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Resumo

O proa/erma da p/anarádade consiste em: dado um grato G, decidir se G é ou não é planar. A
resposta deve vir acompanhada de uma justificativa. Se G é planar, então uma justificativa é
uma representação de um desenho de G no plano sem cruzamento de giestas. Se (; não é planar,
então uma justificativa é uma subdivisão do .KS,3 ou do KS em (;.

Existem vários algoritmos lineares pata testar planaridade. Dois deles são bem conhecidos: o

algoritmo proposto por Auslander e Parter jll, posteriormente corrigido por Goldstein l91 (APG),
e o algoritmo proposto por Lempel, Even e Cederbaum j121 (LEC).

Hopcroft e Tatjan j101 apresentaram em 1974 a primeira implementação linear do algoritmo de
APG. Pouco depois, Booth e Lueker apresentaram uma implementação linear do algoritmo de
LEC, introduzindo uma nova estrutura de dados chamada PQ-árvore. Recentemente, Shih e
Hsu [151 e Boyer e Myrvo]d ]31 pub]icaram duas imp]ementações lineares do algoritmo de LEC
que evitam o uso da PQ-árvore.

Este trabalho apresenta uma descrição do algoritmo de LEC e uma descrição da implementação
de Shih e Hsu, bem como um estudo comparativo desta implementação com as implementações
de Hopcroft e Tarjan, Booth e Lueker e de Boyer e Myrvold.

Abstract

The p/a7zaãfy fesfáng proa/em consists of: given a graph (;, decide whether G is planar or not. The
answer must be followed by a justification. If G is planar, then a justiâcation is a lepresentation
of a drawing of G in the plane with no crossing edges. If G is not planar, then a justification is
a subdivision of Ka,3 oi -/(5 in (;.

There are severas linear-time algoiithms to tesa planarity. Two of them are well known: the
algorithm proposed by Auslander and Parter jll, laser corrected by Goldstein l91 (APG), and
the algorithm proposed by Lempel, Even e Cederbaum j121 (LEC).

In 1974, Hopcroft and Tarjan j101 presented the first linear-time implementation of APG's
algorithm. Not lona after that, Booth and Lueker presented a linear-time implementation of
LEC's algorithm introducing a new data structure named PQ-tree. Recently, Shih and Hsu j151
and Boyer and Myrvold l3j proposed two linear-time implementations of LECI's algorithm that
avoids using PQ-tree.

This work presents a description of LEC's algorithm and a description of Shih and Hsu's ímple-
mentation, as well as a comparative study involving this implementation, Hopcroft and Tarjan's,
Booth and Lueker's and Boyer and h/lyrvold's implementation.
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Introdução

Um desenho de um grato no plano tal que suas arestas se intersectam somente nos seus pontos
extremos, caso exista, é chamado de desenho plano do grifo e um grato para o qual existe um
desenho plano é dito planar (veja figura l).

Existem situações práticas onde é necessário determinar se um dado grifo possui um desenho
plano. Por exemplo, em projetos de circuitos VLSI, existe o interesse em obter-se um desenho
desse tipo que representa um circuito elétrico.

(.) (b)

Figura l: (a) Um desenho plano de um grifo planar. (b) Um desenho que não é plano do mesmo
grifo.

Os grifos da figura 2 não são planares

9Be
e

(,) (b)

Figura 2: Exemplos de grifos não-planares. (a) KS,3. (b) KS



2 Introdução

Uma caracterização muito simples de gratos planares foi dada por Kuratowski jlll. Ele
demonstrou que os gratos -K3,3 e KS são, basicamente, os únicos gratos não-planares: os grifos
da figura 3 são chamados de grafos de Kuratowski e um grifo é planar se e somente se ele não
contém um subgrafo de Kuratowski.

(;) (b)

Figura 3: Grafos de Kuratowski. (a) Cada aresta do KS,3 é substituída por um caminho de
comprimento pelo menos um. (b) O mesmo para o KS.

Apesar de elegante, a caracterização de Kuratowski não fornece um algoritmo prático para o
teste de planaridade. Ademais, não está claro como obter um desenho plano de um grifo planar
através dessa caracterização.

Uma possível estratégia pala decidir se um grato G é planam é construir incrementalmente um
desenho plano de (;. Se for possível completei a construção de um desenho plano de G, então G
é planar, caso contrário, idealmente, um subgrafo de Kuratowski é encontrado em G, justiâcando
a não planaridade de (;. O primeiro algoritmo incremental para teste de planaridade foi proposto
por Auslander e Parter [ll. Dado um grato G, primeiramente um circuito de G é encontrado.
O grifo resultante da remoção desse circuito de G é composto de 'partes' conexas. O algoritmo
ê chamado recursivamente para obter um desenho plano de cada uma dessas partes junto com
o circuito. Depois, esses desenhos planos são combinados, se possível, para obter um desenho
plano de G. Se não for possível combinar esses desenhos planos, um subgrafo de Kuratowski é
encontrado em G. O algoritmo de Auslander e Parter continha um erro que foi corrigido por
Goldstein l91, resultando no algoritmo de Auslander, Parter e Goldstein (APG). A complexidade
de tempo desse algoritmo é cúbica.

Lempel, Even e Cederbaum j121 (LEC) apresentaram uma maneira alternativa de se cons-
truir um desenho plano incrementalmente. Eles começam com o desenho de um único vértice
e adicionam ao desenho todas as giestas incidentes a este vértice. Depois adicionam um novo
vértice incidente a uma das arestas já inseridas e todas as giestas incidentes a este novo vértice.

O processo continua dessa maneira. Cada iteração do algoritmo começa com um desenho plano
de parte do grifo e consiste em adicionar um novo vértice e todas as ai'estas incidentes a este
vértice ao desenho plano corrente. O processo continua até que todo o grifo tenha sido desenhado

no plano ou tenha-se detectado que o grato não é planar. Este tipo de algoritmo incremental é



Introdução 3

chamado de perfez addáfáon aZgor tAm. Tarjan j171 apresentou uma implementação do algoritmo
de LEC que consome tempo quadrático.

Em 1974, Hopcroft e Tarjan j101 apresentaram o primeiro algoritmo linear para decidir se
um dado grifo é planar. O algoritmo de Hopcroft e Tarjan é uma implementação envolvente do
algoritmo de APG.

Hopcroft e Tarjan não deram muitos detalhes de como o seu algoritmo de teste de planaridade
pode ser estendido para construir de fato um desenho plano do grafo dado. Uma descrição
completa da fase de construção de um desenho plano por esse algoritmo foi feita por Mehlhorn
e Mutzel j131 e a respectiva implementação por Mutzel j14]. Até hoje não se conhece uma
implementação do algoritmo de Hopcroft e Tatjan que, em tempo linear, devolve um certificado
de não planaridade, ou seja, um subgrafo de Kuratowski de um grato não-planar.

Em 1976, Booth e Lueker l21 apresentaram uma implementação do algoritmo de LEC que
consome tempo linear. Pala isto, Booth e Lueker empregaram uma estrutura de dados chamada

de PQ-árvore. Recentemente, Shih e Hsu j151 e Boyer e Myrvold l31 descreveram implementações
similares para o algoritmo de LEC. Ambas gastam tempo linear e evitam o uso de PQ-árvores.

Os dois algoritmos lineares pal'a teste de planaridade mais discutidos na literatura são os

algoritmos de APG e o de LEC. Canfield e Williamson l51 fazem uma comparação entre esses
dois algoritmos argumentando que os dois, geralmente vistos como métodos bem diferentes. têm
na realidade muitas semelhanças.

Esta dissertação apresenta uma descrição do algoritmo de LEC e uma descrição da imple-
mentação proposta por Shih e Hsu j151. Neste trabalho, a implementação de Shih e Hsu foi
desenvolvida sobre a plataforma LEDA l71. Além disso, é feito um estudo comparativo entre
esta implementação, as duas implementações presentes no LEDA (uma implementação de Hop-
croft e Tarjas j101 e uma implementação de Booth e Lueker l21) e a implementação de Boyer e
Myrvold l31.

A figura 4 mostra um resumo do consumo de tempo de algumas implementações dos principais
algoritmos de planaridade existentes até hoje.

Organização da dissertação

O capítulo l contém a maior paire da notação, conceitos e definições usados ao longo desta
dissertação. Em seguida, no capítulo 2, são apresentados alguns conceitos e resultados sobre
planaridade que são fundamentais para a descrição do algoritmo de LEC j121, presente no capí-

tulo 3, e para a descrição da implementação desse algoritmo proposta por Shih e Hsu j151, nos
capítulos seguintes.



4 Introdução

Algoritmo Implementação Complexidade

Figura 4: Tabela dos principais algoritmos de planaridade e algumas de suas implementações

No capítulo 7 é apresentada uma análise experimental entre as implementações de Booth
e Lueker (BL) l21, Hopcroft e Tarjan (HT) j101, Boyer e Myrvold (BM) l31 e de Shih e Hsu
(SH) j15]. Finalmente, no capítulo 8, encontra-se um resumo da nossa experiência durante o
desenvolvimento deste trabalho.

Código fonte da implementação de Shih e Hsu

A implementação de Shih e Hsu foi desenvolvida pelos autores dessa dissertação sobre a
plataforma LEDA, versão 4 .4, e testada num computador pessoal com sistema GNU/Linux.

Para compilar o código fonte da implementação, é necessário possuir o LEDA instalado no
seu sistema, além de um compilador C++

A versão mais recente do LEDA para avaliação pode ser obtida pela internet, no en-
dereço http://www.algorithmic-soluto.ons . com/ e o pacote compactado do código fon-
te das implementações de SH e de BM podem ser obtidos pela internet, no endereço
http ://www . ime . usp . br/'nona/sh/planari.ty .tar . gz.

Para descompactar o arquivo p].anarity. tar . gz no diretório meudir/, utilize o comando

meu.prompt> tar zxvpf planarity.tar.gz C neudir/

Após a descompactação, o diretório meudir/planarity/ é criado. O código fonte da imple-
mentação de BM foi gentilmente cedido por John M. Boyer, cuja página pessoal se encontra no
endereço http ://pacifi.ccoast .net/'lightning/jboyer .htm.

Para compilar os pi'ogramas p/amar ly. time e sA.planar, basta executar

meu.prompt> make

Auslander, Parter e Goldstein (APG) original j1, 91 cúbico
Hopcroft e Tarjan 1101 linear

Lempel, Even e Cederbaum (LEC) original j121 quadrático
Booth e Lueker [21 linear

Boyer e Myrvold l3) linear
Shih e Hsu j151 linear
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planarity me. Este programa imprime, na saída padrão, uma tabela de comparação de
tempos, em formato lõW, entre as implementações de BL, HT, BM e de SH.

Código fonte da dissertação

Para compilar a dissertação, é necessário possuir o LEDA, o lõW e o noweb devidamente

instalados no seu sistema. (O noweb é uma ferramenta para programação literária (/{ferafe
prograrnmzrzg) . )

Uma versão do noweb pode sei obtida pela internet, no endereço
http ://www . eecs . harvard . edu/'nr/noweb.

O código fonte da dissertação pode ser obtido pela internet, no endereço
http ://www . ime . usp . br/'noma/sh/dissertacao .tar . gz.

Para descompactar o arquivo dissertação .tar . gz no diretório meudi.r/, utilize o comando

meu.prompt> tar zxvpf dissertacao.tar.gz .C neudir/

Após a descompactação, o diretório meudir/dissertacao/ é criado

Para compilar a dissertação, execute

meu.prompt> /mkdi.ssertacao

O arquivo dissertacao .ps . gz é criado





CAPÍTULO I

Preliminares

Neste capítulo é apresentada a maior parte da notação e definições usadas ao longo desta
d;aanr+n";'\

" uy'A-/ -

1.1 Teoria dos gratos

Esta seção introduz os conceitos de grifos, conexidade, planaridade e outros elementos básicos
da teoria dos gratos.

Gratos orientados, subgrafos orientados e gratos

Um grato orientado é um objeto da forma (y. .4), onde y é um conjunto finito de elementos,
chamados vértices, e .4 é um conjunto de pares ordenados de elementos distintos de }'', chamados
arcos. Se V' = 0 então o grifo é vazio.

Se G é um grifo orientado, o conjunto dos vértices de G é denotado por l/c e o conjunto dos
arcos de (7 por .4C. '4c

Um arco (u, u) é denotado por uu. Diz-se que uu é o reverso de uu. Se 'uu é um arco, então u
e u são as pontas inicial e final de uu, respectivamente. Diz-se também que u e u são vizinhos
e que uu sai de u e entra em u. Se uu é um arco, então diz-se que uu tem reverso.

Diz-se que H é um subgrafo orientado de G se # é um grato orientado tal que l/X ç l/C
e .4X Ç .Áa. Se -H contém todos os arcos de G com ambas as pontas em yK então H é um

subgrafo induzido de G. Neste caso, denota-se H por Glyxl e diz-se que H é o subgrafo
de G induzido por l/X.

Se }'' Ç Ua então G -- V é o subgrafo orientado de G resultante da remoção de todos os vértices

de }' e de todos os arcos com pelo menos uma ponta em V. Ou seja, G -- y é o grifo (7]t,h \ V].

GÍyx]
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Seja -llf um subgrafo induzido de G e w um vértice de G. Denota-se por -H + m o gra-
fo GlyH U {wll. Similarmente, denota-se por -H -- m o grifo Gll/H \ {wll.

Um grato (simétrico) é um grifo orientado em que todo arco tem reverso. Num grato, um
conjunto {uu, uu} é chamado de aresta. Abusando da notação, uma aresta {uu, uu} é denotado
simplesmente por uu ou uu. Dada uma aresta uu, diz-se que uu é incidente a u e a u e que u
e u são as pontas de uu. Além disso, u e u são ditos adjacentes

Se u é um vértice, então o grau de u é o número total de arestas incidentes a u

Se G é um grifo, Ea é o conjunto das arestas de G e os números FUGI e l.ECI são denotados,
respectivamente, por n e m. O tamanho de G é o número n + 2m

Um grato pode ser naturalmente representado através de um diagrama como o da figura l. l (a) ,
onde os vértices são pequenos círculos, os arcos são setas ligando os dois círculos que corres-
pondem as suas pontas. Geralmente esse diagrama é simplificado pala aquele representado na
figura l.l(b), onde cada arco, junto com seu reverso, é substituído por uma linha simples.

(*) (b)

Figura l.l: (a) Diagrama de um grato. (b) Versão simplificada do diagrama

Passeios, ciclos, caminhos e circuitos

Um passeio num grato orientado é uma seqüência

(uO, Cll, t;l) . . . ) uÉ--l) ak) uk>

onde uo, ui, . . . , ux: são vértices e, para cada {, a{ é o arco ui-iui. Diz-se que o passeio é entre uo

e UA;, ou que começa em uo e termina em uk e que uo e uk são as pontas do passeio. Tal
passeio é muitas vezes denotado por <uo,t;i, . . ,uk-l,uA;>. O comprimento de um passeio P é o

número IPI :: A e os vértices ui, . . . ,uA;-i são os vértices internos do passeio. Um ciclo num
grato G é um subgrafo orientado de G formado pelos vértices e arcos de um passeio que começa e
termina num mesmo vértice. Um ciclo determinado pelo passeio <u0, ui, . - . ,uE-i,uo> é denotado
por {uo,ui, . . . ,uk l,u0>. Um caminho é um passeio sem repetição de vértices. Um circuito
é um passeio <u0,ol).. ,t;k i,ux;> de comprimento pelo menos três em que uO,ul,..- ,uÉ.i são
vértices distintos e uk :: uo
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As vezes confundimos um grato ou um passeio com seu conjunto de arestas.
caminho tal que -EP é vazio. Então P é dito trivial.

Seja P um

Conexidade, blocos e gratos bipartidos

Um grifo é conexo se, para todo par de vértices u e u do grato, existe um caminho entre u
e u. Um componente de um grifo é um subgrafo conexo maximal. O grato vazio é conexo.

Um vértice de corte de um grato G é um vértice u tal que G -- u tem mais componentes
que G. Um grato é biconexo se é conexo e não possui vértices de corte. Um subgrafo biconexo
maximal é chamado de bloco.

Um grifo G é bipartida se l/C pode ser particionado em dois conjuntos R e S tais que, para
cada aresta uu de G, se u é um vértice de R então u está em S, e se u é um vértice de S então u
está em .R.

Arvores, árvores enraizadas e busca em profundidade

Uma árvore é um grafo conexo sem circuitos. Numa árvore, existe um único caminho entre
de qualquer vértice a qualquer outro.

Uma árvore com um vértice especial r é dita enraizada. O vértice r é chamado de raiz.

Sda u um vértice de uma árvore 7' com raiz r. Qualquer vértice u no caminho de r a u
em T é chamado de ancestral de u em 7'. Um ancestral u de o é próprio se u # u. Se u é um
ancestral de u, então u é um descendente de u. Um descendente u de u é próprio se u # u.
Se u # r e uu é a última aresta do caminho de r a u, então u é o pai de u e u é um filho de u
em T. Dois vértices com o mesmo pai são chamados de irmãos.

Uma árvore geradora de um grifo conexo G é um subgrafo de G que é uma árvore e contém
todos os vértices de G

A subárvore de T com raiz u cujos vértices são todos os descendentes de u em T é denotado
por Tu

Uma floresta é um grifo tal que cada um de seus componentes é uma árvore.

Uma bp-árvore (ou uma árvore de busca em profundidade) de um grato conexo GÓ
uma árvore geradora enraizada de G tal que, pala cada aresta uu em G, ou u é descendente de u
na árvore ou u é descendente de u (figura 1.2(b))

Seja T uma bp-árvore de G. Uma ordenação ui, u2, . . . , o. dos vértices de G tal que

se o{ é ancestral de uj em T então i > J
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é dita uma bp-ordenação de G (em relação a T). Veja a figura 1.2. O bp-número de um
bp(") vértice u (em relação a uma bp-ordenação), denotado por bp(u), é o índice ã tal que u - ui. Note

que se r é a raiz de T então bp(r) = n.

(,) (b)

Figura 1.2: (a) Um grafo G com vértices numerados de acordo com uma bp-ordenação. (b) Uma
bp-árvore T de G, indicada por linhas sólidas, enraizada no vértice 16. As setas apontam para
o pai de cada nó em 7'

Representação de gratos em um computador

Um grifo pode sei representado em um computador pelas suas listas de adjacências. A
lista de adjacência de um vértice u, denotado por .4cb(u), consiste de uma lista que contém
todos os bicos com ponta inicial u (figura 1.3(a)). O espaço consumido por esta representação
é O(n + m).

.'l@(u)

Note que as listas de adjacências de um grifo podem ser representadas por uma lista única de

arcos (figura 1.3(b)) e pode-se converter de uma representação para a outra em tempo O(n +m).
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Listas de adjacências:

Adj(a) = <a/, aZ,, a., ad>
Adj(Z,) = (bc, Z,., ba, Ó/>
Adj(c) = <cd, c', cb, c/)
Adj(a) = <dF, a., a., a.>
Adj(e) «, .d>
À.ÜÇf) = kfc, jb,fc.,f©

(,)

Representação por uma lista:

lcLf, bc, be,ab, ba , fc, bf, cd, ce , cb,cf, ae, aj, da. de , dc , ea, eb , ec, ctd, ed, fb , fct, fdà

(b)

Figura 1.3: (a) Um grato e uma representação deste por listas de adjacências
das listas de adjacências por uma única lista de pares de vértices.

(b) Representação

1.2 LEDA

LEDA (Ziórarg/ o/ ;ê#ícáenf ;Data 7ypes and d:ZgorifÀms l71) é uma plataforma para algorit-
mos combinatórios desenvolvida, inicialmente, por Nãher e Mehlhorn. Ela foi utilizada para a
implementação de Shih e Hsu descrita neste trabalho.

Abaixo encontra-se uma breve apresentação de como representar gratos orientados, vértices
e arcos no LEDA e os comandos usados pala criar e percorrer vértices e os bicos de um dado
grifo. São apresentadas também algumas estruturas de dados do LEDA que são utilizadas neste
trabalho.

Gratos orientados, vértices e arcos

Um grifo orientado é representado no LEDA pelo tipo graph, um vértice pelo tipo node e
um arco pelo tipo edge (figura 1.4).

As funções sourceÍuu9 e faryefrziu9 devolvem, respectivamente, as pontas inicial e final de um
arco uu. Ambas gastam tempo constante.

O número de vértices e de arcos de um grafo são obtidos, respectivamente, pelas funções
numóer ot. modas e number. o:/: edges. Ambas consomem tempo constante.
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12a (declarações 12a>

graph G;
node u,u;
edge wu;

(14)

Figura 1.4: A variável G representa um grafo orientado vazio. As variáveis u, u são apontadores
para vértices e uu é um apontador para um arco. Inicialmente, u,u e uu estão com valores
indefinidos.

Manipulação de gratos

Para adicionar um vértice e um arco a um grifo (.;, usa-se, respectivamente, as funções
rzeto. nade e new erige (figura 1.5). Para remover um vértice e um arco de G, usa-se, respectiva-
mente, as funções deZ. Rode e deZ erige. Estas quatro funções consomem tempo constante

(construção de um grato 12b>=
« ne«,. m.d.0;

« ,'e«,. n.d.0;
- = G.««,. .dge(%, «);

G."'«,. erige( G.n'.«. nod.0, «);

12b
(14)

Figura 1.5: Construção de um grifo no LEDA

Para percorrer todos os vértices e arcos de G, usa-se, respectivamente, as macros /ora// nortes
e /orall. edges (figura 1.6). Elas gastam tempo proporcional a it/CI e a leal, respectivamente.

Listas e vetores

Pala representar uma lista de elementos de um mesmo tipo, usa-se o tipo list e para repre-
sentam um vedor de elementos, usa-se o tipo array. Por exemplo, lista-edges.> é usado pala
declarar uma lista de arestas.

Para inserir um elemento no início de uma lista, usa-se a função p'usA e para inserir um
elemento no fim de uma lista, usa-se a função apperzd. Um apontador para um elemento de uma
lista é do tipo item Dado um apontador para um elemento de uma lista, usa-se a função
de/ para remover o elemento indicado pelo apontador.

Para percorrer todos os elementos de uma lista, usa-se a macro /afaz/.
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bmlist

O tipo bmlist, proposto por Boyer e Myrvold l31, consiste de uma lista que pode ser invertida
em tempo constante. Nela, cada célula possui dois apontadores (campos pfr-Z e ptr2) e, para
passar para o próximo elemento na lista, olha-se os dois apontadores e escolhe-se o apontador
que não leva ao elemento anteriormente percorrido. Assim, para inverter essa lista, basta trocar
as células que são os extremos da lista.

Pala percorrer todos os elementos de uma bmlist, foi criado a macro mZ//ora//.

Associando informações a vértices e arcos de um grato

Pala atribuir informações a todos os vértices e arcos de um grato G, usa-se vetores indexados
por vértices e arcos, respectivamente (figura 1.6). Os vetores indexados por vértices são os tipos

node ay e nade diferença entre estes é que o primeiro é usado para gratos
estáticos e o segundo para grifos dinâmicos. Analogamente, os vetores indexados por arcos são
os tipos edge array e edge map.

Os tipos map<node,. . . ,> e map <edge,. . . ,> podem ser usados nos lugares de node map
e edge , respectivamente. O tipo map é útil quando deseja-se associar informações a um
pequeno número de vértices ou arcos do grato.

O tempo gasto para acessar cada elemento de um vedor node .arras ou edge
constante, enquanto que o tempo gasto esperado para os tipos map, node dge map
é constante

(enumeração dos vértices e arcos 13>=
node ray<int> nodenumóer((D;
edge ray<int> edgenumóer'((D;
int { = 0;

node w;

forall nodes(w, (a nodenumóedw] = -HÍ;

edge e;

forall edges(e, (a edgenumbede] = -nÍ;

0;&

13
(14)

Figura 1.6: Enumeração dos vértices e bicos do grafo construído na figura 1.5

Estrutura de um programa

Um exemplo de um programa. em LEDA é ilustrado na figura 1.7
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Dados dois elementos a e b, a função /eda.smapra,ó,) troca o conteúdo de a pelo conteúdo
de b e vice-versa.

Dados dois arcos a e b, a função set.reuersa/Ía,ÓJ é usada para guardar a informação de
que a é o reverso de b e vice-versa. Dado um arco, o seu reverso (caso exista tal informação) é
devolvido pelas funções reuerse e reuersa/.

14 (Programa 14>=

#:include <LEDA/graph.h>
#include <LEDA/graph.miss . h>
#include <stdi.o .h>

#:if defi.ned(LEDA.NAMESPACE)
using namespace dedal

#endif
int «.«{n0 {

(declarações 12a>

(construção de um grato 12b>

(enumeração dos vértices e arcos 13>

-«t«K''":"«K«ode-«.ó.d«l«K'' ,«
return 0;

: " «K nodenamóedol «K " , uv : " «K edgenumóertuul«K "\n " ;

}

Figura 1.7

2,uu = 1.
Exemplo de um programa em LEDA. Como saída, o programa imprime u :: l,u



CAPÍTULO 2

Planaridade

Neste capítulo, são apresentados alguns ingredientes básicos que envolvem planaridade. Con-

ceitos topológicos de planaridade tais como curvas e desenhos são tratados de maneira superficial.
A intenção é trocar, o mais rapidamente possível, esses elementos topológicos por objetos com-
binatórios que, do ponto de vista algorítmico deste trabalho, são de fundamental importância.
Assim, este capítulo pode sei encarado como uma (rápida) transição da intuição topológica para
a combinatória de planaridade e estruturas de dados.

2.1 Desenhos, faces, gratos planares e gratos planos

Um desenho de um grifo G é uma função -r que associa a cada vértice o de G um ponto
distinto /(u) no plano e associa a cada aresta uu uma curva /(uu), sem auto-intersecção, de /(u)
a /(u) no plano, i.e., /(uu) é uma função injetora contínua do intervalo 10, 11 no plano tal que
/(uu)(0) = /(u) e /(uu)(1) = /(u). Na figura 2.1 são apresentados três desenhos diferentes de

um mesmo grafo.

(.) (b) (.)

Figura 2.1: Três desenhos diferentes de um mesmo grato
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Um desenho de um grifo decompõe o plano em regiões formadas por pontos que podem ser
ligados por curvas que não intersectam a imagem do desenho. Essas regiões são as faces do
desenho. A região ilimitada é chamada de face externa (figura 2.2).

(,) (b)

Figura 2.2: Dois desenhos diferentes de um mesmo grifo e suas respectivas faces
Fi é a face externa.

Em (a) e (b),

Um desenho -r de um grifo G é plano se

(a) a imagem das arestas não contêm imagens dos vértices no seu interior, ou seja, /(uu)(n) #
/(u') pala toda aresta uu, vértice w e número real z no intervalo (0, 1);

(b) as imagens de arestas distintas não se intersectam no seu interior, ou sda, /(uu)(z) #
/(sf)(3/) para (quaisquer giestas distintas uu e sf e números reais z e Z/ no intervalo (0, 1).

Na figura 2.1 somente (a) ê um desenho plano. Um grifo G é dito planar se ele admite um
desenho plano. O grafo vazio é planar. Um grafo planar junto com um de seus desenhos planos
é chamado de grato plano. Neste trabalho, quando dizemos que G é um grato plano, estamos
implicitamente considerando um desenho plano de G. Assim, por exemplo, faz sentido falai'-se
no número de faces de um grifo plano.

2.2 Fórmula de Euler

Uma fórmula simples relacionando o número de vértices, de arestas e de faces de um grifo
plano conexo foi dada por Euler.

Teorema 2.1 (fórmula de Euler): Se G é um grado p/ano conexo com n vértices, m
arestas e f faces, então

n m +/ :: 2.

Demonstração: Fixamos n e aplicamos indução em m. Se G é uma árvore, então m - n
l e a fórmula é válida. Agora suponha que G não é uma árvore. Então G possui uma aresta e/
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ta! que G' := G e é um grato conexo e, evidentemente, plano. Sejam rz', m' e ./'' o número de
vértices, arestas e faces de G'. É claro que n' = n, m' :: m -- l e /' = / -- 1. Finalmente, por
indução, temos que

2 d - m' -F f' n- (« 1)+(/ 1) n -- m +- j

l

Do teorema acima seguem alguns corolários. Cada um deles fornece uma delimitação superior
para o número de arestas de um grafo planar.

Corolário 2.2: Se G é uin grado planar com m arestas, n vértices, n 2 3, então

m < 3n 6.

Demonstração: Podemos supor que se u e u são vértices de G tais que uu não é aresta de
G, então G + uu é não-planar, já que esta operação faz crescer o lado esquerdo da desigualdade
acima e mantém constante o lado direito. É claro que G é conexo. Considere um desenho plano
de G e seja / o número de faces desse desenho. Como n ? 3, então cada face do desenho possui
exatamente três arestas em sua fronteira. Logo, 3./ :: 2m. Pela fórmula de Euler tem-se que

, m+/ - m+ (2/3)m (1/3)m,

donde

m :: 3n 6

O menor comprimento de um circuito num grafo é a sua cintura. Se o grafo não possui
circuito algum, então diz-se que a sua cintura é "infinita". O corolário abaixo pode ser visto como
uma certa generalização do corolário 2.2.

Corolário 2.3: Se G é um grado com m giestas, n vértices, e cintura (EniÉa) k, k ? 3,
então

«. $ (k/(k - 2))(n - 2).

Demonstração: Podemos supor que se u e u são vértices de G tais que uu não é aresta de G,
então (l; + uu é não-planam' ou tem cintura menor que k. É claro que G é conexo. Considere um

desenho plano de G e seja / o número de faces desse desenho. Como G tem cintura k, então cada
face do desenho possui pelo menos k arestas em sua fronteira. Logo, k/ $ 2m. Pela fórmula de
Euler tem-se que

2 'n -- m -'F f $ n m + (2/A)m n - ((k - 2)/A)m,
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donde

2.3 Gratos cle Kuratowski

«. $ (k/(k 2))(n - 2)

l

2.3 Grafos de IKuratowski

Os corolários no final da seção anterior podem ser usados para veriâcar que os gratos da
figura 2.3 são não-planares. Os grifos das figuras 2.3(a) e (b) são denotadas por KS e .KS.3,
respectivamente.

(,) (b)

Figura 2.3: (a) KS. (b) K3,3

Corolário 2.4 .l(5 é não-p/amar

Demonstração: Suponha por contradição que .l(S é planar. Então, pelo corolário 2.2, tem-se
que m = 10 $ 3 x 5 -- 6 = 9, uma contradição. Portanto .KS não pode ser planar. l

Corolário 2.5 .l(3,3 é dão-planar

Demonstração: Suponha por contradição que .K3,3 é planar. Então, pelo corolário 2.3, como

.K3,3 tem cintura 4, tem-se que m :: 9 $ 2 x 6 -- 4 ;= 8, uma contradição. Portanto .K3.3 não pode

Subdividir uma aresta uu de um grifo G significa substituir uu por um caminho de com-

primento dois com pontas u e u (figura 2.4). Uma subdivisão de um grifo G é um grato que
pode ser obtido a partir de G por uma seqüência finita de subdivisões de arestas. Um grato de
Kuratowski é qualquer subdivisão do grato .KS ou do grafo K3,3.

O lema a seguir será utilizado, no capítulo 3, para obter uma caracterização de planaridade,
conhecida por Teorema de Kuratowski. A essência desse teorema diz que a recíproca do lema
abaixo é verdadeira.
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Figura 2.4: Subdivisão da atesta uu

Lema 2.6
planar.

Se G é um grafo que possui um subgrafo de Kuratowski, então G é não.

Demonstração: E claro que se G possui um subgrafo que não é planar, então (; não é planar.
Ademais, toda subdivisão de um grato que não é planar também não é planar. Portanto o lema
segue dos corolários 2.4 e 2.5. l

2.4 Descrições combinatórias e ciclos faciais

Convém lembrar que neste trabalho um grafo (simétrico) é um grifo orientado tal que ut;
é um arco do grifo se e somente se o seu reverso uu é um arco do grato. Em um grafo uma
aresta uu é um conjunto de bicos {uu,uu}. Assim, dependendo do contexto, algumas vezes é
conveniente nos referirmos a aresta uu e em outras oportunidades ao arco uu.

