Παρολο που η συγκεκριμενη προσεγγιση δημιουργει περισσοτε-
ρες ψευδως θετικες καταστασεις, οι οποιες θα πρεπει μετεπειτα να διερευνηθουν, μας εξα-
σφαλιζει οτι τυχον αλλα περιοδικα γεγονοτα δε θα παραληφθουν. Μεταξυ αυτων των 41
υπαλληλων που σχετιζονταν με τον ιδιο πελατη με περισσοτερα απο 10 γεγονοτα, οι 17 απο
αυτους (το 2.4% του συνολικου αριθμου των υπαλληλων) εμφανιζαν περιοδικη δραστηριο-
τητα και γεγονοτα που συνεβησαν εκτος των ωρων εργασιας (βλ. τα κοκκινα σκιασμενα
ορθογωνια της Εικονας 19.8), ενω οι υπολοιποι (24 υπαλληλοι η το 3.4% του συνολικου
αριθμου των υπαλληλων) ειχαν γεγονοτα που συνεβησαν εκτος των ωρων εργασιας (βλ.
τα πορτοκαλι σκιασμενα ορθογωνια της Εικονας 19.8). Επιπροσθετα, κανενας υπαλληλος
δεν ειχε πραγματοποιησει μη εξουσιοδοτημενη προσβαση σε συστηματα η μη εξουσιοδοτη-
μενες ενεργειες, ενω μονο ενας υπαλληλος ειχε χρησιμοποιησει μη συνηθισμενες ενεργειες.
Τα αποτελεσματα κοινοποιηθηκαν στους ελεγκτες για τη διερευνηση του κατα ποσον υπαρ-
χουν πραγματικες ενδειξεις απατης.

Σχήμα 19.8: Έναςθερμικος χαρτηςπουαναδεικνυει τις τιμες σοβαροτητας για τους υπαλληλους του
συνολου δεδομενων που χρησιμοποιηθηκε στην παρουσα μελετη περιπτωσης.
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Στη συνεχεια, παρουσιαζονται μερικες απο τις πρωτες κινουμενες εικονες του συστημα-
τος, προκειμενου να περιγραφει η διαδικασια διερευνησης. Η Εικονα 19.9 παρουσιαζει εναν
υπαλληλο με υψηλη τιμη σοβαροτητας (σ.σ. “Employee-29”). Ο υπαλληλος “Employee-29”
σχετιζεται με τεσσερις πελατες (σ.σ. “Client-1”, “Client-2”, “Client-3” και “Client-4”) με περισ-
σοτερα απο 10 γεγονοτα, χρησιμοποιωντας ενα μοναδικο συστημα, στο οποιο ο υπαλληλος
ηταν “τακτικος” χρηστης και εκτελωντας συνηθισμενες ενεργειες (βλ. τα σημεια αναφορας 1
και 2; τα τμηματα που αντιστοιχουν στα συστηματα και στις ενεργειες δεν επισημαινονται
με X , το οποιο συνεπαγεται οτι ο χρηστης χρησιμοποιει συχνα το συγκεκριμενο συστημα
και τις συγκεκριμενες ενεργειες, ενω και οι αντιστοιχοι θερμικοι χαρτες ειναι σκιασμενοι με
μπλε; βλ. τασημειααναφορας 3και 4 τηςΕικονας19.9).Όλοι οι υπολοιποι πελατεςπουσχετι-
ζονται με τον υπαλληλο “Employee-29”, τοποθετηθηκαν στην ομαδα χαμηλης σοβαροτητας,
ενω κανενας πελατης δεν τοποθετηθηκε στην ομαδα μεσαιας σοβαροτητας (βλ. τα σημεια
αναφορας 5 και 6 της Εικονας 19.9, αντιστοιχα). Ταπερισσοτερααπο τα γεγονοταπουσχετι-
ζονται με τον υπαλληλο “Employee-29” συνεβησαν εκτος τωνωρων εργασιας (βλ. το σημειο
αναφορας 7 της Εικονας 19.9). Το επιπεδο της οπτικοποιησης που αναπαριστα τις ενεργειες
που πραγματοποιησε ο υπαλληλος “Employee-29”, εχει διαμεριστει σε δυο τμηματαπου ανα-
παριστουν την ενεργεια “Action 6” και “Other”. Στην ενεργεια “Other”, εχουμε ομαδοποιησει
ενεργειες, των οποιων τα ποσοστα χρησης ηταν πολυ μικρα (< 0.1%) για να οπτικοποιη-
θουν. Το συγκεκριμενο προβλημα προκαλειται εξαιτιας του μεγαλου αριθμου των πιθανων
ενεργειων στο συγκεκριμενο συστημα, ο οποιος δεν επιτρεπει την ταυτοχρονη οπτικοποι-
ηση τους. Ωστοσο, εαν μια απο τις ενεργειες που εχουν ομαδοποιηθει δεν ειναι συνηθισμενη
για ενα συγκεκριμενο υπαλληλο, το κοκκινο χρωμα στο θερμικο χαρτη του αντιστοιχου επι-
πεδου και η επισημανση με X στο τμημα που αναπαριστα την ενεργεια “Other” θα αναδειξει
το προβλημα στον ελεγκτη.