Um desenho de um grato induza uma ordem cíclica nos arcos com ponta inicial em cada
vértice (figura 2.5). Essa ordem pode ser horária ou anui-horária. Usaremos sempre a ordem
horária. Uma lista formada por todas essas ordens cíclicas de arcos é chamada de uma descrição
combinatória do desenho. Mais precisamente, uma lista D é uma descrição combinatória de
um desenho se, para cada vértice o, l)(o) é a ordem cíclica de todos os arcos com ponta inicial
em t/, induzida pelo desenho. Cada ordem cíclica é representada por uma lista de arcos.

E evidente que uma descrição combinatória pode corresponder a uma infinidade de desenhos.

Note que as listas de adjacências de um grafo formam uma descrição combinatória de um desenho
do grifo. Compai'e as figuras 2.6(a) e 1.3 da página ll.

Seja .D uma descrição combinatória de um desenho de um grafo. Um ciclo facial de .D é

um ciclo <u0,ul, - . - ,uk-l,u0> onde, para cada {, uÍui+i é o sucessor cíclico de uiui-l em -D(ui),

considerando-se os índices módulo k (figura 2.7). Os ciclos faciais Oi , C2, 03 e 04 da figura 2.7(a)
correspondem as faces F], F2,F3 e F4 da figura 2.2, respectivamente.

' Esta ordem é induzida numa "vizinhança suficientemente pequena" cle um vértice.
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b

a
d

D(«) ,«b, «, «d>

C

Figura 2.5: Ordem cíclica dos arcos com ponta inicial u induzida por um desenho. A ordem
cíclica -D(u) é representada pela lista ua, ub, uc, ud.

ê » B Bd C C C

Descrição combinatória .Di

O: (') = <a/, .b, ae, «d>

Dt (b) = {bc,be,ba,b.f}
Oi (c) = <cd, ce, cb,.c/>

D\ Çdb = qdf,clcl,de.dcà
O: (e) = <ea, eZ,, ec, ed>

D\ (f) = Çfc, fb, fa, fdb

Descrição combinatória Z)2

O,(«) = <aó, .d, «>

D,(Z,) = <Z,c, Ód, Z,«>

D:(c) = <ca, cd, cb>

D,(d) = <da, db, d.)

Descrição combinatória Z)3
0:(.) = <.Ó, ac, .d>

0:(b) = <bc, Z,d, Z,«>

D:(c) = <.d, c., .Z,>

D3(d) = <d«, dÓ, .Zc>

(a) (b) (.)

Figura 2.6: (a) Um desenho plano e uma descrição combinatória induzida pelo desenho. Em (b)
e (c), são ilustrados dois desenhos de um mesmo grifo: um plano e um não-plano, respectiva-
mente.
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Ciclos faciais:

ai = <a, b, c, a>

c, d, z,, «>

C; c, d, «>
C'. d, c, b)

Ciclos faciais:
Ct = <a, b, c, d, a>

CZ = <Z), a, c, ó, d, c, a, d, b, a>

(;) (b)

Figura 2.7: (a) Ciclos faciais determinados pela descrição combinatória da figura 2.6(b)
faciais determinados pela descrição combinatória da figura 2.6(c).

(c) Ciclos

Uma descrição combinatória de um desenho plano é dita plana. E claro que todo grifo planar
possui uma descrição combinatória plana. Nas figuras 2.6(a) e (b) encontram-se dois desenhos
planos e suas respectivas descrições combinatória planas.

No contexto deste trabalho, descrições combinatórias planas têm um papel fundamental. É
fácil ver que que toda descrição combinatória de uma árvore é plana. Note ainda que se D
é uma descrição combinatória plana de um grifo com pelo menos uma aresta, então existe
uma correspondência bijetora entre ciclos faciais de -D e faces do desenho: cada ciclo facial
"corresponde" a fronteira de uma faces. Estas observações são usadas na próxima seção.

2.5 Critério combinatório de planaridade

Nesta seção é apresentado um critério combinatório para testar se uma dada descrição com-
binatória é ou não plana. Este critério é facilmente transformado num trecho de código usado
para verificar a correção das respostas fornecida pelas implementações feitas neste trabalho.

'l'eorema 2.7: Seca G um grado conexo com pe/o menos uma aresta.
combinatória D de um desenho de G é plana se e somente se

Uma descrição

n -- m + ./'o = 2 (2.1)

onde .fo é o número de ciclos faciais de D

Demonstração: Suponha que D é uma descrição combinatória de um desenho plano de G.
Não é difícil ver que existe uma correspondência bijetora entre os ciclos faciais de D e os ciclos

na fronteira das faces do desenho. Logo, como G tem pelo menos uma atesta e .fo é igual ao
número de faces do desenho, da fórmula de Euler, segue que (2.1) vale.

'E óbvio que o nome "ciclo facial" se deva a esta correspondência.
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Reciprocamente, é demonstrado a seguir, por indução em ./'o, que se D é uma descrição
combinatória que satisfaz (2.1), então ela 1) é plana.

Cloro (;tem pelomenos umaaresta, então/o ? 1. Se/o = 1, entãon m:; l eportanto G

é uma árvore e D é plana, já que toda descrição combinatória de uma árvore é plana.

Suponha agora que /o 2 2. Afirmamos que existem arcos uu e uu de G que não pertencem
a um mesmo ciclo facial. De fato, suponha que cada par uu e uu de arcos de G pertencem a um
mesmo ciclo facial e considere um vértice u de G. Se.ja -D(o) = <uuo, t;ui, - - - , t;ui;> a ordem cíclica
dos arcos com ponta inicial em u (figura 2.8). Como uui+l é o sucessor cíclico de uu{ em -D(u)
e oiu e uui pertencem a um mesmo ciclo facial ({ = 0, 1, . . . ,k), então todos os bicos com uma
ponta em u pertencem a um mesmo ciclo facial . Como G é conexo, então todos os arcos de G
pertencem a um mesmo ciclo facial. Portanto, /o :: 1, uma contradição.

Figura 2.8: Todos os arcos com uma ponta em u estão num mesmo ciclo facial

Sejam uu e u2& arcos de G que não pertencem a um mesmo ciclo facial Z). Soam

au« := (« = ««0,""1, ) 'tut-- l 't.[,'u w0> e Ou« ;= <u = .0,,1, , 'z-l - ", u = ,o>

os ciclos faciais de -D contendo uu e uu, respectivamente (figura 2.9).

Devido a escolha de uo e uu, tem-se que G' := (1; -- 'Íuu, uu} é conexo e tem pelo menos uma
aresta. Seja D' a descrição combinatória de (;' induzida por D. Em -Zy, os ciclos faciais CL.
e O;. deram lugar ao ciclo facial

('í :: <U :: ZO ;; mt--l) Zl7 , zz--l :: 'u :: 'wo) 'tz/l) , mt-l = zo = u>

e os demais ciclos faciais permanecem os mesmos. Logo, /o, :: /o -- l e, por indução, Zy é uma
descrição combinatória de um desenho plano /' de (;'

Como existe uma correspondência bijetora entre ciclos faciais de -D' e faces de /', então (7/
corresponde a uma face p'' de /'. Pode-se estender o desenho plano /' de G' a um desenho

plano / de G fazendo com que a imagem da atesta uo por / esteja contida em F''. Tem-se que l)
é descrição combinatória de / e, portanto, é plana. l



Planaridade 23

Z2 ZI tU4 Z2 ZI ?U4

2U3
U :: ZO :: ll;5

U

2U2e

t03
U zO := tu5

U tuo = z7
Õ

tU2

Z5 Z6 201

CJuu ;:: <U :: tZ;0) 11;1 ) tZ/2) tZ;3) tU4) tZ/5 :: U>
(/uu =<U = ZO, ZI) Z2) Z3) Z4) Z5) Z6) Z7 = U>

Z5 Z6 201

(/ =<U == ZO = tZ;5)zljz2)z3)z4)z5) z6lU =

= Z7 = IU0) tZ/l ) ti;2) tl;3) Zu4) 21 = 2Z/5 = z0>

(,) (b)

Figura 2.9: Dois ciclos faciais em (a) que se fundem em (b) após a remoção da aresta zóu

A função na figura 2.10 traduz o critério de planaridade para a linguagem da plataforma
LEDA. O código supõe que o grifo dado é conexo e tem pelo menos uma aresta. Essa função
devolve verdadeiro se a descrição combinatória é plana e falso caso contrário. (Uma descrição
combinatória é dada pela representação do grato no LEDA. O sucessor cíclico de um arco e, no

ciclo facial que contém e, num grifo G é acessado pela função G./ace. cycle. sugere).)

2.6 Formulação dos problemas

Há dois tipos de problemas relacionados a planaridade tratados neste trabalho. O mais
simples é o de teste de planaridade.

Problema do teste de planaridade: Dado um grifo G, decidir se G é planar

O problema acima pede por uma simples resposta SiM ou NÃo

e SIM, o grafo dado possui uma descrição combinatória plana;

e NÃO, o grifo dado não possui uma descrição combinatória plana

Este problema, por ser mais simples, é o primeiro a ser tratado. Um algoritmo de teste de
planaridade é apresentado no capítulo 3 e uma implementação é discutida no capítulo 4.

Os capítulos 3 e 4 servirão de passos intermediários no caminho para entender e implementar
um algoritmo para o problema da planaridade.



24 2.6 Formulação dos pi'oblemas

24 (Critério colnbinatóiio 24> =

bool sÀ.p/anal'.. {mpZ:: checa. emóeddáng(graph& G)

( edge array<bool> considerei( (-;, falhe);
int J: Z) = 0;
edge e;
forall edges(e, (a {

ir (--con i e«del) {

edge e.í = e;

do { consiaerede/l = true; e/ = G./ace. cycZe.suco(e]); } while (e/ # e);
f.Dn\

} ll t«aXX

int m = G.numóe7. ol edges0 -: 2, // número de arestas de G;

rz = G.numóer. oy: nodes0; // número de vértices de G

if (LO # m n + 2) return false;
return true;

}

}

Figura 2.10: Critério combinatório para verificação de uma descrição combinatória plana. Recebe
um grifo conexo G com pelo menos uma atesta e uma descrição combinatória D implícita nas
listas de adjacência na representação de G. Devolve fme se -D é plana e /alce caso contrário.

Problema da planaridade: Dado um grifo G, determinar uma descrição combi-

natória plana de G ou um certificado de não-planaridade de G, ou seja, um subgrafo
de Kuratowski em G.

A palavra certificado é usada de maneira vaga na descrição do problema acima, apesar de
possuir um significado técnico bem preciso. Pala os propósitos deste trabalho, basta saber que
certificados típicos são subgrafos de Kuratowski, como mostra o capítulo 3.

Nos capítulos 5 e 6, o algoritmo de teste de planaridade (capítulo 3) e sua implementação
(capítulo 4) são estendidos para resolver o problema da planaridade em tempo linear.



CAPÍTULO 3

Algoritmo de Lempel, Even e
Cederbaum

Neste capítulo é descrito o algoritmo de Lempel, Even e Cederbaum li21 (LEC) que decide
se um dado grifo é planar. O algoritmo de LEC examina cada vértice do grifo dado, um após
o outro, em uma certa ordem chamada de st-ordenação (sf-ntzmóeráng). Em cada iteração, o
algoritmo procura acrescentar o vértice sendo examinado ao desenho plano do subgrafo induzido
pelos vértices já examinados.

A descrição original do algoritmo de LEC é feita através do conceito da chamada forma

de bush (óusÀ /orm). A forma de bush pode ser entendida como uma estrutura de dados que
mantém toda a informação necessária para estender o desenho plano corrente a um desenho plano

do grifo dado, se possível. TarJan j171 apresentou uma implementação do algoritmo de LEC que
consome tempo quadrático.

Em 1976, Booth e Lueker l21 empregaram a chamada PQ-árvore (PQ-free) para representar
uma forma de bush. A implementação resultante consome tempo linear.

Mais recentemente, Shih e Hsu jlSI e Boyer e Myrvold l31 apresentaram novas implementações
do algoritmo de LEC que consomem tempo linear. Shih e Hsu utilizaram uma estrutura de dados

que, devido a sua semelhança com as PQ-árvores, foi balizada de Pc-árvore. Boyer e Myrvold
utilizaram uma estrutura de dados diferente das PQ-árvores.

A descrição do algoritmo de LEC neste capítulo não é feita em termos de coimas de bush. Em

vez disso, a descrição utiliza o conceito de molduras (/ramos), que foi proposto por Thomas j181.
Além disso, este capítulo não trata de descrições combinatórias planas nem de imersões em
geral. A versão do algoritmo de LEC descrita é de teste de planaridade. A intenção com isto
é separar (o máximo possível) o algoritmo abstrato das (muito importantes) tecnicalidades da
implementação, que serão tratadas nos próximos capítulos. Ao final deste capítulo é apresentada
uma implementação não elaborada do algoritmo de LEC que consome tempo quadrático.
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3.1 Molduras, Xy-caminhos e X}''-obstruções

Thomas j181 descreve a implementação de Shih e Hsu j15j do algoritmo de LEC por meio
do conceito de molduras, Xy-caminhos e -Xy-obstruções. Uma descrição de cada um desses
objetos e suas inter-relações vem a seguir.

Molduras

Seja M um subgrafo de um grifo H. Diz-se que M é uma moldura de .27 se

(ml) existe um desenho plano de # em que M é o subgrafo induzido pelas arestas adjacentes à
face externa.

E evidente que um grafo possui uma moldura se e somente se é planar.

Se .Er é um subgrafo induzido de um grato G e M é uma moldura de .H, então M é uma
moldura de .ZI/ em (.; se

(m2) todo vértice de H vizinho de um vértice em UC \ l/x é um vértice de M

A figura 3.1 mostra um subgrafo induzido e sua moldura

\
/

/
\ /

/

e
/

\ B
/

\
/

Z0 V .©

aQ
M

(*) (b)

Figura 3.1: (a) Um grato G onde as linhas sólidas mostram um subgrafo induzido H
moldura de .H em G.

(b) Uma

Nem todo subgrafo induzido planar de um grato G possui uma moldura em G (figura 3.2).
Na verdade, nem todo subgrafo induzido de um grifo planar G possui uma moldura em G
(ng«ra 3.3).

A relação entre planaridade e molduras, que será fundamental para a descrição do algoritmo
de LEC, está no seguinte lema.
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(,) (b)

Figura 3.2: As linhas sólidas ilustram dois subgrafos induzidos de (a) -KS,3 e (b) -KS para os quais
não existe moldura (em -K3,3 e KS, respectivamente).

Figura 3.3: As linhas sólidas mostram um subgrafo induzido de um grifo G para o qual não
existe moldura em G.

Lema 3.1 (das molduras): Se -H é um subgraÉo induzido de um grado planar G ta/
que G -- Vn é conexo, então li possui uma moldura em G.

Demonstração: Considere um desenho plano de G. Este desenho induz um desenho plano
de .lií. Seja M o subgrafo de -# induzido pelas suas arestas adjacentes a face externa do desenho.
Como G -- yw é conexo, então todo vértice de .H vizinho de um vértice de UC \ yx é vértice
de JW. Logo, M é uma moldura de .H em G. l

Caminhos perimetrais e Xy-caminhos

Seja M uma moldura de um grifo -H. Um caminho em M é chamado de perimetral.
Sejam (7i, (%, . . . , O# todos os b]ocos de ]l/ que contêm pelo menos uma aresta de um caminho

perimetral P (para cada á, (% é uma atesta ou um circuito). Para á = 1, 2, . . . , k, seja Pi := Pn(J,.
Seja P{ := (% \ Pi se Ca tiver mais do que uma aresta, e IPí ::: .R, caso contrário. O caminho
P := PiUP2U.. .UPi; é o caminho complementar de P(figura 3.4). Se .EP = 0 então P :- P.

A base (span) de P (em ,4/) é o subgrafo Ci U a2 U . . . U OA de M. Se .BP = ü então a base de P
é o próprio P

Sejam W e Z subconjuntos de vértices de um grato (; e u um vértice de G. Dizemos que u
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(,) (b)

Figura 3.4: (a) Um caminho perimetral P da moldura da figura 3.1. (b) O caminho complementar
deP

enxerga W através de Z se existe um caminho em G de u a algum vértice em W com todos os

seus vértices intel'nos em Z. Se Z é um subconjunto de giestas, então dizemos que u enxerga W'
através de Z se existe um caminho em G de o a algum vértice em W' com todas as arestas
em Z

Seja M uma moldura de um grafo conexo e sejam X e y subconjuntos de ym. Um caminho
peiimetral P em .M com base S é um Xy-caminho se:

(cl) as pontas de P estão em X;

(c2) todo vértice de S que enxerga -X através de -EW \ -Es está em P;

(c3) todo vértice de S que enxerga y através de -Dm \ -Es está em F;

(c4) nenhum componente de M Us contém vértices em X e em y

Veja a figura 3.5

X' 'l,''. nh q+ rl l rã na

Dados uma moldura M de um grato conexo e subconjuntos X e y de ym, nem sempre é
possível obter-se um Xy-caminho em M. Existem três tipos de objetos que tornam impossível
a existência de um Xy-caminho, as chamadas Xy-obstruções em .M:

(ol) uma quíntupla ((7,ui,uZ,u3,u4) onde (; é um bloco de M e ui,u2,u3 e ul são vértices

distintos em C' e que aparecem nesta ordem em C', tais que ui e u3 enxergam X através
de .Zlm \ -Eo e uz e u4 enxergam y através de EW \ Ec;
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(,) (b)

ey ..# ' .-h.e \
/x,'

Figura 3.5: Em (a), (b), (c) e (d), denota-se por P o caminho ilustrado em linhas grossas e

os blocos da base do respectivo caminho estão hachurados. (a) P não é um Xy.caminho pois
viola (c3) (b) P é um Xy-caminho. (c) P não é um Xy.caminho pois viola (c2). (d) P não é

um Xy-caminho pois viola (c4)
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(o2) uma quádruplo (C', ul,u2,u3) onde a é um b]oco de ]14 e ui,o2 e u3 são vértices distintos
em C' que enxergam X e y através de -EW \ Ec;

(o3) uma quádiupla (u,K'i,K2,-K3) tal que u c ym, e K't,-K2 e K3 são três componentes
distintos de M -- u, tais que Kí contém vértices em X e em y

Xy-caminhos versus Xy-obstruções

Colmo é mostrado a seguir, Xy-caminhos e Xy-obstruções são objetos que não podem coe.
xistir.

Lema 3.2 (da Xy-obstrução): Sda M uma mo/dura de um grado e sq/am X e y sub-
conjuntos de vM. Se existe uma XY-obstrução em M, então não existe um XY-caminho
emMl

Demonstração: Seja (a,ul,ti2,o3,u4) uma Xy-obstrução do tipo (ol). Das condições (c2)
e (c3), tem-se que C' não pode pertencer à base de um Xy-caminho. Já a condição (c4) implica
que a deve pertencer a base de todo Xy-caminho. Logo, uma obstrução do tipo (ol) impede
a existência de um Xy-caminho em M. A demonstração de que uma obstrução do tipo (o2)
impede a existência de um Xy-caminho é análoga.

Suponha agora que (t;, -Ki,K2,.K3) é uma obstrução do tipo (o3). A condição (c4) implica
que a base de qualquer Xy-caminho em .A/ deve conter vértices em cada um dos componentes
Ki, .K2 e .K3, um absurdo. l

Lema 3.3 (do Xy-caminho): Sda .A4 uma moldura de um grado conexo -H e sq/arn X

e y sllbcolÜuíltos de ym. Se não existe urna Xy-obstrução em M, erltão existe um
Xy-caminho em M

Demonstração: A demonstração é por indução no nomeio de b]ocos de ]W. Suponha que .M
tem apenas um bloco C'. Se X = ü então defina P := 0. Se X # 0 então existe um caminho P
com pontas em X que contém todos os vértices de X e que não contém vértices internos em y.
pois, caso contrário, (7 ou teria vértices distintos ui, u2,u3 e u4 tais que (C,ul,u2,u3,u4) é uma

Xy-obstrução do tipo (ol), ou teria vértices distintos ui,u2 e u3 tais que (C',ul,u2,u3) é uma
Xy-obstrução do tipo (o2). Assim, P é um Xy-caminho em M

Suponha então que ./l/ possui pelo menos dois blocos. O restante da demonstração apoia-se
na demonstração de algunsfatos.

Fato 3.4 : Se u é um vértice de corte de .íl/, então podemos supor que cada conlpoílei)te
de ]l/ -- u possui um e/emeílto de X U y
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Demonstração: Seja K um componente de M -- o tal que VK n (x u y) = ü. Sqa M/ :-
M -- yK. M' é moldura de um subgrafo induzido conexo de H. Ademais, ]14' não possui uma
Xy-obstruçãol toda Xy-obstrução em .í14' é uma Xy.obstrução em M. Logo, por indução,
existe um Xy-caminho P em M'. Pode-se verificar que P é um Xy-caminho em M. l

Fato 3.5 : Se u é um vértice de corte de ]W, então podemos supor que cada compoílerlte
de M u possui um elenle!)to de X

Demonstração: Seja K um componente de M -- u tal que yK nX = 0. Pelo fato 3.4, podemos
supor que yK n y # Ü. Sejam M' := M -- UK e y/ :- y U {u}. M' é moldura de um subgrafo
induzido conexo de -H. Ademais, M' não possui uma Xy/.obstrução, já que toda XY'-obstrução
em .A/' induz uma Xy-obstrução em -M. Assim, por indução, existe um Xy/.caminho P em .M'
Não é difícil ver que P é um Xy-caminho em -/l/. l

Fato 3.6 : Se u é um vértice de corte de ]l/, então podemos supor que cada componente
de M -- u possui um elemento de Y

Demonstração: Soja -K um componente de M u tal que l/K n y = 0. Sejam M' := M -- yK
e M" :;; Ã.' + u. .M' e M" são molduras de subgrafos induzidos conexos de -H que têm apenas
o vértice u em comum. Pelo fato 3.5, podemos supor que ambos, yK e l,Gw \ (yK U {u}) têm
um 'leme"to de X. Soam X':=(x nym,) U {u}, X":=(x nyK)u{«}. Sda y":= {u} se
y n ym, # 0, e y// := 0, caso contrário. Toda X'y-obstrução em .A4' induz uma Xy-obstrução
em .iU. Logo, por indução, existe um X'y-caminho P' em M'. Podemos supor que D é ponta
de P' e que u não é um elemento de X, pois, caso contrário, pode-se verificar que P' é um
Xy-caminho em .A/. Analogamente, existe um X"y//-caminho P" em M" que tem u como uma
de suas pontas. Finalmente, não é difícil verificar que, nessas condições, o caminho P' := P' U P/'
é um Xy-caminho em -M. l

Fato 3.7: Se u é um vértice de corte de ]W, então podemos supor que M t; feín
exatamente dois componentes.

Demonstração: Suponha que -M -- u tem componentes distintos K'i, K2 e .l(3. Pelos fatos 3.5
e 3.6 podemos supor que .l(z possui um elemento de X e um elemento de y, para { :; 1, 2,3.
Portanto, (u, .Kt, -K2, K3) é uma Xy-obstrução do tipo (o3), uma contradição. l

Fato 3.8: Se (ly é um b/oco de J14, então podemos supor que -A4 -- Uc tem no máximo
dois componentes.

Demonstração: Suponha que ]V -- Uc tem componentes distintos Ki, K2 e K3. Pelos fatos 3.5
e 3.6 tem-se que -Ki possui um vértice de X e um vértice de y, { = 1, 2, 3. Seja ui o vértice de (7
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que tem vizinhos em Ã.i, d ::: 1, 2,3. Pelo fato 3.7 podemos supor que ui,u2 e u3 são vértices

distintos. Pelos fatos 3.5 e 3.6 tem-se que cada ui enxerga X e y através de -EW \ -Ec. Portanto,
(a, oi, o2, t;3) é uma Xy-obstrução do tipo (o2), uma contradição. l

Agora, estamos preparados para concluir a demonstração do lema 3.3
podemos supor que os b]ocos Ci, . . . , (a: de ]W são tais que

Pelos fatos 3.7 e 3.8,

se Ci e Cj têm um vértice em comum então lí -- jl $ 1. (3.1)

Sejam u um vértice de corte de M e K um componente de M -- u. Seja M' o grifo M yÃ-
e M" o subgrafo de .i14 induzido por yK U {u}. ]U' e M" são molduras de subgrafos induzidos
conexos de .17. Pelos fatos 3.5 e 3.6 tem-se que .M' e ]l/" têm elementos de X e y. Sejam
X':(xnym,)u{«},y': Um,)U{«},X":(Xnym«)U{«}el'":(}' nym«)u{«}.
Toda X'y'-obstrução em JW' induz uma Xy-obstrução em M. Logo, por indução, existe um
X'y/-caminho P' em M'. Como o está em X' n y' e devido a (3.1) tem-se que u é uma ponta
de P'. De maneira similar, existe um X"y"-caminho P" com ponta u em M". Pode-se verificam

que P' U P" é um Xy.caminho em -/l/. l

O teorema abaixo resume o conteúdo dos lemas 3.2 e 3.3 da maneira conveniente para a
descrição do algoritmo de LEC.

Teorema 3.9: Sega .A/ uma mo/dura de um grado conexo e sejam X e y subconjuntos
de ym Va/e urna e apenas uinâ das seguintes a#rmações:

(1) existe uma XY-obstrução em M;
r29 existe um Xy-caminho em M

3.2 Lec-ordenação

Um dos ingredientes importantes do algoritmo de LEC é uma certa ordenação ol, u2,
dos vértices de um grifo G tal que, para { - 1, . . . , n, os subgrafos

GlÍoi,... ,.,iJI e Gl{«{+i, , u.}] são ambos conexos. (3.2)

Equivalentemente, G é conexo e, para i 2, , n - 1, tem-se que

ui é adjacente a vértices uj e uk com l $ j < i < A $ n
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Figura 3.6: (a) Um grifo G. (b) Uma lec-ordenação de G

Uma tal ordenação é dita uma lec-ordenação de G (figura 3.6). Uma lec-ordenação onde uiu.
é uma aresta do grifo é conhecida como st-ordenação j12]. A numeração dos vértices do grato
da figura 3.6 é uma st-ordenação.

Nem todo grafo possui uma lec-ordenação, como mostra a figura 3.7. Entretanto, é possível
demonstrar que todo grato biconexo possui uma lec-ordenação.

Figura 3.7: Um grifo que não possui uma lec-ordenação

Lema 3.10 (da lec-ordenação) Todo grifo biconexo possui uma lec-ordenação.

Demonstração: Por indução no número de vértices do grafo. O lema vale para grafos com no
máximo dois vértices. Assim, seja G = (y. -E) um grato com n vértices, n > 2. Seja uu a aresta
em uma das pontas de um caminho maximal P em G. Seja z um elemento que não está em }''.
Sejam

v'/ (}'' \ {u, «}) U {:«} e E' (-E \ {u«}) U {«.« : u«« C .F ou «w C .E}

Como G é biconexo, então da maximalidade de P tem-se que G -- {u,u} é conexo. Portanto
G' = (V',-D') é biconexo. É dito que G/ corresponde ao grifo obtido de G pela contração
da aresta uu (e pela remoção de eventuais "arestas paralelas"). Por indução, G' possui uma



34

lec-ordenação ui,u;,.-- ,ui-i com u; = a; para algum í em {1,2, . .. ,n
lec-ordenação de G" por u, u ou o, u obtém-se uma lec-ordenação de G.

1}. '1Yocando z na
l

3.3 Descrição do algoritmo

Dado um grafo biconexo G, o algoritmo de LEC examina os vértices de G um após o outro de
acordo com uma lec-ordenação. Em cada iteração, o algoritmo procura estender uma moldura do
subgrafo induzido pelos vértices já examinados. Caso isso não seja possível, o algoritmo declara
que o grato não é planar e pára.

Algoritmo cle LEC(G) Recebe um grato biconexo G e devolve siN,í se G é planar,
e NAO, caso contrário.

Cada iteração começa com um subgrafo induzido -H de G, uma moldura M de .H em G, e uma
lista Z dos vértices do grifo G -- yX.

No início da primeira iteração tem-se .17 :: 0, .A/ = Ü e -L é uma lec-ordenação de G. Cada
iteração consiste no seguinte:

Caso l: .L = Ü.

Devolva SIM e pare

Caso 2: .L # g.

Seja w o primeiro vértice na lista Z.

Seja Z' a lista resultante após a remoção de m de .L.

Seja X := {u C ym : u«« C -Ec}.

Seja y := {u C ym : existe " c UC \ (yH u {w}),uu C -Ea}

Caso 2A: Existe uma Xy-obstrução em M.
Devolva NÃo e pare

Caso 2B: Existe um Xy-caminho P em .A/

Seja P := <wo, wl , - . . , wÃ;> o caminho complementam de P.

Seja R o conjunto dos vértices em ym \ VF que não enxergam
(6g«ra 3.8(b)).

Seja M' o grifo resultante após acrescentar-se o vértice m e
grato M -- R (figura 3.8(d)).
Seja .#' := H + w (figura 3.8(c)).
Comece nova iteração com H', .A4' e .L' nos papéis de .17, ]1/

r\tb através de yW \ yF

as arestas mwo e wmk ao

e -L respectivamente
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3.4 Invariantes

A correção do algoritmo de LECI baseia-se nas demonstrações da validade de uma série de
invariantes. Estes invariantes são afirmações envolvendo o grafo dado e os objetos .H, M e .L.

As afirmações são válidas no início de cada iteração do algoritmo e dizem como estes objetos
se relacionam entre si e com os dados do problema. As seguintes afirmações são invariantes do
algoritmo de LEC:

(lecl) H e G' yx são grafos conexosl

(lec2) M é uma moldura de H em G

Para demonstrar-se que as afirmações acima são legítimos invariantes deve-se verificar que

(a) as afirmações valem no início da primeira iteração e

(b) se as afirmações valem no início de uma iteiação em que ocorre o caso 2B, então as afir-
mações também valem no anal da iteração com H',.iW' e L' nos papéis de H,.IU e Z,
respectivamente.

De (a) e (b) conclui-se que (lecl) e (lec2) também valem no início da última iteração, quando
ocorre o caso l ou o caso 2A.

E evidente que as afirmações valem no início da primeira iteração e não é difícil verificar (b)
para (lecl). A seguir está a demonstração de (b) para (lec2).

Demonstração de (lec2): Considere uma iteração em que ocorre o caso 2B. No início de cada
iteração tem-se que .# e G -- yx são gratos conexos (invariante (lecl)) e que M é uma moldura
de H em G (invariante (lec2)). Note que, de (m2) na definição de moldura, vale que

X=ÍuCyx:uwC.EG} e y=ÍuCyw: existeucUC\(yHuÍw}),uuC-EC}.

Considere um desenho p]ano -D de .]] correspondente à moldura M (6gura 3.8(a)). Sda S a base
do Xy-caminho P em -/l/ determinado na iteração. Podemos supor que os caminhos P' e .P não
se "cruzam" (6gura 3.8(b)).

Pela definição de R (vértices marcados com quadrados na figura 3.8(b)), tem-se que não existe
aresta com uma ponta em R e outra em UC \ (-R U yF U {w}). Além disso, da condição (c2) na
definição de Xy-caminho, vale que todo vizinho de w em Vx está em VP U-R. Logo, um desenho
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plano -D' de .H' pode ser obtido acrescentando-se o vértice w e as arestas de .Ea com uma ponta
em X e outra em w. Para isto, basta acrescentar w ao desenho .D de tal forma que o circuito
formado pelas arestas mwo e wwk e pelo caminho P tem em seu interior somente vértices de .R
(fig«« 3 8(c)).

O grifo M' definido pelo algoritmo é uma moldura de H' em G correspondente ao desenho D'

(figura 3.8(d)). De fato, M' é a moldura de -H' correspondente ao desenho Zy. Ademais, de (c3)
na definição de Xy-caminho, tem-se que todo vértice de -#' que é vizinho de um vértice de
Uc \ VH, é um vértice de M'. Logo, M' é uma moldura de #' que satisfaz (m2). Portanto, .M/ é
uma moldura de #' em G. H

3.5 Correção

A correção do algoritmo de LECI é facilmente demonstrada através dos invariantes apresen-
tados e do lema a seguir.

Lema 3.11: Sega -M a íno/dura ílo início de uma iÉeração do aJgoritmo de LEC ern
que ocorre o caso 2. Se existe uma XY-obstrução em M então G possui um subgrafo de
lÇuratowski.

Demonstração: Pelo invariante (lecl), tem-se que G -- yx é conexo. Seja T uma árvore
geradora de G -- yx. Inicialmente -L é uma lec-ordenação dos vértices de G, logo, devido a (3.2),
podemos supor que w é uma folha de T. Logo, G -- (y# U {w}) é um grato conexo.

Existem três possibilidades a serem consideradas dependendo do tipo da Xy-obstrução en
contrada no caso 2A. Verificaremos que cada uma dessas possibilidades implica na existência de
um subgrafo de Kuratowski em G.

(1) Existe uma Xy-obstrução (C,ol,u2,u3,u4) do tipo (ol) em M.
Pela definição de Xy-obstrução do tipo (ol), existem caminhos internamente disjuntos
PI, P2, P3 e P4 com todos os vértices internos em ym \ l,c, tais que:

(la) Pi é um caminho entre ui e w. Ps é um caminho entre o3 e w. Todas as arestas de PI
e PS estão em EW, exceto as com ponta em m;

(lb) P2 é um caminho entre u2 e um vértice u2 em UC \ (yH U {w}). P4 é um caminho
entre u4 e um vértice u4 em Ua \ (yH U {w}). Todas as arestas de P2 e Pa estão em .BW,
exceto as com ponta em u2 e u4.

Seja T' a subárvore de T com folhas em {u2, u4, w} Pode-se verificar que o subgrafo de G
formado por C' U Pi U P2 U Pa U P4 U T' é uma subdivisão de Ã.3,3 (figura 3.9).
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Figura 3.8: (a) Uma moldura M para -H e um Xy.caminho P (ilustrado em linhas grossas).
(b) M após deixar os elementos de X de um lado e os de y de outro em relação a P. Os vértices

em l/m \ I'F que não enxergam y \ l F através de ym \ }z-- estão marcados com quadrados, onde IP
é o caminho complementar de P. (c) -M juntamente com as arestas com uma ponta em M e
outra em w. (d) Uma moldura para -H + w.
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(2) Existe uma Xy-obstrução (a, ul,u2,u3) do tipo (o2) em M

Existem caminhos Pi, P2, Pa) (ll?i, (l?2, (l?3 com todos os vértices internos em ym \ l,a, tais

(2a) Pala { = 1, 2,3, Q{ é urn caminho entre oí e w e todas as giestas de Q{ estão em .EW,
exceto a com ponta em m;

(2b) Para í = 1, 2,3, Pi é um caminho entre u{ e um vértice u{ em Uc \ (yH U {w}) e todas
as arestas de .f% estão em .EW, exceto a com ponta em ui;

(2c) Para { = 1, 2, 3, Pi U Qi é uma árvore cujas folhas estão em {ui, uí, ml;

(2d) Pala { # J, os vértices em comum de -e, U Qi e Pj U (2j estão em {w, ui}.

Seja T' a subárvore de T com folhas em {ul , u2, u3, wl' Seja O o subgrafo de G definido por
C'UPi UP2 UP3 UQi U C?2 UC?s UT'. Se, para i:: 1, 2, 3, .R e Q{ são internamente disjuntor
e existe um vértice em T' de grau 4 em O, então O é uma subdivisão de .KS (figura 3.10(a)),
caso contrário, O é uma subdivisão de KS,3 (figuras 3.10(b) e 3.10(c)).

(3) Existe uma Xy-obstrução (u, Kt, K2,K3) do tipo (o3) em M.

Pela definição de Xy-obstrução do tipo (o3), existem caminhos Pi, P2, P3, (2i, Q2, Q3 com
todos os vértices internos em ym, tais que

(3a) Para { = 1, 2, 3, C?i é um caminho entre u e w e todas as arestas de Qi estão em .DR..,
exceto as com ponta em w ou u;

(3b) Para { = 1, 2, 3, a é um caminho entre u e um vértice u{ em UC \ (yH U {w}) e todas
as arestas de Pz estão em .EK., exceto as com ponta em w ou o;

(3c) Para ã = 1, 2, 3, .f)i U Q{ é uma árvore com folhas ui,u e w. (Em particular P, n c2i é
um caminho com pelo menos uma atesta.)

(3d) Para á # j, os vértices em comum de -R U Qi e /, U (2j estão em {uí, u, w]..

Seja T' a subárvore de T com folhas em {ui,u2,u3,w}. O subgrafo de G definido por
Pi U P2 U P3 U Qi U Q2 U Q3 U T' é uma subdivisão de K3,S (figura 3.11).

que

Portanto, cada tipo de Xy-obstrução em .A4 implica na existência de um subgrafo de Kuratowski
em G. Isto conclui a demostração do lema 3.11. l

Teorema 3.12 (da correção) O algoritmo de LEC decide se ltm dado grato é planar.

Demonstração: Como o grafo G dado é biconexo, então, pelo lema 3.10, G possui uma lec-
ordenação (calculada antes da primeira iteração do algoritmo).

Se o algoritmo pára após executar o caso l e devolve SiM então, da definição de moldura, o
grato dado é planar e a resposta está correra.

Suponha que o algoritmo está numa iteração em que ocorre o caso 2. Seja ]U a moldura no
início da iteração e X e y os conjuntos definidos no início do caso 2. Pelo teorema 3.9, ocorre
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Figura 3.9: (a) Os quadrados e losangos ilustram os vértices da bipaitição de uma subdivisão
de -Ka,3. (b) Um exemplo concreto onde pode ser vista uma subdivisão de -K3,3, como na primeira
fig«-a em (a).
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Figura 3.10: (a) Uma subdivisão de Ã.5. Em (b) e (c), os quadrados e losangos ilustram os
vértices da bipartição de uma subdivisão de -K3,3. (d) Um exemplo concreto onde pode ser vista
uma subdivisão de -KS,3, como em (c).
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Figura 3.11: (a) Obstrução do tipo (o3). (b) Não há um subgrafo de Kuratou,ski que contém os
caminhos em linhas grossas. (c) Exemplo concreto onde pode ser vista uma subdivisão de K3.a,
como em ( a).
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um e apenas um, entre os casos 2A e 2B. Se ocorre o caso 2B, então, pelos resultados da seção
anterior, os invariantes (lecl) e (lec2) valem no início da próxima iteração. Se ocorre o caso 2A.
então o algoritmo pára e corretamente declara o grafo como não-planar. De fato, pelo lema 3.11,
G possui um subgrafo de Kuratowski e portanto, pelo lema 2.6, G não é planar.

Finalmente, é evidente que o algoritmo pára depois de no máximo n iterações, onde n é o
número de vértices de G. l

3.6 [Feorema de Kuratowski

Uma conseqüência importante da correção do algoritmo de LEC é o bem-conhecido teorema
de Kuratowski.

Corolário 3.13 (Teorema de Kuratowski):
um subgrafo de Kuratowski.

Um grifo é planar se e somente se não possui

Demonstração: Seja G um grato. É claro que (l; é planar se e somente se cada um dos seus
componentes biconexos é planar. Logo, podemos supor que G é biconexo. Pelo lema 2.6, tem-se
que se G possui um subgrafo de Kuratowski, então G não é planar. Reciprocamente, suponha
que G não é planam e considere uma aplicação do algoritmo de LEC tendo G como entrada.

Como G não é planar, então, pelo teorema 3.12, o algoritmo pára em alguma iteração após
a ocorrência do caso 2A, depois de encontrar uma Xy-obstrução na moldura corrente. Pelo
lema 3.11, G possui um subgrafo de Kuratowski. l

3.7 Efliciência

A eficiência do algoritmo de LEC depende do tempo consumido para resolver cada um dos
seguintes subproblemas:

Problema cla lec-ordenação: Dado um grato biconexo G, encontrar uma lec-
ordenação dos vértices de G.

Problema do Xy-caminho: Dados uma moldura conexo ]l/ e subconjuntos X e y
de ym, encontrar um Xy-caminho ou uma Xy-obstrução em M

Problema da nova moldura: Dados uma moldura M de um grifo conexo .]],
subconjuntos X e y de yW, um Xy.caminho P em M, e um elemento w que não
está em yH, construir uma moldura M' para o grifo (VH U {w}, .EX u {wu : u C X}).
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A seguir, cada subproblema é tratado independentemente. Ao final desta seção, é apresentado
o consumo de tempo resultante para o algoritmo de LEC.

Determinação de uma lec-ordenação

Seja G um grifo biconexo com n vértices e m arestas. O lema 3.10 pode ser facilmente trans-
formado em um algoritmo recuisivo para obter uma lec-ordenação dos vértices de G. Se n < 2.
na base da recursão, qualquer ordenação dos vértices de G é uma lec-ordenação; este caso conso-
me tempo constante. Suponha que n > 2. Neste caso, o algoritmo, antes da chamada recursiva.

precisa determinar uma aresta uu que seja ponta de um caminho maximal em G. Depois da
determinação de uu, o algoritmo obtém, recursivamente, uma lec-ordenação para o grifo G' re-
sultante de G após a contrição da aresta uu. Qualquer aresta incidente a uma folha de uma
árvore de busca em profundidade (bp-árvore) de G é ponta de um caminho maximal em G. A
determinação de uo e a construção de G' consomem 4;empo O(n + m).

Finalmente, dada uma lec-ordenação de (;', uma lec-ordenação de G é obtida trocando-se
o vértice z resultante da contração de uu por u,u ou u,u. A determinação de qual entre as
ordens u,t; e u,u produz uma lec-ordenação pode ser feita em tempo O(n + m). O consumo
de tempo do algoritmo resultante é O(n2 + m2). A seguir encontra-se uma versão iterativo do

algoritmo descrito. No algoritmo, se .L := <uo,ui, . ,ui, - . . ,ui;> é uma lista, então dizemos que

t;o, . . . , ui.i são os predecessores de u{ em -L e uÍ+i,Zdots, u. são os sucessores de ui.

Algoritmo lec-ordenação(G). Recebe um grifo biconexo G e devolve uma lec.
ordenação de UC

Cada iteração começa com duas listas .L e / de vértices de G. No início da primeira iteração,
L = Ü e / representa uma ordenação de UC obtida ao percorrer uma bp-árvore 7' de G em pré-
ordem. (A lista .L representa uma lec-ordenação dos vértices de G após a contrição das arestas
de T que não têm ambas as pontas em /.) Cada iteração consiste em

Caso 1: / = 0

Devolva Z e pare

Caso 2: .L :: Ü

Seja u o primeiro vértice na lista /

Sda -r' :
Seja .L' := <u>.

Comece nova iteração com Z' e /' nos papéis de 1, e /
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Caso 3: / # Ü e Z # ü

Seja u o primeiro vértice na lista /

Seja /' := / \ {u}.

Se.ja u o pai de o em 7'

Caso 3A: Existe uma aresta de um descendente de u em T a um predecessor de u em .L
Sqa .L' a lista obtida após inserir u imediatamente antes de u em .L

Comece nova iteração com -L' e -r' nos papéis de L e /.

Caso 3B: Existe uma aresta de um descendente de u em T a um sucessor de u em Z.

Seja .L' a lista obtida após inserir o imediatamente depois de u em .L
Comece nova iteração com -L' e /' nos papéis de .L e /

l

1 4 5 3 7 6 2

(,) (b)

Figura 3.12: (a) As linhas sólidas ilustram uma bp-árvore de um grato G cujos vértices estão

numerados de acordo com a visita pré-ordem na árvore. Inicialmente, / = <1,2,3,4,5,6,7>.
(b) Uma lec-ordenação obtida pelo algoritmo lec-ordenação(G) e a lista L para cada vértice u
examinado pelo algoritmo.

Busca por um Xy-caminho

Seja M uma moldura conexo e sejam X e y subconjuntos de ym
do Xy-caminho, seguimos os passos da demonstração do lema 3.3.

Para resolver o problema

  L
: <>
l (1>
2 (1, 2>
3 (1,3, 2)
4 <1,4,3,2>
5 (1,4, 5,3, 2>
6 (1,4, 5,3, 6,2>
7 (1,4, 5,3,7,6, 2)
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Encontrar um Xy-caminho ou uma Xy.obstrução numa moldura que é uma árvore não é
uma tarefa difícil. O algoritmo a seguir resolve o problema do Xy-caminho manipulando uma
ârvoie que iepresellta a moldura dada.

Seja // um grato conexo e B o conjunto dos blocos de -Z7. Pode-se definir de maneira natural
um grifo bipartido que tem rX UZI como conjunto de vértices e arestas da forma l?u onde .B é um
bloco de .H e u é um vértice de B. E evidente que um tal grifo é uma árvore que denominamos
de a árvore de blocosi de -H (figura 3.13).

Õ
ê 9

€
:e

e B9

(,) (b)

Figura 3.13: (a) Uma moldura e (b) sua respectiva árvore de blocos

Seja T a árvore de blocos de um grafo conexo H. Cada nó de T que é um bloco de .H é dito
um C-nó e um nó de 7' que é um vértice de .17 é chamado de P-nó.

Passamos agora a descrever o algoritmo que resolve o problema do Xy-caminho. O algoritmo
utiliza a representação da moldura dada através de sua árvore de blocos2

Algoritmo Xy-caminho(-M, X, y). Recebe uma moldura conexo M e subconjun-
tos X e y de l,Qw e devolve um Xy.caminho ou uma Xy-obstrução em JI/.

Seja Zo a árvore de blocos de M. O algoritmo é iterativo e cada iteração começa com uma
subárvore T de Zo, subconjuntos Xr e yr de Vr e subconjuntos l,r e Z de yW. Os conjuntos X7.
e ]'b contém os nós da árvore 7' que enxergam X e y através de Eno \ Ba., respectivamente.
Os conjuntos W' e Z contém os P-nós da árvore ZO que enxergam X e y através de ETo \ .[EIZ,,

respectivamente. No início da primeira iteração, 7' = Zo, Xr :: X, yr :; y, W' . X e Z :: y
Cada iteração consiste em:

Caso 1: Toda folha de T está em Xr n }} e T é um caminho.

' Por conveniência, esta definição é levemente diferente da usual l61

:A estrutura da árvore de blocos de uma moldura assemelha-se 'à' PC-árvore usada no próximo capítulo para
representar e manipular molduras(seção 4.2). ' '
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Seja R o conjunto dos P-nós em T

Para cada C-nó a em T, seja Xa := zc n (w' U R) e yc := Uc n (Z u R).

Caso IA: Cada C-nó C' em T possui um caminho Pc contendo Xc e internamente disjunto
de }'b

Seja Pr o caminho em M obtido através da concatenação dos caminhos em
{Pc : C' é um c-nó em T}.
Seja P um caminho em M contendo .r)r e com extremos em X tal que para cada
bloco O na base de P, tem-se que P contém os vértices em }h n w
Devolva P e pare.

Caso IB: Existe um C-nó (7 em T que não possui um caminho contendo Xc e interna.
mente disjunto de yc

Sejam ui,u2,u3 e u4 vértices distintos de (ly e que aparecem nesta ordem em C' tais
que ui e u3 estão em .Xc e u2 e ua estão em }t;r

Devolva (a,ul,o2,u3, u4) e pare

Caso 2: Toda folha de T está em Xr n }r e existe um nó u em T com grau maior que 2.

Caso 2A: u é um C-nó.
Seja (.7 o b]oco de ]l/ correspondente a u.

Sejam ui, ü2 e u3 P-nós distintos adjacentes a o em T
Devolva (O, ui , o2, o3) e pare

Caso 2B: u é um P-nó.

Sejam ai, 02 e a3 C-nós distintos adjacentes a u em 7'

Sejam .Ki,K2 e K3 componentes de -M -- u tais que, para {
de Kz + u.

Devolva (u, -Ki , K2 , K3) e pane.

1,2,3, (1% é bloco

Caso 3: Existe uma folha ./' de 7' que não está em Xr n }}

Seja u o nó de T adjacente a /

Seja T' := 7' -- /

Sqa Xr, := (X7' \ {/}) U {u} se .f está em Xr; cmo co«Erário Xr, :- Xr

Seja yr := (yT \ {/}) U {u} se / está em yr; caso contrário yr, := yr

Seja W/ ::= }V U {u} se .f está em Xr e u é um P-nó; caso contrário TV' ::: }V

Seja Z' := Z U {'u} se / está em }} e u é um P-nól caso contrário Z' := Z.

Comece nova iteração com 7'', XP,, ]/r,, W' e Z' nos papéis de T, Xr, y7', W e Z, respecti
vamente.
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A execução do algoritmo consiste de uma seqüência de "reduções" feitas no caso 3 seguida de
uma ocorrência do caso l ou do caso 2. O caso 3 do algoiitmo realiza as reduções descritas nos
fatos 3.4, 3.5 e 3.6 na demonstração do lema 3.3.

No caso IA, o algoritmo pára após devolver um -Xy-caminho P em M. Já nos casos IB. 2A

e 2B, o algoritmo pára após devolver uma Xy-obstrução em M: o caso IB devolve uma obstrução
IC',ui,u2,t;3,u4) do tipo (ol); caso 2A devolve uma obstrução (a,ol,u2,u3) do tipo (o2); e o
caso 2B devolve uma obstrução (u, -Ki , Ã.2, .KS) do tiPO (o3).

Todos os blocos de um dado grato podem ser determinados em tempo linear l8l- Dado um
grato e seus blocos, a árvore de blocos do grifo dado pode ser construída em tempo linear. Logo
a quantidade de tempo gasta pelo algoritmo com pré-processamento é proporcional a lyml.

Após uma ocorrência do caso l ou do caso 2, o algoritmo pára. O tempo gasto com esta
ocorrência é proporcional a ll/ml + l.Dwl. Como l.EWI = O(it/ml), então a quantidade total de
tempo gasto com os casos l e 2 é O(lyml).

O número de ocorrências do caso 3 é não superior a ll/ml + l-Ewl. O tempo gasto com cada
ocorrência do caso 3 é constante. Logo, o consumo total de tempo do algoritmo gasto com
ocorrências do caso 3 é O(lyml). Portanto, a quantidade total de tempo gasta pelo algoritmo
éO(lyml).

l

No início da última iteração, após a seqüência de reduções, as folhas de T são chamadas de
nós terminais. O conceito de nó terminal é usado de maneira fundamental pela implementação
descrita no próximo capítulo.

Construção da nova moldura

Soam M uma moldura de um grato conexo -H, X e y subconjuntos de l/m, P um Xy-
caminho em M e um elemento w que não está em l/X. O problema da construção da nova
moldura é o mais simples dos três problemas. Na verdade, a sua solução está descrita em três
linhas no caso 2B do algoritmo de LEC:

- <mo, wi, - . . , mk> o caminho complementam de P

Seja R o conjunto dos vértices em ym \yF que não enxergam y\lz--. através de Hm \VF
(6g«-a 3.8(b)). '

Seja M' o grifo resultante após acrescentar-se o vértice w e as arestas mwo e wwÀ; ao
grato M -- -R (figura 3.8(d)).

Seja P



48 3.7 Eâciência

Devido ao invai'jante (lec2) tem-se que o grafo -M', na terceira linha acima, é uma moldura
para o grifo (yH U {m}, EX u {wu : u C X}).

O caminho .iS pode ser construído em tempo O(lym 1) . De fato, suponha que cada aresta de M

em P foi marcada. Uma lista r com os blocos de -M pode ser determinada em tempo linear l81.
Os blocos na base S de P podem ser identiâcados percorrendo-se a lista É e examinando-se as

giestas em cada bloco. A determinação de S consome, portanto, tempo O(l-8sl) = O(lyml).
Finalmente, com .S e P em mãos o caminho F pode ser obtido em tempo O(l-Esl).

O conjunto }'lw \ -R de vértices (e portanto R) pode ser construído através de uma busca
em largura no grafo .íl/ a partir dos vértices em y. Na busca, os vértices em IP não devem ser
visitados. Esta busca em largura consome tempo O(ll/ml).

Dados R,w, mo e wA, o consumo de tempo para construir-se .M' é proporcional a ltWI.

Portanto, como o consumo de tempo de cada uma das três linhas acima do caso 2B é O(lym l),
então o problema da construção da nova moldura pode ser resolvido em tempo linear

Consumo de tempo do algoritmo de LEC

O teorema a seguir mostra o consumo de tempo do algoritmo de LEC quando resolvemos
os problemas da lec-ordenação, do Xy-caminho e da construção da nova moldura como descrito
anteriormente.

Teorema 3.14 (da eficiência) O aJgorifmo de LEC gasta tempo O(n2 + rn2)

Demonstração: Seja G um grato biconexo com n vértices e m arestas. O tempo gasto pelo
algoritmo de LEC com o pré-processamento do grato (7 é dominado pelo consumo de tempo pala
obter-se uma lec-ordenação dos vértices de G. Isto pode ser feito em tempo O(n2 + m2).

Considere uma iteração em que ocorre o caso 2 do algoritmo de LEC. No início deste caso. o
tempo gasto pala determinar w, .L', X e y é linear. Decidir qual entre os casos 2A e 2B ocorre
consiste em resolver o problema do Xy-caminho, o que pode ser feito em tempo proporcional
a ll'ml. Uma ocorrência do caso 2A gasta tempo constante. Já uma ocorrência do caso 2B
consiste, essencialmente, em construir uma nova moldura, o que pode ser feito em tempo linear.
Como cada ocorrência do caso 2 gasta tempo O(n + m) e este caso ocorre no máximo n vezes.
então o tempo total gasto com o caso 2 é O(n(n + m)).

Portanto, como o caso l ocorre no máximo uma vez e gasta tempo constante, então o consumo
de tempo total do algoritmo é O(n2 + m2). l

No próximo capítulo é apresentada uma descrição da implementação do algoritmo de LEC
proposta por Shih e Hsu j151.



CAPÍTULO 4

Implementação de Shih e lisu

Neste capítulo é apresentada a implementação de Shih e Hsu j151 ("algoritmo de SH") para o
algoritmo de LEC. Esta implementação resolve o problema da planatidade: dado um grafo G, ela
devolve uma descrição combinatória plana de G ou um subgrafo de Kuratowski. Neste capítulo
é descrita apenas a parte da implementação referente ao teste de planaridade. Nos capítulos
seguintes são tratados os aspectos da implementação referentes à determinação de um subgrafo
de Kuratowski e à construção de uma descrição combinatória plana.

4.1 Ordem de processamento dos vértices

Na implementação de Shih e Hsu, os vértices são examinados de acordo com uma
bp-ordenação ul, u2, - . . , u« do grafo dado (capítulo 1). A cada iteração, a partir de uma moldura

de (7]Íui , . . . , tii--l]], o algoritmo, se possível, obtém uma moldura de GlÍui , . . . , ui-i, uiJI.

Uma bp-ordenação pode ser vista como uma "relaxação" da lec-ordenação. Seja G um grifo
conexo e ui , u2, - . - , o,, uma bp-ordenação de G (em relação a uma bp-árvore arbitrária). Então
o grifo

aflui,... ,t;«}l é conexo para { ' l,...,n.(4.1)

Cromo uma bp-ordenação não garante que H := G]Íui, . - . , ui-iJ] sela conexo, se existe uma
moldura M de H e -H não é conexo, então .A/ também não é conexo. Com isso, para calcular
uma moldura M' de H' := H + uí, pode ser necessário calcular mais de um Xy-caminho em M.

4.2 Estrutura de dados para a moldura

O algoritmo de SH mantém uma moldura em G do grato flui, . - - ,u{ tl. A estrutura de

dados usada, proposta por Shih e Hsu j151, é conhecida como Pc-árvore e é definida a seguir.
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Pc-árvore

Uma Pc-árvore é uma árvore enraizada com dois tipos de nós -- os P-nós e os C-nós -- e
com as seguintes propriedades:

(pcl) a raiz e as folhas são P-nósl

(pc2) os filhos de cada C-nó têm uma ordem

Exceto pela raiz, cada nó tem um apontador para indicar quem é o seu pai na pc-árvore.

Considere o início da iteração do algoritmo de SH em que o vértice ui é examinado. Tal
iteração começa com uma moldura .M do grafo GlÍoi, . . . l ui ill dada por uma Pc-árvore T da
seguinte maneira.

(TI) cada P-nó de T é um vértice de -A/;

Bc
(T2) cada C-nó c de T corresponde a um bloco -B. de M com pelo menos três arestas e vice-versa;

(T3) o pai de um C-nó c é o vértice em .B. de maior bp-número e os filhos de c são os demais
vértices de -Bc;

(T4) cada c-nó c vem acompanhado de uma lista, denotado por RBC(c) (nepreserzfafiue Boun.
dará/ (7g/c/e): , com seu pai no início e seus filhos na ordem em que aparecem em .B..RBC(c)

Veja as figuras 4.1(a) a (c). Diz-se que T está associada à moldura M

Note a semelhança entre tal pc-árvore e a árvore de blocos de .A4 (seção 3.7). Basicamente
além da orientação, a única diferença é que, na árvore de blocos, há nós representando blocos
que consistem em apenas uma ai'esta, enquanto que na Pc-árvoi-e não.

E fácil manter uma Pc-árvore se não há preocupação com o consumo de tempo do algoritmo.
Para uma implementação quadrática, por exemplo, é trivial manter-se uma Pc-árvore. Abaixo.
segue uma descrição das modificações feitas na Pc-árvore nesta implementação para garantir que
o algoritmo gaste tempo linear no número de vértices do grifo dado. Uma dessas mudanças é
em relação à atualização dos pais de alguns filhos dos C-nós que serão "englobados" por um novo
C-nó. Essa mudança provoca a formação de caminhos em T formados por C-nós consecutivos.
Com uma ideia similar à heurística da compressão de caminhos da estrutura de dados conhecida
como unáon-Pnd j161, obtém-se algo melhor do que quadrático, porém possivelmente não-linear.

' Conforme é descrito mais adiante, a implementação usa uma Pc-árvore alterada, onde é mantido uma versão
"compacta" dessa lista
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15 14

(,) (b)

RBO(ci) = {8, 1, 3, 4, 5, 7>

RZ?C;(c2) = <11, 9, 10>
RBa(ci) = <8, 1, 4, 7>

RBa(c2) = <11,9, 10>

(.) (d)

Figura 4.1: Os C-nós são ilustrados por dois círculos concêntricos e as setas indicam o pai de
cada nó na Pc-árvore. (a) Um grifo G e uma moldura .A/ (em linhas grossas) de ajÍI, . . . , ll]].
(b) Uma bp-árvore de G. (c) Uma PC-árvore de M e as listas R-B(7(ci) e RB(;(c2). (d) Uma
PC-árvore alterada, correspondente a (c)
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Pc-árvore alterada

Na implementação aqui apresentada, para garantir que o tempo consumido pelo algoritmo
seja linear, há duas diferenças fundamentais na maneira como a Pc-árvore é mantida frente à
descrição acima. A primeira diz respeito aos apontadores que indicam o pai dos filhos de um

C-nó. A segunda, ao RBC de um c-nó. Essa maneira de implementar a Pc-árvore do algoritmo
de SH é chamada de pc-árvore alterada.

A primeira diferença, relativa aos filhos de um c-nó, grosseiramente falando, consiste na
postergação da atualização de alguns apontadores para o pai. Como conseqüência de tal medida,
permanecem na Pc-árvore c-nós de blocos de iterações anteriores que não estão mais na moldura
corrente. Tais c-nós são ditos inativos e são caracterizados por terem seu ponteiro pai apontando
para um outro c-nó. Os C-nós que de fato correpondem a um bloco da moldura corrente são
chamados de ativos e apenas C-nós ativos têm um RBCI. Na verdade, além de C-nós inativos.
ficam presentes na árvore, sem prquízo pala o algoritmo, vértices de (; que não fazem mais
parte da moldura corrente. Veja na figura 4.1(d) um possível exemplo de Pc-árvore alterada
correspondente à Pc-árvore exibida na figura 4.1(c). Note a presença do P-nó 2 na Pc-árvore da
ng«ra 4.1(d).

A segunda diferença consiste em manter-se uma versão "compacta" do RBC. Seja .L :-
{oi, . . . ,u,}}. Para cada C-nó ativo d, vértices de -Bd que não enxergam -L através de }h \ yB.
são omitidos do RBC(d) no momento em que são visitados pelo algoritmo. Por exemplo, os
vértices 3 e 5 são omitidos do RBC do C-nó ci na figura 4.1(d).

Na pc-árvore alterada T, diz-se que um c-nó c é o pai real de um P-nó p (e que p é o filho
real de c) se o pai de p é um c-n(5 e c é o primeiro C-nó ativo encontrado no caminho de p à raiz
deT

L

Abaixo são mostradas versões adaptadas de (T2), (T3) e (T4) à Pc-árvore alterada

(T2') cada C-nó ativo c de T corresponde a um bloco B. de .A4 com pelo menos três arestas e
vice-versa;

(T3') cada C-nó inativo de T é filho de um c-nó em T; o pai de um c-nó ativo c é o vértice em B.
de maior bp-número e os filhos reais de c incluem os vértices de -Bc que enxergam .L ati avós
de UC \ yn.;

(T4') cada C-nó ativo c vem acompanhado de uma lista, denotado por RBC(c), com seu pai no
início e os filhos reais de c em 7' que enxergam Z através de UC \ yn., na ordem em que
aparecem em .Bc.

Para que o percurso de uma Pc-árvore alterada possa ser feito eficientemente, informações
extras são necessárias. Cada P-nó que é filho de um C-nó tem um apontador para a célula
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do RBC correpondente a este P-nó, caso exista. Para cada C-nó ativo d, as células dos extremos
do RBC(d) têm um apontador pala d. Na seção 4.5, encontra-se uma descrição de como uma
Pc-árvore alterada é percorrida e como essas informações são utilizadas.

Declaração de uma Pc-árvore alterada

A declaração de uma Pc-árvore alterada 7' na implementação do algoritmo de SH é ilustrada
na figura 4.2. A variável parenf/u7 guarda um apontador para o pai de u em T. Para cada C-nó
ativo c de T, RBO/c/ é o RBC(c) armazenado numa lista do tipo bmlist

Para cada P-nó u cujo pai real é um c-nó ativo c, se u está em RBC(c) então pfrãtem/u7
aponta a célula correspondente a u em RBC(c).

Para cada C-nó ativo c, sejam {i e {2 apontadores para a primeira e a última célula de RBC(c),
respectivamente. As variáveis acfáuecnode/ii/ e acfáuecnode/i2/ apontam para c.

Veja na âgura 4.3 como estão as variáveis no caso da PC-árvore alterada da figura 4.1(d).
(declaração de uma PC-árvore 53>=

nade <node> parent;

map<node, bmlist<node> > R.B(Z
map<bmlist item, node> actáuecízode;

nade <bmlist em> ptütem;

53

Figura 4.2: Declaração de uma Pc-árvore alterada na implementação do algoritmo de SH

4.3 Algoritmo de Sl]

Soja G o grifo conexo dado. O algoritmo de SH constrói uma bp-árvore To de G e passa
então à parte iterativo, onde os vértices de G são examinados um após o outro, de acordo com
uma bp-ordenação em relação a To.

Cada iteração começa com o conjunto .L dos vértices não-examinados e uma árvore enraiza-
da T tal que P]Z] :: To]Z] e TIUC \ -LI é uma Pc-árvore alterada associada a uma moldura .A/
em G do grato GIUC \ -tl. (No algoritmo de SH, Grua \ -LI e -M podem não ser conexos. Algumas

vezes, diz-se, para simplificar, que T é a Pc-árvore.) Inicialmente, .L = 1,b e 7' = Zo. Seja w o
vértice em .L com o menor bp-número; w é o vértice examinado nesta iteração.

Seja:n X:=Íu € yW : u«« C Ea} e y :=Íu C ym: existem € UC\(yXult«}),uo € -EC}.
Em cada iteração do algoritmo de SH, busca-se uma Xy-obstrução. A primeira etapa nessa
busca é a determinação dos chamados terminais de T (definidos na seção 4.6), que indicarão os

x,y
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RBC;(ci) = <8, 1,4, 7>

bo©

10
'> 8

ptritemjl.I'-- iz ptritemj4j:; is ptritemjll-- i4

actiuecnodeji\j= c\ nctiuecnodeji4J= c*

7
e 9

l5
6

B6
4 3

6
2

RBa(c2) = <11, 9, 10>

ptritemj9j'-- iõ ptv'itemjl.QJ -- tl

«tiuecnod.ÍiSl= c. «ti«cnodeli7J= c.

Figura 4.3: Estrutura de dados de uma PC-árvore alterada

candidatos a ponta dos Xy-caminhos em .iU. Se, na determinação de algum dos Xy-caminhos.
uma Xy-obstrução é detectada, o algoritmo pára. Caso contrário, a PC-árvore T é atualizada

de forma a incluir os novos blocos e vai-se para a próxima iteiação. Isto é feito pela função
ás.p/amar (figura 4.4), que é descrita a seguir

As inicializações são realizadas pela função pre processing, que constrói uma bp-árvore Zo
de G e, para cada vértice de G, atribui um bp.-número (variável dyspos. num/.D. Além disso, essa
função calcula outras informações importantes para o algoritmo de SH, que são mencionadas
mais adiante, conforme se tornam necessárias.