Θα προχωρησουμε τωρα στην περιγραφη της διαδικασιας διερευνησης για καθεναν απο
τους τεσσερις πελατες. Οι πελατες “Client-1” και “Client-2” εχουν την πλειοψηφια των γε-
γονοτων που σχετιζονται με τον υπαλληλο “Employee-26” εκτος των ωρων εργασιας (βλ.
το αντιστοιχο επιπεδο των πελατων “Client-1” και “Client-2”). Ωστοσο, φαινεται να εχουν
μια μικρη ομοιοτητα (λιγοτερο απο 50%) με μια μονο χρονοσειρα-προτυπο. Σημειωνεται
οτι, η χρονοσειρα-προτυπο που αντιστοιχει στην περιοδικοτητα ενος μηνα αντιστοιχει στο
πρωτο θερμικο χαρτη του καθε επιπεδου που αντιστοιχει στην περιοδικοτητα (βλ. π.χ. το
σημειο αναφορας 8 της Εικονας 19.9). Δεδομενου οτι οι ελεγκτες ενδιαφερονται για γεγο-
νοτα που εμφανιζουν μηναια περιοδικοτητα, οι πελατες αυτοι δεν θεωρηθηκαν “υποπτοι”
απατης. Όσον αφορα στους πελατες “Client-3” και “Client-4”, εχουν επισης την πλειοψηφια
των γεγονοτων που τους σχετιζουν με τον υπαλληλο “Employee-26” εκτος των ωρων εργα-
σιας, αλλαφαινεται να εχουν ισχυρηπεριοδικη δραστηριοτητα. Συγκεκριμενα, υπαρχουν εξι
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Σχήμα 19.9:Μια οπτικοποιηση που παρουσιαζει τη δραστηριοτητα του υπαλληλου “Employee-26”
με υψηλη τιμη σοβαροτητας.

θερμικοι χαρτες που αναδεικνυουν ισχυρες ομοιοτητες με τις χρονοσειρες-προτυπα, συμπε-
ριλαμβανομενης και αυτης που αντιστοιχει σε μηνιαια δραστηριοτητα. Για το λογο αυτο, οι
συγκεκριμενοι πελατες θα πρεπει να υποστουν περαιτερω διερευνηση.