Na próxima seção, encontra-se uma descrição das informações associadas a cada vértice de G

(valores b e h) que são utilizadas para calcular os terminais e Xy-caminhos ou Xy.obstruções.

4.4 Valores de Z) para cada nó

Durante a execução do algorítmo de SH, cada nó u na Pc-árvore corrente T mantém o
bp-número do vértice mais "alto" em Zo que é vizinho, no grafo G, de um descendente de u em 7'.
Mais precisamente, seja A(u) o maior bp-número (na bp-árvore Zo) de um vizinho de u em G.
Durante a execução, o algoritmo mantém, para cada nó u de T, um númei-o b(u), que é o maior

valor de h(u) tal que u é um descendente de u na Pc-árvore corrente 7' (figura 4.5)

Na implementação descrita aqui, os valores de A e de b são representados pelas variáveis

h(u)

b(u)
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55 jfunção principal testam planaiidade 55>=
bool sÀ p/anal. ã77zpZ::is.p/arfar(gi'aph& (D

{ int n = G.n mZ,e,'.o/. nodes0;
P" c"'Íng(G);
nade ray<list<node> > terminal modas((D;
bool p/afiar = true;

for (int i= 1; i< n A piam«r; i"-) {
node w = rzode. mata dysposlil;
list<node> Zist. oJ: componente;

#nd . te'mi"«Z.(G, «,, Z{.t. ./.. "«.p-'nt', t«mÍn.Z.. n.d«) ;

nade como;

forall(c.mp, /i.t. "t "mp-ent.)
if (te«nin«L Rode.lc.mpl.s{«0 > 0) {

node "e.«. cnode = G.nem- node0;

cepos. rzw«zÍnew. cnodel = -(-u total.. Grades); // marks as c-node;

if (#nlZ óst ction(G, to, terminal.. nodeslcompl)) { planar = false; break; }
(1) % marca de onde entrará uma pane da construção do desenha
"t. {n/o /.,'. n.«,. cn.de( G, «', «e'«. .n.d', fe,mín«Z.. nodesjc.mpl);

}

(2) % marca de onde entram uma Fume da construção do desenho
node u;

forall.nodes(u, (D if (is. criada(u)) G.del Rode(u); // reitores the graph;
return p/anal

}

}

Figura 4.4: Código da função ãs.planar.
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/azyesf. neigÀóor//e /aóe!. ó/./, respectivamente. O cálculo de h é feito somente uma vez, durante
o pré-processamento do algoritmo, pela função pre processing, onde também é calculado o valor
inicial de ó de cada vértice.

Os valores de b e de A são extremamente utilizados durante o cálculo dos terminais. na
seção 4.6, e na determinação dos Xy-caminhos ou detecção de uma Xy-obstrução, na seção 4.7.
Por exemplo, seja c um c-nó ativo em 7' e seja u um vértice em RBC(c). Para determinar se u
enxerga L\ {w} através de VC \ Vn. , basta verificar se b(u) > bp(m), sendo m o primeiro elemento
em Z

h(1) = 4 Z,(1) = 4

h(2) = 5 b(2) = 5

h(3) = 4 Ü(3) = 5
h(4) = 5 Ó(4) = 5
h(5) = 4 Z,(5) = 5

(,)

h(1)
h(3)
h(4)
h(5)
h(6)
h(7)

12

4

16
7

15

8

b(1)
b(3)
b(4)
b(5)
Z,(6)

b(7)
b(c-)
b(8)
b(9)
b(lO)
b(c,)
b(11)
b(12)
b(13)
b(14)
b(15)
b(16)

12

4
16

7
15

15

16

16

16

: 13

16

16

16

16

16

16

16

3 1

W4

7
.e

'Q.i

y'";16ó 6\

\

/
\

15

h(8) = 9
h(9) = 11
h(lO) - 13

h(11)
h(12)
h(13)
h(14)
h(15)
h(16)

12

13

14

15

16

15
(b)

Figura 4.5: (a) Uma bp-árvore de um grifo juntamente com as demais arestas e os valores de h
e b para cada nó. (b) Um grifo G e uma mo]dura ]l/ de CjÍI, . . . , llJ] (em linhas grossas), uma
PC-árvore correspondente a À/ e os valores de A e de b para essa Pc-árvore.
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4.5 Percurso numa Pc-árvore alterada

Antes de passai à determinação dos terminais, vale a pena explicar como é feito o percurso
numa PC árvore alterada.

Pala garantir a linearidade do algoritmo, a Pc-árvore alterada é percorrida da seguinte manei-

ra. A partir de um P-nó, sobe-se normalmente na PC-árvore por meio dos apontadores pai, exceto
quando chega-se a um P-nó u que é filho de um c-nó. Neste ponto, a função ./ind acfáue cnode é

acionada (figura 4.6), com o P-nó u como parâmetro. Essa função devolve um apontador para o
C-nó ativo que é o pai real de u. Seja c o pai real de u. Antes da primeira execução dessa função
cada vértice em RBCI(c) tem a marca NOT VISITEI na variável sfafe/./. Após uma execução
dessa função, cada vértice percorrido neste processo está marcado como visiTnD

cada um desses vértices, exceto pelo pai de c, seu ponteiro pai passa a apontar pala c.
57 (procura c-nó ativ0 57>=

node sÀ.plazzarl. {mp/::.#nd. acfiue. cnode(node u, node zo, list<node>& rz0
{ list<node> [rauersed nortes in XZ?(Z

if (;f'tel«l # .VOr. r7S7TED) return p«.ntrul;
bmlist it] = ptHtemÍuj;

't«tel«l = ylS7TEO./N -eBG t"«.d..n.de; {«.RBC.«PP.nd(u);
bmlist it = searcÀ. RBC(l, ít.r, w, traoerse(L modas. in

if ({t = nil) ít = searcA.-R.Ba(0, itl, w, trauersed. modas.{n.RJ?(D;
node u = *(const node,')(&it--le), cnode;

if (it->ptz'] # nil A it-->pfr2 # níl) cnode = parerztloj;

else cnode :: aclÍziecnode]it] ;

nod' ./i"t = RBqcn.del.c-tens.(R q'n.ael.#«l. {tem0);
forall(«, t««'d. -de'. án.-RBq {

if (u # #«t) {

if (« # «) n/. pp.nd(«);
parenflul = cnode;

else staÉeltil = N07. y7S7TEZ);

}

}

return cnode;
}

Figul'a 4.6: Código da função ./ind. ac(áue crzode

A busca do pai real do P-nó u é feita da seguinte maneira. Parte-se da célula de u indicada

pelo apontador ptráfem/u/ (variável át/ na função ./imd. ac(iue. cnode), e percorre-se o RBC em
questão numa direção arbitrária, até atingir:
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(cl) ou uma das extremidades do RBC;

(c2) ou uma célula que corresponde a um vértice marcado como visiTnD

(c3) ou uma célula que corresponde a um vértice que enxerga .L através de UC \ yB.

Seja q a célula atingida. Se q satisfaz (cl) ou (c2), então o c-nó ativo é indicado ou pelo
apontador acfáuecnode/q7, ou pelo seu apontador pai, respectivamente. Caso contrário, a rotina
percorre o RBC a partir de u, agora na outra direção, como descrito anteriormente, exceto
ignorando a condição (c3) Observe que neste segundo percurso, se ocorrer a condição (c3) então
uma obstrução do tipo (ol) é detectada. Este fato é ignorado neste ponto e é tratado somente
durante a busca de um Xy-caminho (seção 4.7). Isto é feito desta maneira devido a paire do
algoritmo que encontra um subgrafo de Kuratowski no grifo, descrita no capítulo 6.

O percurso do RBC numa dada direção é feito pela função searcà.R.Ba (figura 4.7) e uma
ilustração do processo de determinação de um C-nó ativo se encontra na figura 4.8

(função auxiliar para procurar c-nó ativo 58) =
bmlist.item sA.p/anal. . {mpl::searcA. R.BC(int dir, bmlist if, nade w, list<node>& nZ)
{ if (it # nil A (ít-+ptr.r = nil V {f--lptr2 = nil)) return it;

bmlist item preta = ít, auz] = {t--]pfr], auz2 = if--lptr2;
if (dír = 1) /eda. smas(awz-Z, auz2);
it-- anel\
node u = +(const node+)(&it--le);
int ó = /aóeZ. ólul;

while (it # nil A (ó $ dyspos wl V dár # 1) A statelul N07:.. ylS7TEZ)) {
üusl -- it-rPtrl\
íf(azar/ = preta) azlzl = t--lptr21

preta :: it; áf = auz/;

u =*(const node*)(&preu-->e);
f t 1«1 = y7S77'ED./W R.B0; nZ.'PP-d(«);

if (it # nil) { u = #(const norte:')(&if--le); ó = ZaóeLójuj; }
}

58

if (it = nil) return premi;

esse if (sfa elul # N07. }/7S/TEZ) V (ít-+ptr] = nil V ít-->pfr2 = nil)) return it;
else return nil;

}

Figura 4.7: Código da função searcÀ.RZ?C.

Para simplificar a exposição e o entendimento dos próximos procedimentos, deste ponto até
a análise do algoritmo, que é feita na seção 4.9, a Pc-árvore alterada é muitas vezes confundida
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(,) (b)

Figura 4.8: Cálculo do c-nó ativo c a partir de um P-nó u. O RBC(c) é ilustrado por linhas
tracejadas e p é o pai de c. (a) Os vértices do RBC(c) que foram percorridos durante o processo
estão ilustrados por círculos pretos. (b) Cada vértice percorrido, exceto p, tem seu pai atualizado,
apontando pala c.

com a PC-árvore original e fica implícito que a implementação está lidando, na verdade, com uma
Pc-árvore alterada.

4.6 Determinação dos terminais

As arestas de G que não estão em Zo são chamadas de arestas de retorno. (Na figura 4.5, as
arestas de retorno são ilustradas por linhas tracejadas.) Seja R o grifo obtido de 7' pela inclusão
das arestas de retorno com uma ponta em -L e outra em UC \ Z (Pc-árvore da figura 4.5(b)), e
se.la L' := Z; \ {w}. Um nó t de T -- .L é um terminal se, em .R,

.L/

(ntl) t enxerga {m} e .L' através de VTI (onde Ti é a subárvore de T enraizada em f);

(nt2) nenhum descendente próprio f' de t em 7' enxerga {w} e .L' através de lq}, .

Na figura 4.5(b), para -Z; - {12, . . . , 16} e w = 12, o c-nó ci é terminal.

Os valores de b, definidos para cada nó em T, podem ser usados na determinação dos termo.
nais, como mostra o seguinte lema.

Lema 4.1 : Um terminal de T L é um nó t que satisfaz as seguintes propriedades:

rt]) b(t) > bp(«,);

(t2) t é vizinho de 10 em G ou t tem um descendente próprio em T que é vizinho de w
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(t3) nenhum descendente próprio de t satisfaz as propriedades (tl) e (t2) simultaneamen
fe

Demonstração: A seguir, é demonstrado que vale (ntl) se e somente se valem (tl) e (t2).

Seja t um nó de T Z que satisfaz (tl). Então f tem um descendente u em 7' tal que
h(u) > bp(w), ou sda, u é vizinho de um vértice em -L' e portanto f enxerga .L' através de VZ..
Se t satisfaz (t2), então t tem um descendente u em T tal (lue h(u) = bp(w), ou sda, u é
vizinho de w e portanto f enxerga {w} através de I'bt. Portanto, dadas as condições (tl) e (t2),
a condição (ntl) da definição de nó terminal é satisfeita.

Agora suponha que f satisfaz a condição (ntl). Se f enxerga .L' através de l,b! , então f tem
um descendente u em T tal (lue A(u) > bp(w), ou seja, b(t) > bp(w). Se t enxerga {w} através
de VTt , então t é vizinho de m em G ou t tem um descendente em T que é vizinho de m em G.
Portanto, dada a condição (ntl), as condições (tl) e (t2) são satisfeitas.

Claramente as condições (nt2) e (t3) são equivalentes. l

Na figura 4.5(b), em que ci é um terminal para -L = {12, . . . , 16} e w = 12, veja que b(cl) =

16 > 12 = bp(w) (condição (tl) do lema 4.1), 1 é vizinho de m e é filho de ci (condição (t2)),
e ci satisfaz (t3).

Observe que, se .L := {w} num dado momento da execução do algoritmo, então w é a raiz
da PC-árvore corrente T e tem-se que, para cada nó t de T, vale que b(f) $ bp(w). Neste caso,
não existe terminal em 7' -- .L e o grato em questão é planar. Observe também que se, num
dado momento do algoritmo, se não há terminais em 7' -- Z;, então não existe Xy-obstrução na
moldura corrente e o algoritmo passa para a próxima iteração.

O lema 4.1 sugere o seguinte processo para deter'minar os terminais de 7' -- L. Dado w tal

que m não é a raiz de T, para cada vizinho u de w que é descendente de w em 7' (ou seja, tal que
bp(u) < bp(w)), percorra T a partir de u, subindo em direção a w em 7', até o primeiro nó u tal
que b(t;) > bp(w), caso exista, marcando u como terminal.

Infelizmente, um nó u marcado por esse processo pode não ser um terminal pois esse processo
pode ter marcado também um descendente próprio de u. Na figura 4.5(a), considere w = 4.
Partindo de 1, o processo marca 3 como um terminal. Partindo de 2, o processo marca 2 como
terminal. Por causa de 2, o nó 3 não é um terminal. Além disso, pelo processo acima, um
vértice pode ser desnecessariamente examinado várias vezes, conforme ilustrado na figura 4.9.
Pala w = ui, í = 2, . . . ,.j, ui é examinado k vezes no processo de encontrar os terminais. onde
u2 é o único terminal.

Para consertar o processo e torna-lo mais rápido, marca-se todos os nós de T Z inicialmente

como não-visitados, marca-se w como visitado e percorre-se T a partir de u em clireção a w,
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Figura 4.9: As setas indicam o pai de cada nó da Pc-árvore ilustrada

parando quando atingir-se um nó 'u tal que

(1) u já foi visitado ou

(2) ó(u) > bp(««)

No caso (1), não há nada a fazer além de mai'car os nós percorridos como visitados. No
caso (2), inclui-se u numa lista de candidatos a terminais, manca-se em u a posição de t; nessa
lista e prossegue-se subindo até um nó t;' já visitado. Ao chegar-se em u', remove-se u' da lista
de candidatos a terminais se ele estiver lá. Além disso, marca-se todos os nós percorridos como
visitados. Ao final desse processo, a lista de candidatos a terminais é exatamente a lista de
terminais dessa iteração.

O cálculo dos terminais é feito pela função ./ind. terminais (figura 4.10), que é descrita a
seguir.

A função .Pnd rmánals recebe como entrada o grifo G e o vértice w, que é o vértice corren-

temente examinado pelo algoritmo de SH, além da pc-árvore 7' da iteração corrente (variáveis
g\oral\s parental, RBCjj, ptritem e CLctiuecnodeà.

C) parâmetro de saída Zist. ot. componenfs da função ./ind. terminais é a lista das raízes das
árvores de T .L que contém algum terminal. O parâmetro de saída ferrninaZ es//guarda a
lista dos terminais (e candidatos a terminais durante o processo) de cada componente de T -- .L.

A variável global sfafe/ / contém a marca VISITED, TERMINAL, NOT VISITED ou VISl-
TnD a cada nó. A marca VÍSITED RBC é usada na determinação dos C-nós
ativos, conforme descrita na seção 4.5. Na fase inicial do algoritmo de SH, staff/u7 é inicializado
com NOT si'rnD para cada nó u. No final da função ./ind.terminais, para cada rló u que
teve seu estado alterado, staff/u7 é restaurado para NOT iTui). Durante o processo, a marca
Tnn»fiNAL indica os candidatos a terminais.
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62 <cálculo de terminais 62>=

void sÀ.p/arza7. {mpZ::./ind fermánaZs(graph& G, node w, list<node>& / st oÍ.. componerzfs,

node ay<list<node> >& fermánal modas)
{ map<node, /{st. átem> lermánaZ. rzodes. atem;

map<node, node> componerzt. o/i
list<node> [raue7'sed modas;

"mpon'mt. .y]w] = nil; 't"tet«,l = }'7S7TED; t,«««.d . -d".app.nd(«,);
edge e;

forall out edges(e, w) {

node © = taryef(e);

if (dysP«. n«.l«l < dysP«. -«.l«,l A is. ó«k . erige(e)) {
list<node> S;
node termina/ Rode = nil:

(1) while (sfatejul = JV07. ylS7TEZ)) {
if (i'. c-de(p«e«frui)) {

nade cnode = .Pnd .. acfiue. cnode(", u', trauersed. nadas); countedcnodej-";

if (f"min'Z.-de = nU A /aóeLól«l > dysp« mt«,l) {

stafelu] = TER.4//./V.4Z; ter'mínal rzode = u;

esse sfalejul = y7S7TED;

'-"«ed . n.des. 'ppend(u); S.pusÀ(u); u = P«.nflul;
} // end while;

if (u = .«) {

node c = S.papo; component. oácl = c; /ist. o/. componenfs.append(c);

}

}

}

}

while (--,S.empty0) {

nade z' = S.papo; component. oHul = component. oHparentjujl;

if (te«nin«L n.de # nn) {

node c = comporzenf oHterminal.. rzodel;

te'mi"'Z. Rode'- itemjt«manai.. n.del = te««iRaI nodesl.l . append(te,«.iRaI n.de) ;
if (statelul = 7'ER.44:rNHL) {

star'l"l - y7S7TED; f«min«L -de.]c].del(t««.{naZ.. n.de.. if.«.l«l);

(2)

}

} // end if (díspos numju] < dfspos ]w] && is back.edge(e));
} // end forall.out.edges;

node u;

forall (", f««ed. -d«) 't'telul = ]vor y7s7TEZ);

}

}

Figura 4.10: Código da função ./i7zd fe7mána/s
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Para cada candidato u a terminal, a variável terminal. modas. item/u7 guarda a posição de u
na lista ZezmánaZ. modas// e, para cada C-nó ativo d, courzter/d7 contém o número de filhos reais
de d que são visitados por esse processo (é o número de filhos reais de d que têm um descendente
em 7' que é vizinho de m em G). Para cada vértice visitado u, guarda-se na variável auxiliar
componenf (Z/7u7 a raiz da árvore de T -- L que contém u. A variável S é uma variável auxiliar
que guarda os vértices visitados até determinar-se o componente em que estão.

Após a construção da lista de terminais para cada componente de 7' -- .L pela função aci-
ma, uma iteração do algoritmo de LEC é aplicada para cada componente com pelo menos um
terminal.

4.7 Busca por uma Xy-obstrução

Soja .M uma moldura em G de -H := (;]Uc \ -Z)] dada por uma Pc-árvore 7'. Sqa w o

vértice de menor bp-número em .L. Sejam X := {u C Vm : uw C .Ea} e y ::: {u C

Hm : existe u C VC \ (yH u {w}),uu C -Ec}. O algoritmo de SH verifica a presença de uma
Xy-obstrução em cada componente de Flua \ ZI com terminais. Isto é feito pela função
Pnd. oósfrHcfáori e seu código é ilustrado nas figuras 4.11 e 4.12.

<procura uma obstrução 63>= 64 c.

bool sA p/anazl. ímpZ::Jind. oósfmctÍon(graph& G, node w, list<node>& te7mÍnaZ. nortes)
{ cnode pois ó/e.AIJ.. obsta'ucfíon = nil; // reset global variable;

list<node> ZÍst. terminal = terminal rzodes;

switch(terminal.. nortes.size0) {
case l:

{ node t-í = ZÍst. temninnZ.papo;

if (tesa. oóstruction ter«.{n«i( G, t«, t-Z, t«)) return true;
if (c-de. .Á.po«{Z,Je.Ê93. oó.t«ction # nil)

{ node t; = .Pn(Lnode w éA {aóeZ..b greater:lAan.clãs.z«(
tais', G, cn.de. ./.p«' /'. k3g. oÓ.t«'ti«, .«);

if (« # nn) {

(2) % marca de onde entrará a construção da Zásta de arcos da oósÍTHção
return true;

63

}

}

}

break;

Figui'a 4.11: Código da função ./ind oósfrucláon

Existem três casos a serem considerados: o caso em que há uln único terminal, o caso em que
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64 (procura uma obstrução 63>+=
case 2:

{ n'd' t = /ást. te,mín«Z.poro, É2 = /{st. te«ninaZ.papo,
«. = /c«. ó.t«,een te,«.. n.de.(t.r, t2);

[ist. current. termãna] es. appeTtd(.tl); tist. current. termiTlal des. appeltd(t2);
n'd' ó]2 = J"t.pn.de(f/, m), f22 = /"t.pnod.(t2, m);

if (te't. oósf«cti.n t«mÍn.Z(G, «,, tí, f-r2)) return true;
if (cn.de. .Zt.p«.{Z,le. k33. oósl,ucüon # nn) {

(2) % marca de orzde e"liam a construção da /esta de arcos da oóstmçãa
return true;

a63

if (tesa. oósfr ct on.»'orn. [errnínal(G, w, t2, t22)) return true;
if (cn.de. olho«{óZe. k93. oZ,;t«cfion # nn) {

(2) % marca de onde entrará a construção da /ásfa de arcos da obstrução
return true;

}

íf(ás 'n.de(m) A te't.cno'íe unt.,(G, m, w, t-r2, f22)) {
(1) % «'arca de o"de e"éra«á « consta«ção da lista de arcos da oósfrução
return true;

}

nade u = .Pn'i. Rode. ",ith. /anel.. ó. greafe7'.. fAan. cW. w(true, G, m, «,);
if (, / nn){

(3) % marca de onde entram a constmção da /esta de arcos da obstmçãa
return true;

}

}

}

break;
default:

{

(4) % marca de onde entrará a constrzzção da lista de arcos da oósfrzição
return true;

}

} // end switch;
return false;

}

Figura 4.12: (Continuação) Código da função ./ind oóslruclÍon
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há dois terminais e o caso em que há três ou mais terminais no componente

O caso em que há um terminal, digamos f, é tratado da seguinte forma. Seja C? o caminho
de f a w em T. A função Zesf frucfion /ram fermínaJ (figura 4.13) examina cada c-nó ativo

em Q, subindo em 7' e pára quando ocorrer uma das situações ilustradas nas figuras 4.14(a)
e (b). Caso soja detectada a situação da figura 4.14(a), uma obstrução do tipo (ol) foi encon-
trada. Caso contrário, se existe um c-nó ativo em Q nas condições da figura 4.14(b), a variável
global cmode. oll.. possió/e obsfrucÍion passa a apontar para o primeiro C-nó detectado nes-

sas condições. Sela d tal C-nó e sela Q' o subcaminho de Q do pai de d até o filho de m em Q.
Neste caso, é preciso fazei o seguinte teste do caminho Q'

(teste partindo de um terminal 65>=

book sÀ.p/arzaz. ompi::tesa. oóstrucfion.»'om. terminal(graph& G, node w, node t-7, node u)
{ nade u = Z], pred. u = nil;

while (u # u) {

if ({s. cnode(u)) { // v is an active c-node;

if (fest. cnode. counfe.'(G, u, «,, pred. u, nil)) {
(1) % «''arca de o"de e'irra«á « consfr«ção da /ísfa de arcos d« oóst7"«ção
return true;

if (c7zode. -2/.. possáóZe. kJ3' .. oóst cíion # nil) break;
u - parentlul;
if (u = u) break;

pred. u = u; // never c-nodel
u - parenélul;

return falhe;

}

}

}

Q

Q'
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}

Figura 4.13: Código da função fesf. obsfrucfáon./rorn. termina/.

Seja u um nó em Q' e se.ja 7; := Tu -- Tu' , onde u' é o filho de u em C?. É preciso verificar se
existe um nó u em Q' tal que 7T contém um vizinho de um vértice em Z)\Íw} (figura 4.14(c)). Isto
é feito pela função #nd Rode áfA /aóeZ.ó.greafer. fAan.cÍfs aura 4.17) cuja descrição
encontra-se mais adiante. Se existir tal t;, essa função devolve um apontador para u, se u é um
P-nó, ou para um filho real de u em 7T, caso contrário. (O vértice u, caso exista, é usado na
construção da lista de arcos da obstrução, descrita no capítulo 6.)

Para o caso de dois terminais, digamos ti e t2, seja m o ancestral mais baixo de ft e f2 em T
e sejam tl e tb definidos como a seguir. Para í :: 1, 2, t; = m se m é um P-nó. Caso contrário. t{
é o filho real de m que é ancestral de t{. (Os cálculos de f; são feitos pela função /asf
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0.

(,) (b) (.)

Figura 4.14: Teste de obstrução para o caso de um terminal t, onde p é o pai do C-nó que faz
parte de uma obstrução do tipo (ol), m é o vértice correntemente sendo examinado pelo algoritmo
de SH e wÍ e wl! são ancestrais de m na PC-árvore. Os caminhos (2 e Q' são ilustrados por curvas
grossas. (a) Uma obstrução do tipo (ol). (b) d é o primeiro c-nó ativo, subindo em Q, com dois
alhos, em cada um dos lados determinados por / e p, com um descendente que é vizinho de w.
(c) Uma obstrução do tipo (ol).

Sda C?i, para d - 1,2, o caminho de fi a f; em 7'. Analogamente ao caso de um terminal,

submete-se Q{ à função fest oósfrucfáon #om. ferra na/. Após o teste de cada Qi, se a variável
global cnode (lt.possió/e k33. obsfruction não é náJ, então há uma obstrução do tipo (ol) devida
à presença do terminal que não está em Qi. Além disso, se m é um C-nó, m é submetido à função
fesf cmode counter para verificar se m não faz parte de uma obstrução do tipo (ol).

Finalmente, deve-se testar o caminho Q' (figura 4.15), do pai p de m a um filho de m, da
mesma maneira como descrita para o caso de um terminal.

Para o caso em que há três ou mais terminais num mesmo componente de T -- .L, tem-se uma
obstrução do tipo (o3).

Teste de um C-nó

Testar se um C-nó ativo d faz parte de uma obstrução do tipo (ol) significa, informalmente,
determinar se é possível ou não escolher um dos lados do bloco ,Ba na moldura corrente pala
fazer parte do Xy-caminho. Conforme descrito na próxima seção, pala cada c-nó ativo d. a

lista RBC(d) contém apenas os vértices de .Ba cujo valor de b é não inferior a bp(w).

O teste para detectar o caso mais simples de obstrução (figura 4.14(a)) é feito pela função
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(,) (b) (.)

Figura 4.15: Sejam ti e f2 dois terminais, m o ancestral comum de ti e t2 em 7' com menor

bp-número, p o pai de m e w' um ancestral de w. O caminho Q' em T é ilustrado por curvas
grossas. Em (a) e (b), m é um C-nó que faz parte de uma obstrução do tipo (o2). Em (c) é
ilustrada uma situação em que há uma obstrução do tipo (o3).

lesa. cnode counfer, cujo código se encontra na âgura 4.16. Esta função calcula o número de

filhos reais de um C-nó ativo d, consecutivos e adjacentes ao pai de d no RBC(d), que possuem
um descendente que é um vizinho de w. Mais precisamente, dado um C-nó ativo d, esta função
percorre o RBC(d), partindo do pai de d (primeiro elemento dessa lista), para os dois lados, até
pagar num vértice de cada lado, cujo valor de b é superior ao bp(w). Soam Z e r tais vértices.
respectivamente. Durante este processo, calcula-se o número de vértices cujo valor de b é igual
ao bp(w). Se Z e r são ancestrais de terminais, então eles também são contabilizados na soma.

Ao final da função, a soma obtida é comparada com o valor de catlnfer/d7. Caso a soma seja
diferente de counfe77d7, uma obstrução do tipo (ol) foi detectada.

Somente com a função fesf ode.courzfer, o algoritmo não consegue detectar o ca-
so ilustrado na figura 4.14(c). Para lidar com este caso, faz-se a variável global cno-
de. (4/:pois/ó/e. À33. obsfrucfáon apontei para o primeiro C-nó em Q, subindo em T, onde ocorre
a situação ilustrada na figura 4.14(b), que é detectada pela função lesa cnode counfer quando
os dois lados do RBC são percorridos durante a contagem dos filhos. Neste caso, é preciso fazer
uma verificação em Q', conforme é descrito a seguir.

Teste do caminho Q'

O teste do caminho Q' para o caso de um ou dois terminais (figuras 4.14(b) e 4.15, res-
pectivamente) é feito pela função ./írzd. rzode fÃ. /aóeZ. ó greafer. [Ãan dys. w, cujo código se
encontra na figura 4.17.

Para cada nó u em Q', seja u' o filho de u no caminho Q. Esta função faz com que u' deixe
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68 (teste de um c-nó 68>=

book sA planar.{mp/::tesa. cnode courzte7'(graph& G, node crzode, node to, node wl, nodo w2)
{ íf (-RBqcnodel.sàze0 $ 2) return false;

bmhst t/ = qcnodel..#rst. áfem0, if-rJ = R-Bqcnodel.cycZÍc.pred(itl, nil),
át/, = R.Bq'-del.cy'/í'. .-c(ít7, nn);

node / = Rl?qcnodel.conterzts(ít/0, r = Rl?qcnodel.confenfs(it/r), u/ = nil, ar - nil;
int co?lnt = ll // starts counting parentjcnodel;
bmlist s = áf/;

while (laóel.. ó14 = dyspos. numlwl) // does to the left; (2)

{ uZ = Z; couzztn; a = átJZ;
1//= q«.d.l.cycZ{. d({f-rl, .); . = a;

/ qc-d.l.c-f«t'({t/Z);

bmlist item p = {Él;

while (/aóeZ.. ólrl = ({fspos wl) // does to the right; (3)
{ ur = r; court-K; a = át-Z6

át], qc«.del.cyc/í' .(it/,, p); p = a;

, q'n. l.«nt.«t'({t/r);

}

}
if (Z = w] v Z = w2) coant-K;
if (r # Z A (r = w/ V r = m2)) coant-n;
if (co#nt < counfedcnoúel) return true;
node.f= nil;
if (uZ # nil A ur # nil)

f= \. ll OI t = 1',
else if (uJ # nil A w-] # ni] A w] # Z)

{ / = Z; ur = wÍ; }

else if (ur # nil A zo/ # ni] A w] # r)
{ / = C uZ = w.Í; }

if (cnode. oÉ..pois ÓZe.kJ3. oósfmction nil A / # nil)
cnode. of.possible . obstructioTt :: cnode\

return false:

(1)

}

Figura 4.16: Código da função fesf. c7zode counter.
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69 (testa caminho Q' 69l=
nade sÀ.planar. impJ::./índ. Rode ÉA. /anel.. ó greatel. . fAan. úys

graph& G,
sabe. {asf .. Rode trauersed,
node u,node w)

{ node resta/t = nil, u.pred = u, u = pa7'enfjuj;

list<node> n/, rzl21 // to restore parent, label b and node label b;
map<node, node> p;
map<node, int> ó;
Flui - parerztrul; // caves indo;
«z..PP'«d(«);
parenírul = nil;

while (u # w) {

if ({s. cnode(u)) {
nade u/;
myforall(«/, XZ?q«l)

if ({'óeZ- ólo-rl > dyspos.num]w] A «.7 # u A «] # p«'nt]u]) { r«u/t :
}

}

else {

n/2.append(ü); ól«l = Zab'Z.. ólül; // saves infos;
«pdat' laó.Z.. Z,(«);
if (Jaóel ólul > ctfspos numÍwl) { resuZt = tl; break; }

u.pred = u; u = parentrul; plu.pred = parentju.predl;
nZ. append(ti pre4; parentlti.pred = nil;

\ ll «~VxX.

forall(u, nZ) parerzllzil = paul; // reitores parent;
if (reswZt # nil) return resaZt;

forall(u, n12) /anel ólul = ólul; // reitores indo if result is nil;

// to update label . b of w correctly in future iteration
// (v is the child of w in T that belongs to midpath);
if (sabe. /ast Rode. trauersed /\ u.pred # ti)

last Rode.{n.midpaf/z = u.pred; // see set nfo.for.new cnode;
esse last. Rode. in. rnídpafÀ = nil;

return nil;

ull break; }

}

Figura 4.17: Código da função ./índ. nade. mija /abeZ. ó. greafer. fAan cllfs. w.
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de ser, temporariamente, um filho de u. Se u é um P-nó, então o valor de b(u) é recalculado. Se
o novo valor Z)(u) é superior ao bp(w), então a função devolve este P-nó. Se u é um c-nó, então a

função devolve, caso exista, um P-nó u que é filho de u tal que b(u) > bp(w) e u não está em Q
Ao final da função, os pais e valores de b são restaurados.