Ο πελατης “Client-4” δε σχετιζεται με κανενα αλλον υπαλληλο (επιλεγοντας τον κομβο
που αντιστοιχει στον πελατη “Client-4”, κανενας αλλος υπαλληλος δεν προστεθηκε στην
οπτικοποιηση).Ωστοσο, επιλεγοντας τονπελατη “Client-3”, ενας νεοςυπαλληλος (“Employee-
5”) προστεθηκε στην οπτικοποιηση (βλ. το γκρι-σκιασμενο κομβο της οπτικοποιησης; βλ. το
σημειο αναφορας 1 της Εικονας 19.10). Το ενδιαφερον ηταν, οτι o υπαλληλος “Employee-5”
σχετιζονταν σχεδον με ολους τους πελατες του υπαλληλου “Employee-29” (εκτος απο τον
πελατη “Client-4”, βλ. τα σημεια αναφορας 2, 3 και 4 της Εικονας 19.10), οι οποιοι ειχαν
υψηλη τιμη σοβαροτητας. Υπαρχουν δυο πιθανες εξηγησεις για αυτο το σεναριο. Ειτε οι δυο
υπαλληλοι ειναι υπευθυνοι για την παρακολουθηση της δραστηριοτητας των συγκεκριμε-
νων πελατων η ειναι συνεργοι σε απατη. Επομενως, η διερευνηση θα πρεπει να προχωρησει
περαιτερω. Το διαγραμμα χρονου της Εικονας 19.11i αναπαριστα τις χρονικες στιγμες των
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Σχήμα 19.10: Όλοι οι υπαλληλοι που σχετιζονται με τον πελατη “Client-3” εχουν προστεθει
στην οπτικοποιηση. Οι γκρι-σκιασμενοι κομβοι αντιστοιχουν στο νεο υπαλληλο
(“Employee-5”) που προστεθηκε, ο οποιος απροσδοκητα σχετιζεται με σχεδον ολους
τουςπελατες τουυπαλληλου “Employee-29”, οι οποιοι εχουνυψηλητιμησοβαροτητας.

γεγονοτων που αφορουν στον υπαλληλο “Employee-29” και τον πελατη “Client-3”. Προφα-
νως, υπαρχει μια συνεχης δραστηριοτητα μεταξυ των δυο οντοτητων. Ωστοσο, η παρατη-
ρουμενη δραστηριοτητα, συμφωνα με τους ελεγκτες, ταιριαζει περισσοτερο σε μια δραστη-
ριοτητα παρακολουθησης παρα σε ενα προτυπο απατης. Η υποθεση αυτη ενισχυεται και
απο την Εικονα 19.11ii, η οποια αναπαριστα ολες τις καταγεγραμμενες ενεργειες για το επι-
λεγμενο ζευγος οντοτητων. Ειδικοτερα, μονο μια ενεργεια πραγματοποιειται απο τον υπαλ-
ληλο “Employee-29” προς τον πελατη “Client-3” και συμφωνα με τους ελεγκτες, η συγκεκρι-
μενη ενεργεια αποτελει μερος της διαδικασιας παρακολουθησης. Μελετωντας, με παρομοιο
τροπο, τα διαγραμματα χρονου και περιοδικοτητας για τον πελατη “Client-4”, οι ελεγκτες
αποφανθηκαν οτι, επισης, δεν υπαρχουν ενδειξεις απατης (οι καταγεγραμμενες ενεργειες
ηταν, επισης, μερος της διαδικασιας παρακολουθησης).

Η Εικονα 19.12 απεικονιζει εναν ακομα υπαλληλο (“Employee-26”) με υψηλη τιμη σοβα-
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(i)

(ii)

Σχήμα 19.11: (i) Τα διαγραμματα χρονου για τον υπαλληλο “Employee-40” και τον πελατη “Client-6”
αναδεικνυουν εμφανη μηνιαια δραστηριοτητα. (ii) Ένα διαγραμμα που παρουσιαζει
την περιοδικοτητα των καταγεγραμμενων ενεργειων για τον υπαλληλο “Employee-
40” και τον πελατη “Client-6”.

ροτητας. Ο υπαλληλος “Employee-26” σχετιζοταν μονο με τον πελατη “Client-5”, με περισ-
σοτερα απο 10 γεγονοτα, χρησιμοποιωντας ενα μοναδικο συστημα, στο οποιο ο υπαλληλος
ηταν “τακτικος” χρηστης και εκτελωντας συνηθισμενες ενεργειες (βλ. τα σημεια αναφορας
1, 2 3 και 4 της Εικονας 19.12). Και παλι, ολοι οι υπολοιποι πελατες που σχετιζονται με τον
υπαλληλο “Employee-26”, τοποθετουνται στην ομαδα χαμηλης σοβαροτητας, ενω κανενας
πελατης δεν εχει τοποθετηθει στην ομαδα μεσαιας σοβαροτητας (βλ. τα σημεια αναφορας
5 και 6 της Εικονας 19.12, αντιστοιχα). Επισης, ο πελατης “Client-5” σχετιζοταν μονο με τον
υπαλληλο “Employee-26” (επιλεγοντας τον κομβο που αντιστοιχει στον πελατη “Client-5”,
κανενας αλλος υπαλληλος δεν προστεθηκε στην οπτικοποιηση). Ωστοσο, σχεδον ολα τα γε-
γονοτα που αφορουν στις δυο οντοτητες εχουν καταγραφει εκτος των ωρων εργασιας (βλ.
το σημειο αναφορας 7 της Εικονας 19.12). Η οπτικοποιηση της Εικονας 19.12 φανερωνει
μια ισχυρη περιοδικη δραστηριοτητα (βλ. το σημειο αναφορας 8 που αντιστοιχει στους θερ-
μικους χαρτες στο τελευταιο επιπεδο του τμηματος της οπτικοποιησης που αναπαριστα τον
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πελατη “Client-5”). Στο επομενοβημα, εξεταζεται τοδιαγραμμαχρονουγια τις δυοοντοτητες
(βλ. Εικονα 19.13). Καποιος μπορει να διακρινει μηνιαια περιοδικη δραστηριοτητα μεταξυ
των μηνων Ιουνιου και Σεπτεμβριου (σ.σ. οι ακριβεις ημερομηνιες ειναι 22/6, 21/7, 25/9),
ακομη και με μικρα κενα (δεν υπαρχουν καταχωρησεις το μηνα Αυγουστο) και καποια δεδο-
μενα θορυβου (σ.σ. 7/7). Οι ελεγκτες που διερευνησαν τη συγκεκριμενη περιπτωση διαπι-
στωσαν οτι δεν υπηρχαν ενδειξεις απατης, κυριως λογω των ενεργειων που πραγματοποιη-
θηκαν απο τον υπαλληλο, οι οποιες αποτελουσαν και παλι συνηθισμενες ενεργειες παρακο-
λουθησης. Ο πελατης “Client-5” ειχε αναγνωριστει απο ενα συστημα διαχειρισης απατης και
επομενως, ο υπαλληλος “Employee-26” παρακολουθουσε τη δραστηριοτητα του ανα τακτα
χρονικα διαστηματα.

Σχήμα 19.12:Μιαοπτικοποιησηπουπαρουσιαζει τη δραστηριοτητα τουυπαλληλου “Employee-26”.

Η Εικονα 19.14 παρουσιαζει τη “φανταστικη” περιπτωση απατης που προστεθηκε απο
τους ελεγκτες. Σε αυτο το σεναριο, ο υπαλληλος “Employee-40” σχετιζεται με τον πελατη
“Client-6”, χρησιμοποιωντας δυο εταιρικα συστηματα, στα οποια ειναι “τακτικος” χρηστης
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Σχήμα 19.13: Το αντιστοιχο διαγραμμα χρονου για τον υπαλληλο “Employee-26” και τον πελατη
“Client-5”.