A variável global Jasf Rode ãn màdpafÃ guarda o último nó de Q' quando sa-
be 1. Rode. frauersed é verdadeiro. Isto é importante para que o recálculo dos valores de b.
feitos pela rotina updafe. ZaóeZ. ó, cujo código é ilustrado na figura 4.18, funcione corretamen-
te. A variável /asf nade.án.mídpafÀ é usada durante o cálculo do RBC para um novo C-nó.
explicado na próxima seção.

Cálculo dos valores de b

A medida em que a PC-árvore é atualizada durante a execução do algoritmo de SH, é neces-
sário atualizar-se os valores de b para os vértices que farão paire do RBCI do novo c-nó. Isto é
feito pela rotina updafe. /aóe/. ó (figura 4.18).

(atualiza rótulos b 70>=

void sÀ.pZana7. . {mpZ::update. /anel ó(node u)

[ laóeZ.. ólttl = Zaryest. 7zeigAóodul;
nade u;

if (--'Aá/d««. {n. rq«l. empty0) « child«n. in. rq«l. c«temi.(càÍJd«« ral«l.#«tO);
else return;
while (u # nil) {

if (pare'ztlül # nil A ás ode(parentjt;]) A parentjparentjuj] = u)
{ u = parerztjul; break; }

if (parenfjul = u) break;
// v became sibling of u;

cÀ{/d«n. in «l.dei(child«n. {n. rq«l..#«tO);
if (n'AáZd«n rq«l. empty0) " - cÀá/d«n. in. rol«l.c.nte«f.(child«n. á«. ral«l.#«tO);
esse u := nil;

if (o # nil A Zaóel.. ólul < Zaóel ólzil) /anel ólul = /aóeZ. ólz;l; //restotes indo;

}

}
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Figura 4.18: Código da função tipdafe. /aóeZ. ó

Para que esse processo seja eficiente, uma lista dos filhos de cada vértice na árvore Zo, em
ordem não-decrescente do valor de b, é construída durante o pré-processamento. Esta lista é
dada pela variável global cAá/dren án. 7'0//. A ideia é que, para cada vértice u, os vértices
de cÁ{/dren ãn que se tornaram irmãos de u na Pc-árvore corrente 7' são removidos de
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cAã/dren TO/uy. Seja u o primeiro elemento dessa lista após a remoção dos vértices que se
tornaram irmãos de u, caso exista. Na atualização, se b(?.') > h(u), então b(u) passa a ser b(u).
Se a lista cãiZdren in . 7'0/u7 está vazia ou b(t,) $ À(u), então Z,(u) passa a ser h(u).

4.8 Construção de um novo C-nó

Neste ponto do algoritmo, um componente .K de T -- Z com um ou dois terminais está em
foco e sabe-se que existe um Xy-caminho P em -K. Essa fase consiste na criação de um C-nó c
para representar o bloco Bc de -17 + w que contém vértices de Ã.'. Ela consiste em duas tarefas: a
atualização da árvore T e do vetor b e a construção do RBC(c). Tanto a atualização de 7' e de ó

quanto a construção de RBC(c) são feitas pela rotina sef. á7z/o /071.. new. cnode, cujo código é
ilustrado na figura 4.19.

71 (constrói novo c-nó 71>=

void sÀ.p/anal. mp/::set. á7z/o./or. new. cnode(graph& G, node w, nade new. cnode,

list<node>& terminal.. modas)
{ Zaóel ójnew. cnodel = dyspos. rzamlwl;

statejnew cnodel = JVOT l/IS/TEZ);
countedrzezu cnodel = 0;
parentjnew. cnode] = w;

c.Zc«Jat' EBC( G, n':«. .n.d', :«, Ée,«.{n.Z. n.de.);
if ({ast. n.de miar«tA # nil) {

parenta/ast rzode {n.mádpatAI = new. cnodel

Zasf. Rode in. mídpafA = nil; // resets global variable;

RBq«e.«. cn.d.l.push( «,) ;

b«üist #rst = -RBq"ew.cnode].jrsl àfe«.0, ast = qne.«.cnode].Zasf.átem0;
actÍoecnodel.Prs 1 = new. cnode;

aclÍt;ecnodejZas1l = riem cnode;

}

}

Figura 4.19: Código da função sef. {lz/o./or. rzew. cnode

Essa função inicializa os valores de ó, sfafe// e counÉer// do novo C-nó e faz m ser o pai desse
c-nó. Em seguida, calcula o RBC para o novo c-nó através da função calou/ale new .R.BO'

(figura 4.20), descrita mais adiante. As atualizações de T e de ó são feitas durante o cálculo
do novo RBC. Feito isso, se o componente K tem exatamente dois terminais, então a variável
Zasf Rode án m dpafÀ aponta para o último vértice de Q', caso exista. Se existir tal vértice,
seu pai passa a apontar pai'a o novo C-nó. Isto é necessário para que a rotina updale /aóe/ ó
funcione corietamente.
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Finalmente, w é inserido no início do novo RBC e, para cada uma das pontas dessa lista, a
variável global acfàuecnode/ / é atualizada ou inicializada, passando a apontar pala o novo C-nó.

Cálculo do novo RBC e atualização de T e de b

O cálculo do novo RBC e a atualização de T e de ó são feitos pela função ca/cuZale mew R.BC'

(figura 4.20). Na implementação aqui apresentada, tem-se o seguinte invariante: para cada C-nó
ativo c, a lista RBC(c) contém apenas os vértices de -B. cujo valor de b é maior que bp(w).

Para o caso de um terminal t em -/(, seja (2 o caminho de t a w em T. O cálculo do novo

RBC é feito através da função ca/c new.-RBa /rom. fermánaZ. nade (figura 4.21). Para cada

nó u em Q, subindo em 7', se o é um P-nó, então seu pai passa a apontar para o novo C-nó e b(u)
é recalculado pela rotina zzpdafe. JaZ,eZ. ó. Se o novo valor de ó(u) é maior do que bp(w), então u
é inserido no fim do novo RBCI e sua posição nessa lista é guardada em pfrifem/uy.

Se u é um c-nó, então a rotina adúr.. o/íll cnode. RBO:fo.new RBC (figuras 4.22 e 4.23)
é acionada. Ela "compacta" o RBC(u) e depois verifica se é preciso inverter essa lista antes de
concatená-la ao final do novo RBC. Observe que, para cada vértice u do RBC(u) compactado,
não é preciso recalcular pfráfem/u7.

Para a compactação do RBC(u), um processo similar à função fesf cnode counter é reali-

zado: o RBC(t;) é percorrido, partindo-se do pai de u (primeiro elemento dessa lista) para os
dois lados, até encontrei um vértice de cada lado cujo ó é maior que bp(to). (Se u é um ancestral
de um terminal em RBC(u), então seu b já está atualizado para o novo C-nó, por isso foi neces-
sário incluir as condições (1) e (2) nas figuras 4.22 e 4.23.) O pai de u e os vértices percorridos
nesse processo cujo b $ bp(w) são removidos do RBC(u). Se u é um ancestral de um terminal
em RBC(o), então u também é removido do RBC(u), pois ele foi inserido no RBC do novo C-nó
se o novo valor de b(u) é maior que bp(w).

Para verificar se é preciso inverter o RBC(t;) antes da concatenação, se u é um terminal.
então não é preciso fazer nada. (Na verdade, na implementação aqui apresentada, se u é um
terminal e algum vértice à "esquerda" do pai de u (figura 4.24(a)) foi removido de RBC(u), então
essa lista é invertida para manter a consistência com o que é feito no capítulo 5 para a construção
da descrição combinatória plana.) Caso contrário, seja / o vértice em RBC(o) que está em Q.
Se .f é o último elemento de RBCI(t;) então essa lista é invertida (figura 4.24(c)). No final da
função, o RBC(u) é concatenado no fim do novo RBC.

Pala o caso de dois terminais (usando a mesma notação usada anteriormente), de forma

análoga ao caso de um terminal, calcula-se os dois "pedaços" do novo RBC (atualizando 7' e b),
devidos aos caminhos QI e Q2, através da função ca/c new.RBa JI'um Zermána/ Rode. Em

seguida, m é adicionado ao novo RBC de maneira apropriada e o pai de m passa a apontar para
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73 (constrói RBC do novo c-nó 73>=

void sÀ.planar.. {mpZ::caIeM/afe. new. J?l?C'(graph& G, node new. criada, node w,
list<node>& ler'minam. modas)

}

{ switch(terminal. modas.sáze0) {
case l:

{ node t/ = ter«.{n«Z. modas.papo;

«Zc -RBO:á'.".. te,«.iRaI n.de("e:«. cn.d', w, t.r, «,, R-Bqne.«. .«.a.l);

}

}

break;
case 2:

{ node m = nil, t/ = termin«L modas.papo, t2 = ter«.anal nortes.papo
üu=1 = tl, CLu=2 = t2\

// makes tl with lower dfspos num than t2;
if (í'. '«de(a«-Z)) -«.í = P«.nfl-:«-7J;
if ({'. cn.de(-«2)) -'2 = p«e«ll«uz2l;
if (dysp"- namlau /l > dysp«. n«mlau.g) leda '«,.p(t], 12);

m = J". ó'''',"". '"m. -d«(tZ, t2);

nod' f]2 = J"t.pn.de(t], «.), t22 = Z"t.pn.de(t2, m);
bmlist<node> aua;Rodei st;

:atc.new.RBC.hom.termincLI elo de, u, tl, t12, au=nodetistà\

«i' RBO:»'.m. te,min'Z. n.d'("''«. cn.'í', «,, t2, é22, RBq"'m- cn.d'l);
// adds m to RBCrnew cnodel;
if (ís. cnod.(m» {

". - «t:". .n.d'. oÃfalse, m);

pa7enijt]21 = parentlt221 = new. cnode;

update. label. b(. tlg) ; ttpdate. label. b(t22] ;

if (Z'óeZ.. ólt PI > dyspos.numa«,l) pfhfemlt PI --ode/i f.«pp'nd(t-r2);

if (I'ó'l. ólt2PI > disPO'. n«mIaI) Pt'Ít'mlt PI = qne«,. cn.del.app.«d(t22) ;

«dd. ./d. .n.de. RBa to. ne«,. R-Ba(m, ne.«. .n.'i', «,, f22, t/2, RPq"'.«. 'nod.l);
parentjml = neto .. cnode;

else -C

p«'ntjml = ««,. cn.de; «pdat.. Jaó.l.. ó(m);

if (Z'ó'( ójml > dysp«. num[.«]) pt'ff'mjm] q«.:«. cn.del.append(m) ;

if (Z'óeZ. ólml > laóel ójme«,. .Rodei) /'óeZ. ól«.w- cn.d.l = /«ó.L ólml;
«-.Ó'Z{'t."«.0; RBqne«,. c-d.]. c.nc(--.de/{.t) ;

}

break:
}

}

Figui'a 4.20: Código da função ca/cu/afe ne .RBC.
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74a (constrói RBC partindo de um terminal 74a>=

void sÀ p/anal. {mpZ::cale. riem.R-BC:»'am. 6e7'mÍnaZ. 7zode(node new. cnode, nade w, node t], node t2,
bmlist<node>& Rode/{st)

}

{ nade t = f], prece.. t = nil, parerzt.t = nill
while (f # t2) {

parent z = parentjfj;
if (is. cn.de(1)) {

ad'L o/cl cnode. RJ?C: fo. new t, new- cnode, w, pred.. t, nil, Rode/{st);
parent. f = parerztlfl; parentrfl = rzew. cnode;

if (/anel ólÉI > {aóel. ólnew. cnodel) /aóeZ. ólnew. cnodel = /anel bÍZl;

esse {

P«.ntrZI = "'.«. .«.de; «pd«f.. Z«ó'L Ó(t);

if (Z'óel ólfl > dysp« numa«,l) pfót'«.ltl / ' .app.nd(t);

if (Zaóe[ ó]l] > ZabeZ. ó]ne.«. cnode]) iaóel ólnew. cnodel = ZabeZ.. óltl;

if (-'ás. cnode(f)) p7'eci..t = t; // pred.t is never a c-node;
f :: parent. f;

}

Figura 4.21: Código da função Gaze -R.BO' Jtom ferra nal..nade

74b
(emenda um RBC antigo ao novo RBC 74b>= 75 F.

void sh.planar. imp/::ad(L oZcl.. cnode. RBC: to. nem a(node o/dcnode, nade newcnode, node w,
node w-í, nade w2, bmlist<node>& nodeZÍst)

}

{ // compress RBCjoldcnodel;

bmnst.item t/ = qoidcnodel..#rst aterRO, itJI = R-BqoZdcnodel.cycZíc.pred(ít/, nU),
Ít/, .Zdc-d.l.cy.Já' «cc({t-r, nn);

node J/ = RZ?qoZdc"odes.co"tenfs(if-ri), jr = JZBqoZdcnodel.contenls({llr),
uZ = nil, nr = nil;

while (JaóeZ.. ó]j4 = ( fsPos. rzam]w] // does to the left;

A .fZ # w/ A jZ # «,2) (1)

{ if (u{ = nil) uZ = jZ;
bmlist item azlz/ = {t.7/:

it// = q./dc-d.l.cyc/ác.p«d({t-rZ, {f7) ;

il = q./ú.«a.l. c.nfenZs({t-íZ) ;

R q./ n. l.deZ(-«/);

Figura 4.22: Código da função add.o/d cnode R-Ba ío new R.BC'.
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75 (emenda um RBC antigo ao novo RBC 74b>+=
while (Zaóe/ ó]lr] = cifspos. nwmjwl // does to the right;

A j, # «,/ A Jr # «,2) (2)
[ if (ur = ni]) wr = JC

bmlist item awzí = {t.rn

Ít-r, = RBq.Zdc- l. ./á'. '«.({t-r,, {t-7);

J, qo/dc-d.l . c.ntent.(ít-rr) ;

RBqoZdcn. l.del(-«7);

q74b

RBq ./d«odes . de/(RBq./dc«.d.l ..#«t. {tem0) ;
node ./irsf = w/;

if (m-r = nil)
if (u/ # nn) ./í«t = jZ;

esse .Prof = jn

// checks if RBCjoldcnodel fiipped;

if (RBqo/ cnode].cantents(RBqoZ cnodel.Zast. átem0) = Prof) RBqoJdcnodel.refez'se0;
// removem wl and w2 from RBCjoldcnodel;
if (w-7 # nn) RBq./dc-d.].deZ(RBq.{d.modal.#«t. íte«.0);
if (w2 # nn) RBq.Zdc-d.].deZ(R q.rd'nod.l.Z«t. át.mO);
-dela;t. "nc(RBq./d'n.d4) ;

Figui'a 4.23: (Continuação) Código da função ad(L o/d. cnode. Bl?C. fo. new. -R.B(7.
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Figura 4.24: Os vértices Z e r em RBC(d) estão a esquerda e a direita de p, respectivamente,
onde p é o pai de d em T. (a) Os elementos de RBC(d) estão no sentido horário. (b) O lado direito
de RBC(d) é removido durante a compactação de RBC(d). (c) O lado es(luerdo de RBC(d) é
removido na compactação e é necessário inverter RBC(d).
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o novo C-nó. Se «. é um C-nó, então os valores de b(t{) e ó(tã) são recalcul.dos. Se «. é ..
P-nó, então b(m) é recalculado e pfrãÍem/m/ guarda a posição de m no novo RBC. Observe que
um dos pedaços, devido a Qi ou a Q2, do novo RBC deve sei invertido. (Na implementação
aqui apresentada, fi é o terminal de menor bp-número e o pedaço do novo RBC devido a Qi foi
invertido. Tudo isso foi necessário para manter a consistência com o que é feito no capítulo 5,
para a construção da descrição combinatória plana.)

Uma simulação da Pc-árvore alterada para o grifo da figura 4.1(a) é ilustrada nas fíbulas 4.25
e 4.26, onde, para cada c-nó ativo c, somente os filhos reais de c que estão no RBC(c) estão
ilustrados. Os filhos reais de c que foram omitidos do RBC(c) também são omitidos nas figuras.

4.9 Correção

A correção baseia-se na validade dos seguintes invariantes envolvendo o grafo G, o con.junto Z
e a árvore T mantida pelo algoritmo:

(ishl) o subgrafo al-LI é conexo;

(ish2) T é uma Pc-árvore alterada associada a uma moldura de G]UC \ Z] em G.

O primeiro invariante decorre facilmente do fato de que os vértices são processados de acordo
com uma bp-ordenação.

Para mostrar a validade do segundo invariante, deve-se verificar que, ao final de uma iteração
do algoritmo de SH, ou uma Xy-obstrução é detectada ou T é uma Pc-árvore alterada associada
a uma moldura de Grua \ -L'] em G.

O algoritmo modifica a árvore T, por meio da função ./irzíí acfiue. crzode, enquanto busca um
Xy-caminho ou uma Xy-obstrução. Nessa função, são feitas apenas modificações no valor de
parem/a7, que passa a apontar pala o pai leal de um P-nó u. Claramente tais modificações não
afetam a validade do invariante (ish2).

A função que verifica a existência de uma Xy-obstrução é a função ./ind aósfructàon. Os

lemas a seguir mostram que essa função devolve true se e somente se existe uma Xy.obstrução
no componente em questão da moldura M

Lema 4.2: Se o aJgoritmo atinge um dos pontos marcados com (],l nas funções

$nd.obstruction e test struction jrom.termina! (figuras 4.11 e 4.13, nas páginas 63
? 65, respectivamente), há uma obstrução do tipo (ol) em M

Demonstração: Considere o caso da função fesf. oósfrucfion /rom. fermána/, onde uma obs.
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Figura 4.25: Execução do algoritmo sobre o grato da figura 4.1(a). (a) Configuração inicial da
Pc-árvore alterada T. (b) T após o algoritmo examinar o vértice 3. (c) 7' após examinam 5. (d) 7'
após examinar 8.
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16

(.) (f)
16

(g) (h) (i)

Figura 4.26: (Continuação) Execução do algoritmo sobre o grifo da figura 4.1(a). (e) 7' após
examinar ll. (f) T após examinam 12. (g) 7' após examinar 13. (h) T após examinar 14. (i) 7'
após examinar 15.
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trução é detectada quando, na função fesf. cnode fer (figura 4.16), a condição (1) é ver-
dadeira. Seja c um C-nó ativo no caminho C2. Lembre-se que a variável counfe77c/ contém o
número de filhos reais de c que enxergam X através de (VG \ .b) \ yB. e note que, claramente.
coam( $ counfe?'/c7, onde cozznf é o contador da função lesa cnode.cownÍer. Caso estes dois

contadores não coincidam, há uma obstrução do tipo (ol), conforme mostrado a seguir. Seja p
o pai de c em 7'. Neste caso, existe um filho real. / de c que não foi contado em cozinf e / está
entre dois vértices no -R.BC'(c), digamos Z e I', que são distintos entre si e distintos de p, e que
enxergam y através de (UG \ -L) \ yn.. Além disso, / está no lado oposto a p no RBC(c) e a
Xy-obstrução encontrada é (C',p, Z, /, r), onde C' é o bloco -B. ( Bc é o bloco de M correspondente

a c, que é o ciclo facial externo de c, definido no próximo capítulo) (figura 4.14, página 66). 1

O próximo lema diz respeito aos casos marcados com (2) na função .Pnd. oósfrucfjon, que
é parcialmente detectado pela função fesf. cnode. court(er, que modifica o conteúdo da variável
global cnode. (Z/: possáó/e. X;g#. oósfrucfion.

Lema4.3: Se o aJgoritmo atinge um dos poi)tos marcados com (2) na função
fina.obstructáoTI (figuras 4.11 e 4.12, páginas 63 e 64), então há uma obstrução do ti-
po (o Z) em M

Demonstração: Para ocorrer este caso, a variável cnode o/:possÍÓJe A33 oósfruction foi mo-

dificada pela função lesa. cnode. counfer e aponta para um C-nó ativo d como ilustrado na figu-
ra 4.14(b). Seja p o pai de d em 7'. Neste caso, d tem três filhos leais Z, r e ./', distintos entre si

tais que / enxerga y através de (zG \ Z) \ yn, e / e r enxergam X através de (UG \ -L) \ yn,.

Claramente, tanto para o caso de um terminal como para o caso de dois terminais, as mar-
cas (2) são atingidas somente se p enxerga y através de (UG \ -Z.,) \ yB.. Logo, a Xy-obstrução
encontrada neste caso é (a,p, Z, /, r), onde O' é o bloco .Ba. l

A situação em que uma obstrução é detectada no ponto marcado com (3) na função
.#nd frucfáon é analisada no lema abaixo.

Lema 4.4: Se o algoritmo atinge o ponto marcado com (3) na função $nd obstruction
.figura 4.12, página 64), então há uma obstrução do tipo (o2) ou do tipo (o3) em M

Demonstração: Este caso se manifesta num componente de T -- .L, correspondente a um
componente .K em ]U, com dois terminais, digamos tt e t2. Sela m o ancestral comum entre fl
e t2 em T com o menor bp-número, seja Q o caminho em T de um dos terminais a w e seja (2' o
subcaminho de (2, do pai de m ao filho de w.

Para um nó u em C?', seja 7;' := Tu -- Tu', onde u' é o filho de u em Q e seja V"* o conjunto
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dos P-nós em ZT a menos de u. Se o algoritmo atinge o ponto marcado com (3), então existe u
tal que u é ou um P-nó em Q' ou um filho real de um C-nó em C?' tal que u enxerga Z através

e

Se m é um C-nó (ativo) então, para { - 1, 2, seja f; o filho real de m que é ancestral de ti
Sejam p o pai de m e O' = -B.. A obstrução (C', ti, tb,P) é do tiPO (o2).

Se m é um P-nó então sejam .Ki, K2 e .l(3 os componentes resultantes de K -- m que contém.
respectivamente, fi, t2 e u. Neste caso, (m, -Ki, -K2, .Z(s) é uma obstrução do tipo (o3). 1

Finalmente, a última situação em que uma obstrução é detectada pelo algorítmo é descrita
no lema abaixo.

Lema 4.5: Se o algoritmo atinge o ponto marcado com (4) na função $nd obstrtctioTt

.figura 4.12, página 64), então há uma obstrução do tipo (o2) ou do tipo (o3) em M

Demonstração: Este caso ocorre quando existem três ou mais terminais num componente
de 7' -- .L. Sejam fi, f2 e f3 três terminais distintos nesse componente e seja rn o ancestral comum
de ti, t2 e f3 com o menor bp-número. Se m é um C-nó (ativo) então sejam tl , tl: e tâ os filhos reais

de m e ancestrais de fi , f2lect3. respectivamente. Neste cmo existe uma obstrução ((7, ti, #2' f3)

Se m é um P-nó, então sela u o ancestral comum em 7' de pelo menos dois entre fi,f2 e
f3 com o menor bp-número. Se u é um C-nó então, analogamente ao que foi descrito acima.
uma obstrução do tipo (o2) é encontrada. Caso contrário, sejam .Ki,K2 e -K3 os componentes

resultantes de M -- u que contém, respectivamente, ti,f2 e t3. Assim, (t;,Ki,K2,K3) é uma
obstrução do tipo (o3). E

Se nenhum dos casos tratados pelos lemas 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 ocorre, existe um Xy-caminho
confoi'me atesta o lema abaixo.

Lema 4.6: Se a função ./ind oósfrucfÍon devo.fve false, então existe um Xy.caminho
no componente em questão.

Demonstração: No caso de um terminal, seja Q o caminho em T do terminal a w. O Xy.
caminho consiste numa extensão do caminho P' em .M, do terminal ao filho de w em Q, obtido

da seguinte maneira. Cada P-nó em Q está em P' e, para cada C-nó (ativo) c em (2, seja /
definido a seguir. Se c é um terminal, então seja .f um filho real de c tal que b(/) = bp(w). Caso
contrário, seja / o filho real de c que está em Q. O lado de -Bc, determinado por / e pelo pai
de c, associado ao lado do RBC(c) que foi removido durante a compactação de RBC(c) pela
função add o/(L cnode R-B(; lo. new.RB(7 (figuras 4.22 e 4.23) está em r'/
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O caso de dois terminais é análogo. l

Os cinco lemas acima mostram que a função ./ind. oósfrucf on funciona corretamente. Com
isso, se o algoritmo atinge a linha marcada com (1) na função {s.p/amar (figura 4.4, página 55),
existe um Xy-caminho P no componente em questão. A função sef /OI. new. cnode (se-
ção 4.8) cria um novo c-nó c pala representar o componente biconexo correspondente e modifica
a árvore T da seguinte maneira.

Seja P o caminho complementar de -P. Durante a construção do RBC(c), faz-se m ser o
pai de c em T e, para cada vértice inserido em RBC(c), seu pai real passa a ser c. Os vértices
inseridos em RBC(c) são vértices em F cujo novo valor de b, após a alteração de seu pai, é
superior ao bp(w). Ao término da construção do RBC(c), cada vértice de F que enxerga .Z)'
através de UC \ l/n. tem como pai real c e a propriedade (T3') é válida no final de uma iteração
do algoritmo. Claramente a propriedade (T4') é satisfeita.

l

4.10 Eficiência

A análise do teste de planaridade consiste na análise do tempo consumido pela fun-
ção is p/amar (página 55). Para analisei essa função, primeiramente analisa-se as rotinas
pre.. processing. $nd. terminais, fina strl ction e set. indo.for. neu. CTtode.

F'unção pre.processáng

Esta claramente consome tempo linear, já que a bp-árvore e os valores de h e b podem sei
calculados em tempo O(n + m), por meio de uma busca em profundidade no grato. É nessa
função também que é inicializado o vedor sfafe// e algumas outras informações associadas a cada
vértice, o que consome tempo O(n).

Função ./ind ferra na/s

A menos dos while's (1) e (2) e do forall na última linha (figura 4.10, página 62), o tempo
gasto pela função é O(dw) devido ao fora]] .out.edges, onde d« é o grau do vértice w em G.

O tempo gasto pelo while (2) é certamente limitado pelo tempo consumido pelo while (1),
já que S é declarada imediatamente antes do while (1) e nós são empilhados em S apenas no
while (1), um por iteração. Para determinar o tempo consumido pelo forall, note que a variável
frauersed des, declarada no início da função ./índ z'mi7zals, contém, imediatamente antes do
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forall, todos os nós percorridos no while (1). Ou soja, o tempo do forall também é dominado
pelo tempo do while (1).

Denote por kw o número de nós armazenados na variável frauersed. nortes depois do fo-

rall.out.edges. O tempo total consumido pelo while (1), considerando todas as iterações do
forall, é 0(kw +d-«) pois, em cada iteração do forall out.edges, o while (1) visita no máximo
dois vértices já percorridos um antes de sair do while (1) e outro possivelmente dentro da
função .Ênd acfiue cnode.

Função ./in(L oósfrucfãon

A função ./ind oósfrucfáon (figuras 4.11 e 4.12, páginas 63 e 64) basicamente percorre um

subconjunto dos nós percorridos pela função ./índ ferra/mais. Os únicos nós percorridos por
ela que não foram percorridos por ./in({..terminais são alguns dos nós visitados pela função
fesl cnode cozónfer (figura 4.16, página 68). Tais nós podem ser incluídos no contador Ê.
que é analisado globalmente. Resumindo, o tempo consumido pela função ./ind oósfrucfion
é O(X;.«), onde k« é o número de nós percorridos ou pela função ./ind fermánaZs ou pela função
#nd oósfrucfion durante a iteração em que m é processado.

Função sef.á7z/o /OI. ne cnode

O tempo consumido por essa rotina é O(kw) pois ela consome tempo linear no número de nós
que foram visitados anteriormente por ./íncr.. ferminals ou por ./índ. oóstrucfáon.

Assim, para concluir a análise da função is.p/amar, resta totalizar o tempo consumido nas
iterações do for da função is.p/amar. Isto é, resta calcular uma delimitação superior para

>l:(k:, + d«) = >1: #« + 2m.
w :: l w :: l

7Z

Isso corresponde a dar uma delimitação superior pala )ll:Z:
de nós percorridos pelo algoritmo.

l kt., , ou seja, para o número total

Número de nós percorridos

Observe que apenas c-nós ativos e P-nós são percorridos na Pc-árvore alterada, conforme
descrito na seção 4.5. Um C-nó ativo é percorrido apenas em uma iteração: ao sei percorrido,
ou encontra-se uma obstrução ou ele se torna inativo.

Similarmente um P-nó de bp-número menor que o de m e que é filho de um outro P-nó em 7'
é percorrido em apenas uma iteração nessas condições: depois de ser percorrido, se nenhuma
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obstrução foi detectada, então ele passa a ser filho de um C-nó até o algoritmo terminal de
executar.

Resta calcular quantas vezes um P-nó que é filho de um C-nó pode ser visitado durante o

algoritmo. Observe que, para um C-nó ativo c da Pc-árvore alterada 7', no início de cada iteração
cada vértice do RBC(c) tem o valor de b maior ou igual a bp(w).

No percurso na Pc-árvore alterada 7', para cada C-nó ativo c que se torna inativo devido a
contrução de um novo C-nó, os alhos reais de c, cujo valor de b é igual ao bp(w), são visitados
um número constante de vezes e depois são omitidos do RBCI do novo C-nó e no máximo dois
filhos reais de c cujo valor de b é superior ao bp(w) são visitados (e são visitados um número
constante de vezes).

Assim, totalizando o número de nós visitados pelo algoritmo durante todo o processamento
é O(n + n.), onde n. é o número de C-nós criados. Como n. - O(n), pois no máximo 3n -- 6
C-nós são criados, então )l:l:.i k« = O(n). Juntando isso aos cálculos anteriores, conclui-se que
o tempo total gasto pela função {s.planar é O(n).

l





CAPÍTULO 5

Construção de um desenho plano

Neste capítulo, são descritas as adaptações o teste de planaridade descrito no capítulo 4.
necessárias para a obtenção de uma descrição combinatória plana do grato, caso este seja planar
e biconexo.

Como observado na seção 2.4, uma descrição combinatória plana é formada por listas de
adjacências e pode ser representada por uma lista única de arcos. Esta representação é utilizada
nesta implementação.

5.1 Alterações na Pc-árvore e no corpo do algoritmo

Seja .# um grato planar e u um vértice de /lr. Uma descrição combinatória plana .D de .H é

alinhada por u se um de seus ciclos faciais que contém u, digamos (7 := (uo, ui, - . - , uk-l, uo>, é

tal que, pala cada ã, o arco uÍui+l é o primeiro arco da lista D(ui), considerando-se os subíndices
módulo k. Neste caso, C' é o ciclo facial determinado por -D e u (figura 5.1).

Para obter uma descrição combinatória plana do grato dado, o algoritmo de SH mantém, para
cada c-nó ativo c da Pc-árvore, uma descrição combinatória plana particular do bloco em .l? +w
associado ao bloco -B. da moldura, denotado por DCP(c). A DCP(c) é alinhada pelo pai de c na
Pc-árvore T. Além disso, o ciclo facial determinado pela DCP(c) e pelo pai de c em 7', chamado
de ciclo facial externo de c, contém todos os vértices do RBC(c). (Na verdade, o ciclo facial
externo de um C-nó ativo c corresponde ao bloco .Bc da moldura corrente.)

Com essa informação extra, é possível obter a moldura em cada iteração do algoritmo: basta
juntar as giestas de 7' -- .L cujas pontas são vértices de G e os ciclos faciais externos de cada C-nó
ativo de 7'

DCP(c)

Na implementação, para cada c-nó ativo c de 7', a DCIP(c) é armazenada na variável global
emóe({. /ásf/c7, que é uma lista duplamente ligada do tipo bmlist descrito na declaração de uma
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Descrição combinatória plana -D alinhada por l e por 4:
D = <(6, 4),(1, 3),(1, 5),(2, 1),(2, 6),(2, 3),(3, 2),(3, 4),(3, 5),(4, 5)
(4, 3),(4, 6),(5, 6),(5, 1),(5, 4),(6, 2),(6, 5),(1, 2)>

0(1) = <(1,3), (1, 5), (1, 2)>
0(2) = <(2, 1), (2,6), (2, 3)>
0(3) = <(3, 2), (3, 4), (3, 5)>

0(4) = <(4, 5), (4, 3), (4, 6)>
0(5) = <(5, 6), (5, 1), (5, 4)>

3 -0(6) = <(6, 4), (6, 2),(6, 5)>

Ciclo facial determinado por -D e 1: (1, 3, 2, 1>
Ciclo facial determinado por -D e 4: (4, 5, 6, 4>

Figura 5.1: Uma descrição combinatória plana alinhada por l e por 4.