και εκτελωνταςσυνηθισμενες ενεργειες (βλ. τασημειααναφορας1, 2, 3, 4 τηςΕικονας19.14).
Όλα τα γεγονοτα συνεβησαν εντος του ωραριου εργασιας (βλ. το σημειο αναφορας 5 της Ει-
κονας 19.14). Ωστοσο, η σειρα γεγονοτων του υπαλληλου εμφανιζει μεγαλη ομοιοτητα με
εξι χρονοσειρες-προτυπα (βλ. το σημειο αναφορας 6 της Εικονας 19.14). Επισης, ο πελατης
“Client-6” δε σχετιζεται με κανενα αλλο υπαλληλο της εταιρειας (οταν επιλεχθηκε κανενας
νεος πελατης δεν προστεθηκε στην οπτικοποιηση). Και παλι, ολοι οι υπολοιποι πελατες που
σχετιζονται με τον υπαλληλο “Employee-40”, τοποθετουνται στην ομαδα χαμηλης σοβαρο-
τητας, ενω κανενας πελατης δεν τοποθετηθηκε στην ομαδα μεσαιας σοβαροτητας (βλ. τα
σημεια αναφορας 7 και 8 της Εικονας 19.14, αντιστοιχα). Παρολο που η συγκεκριμενη οπτι-
κοποιηση μοιαζει αρκετα με εκεινη του υπαλληλου “Employee-26” (βλ. Εικονα 19.12), τα
διαγραμματα χρονου (βλ. Εικονα 19.15) και περιοδικοτητας (βλ. Εικονα 19.16) εξηγουν το
λογογια τονοποιοηπεριπτωσηαυτηθεωρειταιωςυποπτηαπατης. Οι πρωτες υποψιες, συμ-
φωνα με τους ελεγκτες, προκαλουνται απο το γεγονος οτι υπαρχει δραστηριοτητα μεταξυ
των δυο οντοτητων, η οποια συνανταται σε δυο εταιρικα συστηματα (οι ελεγκτες λαμβα-
νουν, επισης, υποψη τον τυπο αυτων των συστηματων, μια πληροφορια που ομως δεν μας
κοινοποιηθηκε με πολλες λεπτομερειες).

Οι ελεγκτες μας εξηγησαν οτι το διαγραμμα χρονου (βλ. Εικονα 19.15) ταιριαζει αρκετα
σε ενα σεναριο απατης, συμφωνα με το οποιο υπαρχει δραστηριοτητα στην αρχη (απο το
μηναΑπριλιο εως τομηναΜαιο) χωρις συγκεκριμενηπεριοδικοτητακαι στησυνεχεια, εμφα-
νιζεται περιοδικη δραστηριοτητα (απο το μηνα Μαιο εως το μηνα Σεπτεμβριο). Στο πρωτο
χρονικο διαστημα, ο επιδοξος παραβατης προσπαθει να προγραμματισει και να οργανωσει
την απατη, εκτελωντας μια σειρα ενεργειων. Όταν η απατη “οργανωθει”, ειναι αναγκαιες
μονο περιοδικες ενεργειες. Ένα αλλο υποπτο γεγονος, σε αυτη την περιπτωση, ειναι οτι τα
καταγεγραμμενα γεγονοτα απο τοΜαιο εως το Σεπτεμβριο συνεβησαν κοντα στην ιδια ημε-
ρομηνια καθε μηνα (απο τη 10η εως τη 15η ημερα). Προφανως, υπαρχουν καποια δεδομενα
που προκαλουν “θορυβο” και πρεπει να εξαιρεθουν, προκειμενου να αποκαλυφθει το μο-
τιβο της απατης. Αυτα μπορει να εχουν προκληθει ειτε με σκοπο την καλυψη της απατης η
αποτελουσαν μερος των καθηκοντων του υπαλληλου.

Η παραπανω υποθεση ενισχυεται απο το διαγραμμα της Εικονας 19.16 που αποκαλυ-
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Σχήμα 19.14: Το αντιστοιχο διαγραμμα χρονου για τον υπαλληλο “Employee-40”. Η περιπτωση αυτη
αντιστοιχει σε ενα “φανταστικο” σεναριο απατης.

Σχήμα 19.15: Το διαγραμμα χρονου για τον υπαλληλο Employee-40 και τον πελατη Client-6 αναδει-
κνυει προφανη μηνιαια δραστηριοτητα.

πτει την περιοδικη εμφανιση καθε ενεργειας που εκτελεστηκε. Για παραδειγμα, η ενεργεια
“Action 101” (βλ. το σημειο αναφορας 1) εμφανιζει περιοδικοτητα γυρω στη 15η ημερα του
μηνα, απο τη δευτερηφορα εμφανισης της και αργοτερα. Επισης, η ενεργεια “Action 107” (βλ.
το σημειο αναφορας 2) φαινεται να εχει περιοδικοτητα γυρω στη 11η εως τη 13η ημερα του
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μηνα, απο την τριτη φορα εμφανισης της και αργοτερα. Ειδικοτερα, η συντριπτικη πλειοψη-
φια των γεγονοτων καταγραφονται μεταξυ της 10ης και 15ης ημερας του μηνα. Θα μπορου-
σαμε να ειμαστε πιο σιγουροι για το αν η συγκεκριμενη υποθεση αποτελει οντως απατη, αν
γνωριζαμε ακριβως τον κυκλο χρεωσης του λογαριασμου του πελατη.