Pc-árvore alterada na página 53. Na última iteração, o algoritmo constrói uma lista (chamada de
.Pna/. emó. Zisf na implementação) que representa a descrição combinatória construída para G.
caso G seja planar. Finalmente, através da função sod. edges do LEDA, as listas de adjacência
de G são reordenadas de acordo com a ordem em ./inaZ.. emó. Jisf.

Em cada iteração do algoritmo, durante a construção de um novo C-nó c, a função ca/cula-
fe rfial emóeddáng (figuras 5.2 e 5.3) é acionada pela função {s ar, no ponto marcado
com (1) na figura 4.4 (página 55) para construir a DCP(c).
(cálculo da DCP para o novo c-nó 86>=

void sÀ.planar.. ámp/: : ca/cu/afe.parfíal emóeddi7zg(graph& G, node w, node Rezo cnode.

{ list<node> frauersed. nortes, làst. rEpresenfanfs; ck. edges, list<node>& terminal. Rodas)
switch(fe,mán'l.. n.d«.;á«0) {

case l: l.

map<node, node> óackedge. represenlant;
nade terra = termin«L modas.conlents([er«. nal nortes.Jirsf0);

m«Ê.P.fÀ. {« T(t"m, w, óac#edg. «""t-f, '""«ed . n.de.);
map<node, ]ist<edge> > ó. edges res;

b es res-group.pack es.by ,tist.bnck edges,

óa'k'dge. «p«nt-f, *"""'d . n.de., /{.t. "P"""É-t.) ;

86
87>

list<node> Z) Z;

Z}. Z = .mó'd. «p«,a,d .. 7'(t""'', «,, G, w, ó e.. «p«., *""«ed . n.de., .«.óed. Zísfjnew. .n.del);

Figura 5.2: Código da função ca/cu/ate rfáaZ. emóeddáng.



87

a86
87 (cálculo da DCP para o novo c-nó 86>+=

// embeds all nodes in L l;
node t;

fo:'aU(f, Z 0 {
bmlist<edge> eZ;

'«.óed. ó«Ê. edg«(false, G, f, t"««ed.n.de., ó
.z."«.0;
./. c.nc( e«.óed . {i.[l««,. cn.d.l) ;

.Z. '«,ap( e«.ó'd . ZÍ.fl«.«,. .n.d.l) ;

emóe(Z. lástlnem cnodel. cone(Zisf. óacÃ;. edges owf.

edges. "p«.ltl, .z);

}

\ ll case \',
break;
case 2:

«,);

}

Figura 5.3: (Continuação) Código da função ca/cu/ate.partia/ emóedding.

5.2 Construção da DCP de um novo C-nó

Considere uma iteração do algoritmo. Lembre-se de que w denota o vértice examinado nesta
iteração e K é o componente em 7' .L que está sendo processado neste instante.

A construção da DCP consiste em decidir a ordem cíclica em torno de m das arestas de
retorno com uma ponta em w e outra em K'. (Esta ordem induz a ordem das demais arestas
em Ã.'.) A construção da DCP(c) para o caso em que há apenas um terminal é descrita a seguir.
O caso de dois terminais é similar, mas exige mais detalhes técnicos, por isso será omitido.

Grosseiramente, a construção da DCP(c) pode ser descrita da seguinte maneira. Soja P/ o
subcaminho do Xy-caminho P do terminal t ao filho de m (em T) em questão. Cada aresta de
retorno em questão tem uma ponta em alguma subárvore enraizada num nó de P', conforme a
figura 5.4(a). O primeiro passo da construção da DCP(c) consiste na separação dessas arestas
de retorno em grupos dados pela raiz em P' da subárvoie em questão. O segundo passo é a
construção da DCP(c) pala cada um desses grupos.

Na verdade, devido à assimetria introduzida pela orientação da PC-árvoi e T, algumas arestas
de retorno são associadas a vértices que não estão em P'. Mais precisamente, algumas arestas
são associadas a P-nós (ou a filhos reais dos C-nós) que estão no caminho de p a tu em T da
figura 5.4(b). Tal situação ocorre quando o Xy-caminho P não termina por uma aresta que
está em T. As giestas de retorno associadas a vértices fora de P' devem aparecer antes das
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Figura 5.4: Em (a) e (b), o subcaminho P' de um Xy-caminho com um único terminal t é
indicado por linhas grossas e as arestas de retorno por linhas tracejadas.

arestas de retorno associadas a vértices que estão na parte final de P', após o pai do último
C-nó atravessado por P' o vértice p da figura 5.4(b). Neste caso, a função emóed upward 7'

(descrita mais adiante) devolve uma lista de vértices correspondente a parte final de P' (e os
vértices à "esquerda" no RBC dos c-nós ativos no caminho de p a m em T da figura 5.4(b)) e tais
vértices são processados após a chamada da função. (Esse processamento é feito fora da função
emóed. armara!.. T para que esta possa ser usada também no caso de dois terminais.)

Abaixo encontra-se uma descrição da função calcuZate. partiam.. emóedd ng (figuras 5.2 e 5.3),
bem como das funções invocadas por ela.

O primeiro passo da construção da DCP(c) consiste na separação das arestas de retorno em
questão em grupos. A idéia é que a ordem relativa entre arestas em grupos distintos é determi-

nada pela ordem em que as raízes das subárvores correspondentes aparecem. Esta ordenação,
juntamente com a ordenação das arestas num mesmo grupo, induz uma ordem cíclica das arestas
de retorno em torno de m e das demais arestas em /(.

Seja Q o caminho de t a m em T. Uma aresta de retorno / :; wz é representada pelo vértice z.
Assim, na verdade, associa-se vértices a vértices. Inicialmente o vértice z, representando ./', é
associado ao nó u de Q se existe caminho internamente disjunto de Q de z a u. Se u é um C-nó.

então z é associado ao filho real de u que está no caminho de z a o em T. Isso é feito da seguinte
maneira. Primeiramente marca-se apenas os nós do caminho C2 como visitados e cada um desses

nós é associado a si próprio, através da variável óackedge. representamt. Isso é feito pela rotina
«.«Ê .P«ZÀ. á«. r (Hgura 5.5).
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89 (marca caminho em T como VISITADO 89>=
void sh p/arfar. impJ::maré;.paf/l. in. 7'(nade t, node zo,

map<node, node>& óackedge. representazzt, list<node>& tz'auersecl.. modas)
{ .t.fej'-l = 1'1S.rTEO; ó«k.dge. «p««t-tl«,l = w; t««ed. -d«.app.nd(«,);

node u = t;

while(statejul N07: V7S7TED)

{ 't.f.l«l = yrS7TEO; t««ed. n.d«.'pP«d("); b"kedge. «p«ntantl«1 = «; % = p«ente«l; }
}

Figura 5.5: Código da função maré.paf/z. {n

Para cada atesta / = mz, tal que bp(z) < bp(w), sobe-se em 7' a partir de z até chegar-se
a um nó visitado u. Se u está associado a um C-nó (neste caso, note que u está associado a
si próprio), então z é associado ao filho real de o que está no caminho de z a o em T. Clamo

contrário, seja u o vértice ao qual u está associado. Neste caso, z é associado a u. Durante este
processo, marca-se todos os nós de z até u como visitados, associando-os ao mesmo vértice ao
qual z foi associado. Terminado este processo, cada aresta de retorno em questão (na verdade,
a sua ponta mais baixa em T) está associada a um P-nó de Q ou a um filho real de um C-nó
de e. O código correspondente a este processo é dado pela função group óacÊ. edges. óZ/ repr
(figuras 5.6 e 5.7).

O segundo passo é a construção da DCP(c) para cada um dos grupos criados no passo anterior.
Este passo é efetuado pela função emóed. upward figura 5.8), que é descrita a seguir.

Inicialmente, a lista DCP(c) é vazia. Para cada nó u de Q, subindo em T a partir de f, se u
ê um C-nó ativo, então a função ad({. oZd. cnode. to. emóedding (figura 5.13) é chamada para
incluir a DCP(u), de maneira conveniente, no início da DCP(c). Se u é um P-nó e tem um filho
em Q, então sela u' esse filho. Se u' é um P-nó, os pares uo' e u'zl são adicionados no início
da DCP(c) Em seguida, a função emóear.. óacX; edges (figuras 5.9 e 5.10) é chamada para incluir
à DCP(c) os pares referentes à subárvore de T enraizada em u, denotado por 7;, definida a
seguir. A árvore 7:' coincide com Tu se u = f e, caso contrário, Tu' := Zu -- Tu', onde u' é o filho
de u em Q.

Para cada C-nó ativo c em Q, os vértices à "esquerda" no RBC(c) são inseridos na lista
fo emóed. /ater, pela função add o/d cnode. fo. emóeddÍng, explicada mais adiante. Essa lista
contém tais vértices na ordem em que as arestas de retorno associadas aparecem em torno de m.
e é devolvida ao final da função emóed. óacXL edges.
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90a <group back-edges 90a>=

map<node, list<edge> > sA.p/amar. imp/::gz'oup edges. óy.repr(graph& G,

list<edge>& Zist. óacÊ. edges, map<node,node>& bacÊedge representant.

list<node>& trauerse({.. zzodes, list<node>& /{sf. representanfs)

90b>

{ ]ist<node> n/l edge e;

forall(e, /á.t. ó«Ê. edg«) {

list<node> S;
node [ = source(e), przode = f; // pnode is never a c-node;

while (statejtl = .VOT. y7S7TED) {

if (=Í' 'n.de(f» pn.de

if (staterfl = JV07: y7S7TED) { sfafeÍtl = VZS7TED; nZ.appe7zd(t); S.pusÀ(t); }
[ = pareníj]j;

-..') \ ''' y'"u' b \.t') ) J

nade repz';

if (nis. c,'ode(ó"Êedge «.en antlíl)) r'pr = ó«kedge «p«ntanfltl;
els' { "p, = Pn.'Z'; ',"«'d . n.'í".append(«pr); }

forall(f, .S) ó«#edge. «p«ntantrZI = «p,;

} // end foram(q lisa back..does); ' 'l«prl = true; Zi.t..«p«"nf-*'.'ppend("pr); }

Figura 5.6: Código da função group. óacÊ edges. óg/. 7'epr.

90b (group back-edges 90a>+=
map<node, list<edge> > /ást. edges;

for'll(e, Zisf. óac#. 'ages) { nade u = '««e(.); íást

node t;

forall(t, nO 'f.tejfl = JVOT l

for'll(t, ZÍst ««t«t.) 'Íaf.[fl = y7S7TEO;
return /ást. edges;

a90a

'dgesjó«kedge. «p««tanta«ll.append(.); }

Figura 5.7: (Continuação) Código da função group. óacX;. edges. óg



91

91 (cálculo da DCP subindo em T 91>=

list<node> sÀ.p/amar.{mpZ::emóeül.. up ard 7'(nade f, node &, graph& G, node w,
map<node, list<edge> >& ó. edges. Terras,

list<node>& trauersed. modas, bmlist<edge>& emó. /ãsl)

}

}

}

{ list<node> to emóed laÉeH

nade u = t, pre(/ u = nil;

while (pred.z; # u) {

if (is. cn.de(«)) {

node /= pred u, o/dcízode = t;;

xdd. old. cnode. to. eiítbeddingÇG, u), oldcnode, f, b. edges.Febres, trauersed bodes,
Eo. embed er, emb. lisa);

u - parenfro/dcnodel;
if (ü = u) return fa. emóed

esse if (p«d ..« # nn) {
e«.ó. Zá;t.P«'À( G. ««e( 7'a. 'dg'. inrP«d . u]»;
if(' # w) e«.b f.P«.A(ro. edg. inlp«d..ol);
els' '"'ó. Zi.f. 'pp'nd( 7'0. edg.. ín]p«d . u]);

if (A«. ó«k .. edg.l«l A « # «)

'móe'L ó"Ê. edg«(G, ", f««ed . «.de., ó. erige.. «p«.l.l, .«.Ó. /{st);
pre(L u = u; u - parenfjul;

! ll'whxXe',

return fo. emóeúl /ater;

Figura 5.8: Código da função emóed upmar({ 7'.
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função emóed. óacXL edges

A função emóed. óacÊ. edges (figuras 5.9 e 5.10) constrói, para um dado vértice u, duas listas

de pares de vértices, -Lr(u) e -L«,(u), que são concatenadas no início e no fim da DCP(c) coi'lente,
respectivamente

92 <desenha arestas de retorno 92>=

void sÀ. p/amar. mpl:: emóe(L óac#. edges(graph& G, node u, list<node>& trauersed nortes.

{ if (Zisf. óacÊ. edges.emptg/0) return; & Zist. caca. edges, bmlist<edge>& emó. Zásf.r)
edge e;

bmlist<edge> Z,. T, Z zo;

nod' '« = f'ryef(/á'f- óac#. edg«. c-tenta(Zisf. . ó«i;.. edges..#r.fO));
array<edge> Z)acÊ. edgel

.ntn=soH bnck es.bU u,list.pack bück
for(int = 1; Í $ n; i''-) {

e = óacX;. Capela;

if (' # nn) .[. «,.«PP'nd(G.««e(e»;
}

Figura 5.9: Código da função emóed. óacÃL edges.

Inicialmente, as arestas de retorno associadas a u são ordenadas por uma bp-ordenação de ZI' ,
respeitando a ordem fixada para cada C-nó ativo em 7;. Esse processo é realizado pela função
sod. óacÊ. edges. óZ/ (figura 5.11). Essa função começa calculando uma subárvole J de T*
onde, para cada aresta de retorno wz associada a u, J é a união dos caminhos de z a u em T

A lista de adjacências de cada C-nó ativo d da árvore J é reorganizada de maneira a preservam

a ordem dos filhos reais de d em 7' (lembre-se que a atualização de T ainda não foi executada
nesta iteração). A função termina fazendo uma busca em profundidade na árvore J, obtendo
uma lista /?, das arestas de retorno wz associadas a u, ordenada pelo bp-número de z. (Essa
lista é representada pela variável caca e/ / nas figuras 5.9 e 5.10.)

Após a ordenação das destas associadas a um vértice u, prossegue-se à construção da DCP(c)
pela função emóed cÊ.edges. Nessa função, marca-se todos os vértices de J como não.
visitados, exceto u que é marcado como visitado. As listas -Lr(u) e -L«(u) começam vazias.
Para cada aresta mz na lista -&, inclui-se no fim de -L«(u) o arco wz.

Para cada aresta wz na lista .l?.,, em ordem reverso, inicia-se uma lista auxiliar e/ com o
arco zw e percorre-se a árvore J, a partir de z, subindo até o primeiro nó visitado. Cada aresta

zy percorrida nesse percurso acarreta a inclusão, no início da lista eJ, dos arcos z3/ e Z/z. Ao final
deste percurso, a lista eZ é concatenada ao fim da lista -LT(u) corrente e passa-se à próxima aresta
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q92
93 (desenha arestas de ietorn0 92>+=

for(int i = n; í ? 1; i
e = óacÊ. Capela;

if (e # nn) {

bmlist<edge> eJ; eZ.ousa(e);

node pred. t = source(e), É = parentlprec!.. tl;

while (statejpre(L tl = N07. ylS/7ED) {

'taf'jp«d .. il = y7S.rTED; t««.d . -'Í". 'PP.«d(P«d . t) ;

if (i'. '. n.de(t)) { emóed . Zi.flfl.c-c('Z); emóed. Zi f[4.;«,ap(eZ); t pa«ntlfl; }

el" { 'Z.pu.A(T0-- 'dge. inlp«d . tl); 'Z.P«.À(G.««e( 7'0. erige. {nlp«d . tl»; }
prece.. t = f; f - pareniltlt

} // end while

Z 7'.««c(.Z);
} // end if (e != níl)

\ ll end ial

Z; cone(emó. /ástl); Z T.suar(emó. /ásf]); emó. /{sf/.cone(.E. w);
}

Figura 5.10: (Continuação) Código da função emóe(L óacÊ. edges

de retorno de -/?,. Isso completa a descrição da função emóed
que é feito por esta função se encontra na figura 5.12.

pack Uma ilustração do

função add o/d... cnode. fo. emóeddãng

Soja u um c-nó ativo e sejam / o filho real de o que está no Xy-caminho P e p o pai de u.
Seja .Li o conjunto dos vértices em RBC(u) entre / e p, à esquerda (cg/c/ic pred) de p, e seja .h
o conjunto dos vértices em RBCI(u) entre / e p, à direita (cycZic suco) de p. Se algum vértice
de Z, enxerga y através de (UG \ .L) \ yn,, então a DCP(u) é invertida e as listas Zz e .h são
trocadas entre si(deste modo, nenhum vértice em .L, enxerga y através de (UG \ -L) \ yB.). Para
cada vértice u em Z, que enxerga X através de (UG \ .L) \ yB«, na ordem dada pelo RBC(u)
a função emóe(Z.. ÓacÊ. edges é chamada para incluir os arcos devido a subárvore Tu à DCP(u)
Em seguida, concatena-se DCP(u) no início da lista DCP(c) e concatena-se .Lz no início da lista

ernó/ater, que contém os vértices a serem incluídos à DCP(c) no final da execução da função
ca/cu/afe. parláaZ. emZ,eddáng (figura 5.3) .

Para encerrar a construção de uma descrição combinatória plana de um grato planar, resta
apenas Inserir os arcos à descrição que têm uma ponta nâ raiz r de 7'. Isto é feito pela função
emóecf...roof, chamada no ponto marcado com (2) na função is p/amar (figura 4.4, página 55).
Neste caso, cada aresta de retorno rz é associada a r. Sda J a união dos caminhos de z a r
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94 (ordena giestas de retorno 94> =

int sh.p/amar. mpl::sod. óac& .. edges. óy. ({fs(node w, nade repr, ]ist<edge>& Zást

array<edge>& caca. erige)

bo.ck edges.

{ graph D;

list<node> /{st. nortes, lisa. cnodesl

map<node, node> Rode Z), nade n G;
edge e;
«de DI«prl = O.n.«,. n.de0;
Rode. in. G]rzode. {n. Z)]repr]] = rep6
fo:'an(e, lá't. ó«Ê. .dg«) {

node t = source(e), pred t = nil;

while(sfatelll NOT y7S7TEZ)) {

if (í'. cn.de(f)) Zí'l. cno'í". app.nd(f) ;

't'terfl = y7S7TED; /{.t. no'í".app.«d(f);
«.d.. {n. P]f] ne«,. n.de0;
Rode. ín. Gjnode. {n -OIZll = t;

if (p«d. f # nn) D."'w. erige("'d'.{n.Ojtl, n.de. {« Plp«ú.. fl);
prece.. t = t; f - parenfjtl;

\ ll *«'ktwe

if (p«d . t # nn) D."'«, 'dge(n.de. i«. Pltl, n.de. ín. nlp«a. 1l);
} // forall

node %;

foram(u, zã't. n.d«) 'f't'l«l = ]V07:.. ylS7TED;
map<node, bool> ís. án. l);
foram(u, z{.t. c-d«) {

nade t;
myforall(t, .1?2?a/[ul) {s O]t] = fa]se;
list<edge> e/;
forall.out ges(e, "ode in.Olul) { ís. án.Djnode. ín. Grlaryet(e)ll = true; eZ
O. del edg«( .0 ;
myforall t, J?BC/lul)

if(i'- {". Olfl) D.n'«,. erige(n.de. án , «de. án. -Ojtl);
}

append(e); }

nade ay<int> ({fspos(-D, 0);
DFS POS(.D. dfsposü\

int tot = Z).nu«.óe,' . .IL nodes0;
pack. erige.reside(l, tot);

for (int = 1; i$ tot; i-n) baGA.edgejàl = nil;

forall(', ZÍst. b«#. edges) { nade H = s-rc.(e); ó«Ê. edgejdysp«jnode. ín Z)lulll
return tot;

e; }

}

Figura 5.11: Código da função soro caca. edges. óg/
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(,) (b)

OCP(cy
«14, '«),(14, 13),(13, 14) ,(13, 12),(12, w),[DCP(11)],(10, «,),(9, 8),(8, 9),(8, .«),
(7, w),(14, 6),(6, 14),(6, «'),(14, 5),(5, 14),(5, 4),(4, 5),(4, .«),(4, 3),(3, 4)(3, 2),(2, 3),(2. «,)
(3,1),(1,3),(1,.«),(14,.'),(u',14),0CP(c), ' ' '' ' ''' ' ''- ' '
(w, l),(w, 2),('«, 4),('«, 6),('«, 7),(w, 8),(w, lO),(:«, 12),(«,, 14)>

(.)

Figura 5.12: (a) Dado um vértice o, para construir a DCP de num novo c-nó, é necessário decidir
a ordem cíclica das arestas incidentes em u, bem como as arestas contidas em cada subárvore T*

(ilustradas por triângulos). (b) Construção da DCP(c) em 7:' (função ernóe(L óacX;. edges). As
arestas de retorno estão em linhas tracejadas. (c) DCP(c) após processar u.
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96
(inclui DCP de um c-nó antigo a DCP de um novo c-nó 96>=

void sh.p/ana . imp/::ad({. o/d cnode. to. emóeddÍng(graph& G, node w, node oidcnode, node u.
map<node, list<edge> >& b. edges. repres, list<node>& fraoersed modas.

list<node>& emó/ater, bmlist<edge>& emó. Zisl/)
{ bmUst it = R 6'-rlo/dcnodel..#rst.{tem0,

f/ C/lo/dc«d.l.cycZ{'.p«d({t, nn), it' ./dc-del.cy.lá'. '««(áf, nil);
node j/ = RB /lo/dc".del.co"tenfs(ítZ), jr = Rl?a/lo/dcnodel.confents({tr);
list<node> .L Z, Z} C
bmlist aaz, s = át;

while (/aóe( ólj4 $ dyspos. numa«4) {
if (/'óel ólJ4 = dysP«. n«.l«,l) Z. Z.app.nd(jZ);

-« Íf/ = R.Baía./d'node].cgcZic.p«d(itZ, s); ' - «e i/ a/]oldcn.d.].contenta(itZJ;

bmlist

while (Jabel óbrl $ dyspos. namlwl) {
if(ZaóeZ. ó]jr] = dZspos. numlwl) Z. r. appeízd(.jr) ;
«' = itG if, = R.Baila/dcn.del.cy.Zic..«c(it,, P); P = «q j,

}

// u == nil when oldcnode is a terminal nade;

bool #zpped = ((Z;-Z.si«0 > 0 ''' (ji = u V u = nil)) V (jr # u A u # nil»;
if (#@pe4 Z;. Z.s.«'P(Z. r); '
Z. r. reuerse. ifems0 ;
node t;

;'==;-Ll:=='''hlZ=Zl=S;.:.ll"""'--"''«, '. .''". ",«.[q, .«' ".", ;
'mÓ'd. ZÍ;tl.Zdcnod.l.c-.('«''ó f-7); e«.óed. Z{.floldcn. l..«,.p(emó. {ásf.r);
.mó/'te,. «n.(Z. Z, ZED.4 : : óe/o«) ;

R-BC/[.Zdcn. ] . c-lenta(itr) ;

Figura 5.13: Código da função add o/({.. cnode. fo emóedding.
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em 7'. A função emóe(L roof inclui os arcos restantes devido a r à descrição combinatória plana
do grato de acordo com uma bp-árvore em J, respeitando a ordem dos filhos reais para cada
C-nó ativo em J (o código da função emóed. roof é omitido). Na próxima seção, encontra-se a
correção e a análise do tempo gasto pala esta parte do algoritmo de SH.

As DCP's correspondentes a cada C-nó criado durante a simulação da PC-árvore alterada nas

fíbulas 4.25 e 4.26 (páginas 77 e 78) são ilustradas na figura 5.14. A descrição combinatória plana
calculada pela implementação de SH para o grafo na figura 4.1(a) se encontra na figura 5.15.

(b) DCP(-1)
' ' <(2,3),(2,1),(1,2),(1,3),(3,1),(3,2)> (.)

DCP(-2)
((4,5),(4, 3),(3, 4),(3, 2),(3, 1),(1, 3)
(1, 2),(2, 1),(2, 3),(2, 5),(5, 2),(5, 4)>

DCP(-3)

(d) ll7:8):(71,s):(s:z),,(4, 5),(4, 3), (3, 4), (3, 2),
' '(3,1),(1,3),(1,2),(2,1),(2,3),(2,5),(5,2),

(5, 4), (1, 8), (8, 1), (8, 7)>

DCP(-4)
' ' <(lO,ll),(l0,9),(9,10),(9,11),(11,9),(11,10)>

DCP(-5)
«11, 12),(10, 11),(10, 9),(9, 10),(9, 11),(11, 9),
(ll, lO),(9, 8),(8, 9),(7, 8),(7, 5),(5, 7),
(4, 5),(4, 3),(3, 4),(3, 2),(3, 1),(1, 3),(1, 2),
(2, 1),(2, 3),(2, 5),(5, 2),(5, 4),(1, 8),(8, 1),
(8, 7),(1, 12),(12, 1),(12, 11)>

DCP(-6)
«12, 13),(12, 11),(12, 1),(1, 12),(8, 7),(8, 1),
(1, 8),(5, 4),(5, 2),(2, 5),(2, 3),(2, 1),(1, 2),(1, 3),
(3, 1),(3, 2),(3, 4),(4, 3),(4, 5),(5, 7),(7, 5),
(7, 8),(8, 9),(9, 8),(11, 10),(11, 9),(9, 11),(9, 10),
(lO, 9),(10, 11),(11, 12),(10, 13),(13, 10),(13, 12)>

(f) (g)

DCP(-7)
«13, 14),(12, 13),(12, 11),(12, 1),(1, 12),(8, 7),
(8, 1),(1, 8),(5, 4),(5, 2),(2, 5),(2, 3),(2, 1),(1, 2).
(1, 3),(3, 1),(3, 2),(3, 4),(4, 3),(4, 5),(5, 7),
(7, 5),(7, 8),(8, 9),(9, 8),(11, 10),(11, 9),(9, 11),
(9, 10),(10, 9),(10, 11),(11, 12),(10, 13),(13, 10),
(13, 12),(7, 6),(6, 7),(6, 14),(14, 6),(14, 13)>

DCP(-8)
((14, 15),(13, 14),(12, 13),(12, 11),(12, 1),(1, 12)
(8, 7),(8, 1),(1, 8),(5, 4),(5, 2),(2, 5),(2, 3),(2, 1)
(1, 2),(1, 3),(3, 1),(3, 2),(3, 4),(4, 3),(4, 5),
(5, 7),(7, 5),(7, 8),(8, 9),(9, 8),(11, 10),(11, 9),
(9, 11),(9, 10),(10, 9),(10, 11),(11, 12),(10, 13),
(13, 10),(13, 12),(7, 6),(6, 7),(6, 14),(14, 6),
(14, 13),(6, 15),(15, 6),(15, 14)>

(h) (i)

Figura 5.14: DCP's correspondentes aos itens (b) a (i) da simulação da PC-árvore alterada nas
figuras 4.25 e 4.26 (páginas 77 e 78).
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5.3 Correção

15 14

Figura 5.15: Descrição combinatória plana calculada pela implementação para o grato na fiou.
ra 4.1(a).

5.3 Correção

Seja c o C-nó criado pala representar o bloco -B em -H + w associado ao componente em T -- .E

correntemente examinado pelo algoritmo. Pala mostrar que a construção de uma descrição
combinatória plana descrita neste capítulo é correra, basta mostrar que:

(1) DCP(c) é uma descrição combinatória plana de -B;

(2) todos os vértices de B que enxergam y através de (UG \-L) \ yn estão no ciclo facial externo
de c

A seguir, mostra-se que os invariantes acima valem após a construção da DCP de um novo
C-nó c para o caso de um terminal no componente corrente de T -- -L. (O caso de dois terminais
é análogo e foi omitido.)

Seja Q o caminho em T do terminal a w. Para cada nó u em Q, o algoritmo acrescenta
a DCP(c) os bicos devidos a u da seguinte maneira.

Se u é um P-nó que não é terminal, então sejam u' o filho de u em Q e p o pai de u em 7'
A construção de DCP(c) é feita de tal forma que o arco up, os arcos devidos a Zu -- Tu, e o

arco ut;' aparecem nesta ordem em DCP(c) (figura 5.16). Assim, os únicos vértices desta parte

  1 : 12,8,2,3

 
3 : il ã'i
4 : 3:i:iÍ
5 : al á:Í
6 : 7,14,15
7 : 5,8,6
8 : 7,1,9

9 : 8, ii, iÕ ]
10 : 9,11,13 l
ii : io, 9]ii ]
12 : 13, 11, 1 l
i3 : i4,iolii l
i4 : 'ii'ê'iÍ'l
15 : 6, 14,16  
16 : 15,4  



99

que possivelmente enxergam y através de (UG \ L) \ yn são p,u e u', que estão no ciclo facial
externo de c. Lembrando que os al'cos devidos a Tu -- Tu, são inseridos de acordo com uma
bp-árvore, respeitando a ordem dos filhos reais dos C-nós ativos em questão, e que cada arco com
ponta inicial em w é inserido em DCP(c) refietindo a ordem de inserção do seu reverso, podemos
concluir que a lista DCP(c) é uma descrição combinatória plana.

Figura 5.16: Ordem dos arcos em tomo de um P-nó u que não é terminal

Se u é um P-nó e um terminal, então os arcos up e aqueles devido a Zu são inseridos nesta
ordem em DCP(c). Analogamente ao caso anterior, os vértices u e p estão no ciclo facial externo
de c (6gura 5.17) e DCP(c) é uma descrição combinatória plana.

Figura 5.17: Ordem dos arcos em torno de um P-nó u que é terminal

Se u é um c-nó ativo que não é um terminal, então sejam p o pai de u e u' o filho real
de u em Q. Seja Xu o conjunto dos vértices de .B. que enxergam }'' através de (UG \ .L) \ yn.
Durante a construção da nova descrição, a DCP(u) é invertida, se necessário, de forma que os
vértices em yu estejam no lado esquei'do, deter'minado por p e u', no ciclo facial externo de o
(figura 5.18) Assim, após concatenar DCP(o) no início de DCP(c), os vértices em yu estão no
ciclo facial externo de c. Observe que o arco pp', os arcos em DCP(u) e os arco u'u' são inseridos

nesta ordem à DCP(c) e que, para cada vértice u no lado direito, determinado por p e u', no
ciclo facial externo de u, basta concatenar a lista dos arcos devidos a Tu à DCP(c).

Se u é um C-nó ativo que é terminal, então u' é o filho real de u que enxerga somente X
através de (UG \ -L) \ ya. e é adjacente a um vértice de yu no RBC(t;). Este caso é análogo ao
caso anterior e isto conclui a correção pala o caso de um terminal.

l
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P
/

d
L

U

b
J b

Figura 5.18: Arcos devidos a um c-nó ativo u. Os vértices em RBC(u) que enxergam y através
de (UG \ .L) \ yn, estão à esquerda de u e estão ilustrados por círculos pretos.

5.4 Eficiência

Sda wz uma atesta de retomo e seja J a união dos caminhos de z a 'm em T. O tempo consu-
mido pela função ca/cu/afe.pari aJ emóeddãng é proporcional ao tempo gasto para percorrer J
mais o tempo gasto para inserir a DCP de cada C-nó ativo no componente à nova DCP pela
função add. o/d. cnode. fo. emóedding.

A função add o/cl.. cnode fo. emóedding é similar à função fesf. cnode counfer analisada no

capítulo anterior, e o tempo gasto para percorrer J é limitado superiormente pelo tempo gasto
durante a fase de busca por uma Xy.obstrução. A análise para o número de nós percorridos
também é análoga ao que foi feito no capítulo anterior e, portanto, o algoritmo de SH constrói
uma descrição plana de um grato planar em tempo O(n).

l



CAPÍTULO 6

Obstruções

Neste capítulo, são descritas as adaptações do teste de planaridade descrito no capítulo 4
necessárias pala a obtenção de uma lista de arcos de uma obstrução, caso o grifo não sela
planar. Abaixo, encontra-se uma descrição de cada uma das funções usadas para este cálculo.