Σχήμα 19.16: Ένα διαγραμμα που αποκαλυπτει την περιοδικη εμφανιση καθε ενεργειας που εκτελε-
στηκε απο τον υπαλληλο “Employee-40” προς τον πελατη “Client-6”.

Κατα παρομοιο τροπο, διερευνηθηκαν και τα υπολοιπα καρε που οπτικοποιουν υπαλ-
ληλους με υψηλη τιμη σοβαροτητας. Συγκεκριμενα, δοθηκε περισσοτερη προσοχη πρωτα
στα 17 καρε που περιειχαν περιοδικη δραστηριοτητα. Δεδομενου οτι τα συνολα δεδομενων
που εξετασαμε σε αυτη την αναλυση περιπτωσης ηταν ευαισθητα, δεν μας κοινοποιηθηκαν
πολλες λεπτομερειες σχετικα με τα τελικα αποτελεσματα της ερευνας. Ευτυχως για την εται-
ρεια, η μονη πραγματικη περιπτωση απατης σε αυτο το συνολο δεδομενων, ηταν εκεινη που
προστεθηκε απο τους ελεγκτες. Ωστοσο, οι ελεγκτες δεν ειχαν εντοπισει ολες αυτες τις περι-
πτωσεις κατα τη μη αυτοματοποιημενη εξεταση των δεδομενων.
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20 Συμπεράσματα

Στην παρουσα διδακτορικη διατριβη, εστιασαμε σε δυο διαφορετικες περιοχες της απει-
κονισης γραφηματων, δηλαδη στο προβλημα της μεγιστοποιησης της γωνιακης ευκρινειας
τομων μιας απεικονισης ενος γραφηματος και σε εφαρμογες της απεικονισης γραφηματων
στην ανιχνευση απατης. Για το πρωτο προβλημα, μελετησαμε κυριως προβληματα σχετικα
με τις απεικονισεις ορθογωνιων τομων, δηλαδη απεικονισεις στις οποιες καθε ζευγος τε-
μνομενων ακμων σχηματιζει ορθη γωνια. Εισαγαμε, επισης, ενα σχετικο προβλημα, το προ-
βλημα της μεγιστοποιησης της συνολικης γωνιακης ευκρινειας μιας απεικονισης ενος γρα-
φηματος, συμφωνα με το οποιο μεγιστοποιειται το ελαχιστο της γωνιακης ευκρινειας και
της γωνιακης ευκρινειας τομων. Για το προβλημα της ανιχνευσης απατης, παρουσιασαμε
ενασυνδυασμομεθοδωνμεοπτικοποιησειςπουαποσκοπουνστηνανιχνευσηεταιρικηςαπα-
της σε εταιρικα συστηματα, στα οποια εμπλεκονται ζευγη οντοτητων (υπαλληλος και πελα-
της), οπως για παραδειγμα συστηματα χρεωσης, ανανεωσης συνδρομων και ουτω καθεξης.
Παρουσιασαμε δυοπροσεγγισεις που εχουνωςστοχο την ανιχνευσηπεριοδικων γεγονοτων,
τα οποια μπορει να υποκρυπτουν εταιρικη απατη και ενα ολοκληρωμενο συστημα ανιχνευ-
σης εταιρικης απατης με οπτικοποιησεις με βαση προτυπα απατης που προταθηκαν απο
τους εσωτερικους ελεγκτες ενος οργανισμου τηλεπικοινωνιων.

Στο Κεφαλαιο 13, αποδειξαμε οτι ειναιNP-δυσκολο να καθορισουμε εαν ενα γραφημα
επιδεχεται μια γεωμετρικη RAC απεικονιση. Οι Didimo et al. [DEL11] απεδειξαν οτι ειναι πα-
ντα εφικτο να κατασκευαστει μια RAC απεικονιση ενος δοθεντος γραφηματος με το πολυ
τρια σημεια καμπης ανα ακμη. Εαν επιτρεψουμε ενα η δυο σημεια καμπης ανα ακμη, το προ-
βλημα παραμενει NP-δυσκολο; Η ιδια ερωτηση μπορει να τεθει και στην περιπτωση που
το γραφημα εισοδου εχει n κορυφες και ακριβως 4n − 10 ακμες, δηλαδη εαν το προβλημα
της αναγνωρισης γραφηματων που ανηκουν στην κλαση των μεγιστικως πυκνων RAC γρα-
φηματων ειναι, επισης,NP-δυσκολο.

Στο Κεφαλαιο 14, εισαγαμε και εξετασαμε γεωμετρικες RAC ταυτοχρονες απεικονισεις.
Ιδιαιτερο ενδιαφερον παρουσιαζει το προβλημα της αναγνωρισης και αλλων μη τετριμμε-
νων κλασεων γραφηματων, εκτος απο ενα ταιριασμα και ειτε ενα μονοπατι ειτε εναν κυκλο,
οι οποιες επιδεχονται GRacSim απεικονισεις. Επισης, θεωρησαμε μονο γεωμετρικες RAC
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ταυτοχρονες απεικονισεις. Για τις κλασεις οπου οι GRacSim απεικονισεις δεν ειναι εφικτες,
θα ηταν ενδιαφερον να εξετασουμε απεικονισεις με σημεια καμπης η να χαλαρωσουμε την
απαιτηση για βελτιστη γωνιακη ευκρινεια τομων στις παραγομενες απεικονισεις. Αρκετα
συναφες με το προβλημα της GRacSim απεικονισης ειναι το προβλημα της απεικονισης δυο
(η περισσοτερων) γραφηματων του ιδιου συνολου κορυφων, ετσι ωστε καθε γραφημα να
απεικονιζεται RAC (σ.σ. μονο ακμες διαφορετικων γραφηματων μπορει να εισαγουν τομες
υπο μη-ορθες γωνιες). Σημειωνεται οτι η κλαση των γραφηματων που επιδεχονται τετοιες
απεικονισεις περιεχει την κλαση των γραφηματων για τα οποια μια ταυτοχρονη απεικονιση
ειναι εφικτη. Τελος, ενδιαφερον παρουσιαζει το προβλημα της παραγωγης μιας πιο ελκυστι-
κης GDual-GRacSim απεικονισης ενος εξωεπιπεδου γραφηματος και του δυϊκου του. Σε
αυτη την περιπτωση, θα μπορουσαμε, επισης, να μελετησουμε το απαιτουμενο εμβαδον και
να παρεχουμε ενα χαρακτηρισμο των κλασεων, εκτος απο τα εξωεπιπεδα γραφηματα, οι
οποιες επιδεχονται GDual-GRacSim απεικονισεις.

ΣτοΚεφαλαιο 15, μελετησαμε τοπροβλημα της μεγιστοποιησης της συνολικης γωνιακης
ευκρινειας μιας απεικονισης. Θα ηταν ενδιαφερον να προσπαθησουμε να αναγνωρισουμε
και αλλες κλασεις γραφηματων που επιδεχονται βελτιστες απεικονισεις. Ακομα και η περι-
πτωση των επιπεδων γραφηματων παρουσιαζει ενδιαφερον, καθως επιτρεποντας μερικες
τομες ακμων (εστω υπο μεγαλες γωνιες) μπορει να βελτιωθει η γωνιακη ευκρινεια και επο-
μενως, και η συνολικη γωνιακη ευκρινεια μιας απεικονισης. Στην εργασια [vK10], δινεται
μια κλαση γραφηματων που ικανοποιει αυτη την ιδιοτητα.