6.1 Informações adicionais para o cálculo da lista de arcos

Pala o cálculo da lista de arcos de uma obstrução, são necessárias algumas informações

adicionais. Durante o algoritmo de SH, para cada vértice u de G, a variável global Rode. /aóeZ. ó/i)V
é um apontador pala um vértice que é descendente de u em 7' cujo valor de h é igual a b(u), e para
cada terminal f, a variável global neágAóo . w ferminaJ/f7 é um apontador para um vizinho de m
que é descendente de f em T. Durante o pré-processamento, guarda-se Zo através da variável
global pO/ /, que é um apontador para o pai em Zo definido para cada vértice de G. Se r é a

raiz de Zo então pZ7/r7 é nã/. Além disso, para cada nó u em To, a variável global 7'a. erige. àn/u7

guarda um apontador para o arco com ponta inicial no pai de u em Zo e ponta final em u.

6.2 Obstrução para o teste do contador de um C-nó

A função oósfrucfion edges.cnode.coanfer (figura 6.1) é acionada quando a função
fesf. cnode. counter, descrita na seção 4.7, detecta uma obstrução do tipo (ol) durante o teste
de um C-nó ativo c. Ela é chamada pela função fesf. oóslrwcfáon./rom. (erminal nade (figu-
ra 4.13, página 65) e pela função ./ind.oósfrucfáon (figuras 4.11 e 4.12, páginas 63 e 64) nos
pontos marcados com (1).

Seja p o pai de c e sejam /, / e r vértices do RBCI(c) tais que / tem um descendente em 7' que

é vizinho de w, e Z e r são vértices distintos de p e .f tais que b(1) e b(r) são maiores que bp(w)
e Z e r estão em lados opostos do RBC(c) determinados por p e .f (figura 6.2).



102 tldor de um C-nó

102 <obstrução pelo contador do c-nó 102>=

void sA.pZarza7. . mp/:: oósÉr?tctÍon. edges. cnode couzzter(graph& G, node cnode, node to,
node jZ, nade Jr, node f/, node f2)

106 p.

( bool .#ag = falsel
node / = nil, t/2 = nil, [22 = ni];

if (t-r # nH A t] # cn.de) t/2 /«f.pn.de(t-í, -ode);
if (t2 # nil A [2 # cnod.) t22 = 1«t.pnode(t2, .nod.);
// seachs for a nade f in RBClcnodel between ji and jr s.t.
// f has a descendant that is a neighbor of w in G
myforan(.É RBq.n.d.l)

It (f= it V f= jrà $ag = trufa-,

esse if (.#ag A (/= t72 V /= t2Z? V {abe] ó1.4 = ciysPos.numÍw])) break;
if (/ = t/2) Rode. /anel ó1.4 = neigAóor . to. ferrnÍna/ltll;
else if (/ = t22) "ode. /aóeZ.. ó1.4 = neigÀó07. . w. fe«nÍna4fq;
edge e = #nd .. erige(G, Rode.laóel ó1.4, w);
.ó.f«cti- edg«.apõe«d(e);

' = .#nd. erige( G, "'de. J'óeZ.. ób1l, n.d'. «,itÃ. dysp«l/anel ólj/ll);
.ó.t«cti.n edg«..pp.nd(e);
e - .#"'L 'dge( G, «d'. /'óel óbrl, nod' [À. dysp«l]'ó.L óljrlJ);
obsfructÍon. edges. append( e) l

node zo/ = rzode. mata. ({fspost/aóeZ.. ó]J/]], w2 = nade mata. dysposl/aóeZ.. óllrlJ;
if (dysP". -«.]«,2] < dysp«. nwml«,-rl) ceda. .«,.p(w], w2);

ZÍ'l « w«d.TO(p«e«4.n.del, .«2);

líst. edges. upw«d . ro(n.de. {.óel ólJ/l, jZ) ;
Z{'t. erige;. «p«,«d.. ra(n.de. l Z, L óbd, jr);
Zi't. ''íge. «,«d . 7'a(n.d'. Z«óeZ. ó1.4 , .D ;
eztract. óo ndarg/. cyc/e(cnode, oóstrucfàon. edges) ;

}

Figura 6.1: Código da função oósfrucfion es.cnode fer.



OhqtrBlpÃne 103

Para determinar /, a função oósfrucfáon es. cnode fer procura, no lado do RBC(c)
determinado por Z e r e oposto a p, por um vértice cujo valor de b é igual ao bp(w) ou por
um vértice que é ancestral de um terminal. (A função /asf.pnode determina o último P-nó no
caminho de t a c em 7' e consome tempo proporcional ao comprimento do caminho.)

Sejam wi e w2 tais que bp(w{) - b(Z) ou bp(mi) = b(r), para { - 1, 2, e bp(mi) $ bp(w2).
Sejam Z' e r' os vértices apontados por nade /anel ó/Z7 e por nade. Zaóe/.. ó/r7, respectivamente.

e seja u um descendente de / que é vizinho de m, obtido da seguinte maneira: se b(.f) = bp(w),
então u é o vértice apontado por Rode. Jade/.. ÓÓ7 (figura 6.2(a)). Caso contrário, .f é um ancestral

de urn terminal f (figura 6.2(b)), e u é o vértice apontado por neágàóor: w. fermina{/t7.

(b) (,)

Figura 6.2: Obstrução detectada pela função fesf. cnode. counfer, onde p é o pai do C-nó c, wi
e m2 são ancestrais de w em T e Z e r são vértices em RBC(c) cujos valores de b são maiores
que bp(w). (a) / é um vértice em RBC(c) cujo valor de Z) é igual ao bp(w). (b) / é um vértice
em RBC(c) que é ancestral de um terminal f.

A lista dos arcos de uma obstrução é representada pela variável global oósfrucf an
Neste caso, ela é construída da seguinte maneira.

Primeiramente, os arcos uw, /'wi e r'wj ({ e .j em {1,2}) são adicionados a essa lista. Para
encontrar um bico ZZ/ em G, usa-se a função ./índ.erige (figura 6.3), que percorre a lista de
adjacência de g e devolve um apontador pala o arco zy, caso exista, ou n{/ caso contrário.

Feito isso, adiciona-se a essa lista, os arcos dos seguintes caminhos em Zo: de p a to2, de /' a Z.
de r' a r e de u a /. A adição dos arcos de um caminho em To de z a Z/ à lista oósfrucfãon

é feita pela rotina /ãsf. edges. zzpward. T(7 (figura 6.4). Para cada vértice u distinto de Z/ nesse
caminho, essa função adiciona o arco u't; a aósfrucf Olz es, onde u' é o pai de u em Zo.



104 ador de um C-nó

104a (procura arco 104a>=

edge sÀ p/amar. impJ::.Pnd. erige(graph& G, node z, node y)
{ edge e;

forall out ges(e, z) {

node u = f«ryet(e);

if (u = y) return e;
}

return nil;
}

Figura 6.3: Código da função ./ind erige

104b
<adiciona arcos subindo em TO 104b>=

void sA.p/amar. impZ::ZÍst. edges. upward
{ if (z = y) return;

nade u = z;

while (u # y) {

edge e = TC7. erige

oóstructáon edges.append(e) ;
«

}

TO(node sç, node Z/)

}

Figura 6.4: Código da função /ásf. edges. upward TO.
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Finalmente, os arcos do ciclo facial externo de c são adicionados à lista oósfrucfáon. edges pela
rotina ezfract óourzdary. cg/cle (figura 6.5), que primeiramente calcula as listas de adjacências
do bloco em .H + m representado por c através da lista DCP(c), representada pela variável global
emóed. /{sf/c/, e depois obtém o ciclo facial determinado por DCP(c) e p.

(lista de arcos na fronteira da face externa 105>=

void sÀ.planar. {mpJ:: ezfracf. óoundaW. cycZe(node cnode, list<edge>& {ást. edges)
[ map<node, ]ist<edge> > e/;

edge el
nodo u

myforall(e, 'móed. Z{'ílcn.ael) { # = «u«e(e); aqui.app.nd(e); }
zl = parerzflcnodel;

e - 'ZI«l. c.nte«t'(e/l«J..#«fO); /í'í. edg«. apõe«d(.) ;
" = 1'ryet(e);
while (u # parentjcnodel) {

e = e/l«l. c-tens.(eZI«l.#«tO);
tãst. edges. append(. eà ;

" f(.);

105

}

}

Figura 6.5: Código da função erfracf. óoundary. cg/c/e.

6.3 Obstrução para cmode possáó/e A.9g oósfr cfáon

Seja d o c-nó (ativo) apontado pela variável global cnode. (Z/: possióle. Ê33 oósfrucfáon. Con.

forme descrito na seção 4.7, d é o primeiro C-nó detectado nas condições da figura 4.14(b) (pá.
gana 66) pela função fesf cnode counfer.

Seja C? o caminho de um terminal f a m em T e seja Q' o caminho do pai de d a m em T

Existe uma obstrução do tipo (ol) se, para um nó u em Q', u é vizinho de um vértice em Z \ {w}
ou u tem um filho (P-nó) u em T que não está em Q e u tem um descendente em 7' que é vizinho
de um vértice em -L \ {m} (figura 4.14(c)). (Observe que, no caso de dois terminais, u pode ser
simplesmente o terminal t' distinto de t, se t' é um P-nó, ou o pai de f' em T, caso contrário.)

A função oós(rucfion. edges.possãó/e tr conármed (figura 6.6) é acionada pela função
.Pnd. oóslruclãon (pontos marcados com (2) nas figuras 4.11 e 4.12, páginas 63 e 64) para calcular
uma lista de arcos de uma obstrução do tipo (ol), caso exista.

Sejam p o pai de d e Z,r e / como mostrados na figura 6.7. Sejam wi e w2 tais que
bp(mi) - Z'(P) ou bp(w{) - b(/), para í ' 1,2, e bp(wi) $ bp(w2). Seja Z' o vértice apon-
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óslr cfáon

106 (obstrução pelo contador do c-nó 102>+=

void sÀ.planar. . mp/::obslrwctáon. edges.possáó/e. oósf7. . con#rmed(graph& G,
node w, nade t, node t;)

q 102

{ node cnode = czzode. oÉ.pois ÓZe kJJ oóstruction.

:ÉiiÍR*:%F8H'd;=:;:hr''=s: '='';lX--'"«,' ;
edge e = .Pn({.. erige( G, nade. Jaóel ólJ/l, m);
oÓsfractáon. edges.append(e) ;

e = .#nd . .dge(G, m.d'. /"óel óljd, .«);
oÓsfrucÍáon. edges. append(e) ;

' = .#nd. ed#e( G, -d'- Z'óe] ó]], -d'. mala. dysp«[Z.óe] ó]H]);
oÓstrucfíon. edges. append( e) l

' = .#nd . erige( G, -de. Z'óe] ó]u], -.íe. wióÀ. dysp«[Z'óe] ó]u]]);

)bstru ction . edges. appendÇeà \

node w/ = zzode. loálh. dyspos]Zaóel.. ó]u]], w2 = nade mata. dyspost/anel ó1.41;
if (dysP«. n«mt«,q < dysP«. n««.]«,]]) /eda. .«,ap(«,], «,2);

.ist. edges.upuard. TOÇw, w2b\

lá't. edg". «P«««d .. ra(n.de. J.óel ól.j4, .jO ;
Z{'t. .@". "P'"«d . TO(n. e laó.L óllrl, jr) ;

/i't ... erige;. «p.««d . ro(n.de. Z«bel ó1.4, .D ;
node m = /ca. óetween(parenfjcnodel, o, PO) ;

Zi't. edg«. «p.««d . Ta(P«'nflcn.d.l, «-) ;

/á't. .'íge.. «p«,«d . TO(n.de. /aóe] ó]u], «.) ;

«t'«ct .. Ó«nd"y. CZ/c/e( c-de, .ó.t«cti". 'dg«) ;
}

Figura 6.6: Código da função oóstrucfáon es. possió/e. oósfr:.. corz$rmed.
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Lado por Rode. /aóeZ. ó/Z7, se b(/) = bp(w), ou o vértice apontado por neàgàóor. w. terminal/f7,

onde f é um tei'minam que é descendente de Z, caso contrário. Analogamente, seja r/ o vértice apon-
tado por Rode. /aóe{.. ó/r7, se b(r) = bp(w), ou o vértice apontado por neigAóor. w. fermãnal/Z'/.
onde f' é um terminal que é descendente de r, caso contrário. Seja u o vértice apontado por
ode label. b]f]

\

\

\

\

\

S
r

©

'd'
/

/

f

Figura 6.7: Obstrução detectada pelo teste de Q' da figura 4.14(c) (página 66), para o caso de um
terminal, ou pela presença de um c-nó d como na figura 4.14(b), pai'a o caso de dois terminais.

Seja u o P-nó devolvido pela função ./ind Rode.alfa.laóel.. b.greafe7. fÀan (figu-
ra 4.17, página 69) para o caso de um terminal. Para o caso de dois terminais, seja t' o terminal
distinto de f. Neste caso, u = t', se f' é um P-nó (figura 6.8(a)). Caso t' sda um C-nó, u é o
pai(P-nó) de f' e copia-se as informações das variáveis Rode. Jade/.. ó// e laóe{.. ó// de t' para u,
pois t' pode ser um C-nó terminal tal que ó(f') < b(t) e u é o ancestral mais baixo entre os dois
terminais em T (figura 6.8(b)). Finalmente, seja m o ancestral mais baixo entre p e u em Zo

A lista dos arcos para esta obstrução é construída da seguinte maneira. Primeiramente. os

arcos J'w, r'm, uwí e owj, onde bp(wi) = Z'(u) e bp(wj) = b(u) (í e .j em {1, 2}), são adicionados
a essa lista. Em seguida, adiciona-se a esta lista, os arcos dos seguintes caminhos em Zo: de w
a w2, de /' a /, de r' a r, de u a /, de p a m e de u a m. Por fim, os bicos do ciclo facial externo
de c são adicionados à lista oósfracfàon edges.

6.4 Cálculo de uma subdivisão de /(5

A função oósfrucfáon edges.Ã'5 (figura 6.9) é acionada pela função .#nd oósfrucfion nos
pontos marcados com (3) e (4) nas figuras 4.11 e 4.12 (páginas 63 e 64) para o caso de calcular uma

subdivisão de KS em G. Seja c o C-nó para o qual foi detectada uma obstrução (C',ul,u2, u3) do
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Figura 6.8: O C-nó d é o C-nó apontado por cnode.í2t.possáó/e oósfrucfáon, e t e t' são
dois terminais. (a) o coincide com o P-nó terminal f'. (b) u é o pai do C-nó terminal f'

(b)

tipo (o2) e soja mi o vértice de menor bp-número entre os vértices apontados por rzode
para ã - 1, 2, 3. A função oósfrucfion. edges. Ã'5 (figura 6.9) é acionada se

Label. b luil,

(Ksl) ou uí é um terminal ou ui = p, onde p é o pai de c e existe um descendente u de p em T
que não é descendente de c e é vizinho de um vértice em L \ {wJ;

(Ks2) pelo menos dois vértices de {ul,u2,u3} têm o apontador Rode./anel ó/ / para wl (figu-
ra 6.10(a) e (b)).

Observe que, se algum uí é o pai de um C-nó terminal, também é possível construir uma

subdivisão de KS em G (figura 6.10(c)). Mias neste caso, podemos obter uma subdivisão de K3.3
conforme é descrito mais adiante.

Seja m2 o vértice de maior bp-número entre os vértices apontados por Rode. /anel.. ó/ui7, para
á := 1, 2, 3. A lista dos arcos para esta obstrução é construída da seguinte maneira. Primeiramente.
adiciona-se a esta lista, os arcos do caminho de w a w2 em Zo. Em seguida, os arcos do ciclo
facial externo de c são adicionados à lista oósfrucfáon edges.

Finalmente, se u{ :: p para algum { em {1,2,3}, então sela u o vértice apontado por
rzode óel ó/ui./. A função oósfr. edges.pnode (figura 6.11) adiciona à lista oósfmcfá07z edges
o arco umj (.j em {1, 2}) e os arcos no caminho de u a m em Zo.

Se u{ é um P-nó terminal, então sejam ui e u2 os vértices apontados por
\eighbor.w erminaljui] e por norte . tespec\\lamente. A. tuhçãa obs-
[l: edges. fermÍna/ (figura 6.12) adiciona os arcos ulm e u2wj à lista oóstrucfÍon es, além
de adicional os caminhos de ui a u{ e de u2 a ui em Zo nessa lista.
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109a (obstrução K5 109a>=

void sA. plarza7. . ámp/::oósfr ctãon. edges. /r5(graph& G, nade
node u.7, no

to, node cnode,

de u2, node u3)
{ if (uJ = nil) oJ = parenfjc7zodel;

int maz = JaZ)el ólull;

if (m- < /aóeZ. ólo21) m« ó'Z. óluPl;

if(m« < J'óeLól«q) m« óeZ..ót«q;

ZÍ.t. erige. «««d.. 7'a(.«, -de fÀ. dysp«[«.«], .Ó.t«.[Í"
ezlracf. óoundarg/. cycle(cnode, oóstr"lzcfÍon

obsta. edges minar.G, u, ul. ulà\

obsta. edges termánatl.G, tu, u2, u2Ü;

if (uJ # p«enfl.nod.l) .óst,. .dge.. ter«.{n./(G, «,, u#, «3);

els' 'ó'f,' . erige..pm.de(G, p«.ntlcn.del, .«);

edges) ;

}

Figura 6.9: Código da função oósfrucfáon es. .K5.
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Figura 6.10: Clálculo de uma subdivisão de -KS. (a) Caso de dois terminais fi e f2
que ocorre três terminais ti, f2 e t3. (c) í2 é um C-nó terminal.

(b) Caso em

109b (arcos do pai de um c-nó 109b>=

void sh.p/anazl. {mpZ:: oóst7. . edges. pnode(graph& G, node p, nade u)
{ edge e = #nd. erige( G, rzode. {aóel ólpl, Rode. wáth. cíyspos]/abeZ.. ó]p]]);

.Ó;f«.tá.n. edg«. apõe«d(.);
/{'t. edg«. «p«,a,d . 7'0(n.de Z.óe] ó]p], «) ;

}

Figura 6.11: Código da função oósfr. edges pzzode
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110 (arcos em TO do terminal e arcos de retorno 110>=
void sA p/anal. ámpZ::oóst7. edges termina/(graph& G, node to, nade f, node u)
{ edge e = #nd. erige(G, zieàgAóor.. zo. termina/lfl, w);

o bstructãon edges. apl)eTI d(eà \

e = #nd. erige( G, h.de. /.óeZ. óltl, n.de. «,{tÀ. dysp«IZaó.Z. óltll);
obstrucláon edges. append(e) ;

nade mm = /ca. óet«,een(nade. {aóeZ.. ó]t], neãgÀóor. t«. [ermána/ltl, pO);

li't. edg«. «p«,«d .. 7'a("'ãgãÓ.,' . w. t«m n Zlfl, «.m, .Z,.t«ctá.n. erige.);
Zist. e'íg«. «p«,«d Ta(n.d' beZ.. óltl, mm, .ó.t«..fi.n. .dge.);
list.edges.UT)ucLrd 0(.mm, l. obstruction edgesÜ,

}

Figura 6.12: Código da função obsfz. edges ána/.

Na seção 6.5 a seguir, é descrita a construção de uma subdivisão de -K3,3 no caso de apenas
a condição (KSI) ser satisfeita. Já nas seções seguintes (6.6 e 6.7), uma subdivisão de -K3.3 é
construída no caso da condição (-KSI) não ser satisfeita.

6.5 Subdivisão de /(3,3 devido ao grau de ml

A função oósfructáon edges counfmán.-7 (figura 6.13) é acionada pela função
.#nd strucfãon nos pontos marcados com (3) e (4) nas figuras 4.11 e 4.12 (páginas 63
e 64) para calcular uma subdivisão de K3,a em G para uma obstrução ((7, ui , u2, u3) do tipo (o2).
Sda c o c-nó para o qual foi detectada a obstrução e sela wi o vértice de menor bp-número entre
os vértices apontados por Rode.Jade/. ó/uá./, para í = 1, 2,3. Neste caso dália para construir
uma subdivisão de .l(S em G se não fosse pela presença de um único vértice em {ui,u2,u3} tal
que variável Rode. laóeZ aponta pai'a mi (figura 6.14). A seguir encontra-se uma descrição
da função oósfrucfàon. edges. counfmàn .7.

Primeiramente, os vértices ui são ordenados em ordem não decrescente de b pela função
soro. bg/. /aZ,el. b (figura 6.15). Nela, a função leda. smapéz,z/) é usada para trocar os valores de z

com o de Z/. Para ã = 1, 2, 3, seja mi o vértice de bp-número igual a b(ui). São adicionados à lista
oóstrucfi07z edges os arcos do caminho de m a w3 em Zo, pela função /ást es.upwar({. TO, e
os arcos no lado do ciclo facial externo de c, determinado por u2 e u3, que contém ui, pela função
«d'í.p«t (Hg«ra 6.16).

Em seguida, sqa u o vértice apontado por nade óeZ. b/ul./. Adiciona-se à oósfrucfíon edges
o bico uwl e os arcos no caminho de u a ul em To.

Finalmente, para { :: 2,3, uí é ou o pai de c ou é um P-nó terminal e adiciona-se os arcos
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111 jobstrução de três no mesmo c-nó lll)=
void sA.p/amar. {mp/::oósümcÉÍon. edges. countmÍn. ](graph& G, node w, node cnode,

node uJ, node u2, node u3)

}

{ if («3 = nn) «i P«.«zl«.a.l;
soft. by. cabe!. bl.ul, u2, u3'l\
/i't. .'Zg« «d . 7'a(«,, -de. -,ifÀ. dysp«[{«Z,e] ót«S]]);

add pari.oÍ.bcÇcnode, ul, u2, u3Ü\

edge e = .#nd.. erige(G, rzode. /anel. ó]ol], nade. mira. dyspos]/aóeZ. ó]u.í]]);
aóstructÍon edges. append(e) l

Z{'t «. «P«,«d ,. ro(n.de. /.be] ó]«]], «-r) ;

if («2 # p«entrem.d.l) oó'tr. edges. Ée,min«/(G, w, u2, u2);

els' 'óst,' . .dg« .d.( G, p«enll.-d.l, «,);
if ('"g # p«enfjcnodel) oóst,' . edges. te,«.in«Z( G, w, u3, «3);

els' 'Z''t,' . e@« ode(G, p«enfie«d.], .«);

Figura 6.13: Código da função oóstrucfáon. edges. counfmãn

't02 == 't03
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Figura 6.14: Cálculo de uma subdivisão de K3,3. Neste caso, não é possível obter uma subdivisão

de -Ks pois wl não tem grau 4. (a) Caso de dois terminais ui e u2 (u3 é o pai de c em 7'). (b) Clamo

de três terminais ui, u2 e u3.
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112a (ordena nós pelo valor de b 112a)=

void sÀ.p/anal. mp/::sod. óy./aóeZ. ó(node &t/, node &t2, node &t3)

{ if ({«óe( órtPI < /anel óltJI) leda. ..«ap(f.Z, t2);

if (/'óeLórtq < / ó Ló]t/]) /eda '«,ap(t-r, t3);

if (Z«ó'Z..ólf 1 < Z óeZ..ólf21) leda ap(t2, t3);
}

Figura 6.15: Código da função soro. óZ/. Jaóel ó

112b (alguns arcos na fronteira da face externa 112b>=
void sA.p/anal. mp!::add.pad. í2J: óc(node cnode, bode w/, node w2, node w3)
{ list<edge> óc, eZ/, eZ2;

eztract. óoundarZ/. cyc/e(cnode, óc) ;
edge e;
bool #ag = false;

int sêde = O;

for-n(e, óc) {

if (s««e(.) = «,-Z)

if (Fag) sida = 1; else sida = 2;

if (source(e) = w2 V source(e) = 1«3) .Pag = --.Fag;
if (#ag) 'l.í.app.«d(e); esse eZ2. .pp'nd(e);

} // foral
if (sida = 1) oóst ction. edges.cone(e]], Z;EZ).4::ater);
els' 'b't«.ct{.n. .dg«. ««( .22, L-EZ)..4 : : aP.r) ;

}

Figura 6.16: Código da função add.pari
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devidos a ui da mesma maneira que foi descrita na seção anterior,
í7: edges przode e oósZr. edges. ferra naJ, respectivamente.

através das funções oós

6.6 Subdivisão de 7(3,3 com parte do ciclo externo de um C-nó

Seja (a, ui, u2, u3) uma obstrução do tipo (o2) detectada para um C-nó c e sda m o ancestral
comum em Zo de pelo menos dois entre ui,u2 e u3, com o menor bp-número. A função oósfruc-
fion es. courzlmán. 2. 3 (âgura 6.17) é acionada pela função ./ind. oósf7'ucfion nos pontos
marcados com (3) e (4) nas figuras 4.11 e 4.12 (páginas 63 e 64) pala calcular uma subdivisão
de K3,3 em G se a condição (Ksl) não é satisfeita e se m coincide com um terminal (figura 6.18).

<obstrução de dois no mesmo c-nó 113>=
void sÀ plazzar. ompi::oóstr%ction edges countmàn.2.3(graph& G, node w, node cnode,

node u], node u2, node u3, node q, nade u)

113

{ node k-í = u-í, k2 = z/2, ÊJ = u3;
if (u3 = nil) A3 = u;

"d Z,y. {.óel ó(A-r, Ê2, k3);

/í't. erige.. «p«,«d . Ta("'d' mata. dysp«[/anel.. ó]k-r]], -d.. «,ifA. dZsp«]Zaóel óltql);
A2 = {"t.pn.de(«2, cn.de);

if (kg # q) .dd.p-f..Lóc(cn.de, g, «/, k2);
els' "'ld .p«M .[. ó.(cn.de, g, «.r, p«.«t] n.de]);
obsta. edges te7minaKG, w, ul, ul);
.bst,'. .'Zge. t««.án.Z( G, w, «2, Ê2);
if (uJ # nn) {

nade " = !ca tween(Rode ZaóeLóju3], q, pO);

// "u" can be an ancestor of q when v3 is not descendant of cnode;
.ó'f,' . edg«. te«min«Z(G, «,, «3, «) ;

lisa es.. pw"d. TOÇq. uà,

else {

.Ó.t,'..'Zg" p"'de(G, «, :«);

node m«z = {ca. óet«,een(u, parent]cnode], pO);

Zi'f. .ages. «p«,«d . TO(P«'ntl'n.d.l, m«.) ;

}

}

}

Figura 6.17: Código da função obsfrucfáon edges courzfm n 2.3.

Seja q um vértice tal que, se u{ = p para algum á em {1,2,3}, então q coincide com p
(figura 6.18(a)). Caso contrário, q coincide com oJ, J em {1,2,3}, tal que uj não é terminal
(âgura 6.18(b)). A lista de bicos da obstrução é calculada da seguinte maneira.
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6.7 Subdivisão de .K3.3, subindo em Zo
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Figura 6.18: Cálculo de uma subdivisão de KS,3 com um "pedaço" do ciclo facial externo de um
c-nó c. (a) Caso de dois terminais fi e f2. (b) Caso de três terminais fi,t2 e f3.

Primeiramente, os vértices ui,u2 e os são ordenados em ordem não-decrescente de b e, pala
á = 1, 2, 3, seja w{ o vértice de bp-número igual a b(ui). Adiciona-se à lista oósfrucfion: edges
os arcos do caminho de wi a w3 em Zo e os arcos no lado do ciclo facial externo de c que
contém q, determinado por uj e tli;, onde J e k estão em {1,2, 3} e j # k, uj # q e UÀ; # q. (A

função Jasf.pnodeÍz,y9 devolve o último P-nó no caminho de z a g/ em T, caso exista.)

Para finalizar, adiciona-se os arcos devidos a uí da seguinte maneira. Se ui coincide com p,
então adiciona-se os arcos devidos a u{ conforme descrito na seção 6.4, através da função oós-
fr. edges pnode. Caso contrário, seja t{ o terminal que é descendente de ui em 7' e sejam ui
e u2 os vértices apontados por neigàóor. w fermánaZ/ti/ e por nade óeZ. ó/ti./, respectivamente.

A função oósf71. edges terminal adiciona os arcos uiw e u2w{ à lista obsfrucfáon. edges, além de
adicionar os caminhos em Zo de ui a f{, de u2 a ti e de ti a ui nessa lista.

6.7 Subdivisão de /(3,3, subindo em Zo

A função oósfrucfion edges. 7'0 (figura 6.19) é acionada pela função ./izz(L oóslrucfãon nos
pontos marcados com (3) e (4) nas figuras 4.11 e 4.12 (páginas 63 e 64) para calcular uma
subdivisão de K3,3 em G ou devido a uma obstrução do tipo (o3) (m, Kt, .K2, K3) (figuras 6.20(a)
e (b)), ou devido a uma obstrução do tipo (o2) (C',ul,u2,u3) tal que a condição (ÃSI) não

ê satisfeita e o ancestral comum m em Zo de pelo menos dois entre ui,u2 e u3 com o menor
bp-número não é um terminal (figura 6.20(c)).
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115 <obstrução por TO 115>=

void sA.p/aíza7.. {mpl::oóstr ctáon edges 7'0(graph& G, nade zo, node parent. cnode,

nade t/, node t2, node t3, node u)

}

U u;

{ if (f3 = nn) fJ
node gZ = t/, q2 = É2, g3 = t3;
"«t. Z,y. {aó'L ó(g-r, g2, q3);

Zi.t. e'íge.. «pw«d . ro("''z'- «,áfA. dZsp«IJ«óe!.. ólç.rll, «d.. :«ífA. dysp«[/.óeZ. ó]çq]);
ql - tl', q2 - t2-, q3 = t3',

if (i;. 'n.de(q-r)) gZ nf]q/];
if(i'. '-de(g2}) q2 p«eníjq2j;

if ({' 'n.d.(g3)) q3 p«entjqq;

nod' "'/ = /ca. óef.««n(q/, q2, pO), m2 - lca. ó.Éwe'n(g-í, q3, pO), mJ = Z« «n(g2, g3, PO);
int min = íllfspos. zzumjm.íl, maz - ({fspos. numlmllt

if (dyspos-numjmg < min) { /eda.s«,ap(t2, t3); «',{n = dyspos. numlm2j; }
if (dysp«. numlm31 < «.in) {

node Ê/ = f2, k2 = 23, k3 = ÉJ;

LI - kl\ t2 - k2\ t3 - k3',
mira = dyspos

if (dKsp«. n««lm21 > «.«) «.« = dysp«. n«mlm2l;

if (dysp«. n««.jmq > mm) m« = dysp«. nu«.[«.q;

.ó't,' ... .dge. t««.{n.l( G, w, f/, n.de. «,ítA dZsp«]«.an]);

.b't,' . .'íg«. te, «.{n«/( G, w, t2, n.de tA. dispo.lmá«l);
if (t3 # «) .ó't,'. erige. te«min«i(G, w, t3, nade.wátÀ. dysp«jmaz]);
esse t

node w:= w;

if (Zca. befween(u, 'fode. wÍtÀ. dKsposlrnin], pa) = Rode. mata. cWpos]mÍn])
{ // v is in the same c-node of node ith.dfsposjminl;

node cnode = active. cnode. oÃtrue, u);

«dd.p'd. ./. óc('"'de, p«e«flcnod.l, «, nod.. «,ifA. dispo.jmínl);

Z{'t. edg«. «p«««d . ra(p«enfjcn.d.l, «,) ;

.Z,.t,. .dg«.pnode(G, «, u);

}

}

}

Figura 6.19: Código da função oZpsfrucfion. edges. Ta.
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Figura 6.20: Cálculo de uma subdivisão de KS,S subindo em Zo
e f3. (b) Caso de dois terminais ft e t2.

(a) Caso de três terminais ti, f2

Soam qi,g2 e q3 vértices distintos tais que, para { = 1, 2,3, qí coincide com um terminal ou
com o vértice u devolvido pela função ./ind.Rode wàtA./anel..b.greafe7. f/zan.dys A lista
de arcos da obstrução é construída da seguinte maneira. Primeiramente, os vértices qt, q2 e q3
são ordenados em ordem não-decrescente de b e, pala { - 1, 2, 3, seja wi o vértice de bp-número
igual a b(gí). Os arcos no caminho de wl a w3 em Zo são adicionados à lista oósfrucfion. edges.