Στο Κεφαλαιο 17, παρουσιασαμε μια μετρικη και τεχνικες οπτικοποιησης για την ανι-
χνευση περιοδικων γεγονοτων σε σειριακα δεδομενα. Θα ηταν ενδιαφερον να μελετηθουν
εναλλακτικες μετρικες για τον υπολογισμο του βαθμου εμπιστοσυνης που χρησιμοποιει-
ται για τον ακριβεστερο υπολογισμο της περιοδικοτητας. Αυτο μπορει να επηρεασει τοσο
την ποιοτητα οσο και τον τυπο των παραγομενων οπτικοποιησεων. Η αναγνωριση ομα-
δων (αντι υπαλληλων)που εμφανιζουν “υποπτη” συμπεριφορα ειναι, επισης, ενδιαφερουσα.
Κλασικες τεχνικες ομαδοποιησης απο την Απεικονιση Γραφηματων μπορει να ειναι, επισης,
χρησιμες για την παραγωγη τετοιων οπτικοποιησεων.

Στο Κεφαλαιο 18, παρουσιασαμε ενα συστημα για την ανιχνευση περιοδικης δραστηριο-
τητας και εταιρικης απατης σε εταιρικα συστηματα. Θα ηταν ενδιαφερον να ενσωματωθουν
περισσοτεροι παραγοντες με σκοπο τον υπολογισμο ακριβεστερων τιμων κατα τη διαδικα-
σια καταταξης των υπαλληλων και των πελατων, καθως και τον ορισμο καταλληλων συναρ-
τησεων απο τον ελεγκτη μεσω του γραφικου περιβαλλοντος του συστηματος. Και παλι, θα
ηταν ενδιαφερουσα η αναζητηση ομαδων συνεργαζομενων υπαλληλων και πελατων.

Στο Κεφαλαιο 19, παρουσιασαμε ενα ολοκληρωμενο συστημα οπτικοποιησης, με στοχο
την ανιχνευση μοτιβων που μπορει να υποκρυπτουν εταιρικη απατη, μεσω ενος συνδυα-
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σμου αναγνωρισης προτυπων και οπτικοποιησεων. Η εργασια μας αφηνει αρκετες πτυχες
για μελλοντικη εργασια οπως την ενσωματωση περισσοτερων προτυπων ανιχνευσης απα-
της, τη χρησηστατιστικων μεθοδων και την επεκταση του συστηματος, ετσιωστε να μπορει
να εντοπισει πιο πολυπλοκα σχηματα απατης (απατη απο την πλευρα των πελατων/συν-
δρομητων, κτλ) σε περισσοτερα εταιρικα συστηματα.
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[BJL02] ChristophBuchheim,Michael Jünger, andSebastianLeipert. Improvingwalker’s
algorithm to run in linear time. InMichael T. Goodrich and Stephen G. Kobourov,
editors, Proceedings of the 10th International Symposium on Graph Drawing (GD
’02), volume 2528 of LNCS, pages 344–353, London, UK, 2002. Springer Berlin
Heidelberg.

[BK94] Therese C. Biedl and Goos Kant. A better heuristic for orthogonal graph draw-
ings. In Proceedings of the second European Symposium on Algorithms (ESA ’94),
volume 855 of LNCS, pages 24–35, 1994.
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[DMM96] Ugur Dogrusöz, Brendan Madden, and Patrick Madden. Circular layout in the
graph layout toolkit. In Proceedings of the ifth International Symposium on
Graph Drawing (GD ’96), volume 1190 of LNCS, pages 92–100. Springer-Verlag,
1996.

[DMP64] G. Demoucron, Y. Malgrange, and R. Pertuiset. Graphes planaires: reconnais-
sance et construction de representations planaires topologiques. Rev. Francaise
Recherche Operationnelle, 8:33–47, 1964.

[DO11] Ekrem Duman and M. Hamdi Ozcelik. Detecting credit card fraud by genetic
algorithm and scatter search. Expert Systems with Applications, 38(10):13057 –
13063, 2011.

[DS81] N.R. Draper andH. Smith. Applied regression analysis. Wiley series in probability
and mathematical statistics. 1981.

[DSN12] Giuseppe Di Battista, Claudio Squarcella, and Wolfgang Nagele. How to visu-
alize the k-root name server. Journal of Graph Algortihms and Applications,
16(3):675–699, 2012.

[DV93] Giuseppe Di Battista and Luca Vismara. Angles of planar triangular graphs. In
Proceedings of the 25th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC
’93), pages 431–437, New York, NY, USA, 1993. ACM.
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