Sejam n7} e m' os ancestrais comuns em Zo de pelo menos dois entre qt, q2 e q3 com o menor
e com o maior bp-nomeio, respectivamente. Seja qJ um vértice em {qi, q2, q3} que é descendente
de zrz e sejam qÊ e ql vértices distintos em {qt,q2,q3} tais que k # .j e / # j. Falta adicionar a
oósfrtlcfãon. edges os bicos devidos aos vértices qi, q2 e q3. Isto é feito da seguinte maneira.

Para { :: 1,2,3, se qi é um terminal, então sejam u] e u2 os vértices aponta-
dos por neigAóor. w. fermánaióqi/ e por nade./aóeLÓÓq{/, respectivamente. A função oós-
fr.edges termina/ (figura 6.12) adiciona os arcos uiw e u2w{ à lista oósfrucfÍon es, além
de adicionar os caminhos em Zo de ui a q{ e de u2 a qi nessa lista. Além disso, se ã :: k ou í :: /
então adiciona-se o caminho em Zo de q{ a m' à lista de arcos. Claso contrário, á = .j e adiciona-se
o caminho em Zo de q3 a m à lista de arcos.

Se qi não é um terminal, então qà :; u. Seja u o vértice apontado por nade. /aóe{. ó/u7 e sela s
um vértice tal que s coincide com u se u é um descendente de m em Zo, e s coincide com m caso
contrário.

Se t; é um descendente de m em Zo, então u e m são irmãos em 7' e estão em RBC(d)
para algum c-nó ativo d (figura 6.21), e este é o único caso especial em que a função oósfruc-
láon es. Ta precisa escolher um dos lados do ciclo facial externo de um c-nó: adiciona-se à
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lista oósfrucfáon. edges os arcos que estão no lado do ciclo facial externo de d determinado por u
e poi m que contém o pai de d. Além disso, adiciona-se à lista de arcos da obstrução os arcos no
caminho do pai de d a m em Zo.

Finalmente, se qi = u, a função oósfr. edges.pnode (figura 6.11) adiciona à lista oóstrucfá-
orz es o arco umi e o caminho de u a s em Zo.

Figura 6.21: Na figura 6.20(a), se u é descendente de m em To então u e m estão em RBCI(d)
pata um c-nó ativo d, e adiciona-se à lista oósfrt&cfáon. edges os arcos que estão no lado do ciclo
facial extei'no de d determinado por u e por m que contém o pai de d.

117 <encontra c-nó ativo 117>=

node sÁ p/anal'.. ímp/::aclit;e. cnode de u)
{ nade cnode = w;

if (--á;. 'n.de(u)) cn. ' = p«'ntlul;
if (--is. crzode(cnode)) return nil;

while ({s. cnode(parentjcnode])) cnode = parentjcnodel ;
return cnode;

}

Figura 6.22: Código da função acfãtie. cnode. o/.

6.8 Correção

Observe que os caminhos em Zo determinados por cada função que calcula uma lista de arcos

de uma obstrução são internamente disjlmtos entre si. Além disso, para cada função que inclui
o ciclo facial externo C (ou parte dele) de um C-nó na lista obsfmction. edges, cada caminho

em Zo calculado pela função é internamente disjunto de (;. Disso decorre facilmente a correção
desta parte do algoritmo.
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6.9 Eficiência

Cada função apresentada neste capítulo executa, basicamente, três tarefas para o cálculo
da lista oósfruc( on. edges: cálculo de um número constante de caminhos em Zo; cálculo de no

máximo um ciclo facial externo de um C-nó; e procura por um número constante de arcos (no
máximo seis arcos que representam uma aresta de retorno em 7', com uma ponta em m ou em
ancestrais de m).

A adição de arcos em caminhos em Zo à lista obsfrucfãon.edges é feita pela função
/ásf. edges tzpward. T(7 (figura 6.4) e o tempo gasto por essa função é proporcional ao com-
primento do caminho. Como cada caminho em Zo tem comprimento máximo n -- 1, onde n é o
número total de vértices no grato, então esta tarefa consome tempo O(n).

Pala o cálculo do ciclo facial externo de um C-nó c, feito pela rotina ezfracf. óoundarZ/
(figura 6.5)), percorre-se no máximo duas vezes o número total de arcos no bloco em H + w
representado por c. Se a função add pad. o.l: óc (6gura 6.16) é executada, então percorre-se no
máximo mais uma vez o número total de arcos no bloco em H + w representado por c. Como .B.
é planar, então o tempo consumido por esta tarefa é O(n).

Finalmente, para encontrar um arco no grifo, usa-se a função ./ind erige (figura 6.3), que
percorre a lista de adjacência da ponta inicial do arco, consumindo assim tempo O(n). Logo,
totalizando o tempo gasto pelas três tarefas, tem-se que o tempo consumido por cada uma das
funções que calcula uma lista de arcos de um obstrução é O(n).

l



CAPÍTULO 7

Resultados experimentais

Neste capítulo são mostrados alguns resultados experimentais obtidos da comparação de
tempos de execução entre algumas implementações para o problema da planaridade: as imple-
mentações de Boyer e Myrvold (BM), de Shih e Hsu (SH) e as duas implementações presentes
no LEDA: uma implementação de Booth e Lueker (BL) para o algoritmo de LECI e uma imple-
mentação de Hopcroft e Tarjan (HT) para o algoritmo de Auslander, Parter e Goldstein.

Lembre-se de que o problema da planaridade consiste em decidir se um dado grato é ou
não é planam e justiâcar a resposta com um certificado, que neste caso é ou uma descrição
combinatória plana ou um subgrafo de Kuratowski do grafo. Dentre as implementações citadas
acima, apenas HT não justifica a resposta para grifos não-planares.

Os dados presentes neste capítulo foram obtidos por uma versão modificada do programa pZa-
narjfZ/ time, que é um programa de demonstração que integra o pacote do LEDA. Basicamente.
foram adicionadas as implementações de BM e de SH ao programa original.

Durante os testes realizados, a implementação de BM foi a que apresentou o melhor desempe-
nho, mas apenas esta implementação, dentre as quatro, não foi desenvolvida sobre a plataformaLEDA

Além disso, o programa planaMfZ/ modificado converte o formato de entrada do LEDA

pala o formato de entrada da implementação de BM, mas a saída construída por BM não foi
convertida pala o formato LEDA, pois seria necessário mais tempo para estudar e mudei o seu

código (os rótulos dos vértices no grifo de entrada são modificados durante a execução de BM).
Por esse mesmo motivo, como o código original de BM foi escrito especificamente para resolver o
problema da planaridade, não foi medido o tempo gasto pela implementação de BM para testar
planaridade sem a construção de um certificado para a resposta.
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7.1 Ambiente experimental

Os testes foram rodados num PC com sistema GNU/Linux (RedHat 7.1), com um processador

Celeron de 700MHz e 256MB de memória RAM. O programa de testes foi compilado com o gcc
versão 2 . 96, com as opções de compilação -DLEDA.CHECKING.0FF -0 e com o LEDA versão 4 .4.

As instâncias usadas nos testes foram os mesmos "tipos" de grifos (descritos mais adiante)
usados no programa original p/amar fy. time. Em todos os testes, para cada valor de n, onde n
é o número de vértices do grifo, foi obtida a média entre os valores de tempo relativos a dez
gratos. Cada valor de tempo foi medido pela função usei. fine do LEDA, cujo código é ilustrado
na figura 7.1

120 <tempo de uso de CPU 120)=

n-t z.E0.4::«;.'L tÍm.0 {
«turn noat(c{«kO)->CZOC2rS PER.SEO;

float ZEZ) 4::ases. time(íloat& 7) {
float f = 7';

T = Zl#D.4::«..d . tim.0;
return T-f;

}

}

Figura 7.1: Código da função usei time do LEDA versão 4.2

Os tipos de grifos usados nos testes foram os seguintes

(GI) grifos planares aleatórios;

(G2) grifos com um -K3,3 Cada grato do tipo (G2) é obtido da seguinte maneira. Seis vértices de

um grato planar aleatório (; são escolhidos para a construção de um .K3,3 em G, adicionando-
se arestas a G;

(G3) gratos com um -KS. Cada grafo do tipo (G3) é obtido da seguinte maneira. Cinco vértices de
um grato planar aleatório G são escolhidos para a construção de um KS em G, adicionando-
se arestas a G;

(G4) grifos planaies maximais;

(G5) grifos planares maximais a menos de uma aresta. Cada grato do tipo (G5) é obtido da
seguinte maneira. Seja G um grato planar maximal e sejam u e u dois vértices de G tais

que uu não está em .Ea. O grafo G + uu é um grifo do tipo (G5).
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As funções usadas pala gerar grafos planares maximais e gratos aleatórios planares usam as
funções mazámaLp/ana : map (figura 7.2) e fundam. plarzar. map (figura 7.3), respectivamente.

A primeira gera um grato planar maximal com n vértices e a segunda gera um grifo planar
com n vértices e m $ 3n -- 6 giestas. (O reverso de um arco e num grifo G é acessado pela
função G.reuersa/re2 e o sucessor cíclico de e, no ciclo facial que contém e, é acessado pela função
].j"e . c ycle. succ (e) 3

(gera 2 121>=

void mazámaLpZanar: map(graph& G, int n)
{ G. c/e«0;
if (n $ 0 ) return;
node « = G.ne«, node0;

if (n = O) return;
node Z' = G.ne«,. node0;

edge+ E = new edgej6+nj;
q0] «.w-'dge(«,b);
.qil = G.n.«,. 'dge(ó,a);
G. .et. ««aZ(E]01,ql]) ;
int m ::: 2;

while (n

edge e = .qrarz(Z int(0,m-l)];
node u = G.ne«,. node0;

while (taryet(e) # u) {

edge r = G.ne«,. erige(u,source(e));
edge y = G.new. erige(e,u,ZEZ).4:: apor) ;

ZÍm-K] = z; -qrn-'-'-] = y;
G. ..'. "«.Z(«, y) ;

a = G.face.Custe.succÇeà\

n

n

}

121

deletejl

Figura 7.2: Código da função magana(..p/amar. map do LEDA versão 4 .2

A tabela com os tempos de execução de cada implementação é ilustrada na figura 7.5. Ne-
la, não foram medidos os tempos de teste de planaridade sem o cálculo do certificado para a
implementação de BM, onde a coluna T foi substituída pela coluna TJ.

A seguir, para cada tipo de grifo usado nos testes, encontram-se uma descrição de como os
grifos foram gerados, uma tabela do consumo de espaço para cada uma das implementações e dois
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122 <gera 1 122>=

void random.p/anal. map(graph& G, int n, int m)
{ «.-Ím'Z..p/-','.m.p(G,n);
list<edge> E;
edge e;

edge rray<bool> marked(G,false);
forall edges(e, (a {

if (--m«k'dl el) .B. .pp.nd( .) ;

m«kedG.«««{(e)l = true;

E.p' «n«te0 ;

while (E.ZengtÀO > «z) {

edge e =.E.papo;
G. d'l.. .dg.( G. ««.Z(.» ;

G. d'Z.. .dge(e);

}

}

}

Figura 7.3: Código da função rarzdom.p/amar. rrzap do LEDA versão 4 .2

gráficos obtidos com os dados da figura 7.5, um para o teste sem cálculo do certificado e outro para
o teste com construção do certificado e verificação deste. (Na implementação de SH a verificação

de uma descrição combinatória plana é feita pela função cAecÊ. emóeddáng na seção 2.5.)

O espaço consumido foi medido pela função prinf. star sfics do LEDA, que mostra um resumo
da memória usada como mostrado na figura 7.4.

time: 0.20 sec space: 751.63 kb

Figura 7.4: Saída da função prãnf. sfafisíjcs do LEDA, que mostra um resumo da memória usada

size used free blocks bytes
8 0 1022 1 8176

12 0 20430 30 245160

44 0 8325 45 366300

52 0 2028 13 105456

64 0 630 5 40320
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HT Bhl
T rJO l rJ rla

Figura 7.5: Na tabela acima, encontram-se os tempos medidos em segundos para cada uma das
implementações: BL, HT, BM e SH. Para cada valor de n, onde n é o número de vértices. cada
valor é a média entre dez medidas de tempo e, para os tipos (GI), (G2) e (G3), usou-se m = 2n
arestas. A coluna T representa o tempo gasto para testar planaiidade sem justificar o resultado.
Já as colunas TJ e TJC representam os tempos gastos para testar e obter um certificado. A
diferença entre estes dois é que TJC inclui o tempo gasto para verificar o certiâcado.

(GI) 1000 0.03 0.06 0.09 0.13 o.02 0.02 1 0.]2 n 77
2000 0.06 0.13 0.19 0.30 0.05 0.06 0 28 1 65
4000 0.13 0.29 0.43 0.69 0.12 0.13 r).60 3 3R
8000 0.27 0.60 0.89 1.49 0.24 0.27 1.26 6 88

16000 0.57 1.23 1.87 3.19 0.50 0.56 2 63 13 qq
32000 1.20 2.59 3.95 6.93 1.08 1.19 5.45 28 7n
64000 2.55 5.52 8.40 15.13 2.22 2.40 ]1.58 5R n7

(G2) 1000 0.02 0.22 0.11 0.02 0.03 í).] l n 21
2000 0.05 0.46 0.23 - 0.06 0.06 n 24 n 47
4000 0.10 0.94 0.48 0.13 0.13 o.43 n 75
8000 0.20 1.86 0.99 0.27 0.29 ].04 2 nq

16000 0.42 3.93 2.03 0.57 0.6] ].82 3 4n
32000 0.83 7.81 4.24 - 1.04 1.10 3 q4 7 45
64000 1.79 16.86 8.62 2.24 2.39 8.0] 15 3n

(G3) 1000 0.03 0.24 0.12 0.02 0.02 r).] o n i q
2000 0.05 0.52 0.25 0.06 0.06 n.25 n 4R
4000 0.11 1.02 0.52 0.13 0.14 n 47 n Rq
8000 0.22 2.03 1.05 0.27 0.29 i.n5 2 n4

16000 0.45 4.23 2.11 0.50 0.55 ].84 3 21
32000 0.91 8.71 4.38 1.06 1.12 3.8q 7 15
64000 1.95 18.19 8.92 2.16 2.3] 8.29 15.48

(G4) 1000 0.05 0.11 0.18 0.28 0.03 0.03 0.25 1 52
2000 0.10 0.22 0.37 0.59 0.07 0.08 r).51 3 nR
4000 0.21 0.44 0.73 1.21 0.16 0.17 1.02 5 94
8000 0.42 0.88 1.46 2.48 0.30 0.34 2.03 12 21

16000 0.85 1.76 2.95 5.16 0.65 0.68 4.12 23 n5
32000 1.72 3.59 6.19 11.00 1.28 1.4] 8.54 48.58
64000 3.61 7.62 12.48 23.15 2.64 2.99 18.24 q4 g4

(G5) 1000 0.04 0.33 0.08 0.03 0.03 r).21 n 43
2000 0.07 0.62 0.16 0.07 0.08 0.40 n.86
4000 0.14 1.18 0.33 0.17 0.18 0.85 1 8R
8000 0.34 2.78 0.66 0.34 0.36 1.77 4 2R

16000 0.57 4.79 1.39 0.67 0.72 3.10 6.74
32000 1.24 10.26 2.78 1.35 1.48 6.78 15 4q
64000 2.71 21.69 5.83 2.76 2.94 14.5g 33 4n
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7.2 Gratos planares aleatórios (GI)

Para gerar grifos aleatórios planaies, usou-se a função random. p/ana71. grapà do LEDA (fi-
gura 7.6), que recebe como parâmetros uma variável G do tipo graph e inteiros rz e m, que são,
respectivamente, o número de vértices e o número de arestas do grato G a ser gerado. Para os
testes, usou-se m = 2n.

124 (gera gratos aleatórios planares 124> =

void random.p/anarl.grapÀ(graph& G, int n, int m)

««d.m p/an«,'.map(G,m,m);
list<edge> E;
edge ray<bool> maTA;ed( G,false);
edge e;

forall edges(e,(D {

íf (n«.«k'4el) .B..pp.nd(e);
«.«k.d.l = t-ue;
m«k'4G."«'Z(e)l = true;

forall( ',E) G. ú'L erige(.);

{

}

}

Figura 7.6: Código da função Tardam.p/amar.grapÀ do LEDA

Na figura 7.7 encontra-se uma tabela com as medidas do espaço consumido por cada imple-
mentação para gratos do tipo (GI). Neste caso, observou-se que HT obteve o pior desempenho.

1000
2000

4000

8000
16000

32000

64000

BL
751.63

1487.27

2886.59
5725.20

11362.45
22652.93

45042.00

HT
1195.43

2382.85
4725.71

9443.41
18854.83

37701.65

75339.33

BM
671.67

1327.35

2646.71
5285.42

10562.84

21117.68
42227.37

SH
815.60

1615.21
3206.43

6388.88

12721.79

25443.57

50831.17

Figura 7.7: Espaço consumido para gratos planares aleatórios (GI) com n vértices.
valor de n foi medido o espaço gasto por cada algoritmo, em Kbytes.

Para cada

C)s gráficos com os dados da tabela 7.5 para grafos aleatórios planares são ilustrados na
figura 7.8. Nos dois gráficos, observa-se que as implementações de BM e de BL obtiveram os
melhores desempenhos.



Resultados experimentais 125

(GI) TESTE
BL --+--

,.,e

,,,,'
K

20000 30000 50000

Número de vértices (n)

(GI)TESTE + CERTIFICADO

Número de vértices (n)

Figura 7.8: 11'empos gastos pelas implementações com grafos planaies aleatórios (GI). O primeiro
gráfico ilustra o tempo pala apenas testar planaridade. Neste, apenas BM executa o cálculo
do certificado. O segundo ilustra o tempo gasto para testar, justificar e verificar o certificado
construído.
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7.3 Gratos não-planares do tipo (G2)

Os grifos não-planares do tipo (G2) foi'am gelados conforme mostrado na figura 7.9. Primei-

ramente um grafo planar (; com n vértices e m = 2n giestas é gerado aleatoriamente. Em seguida,
seis vértices de G são escolhidos para fazer parte de um K3,3 em G, construído adicionando-se
arestas a G.

<gera gratos aleatórios planares + K33 126>=
rrz :: 2#n;

random p/anal' . grapÀ(G, n, m) ;

array<node> y(6);
for (int J = 0; j < 6; J'*) }'lll = G.cÀoose.node0;
for (int J = 0; J < 3; j-n)

for (int X; = 3; k < 6; #-u) {

bool ánG :: false;

edge e;

forall edges(e, (a

if ((source(e) = HJI A taryet(e) = qÊI) V (taryet(e) = qd A source(e) = qÊI»
inG :: true;

if (-.{nG) G. n'«,. 'dge( }'];], }]#]);
}

126

Figura 7.9: fecho de código (do LEDA) para gerar gratos não-planares do tipo (G2)

Na figura 7.10 encontra-se uma tabela com as medidas do espaço consumido por cada im-
plementação para grifos do tipo (G2). Neste caso, observou-se que HT e BL consumiram mais
espaço.

Figura 7.10: Espaço consumido para grifos do tipo (G2) com n vértices.
foi medido o espaço gasto por cada algoritmo, em Kbytes.

Para cada valor de n

Os gráâcos com os dados da tabela 7.5 para grifos do tipo (G2) são ilustrados na figura 7.11
No primeiro, apesar de BL ter apresentado o melhor desempenho, juntamente com BM, BL

  BL HT BNI SH
1000 1143.44 1171.44 671.67 687.66
2000 2047.00 2310.88 1327.35 1359.34
4000 4078.01 4597.77 2654.70 2678.69
8000 8715.74 9179.54 5293.41 5357.38
16000 16168.10 18295.10 10578.83 10642.80
32000 32200.27 36574.20 21117.68 21589.45
64000 62993.23 73300.33 42227.37 42595.19
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apresentou o pior desempenho no segundo, juntamente com SH. Cromo a implementação de HT
não calcula o certificado para gratos não-planares, esta foi omitida do segundo gráfico.

(G2)TESTE

30000 40000

Número de vértices (n)

(G2)TESTE + CERTIFICADO

20000 60000

Número de vértices (n)

Figura 7.11: Tempos gastos pelas implementações com gratos não-planares do tipo (G2). O
primeiro gráfico ilustra o tempo gasto para apenas testar planaridade. Neste, apenas BM executa
o cálculo do certi6cado. O segundo ilustra o tempo gasto para testar, justificar e verificar o
certificado construído.
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7.4 Gratos não-planares do tipo (G3)

Os gratos não-planares do tipo (G3) focam gerados conforme mostrado na figura 7.12. Primei-

ramente um grifo planam G com n vértices e m = 2n arestas é gelado aleatoriamente. Em seguida,
cinco vértices de G são escolhidos para fazer parte de um Ks em G, construído adicionando-se
arestas a G

(gera gratos aleatórios planares + K5 128) =
m :: 2+n;

fardo«q.pla""'. gr«pÀ(G, n, «.);
array<node> y(5);
for (int j = 0; j < 5; jn)

for (int k = J + 1; < 5; #"-) {
book {n(; = false;

edge e;

forall edges(e, (D

if ((""ce(') = qd A ['ryet(') = qA])V(t'ryef(') = qd A 'o«ce(e) = q#]»
ánG :; true;

if (--ÍnG) G. «',«. erige( qd , qAI);

128

}

Figura 7.12: '1Yecho de código (do LEDA) para geral gratos não-planares do tipo (G3)

Na figura 7.13 encontra-se uma tabela com as medidas do espaço consumido para gratos do
tipo (G3). Neste caso, observou-se novamente que HT e BL consumiram mais espaço.

Figura 7.13: Espaço consumido para grafos do tipo (G3) com n vértices
foi medido o espaço gasto por cada algoritmo, em Kbytes.

Para cada valor de n

Os gráficos com os dados da tabela 7.5 para gratos do tipo (G3) são ilustrados na figura 7.14.
Como observado na seção anterior, BL e BM apresentaram um bom desempenho no primeiro
gráfico. Já no segundo, BL e SH apresentaram os piores desempenhos.

         
n BL HT BNI SH
1000 1103.46 1171.44 671.67 687.66
2000 2023.01 2310.88 1327.35 1359.34
4000 3910.09 4597.77 2654.70 2702.68
8000 7972.11 9171.54 5293.41 5397.36
16000 16583.90 18295.10 10578.83 10762.74
32000 33983.40 36574.20 21117.68 21245.62
64000 62961.24 73300.33 42227.37 42715.13
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(G3)TESTE

Número de vértices (n)

(G3)TESTE + CERTIFICADO

0
15

20000 50000 60000

Número de vértices (n)

Figura 7.14: Tempos gastos pelas implementações com grifos não-planaies do tipo (G3). O
primeiro gráfico ilustra o tempo gasto pai'a apenas testar planaridade. Neste, apenas BM executa
o cálculo do certificado. O segundo ilustra o tempo gasto para testar, justificar e verificar o
certificado construído.
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7.5 Gratos planares maximais (G4)

Para gerar grafos maximais planaies, usou-se a função mazimaZ.planar. grapÃ do LEDA
(figura 7.15), que recebe como parâmetros uma variável G do tipo graph e um inteiro n repre-
sentando o número de vértices do grifo a ser gelado.

(gera gratos maximais planares 130> =

void marámaLplana7. . graph(graph& G, int zz)

"'"Í«','L p/a"',' . m«p( 6', n) ;
list<edge> EI
edge.array<bool> marked(G,falhe) ;
edge e;

forall edges(e,G) {

if (--«.«kedj'l) E. «ppend( .) ;
marAe4el = true;

«.«k.4G."«.l(e)l = true;

fo-an(e,.© C.a.L 'dge(.);

{

}

}
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Figura 7.15: Código da rotina mazáma{.p/anal. grapÀ do LEDA

A tabela da figura 7.16 mostra as medidas do espaço consumido para grifos planares maxi.
mais. Neste caso, observou-se que HT foi a implementação que consumiu mais espaço.

Figura 7.16: Espaço consumido para grafos planares maximais (G4) com n vértices

Os gráficos com os dados da tabela 7.5 para grifos planares maximais são ilustrados na
figura 7.17. Nos dois gráficos, BL e BM apresentaram os melhores desempenhos e SH foi o pior.

    X > IW= V VVA+VU+ÜX

  BL HT BM SH
1000 1023.50 1651.20 943.54 1111.46
2000 1991.03 3286.41 1887.08 2198.93
4000 3950.07 6532.82 3766.16 4365.87
8000 7796.19 13049.65 7516.33 8691.75
16000 15552.40 26067.30 15024.66 17383.5]
32000 30768.97 52102.62 30033.33 34743.03
64000 61617.90 104189.23 60058.66 69414.09
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(P*)TESTE

0
8ü15

50000

Número de vértices (n)

(P*)TESTE + CERTIFICADO

Número de vértices (n)

Figura 7.17: Tempos gastos pelas implementações com grafos planares maximais (G4). O pri-
meiro gráfico ilustra o tempo gasto para apenas testar planaridade. Neste, apenas BM executa
o cálculo do certificado. O segundo ilustra o tempo gasto para testar, justificar e verificar o
certificado construído.
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7.6 Gratos não-planares do tipo (G5)

Os grafos não-planares do tipo (G5) usados nos testes foram gerados conforme mostra a
figura 7.18. Primeiramente foi gerado um grifo planar maximal G com n vértices e em seguida
adicionou-se uma nova aresta a G entre dois vértices não-adjacentes.

132 (gera grifos maximais planares mais uma aresta 132>=
«.«{m«Z.. piam',' . g«pA( G, n) ;
bode u = G.c/zoose node0;

node w; bool oÊI edge e;
do {

oX; = true;
.« = G.cÀ".e. -de0;
forall adj does(e,ti)
if ( G.taryef(e) = w ) . oA = false;

} while ( . ok = false );

G. «'w. erige(«, «,) ;

Figura 7.18: Trecho de código pai'a gerar grifos não-planares do tipo (G5)

A tabela da figura 7.19 mostra as medidas do espaço consumido para grifos do tipo (G5)
Neste caso, observou-se que BL foi a implementação que consumiu mais espaço.

Figura 7.19: Espaço consumido para grifos planares maximais (G5)

Os gráficos com os dados da tabela 7.5 para grafos planares maximais são ilustrados na

figura 7.17. Nos dois gráficos, SH obteve o pior desempenho. Como foi observado para gratos
não-planares dos tipos (G2) e (G3), BL apresentou o melhor desempenho no primeiro, junto
com BM. Já no segundo, BL teve um desempenho ruim.

       
n BL HT BM SH
1000 1799.12 1267.39 943.54 975.52
2000 2862.60 2518.78 1887.08 1935.05
4000 6109.02 5021.56 3766.16 3846.12
8000 11354.45 10035.12 7516.33 7732.22
16000 22948.79 20054.24 15024.66 15328.51
32000 47856.62 40100.48 30033.33 30832.94
64000 85574.20 80184.96 60058.66 60866.27
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(G5)TESTE
'-'""'- 18

P 16cn
BL ;
HT

BM(TJ) ---n ---SH ©-;.8',:;'

Número de vértices (n)

(G5)TESTE + CERTIFICADO

0 30

Número de vértices (n)

Figura 7.20: Tempos gastos pelas implementações com grifos não-planares do tipo (G5). O
primeiro gráfico ilustra o tempo gasto para apenas testar planaridade. Neste, apenas BM executa
o cálculo do certificado. O segundo ilustra o tempo gasto para testar, justificar e verificar o
certíâcado construído.





CAPÍTULO 8

Comentários finais

Nesta dissertação, apresentamos uma descrição do algoritmo de LEC e uma implementação
deste, proposta por Shih e Hsu. A implementação de SH descrita neste trabalho foi realizada
sobre a plataforma LEDA.

Nosso estudo começou pelo artigo publicado por Shih e Hsu j151. Nele encontra-se uma
descrição para resolver o problema do teste de planaridade, mas com alguns erros, conforme

mostra Boyer l41. Além disso, muitos detalhes são omitidos neste artigo. Como exemplos,
podemos citar o uso do contador para cada C-nó para testar a presença de uma Xy-obstrução
do tipo (ol), a existência de C-nós inativos na PC-árvore alterada T e a determinação dos C-nós
ativos em T

O desenvolvimento da implementação de SH foi iniciada após o estudo do artigo publicado
por Thomas j18]. Através deste artigo conseguimos enxergar o algoritmo de SH "de um nível

mais alto" e nos ajudou a desvendar muitos dos detalhes omitidos no primeiro artigo.

Nossa primeira versão da implementação que resolvia o problema do teste de planaridade
consumia tempo quadrático no número de vértices do grafo e consistia basicamente de dois
passos, além do pré-processamento: um passo para calcular as componentes de T -- L e seus
respectivos terminais e um outro passo para estender a PC-árvore alterada T para a próxima
iteração, caso não existisse uma Xy.obstrução. Observe que nessa versão, a busca por uma
Xy-obstrução e a atualização de T eram feitas em um passo apenas. Apesar de usarmos duas
listas duplamente ligadas para representar cada RBC (cada uma num sentido para evitar o custo

para inverter a lista), esta versão era quadrático pois c-nós inativos eram percorridos durante os
dois passos básicos executados nesta versão.

Numa segunda versão da implementação, aplicamos a heurística unãon-ánd j161 para com-
pressão de caminhos formados por C-nós inativos consecutivos. A ideia era comprimir todos os

caminhos percorridos em T durante a fase do cálculo dos terminais, garantindo assim que, na
fase seguinte, cada caminho percorrido em T tivesse no máximo dois C-nós consecutivos. Apa-
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rentemente, essa versão ficou bem mais rápida que a anterior e partimos pala o desenvolvimento

de uma nova versão que resolvesse o problema da planaiidade. O primeiro passo nesse sentido
foi deduzir como construir uma descrição combinatória plana de um grafo planar, já que tanto
o artigo de Shih e Hsu quanto o artigo de Thomas omitiam essa parte. (Essa foi a parte mais
complicada no desenvolvimento da implementação de SH.)

Após conseguirmos uma versão que resolvesse o problema da planaridade, partimos para os
experimentos, nos baseando no programa de demonstração presente no LEDA, chamado p/ana-
ráf3/. [ãme. Adoptamos este programa de forma a incorporar a nossa implementação de SH e,
nas versões 4. 2 e 4 .3 do LEDA, notamos que as implementações de BL e de HT estavam qua-
dráticas. (Aparentemente, na versão 4 . 4 do LEDA esses problemas foram solucionados.) Nos

primeiros testes realizados com p/anarãfg/ e, notamos que a nossa implementação de SH tam-
bém estava quadrático, mas com o uso do programa gprof, conseguimos ajustam nosso programa
de modo que consumisse tempo linear.

Durante essa fase de testes, tivemos a oportunidade de olhar rapidamente o artigo de Boyer e
Myrvold l31 e entramos em contado com o John M. Boyer, que gentilmente nos cedeu seu código
fonte em a, que foi adiciondo ao programa p/anarãfZ/. fome, além de nos fornecer informações
valiosas para corrigir e melhorar nossa implementação de SH. Com estas informações, eliminamos
as duplicações das listas RBCI e DCP associadas a C-nós ativos, através do uso do tiPO Óml sf
(proposto por Boyer e Myrvold) e corrigimos a maneira de como era feito o percurso na PC-árvore
alterada T (conforme descrito na seção 4.5) de modo que C-nós inativos só sejam percorridos no
caso do cálculo da lista de arcos de uma Xy-obstrução.

A versão final da implementação de SH, que resolve o problema da planaiidade, ficou com
quatro passos básicos: cálculo dos terminais, busca por uma Xy.obstrução, cálculo da descrição
combinatória plana pala cada novo c-nó e atualização da Pc-árvore alterada T para a próxima
iteração. Note que um dos passos da primeira versão foi dividido em: um passo para buscar uma
Xy-obstrução e outro para atualizar T para a próxima iteração, caso nenhuma Xy-obstrução
seja detectada no passo anterior. Isso foi feito pois tanto o cálculo da lista de arcos de uma Xy-
obstrução quanto o cálculo de uma descrição combinatória de um novo C-nó utilizam a árvore T
corrente, além dos valores de b correntes.

Apesar da versão atual consumir tempo linear no número de vértices do grafo, conforme
demonstrado neste trabalho, os resultados obtidos pelos testes realizados no capítulo 7 mostram
que nossa implementação está muito lenta (principalmente quando submetemos gratos planares
ao algoritmo), quando comparada às implementações presentes no LEDA. Na realidade, esta
versão é um protótipo onde muito pode ser melhorado, principalmente na parte em que ocorre
o cálculo de uma descrição combinatória plana para um novo c-nó e uma possível proposta
de trabalho seria reescrever este programa de forma que fique "mais limpo" e "comparável" às
implementações já existentes.
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