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Sumario

Um grafo de comparabilidade admite varias orientaco~es transitivas. Cada uma delas
determina um conjunto fonte para o grafo. Neste artigo propomos um algoritmo que
encontra uma orientaca~o transitiva que maximiza o conjunto fonte de um grafo de
comparabilidade.
Palavras chaves: conjunto fonte, grafo de comparabilidade, algoritmo.

1 Introduca~o
Diversos algoritmos resolvem o problema de encontrar, se existir, uma orientac~ao transitiva
para um grafo [1, 5, 11]. Grafos que admitem uma orientac~ao transitiva s~ao denominados
grafos de comparabilidade.
Numa orientaca~o transitiva pode-se destacar vertices que s~ao fontes ou sumidouros, isto
e, vertices com grau de entrada nulo (fontes) ou grau de sada nulo (sumidouro). Note que
se um vertice v e fonte de uma orientac~ao transitiva G~ , v e sumidouro da orientac~ao reversa
de G~ . Nem todo vertice de um grafo de comparabilidade e fonte de alguma orientac~ao
transitiva. Olariu [8] e Gimbel [2] caracterizaram vertices de um grafo de comparabilidade que s~ao fontes de alguma orientac~ao transitiva. Szwarc ter, Mello e Figueiredo [10]
descreveram propriedades que relacionam fontes com as cliques maximais do grafo. Posteriormente, em [9], caracterizaram conjunto fonte (um conjunto de vertices que s~ao fontes
de alguma orientac~ao transitiva).
Neste artigo propomos um algoritmo para o problema de encontrar, em um grafo de
comparabilidade, uma orientaca~o transitiva com conjunto fonte de cardinalidade maxima.
Este algoritmo usa a arvore de decomposic~ao modular descrita por Spinrad [11].
O smbolo G denotara um grafo simples, V (G) seu conjunto de vertices e A(G), o de
arestas. G~ denota uma orientaca~o acclica de G. G~ e transitiva quando (u; v ); (v; w) 2 A(G~ )
implica (v; w) 2 A(G~ ), para todo u; v; w 2 A(G). O grau de entrada (grau de sada) de um
vertice v em um grafo orientado e o numero de arestas que possuem v como extremidade nal
(inicial). Uma fonte e um vertice com grau de entrada nulo, enquanto que um sumidouro
e um com grau de sada nulo. Um grafo G e um grafo de comparabilidade se admite uma
orientac~ao transitiva. Um conjunto fonte (sumidouro) de um grafo de comparabilidade G,
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e um conjunto de vertices que s~ao fontes (sumidouros) em alguma orientac~ao transitiva
para G. Uma clique (conjunto independente) e um conjunto de vertices de G dois a dois
adjacentes (n~ao adjacentes). Um conjunto de vertices X e dominante se cada vertice de
V (G) n X e adjacente a algum vertice de X .
Na sec~ao 2, encontram-se alguns resultados de Spinrad [11], necessarios para o desenvolvimento de nosso algoritmo. Na sec~ao 3, apresentamos uma demonstrac~ao alternativa
de que um determinado tipo de modulo possui exatamente duas orientac~oes transitivas.
O algoritmo que encontra uma orientac~ao transitiva com conjunto fonte de cardinalidade
maxima sera apresentado na sec~ao 4 e, nalmente, a sec~ao 5 contem as conclus~oes.

2 Preliminares
Uma decomposica~o modular, descoberta independentemente por Mohring [6] e Muller e
Spinrad [7], e um processo para decompor um grafo. Em qualquer estagio, o subgrafo que
esta sendo decomposto e um modulo. Cada um dos subgrafos sera decomposto recursivamente. Este processo continua ate que todos os subgrafos que est~ao sendo decompostos
contenham somente um vertice (modulos triviais).
Um modulo de um grafo G e um subconjunto t de vertices de V (G) tal que cada vertice
de V (G) n t e adjacente a todo vertice em t ou a nenhum vertice em t. Cada vertice de G
e o conjunto V (G) s~ao modulos triviais. Todo modulo de um grafo pertence a exatamente
uma das tr^es classes de modulos: paralelo, serial ou vizinhanca. O modulo t e paralelo se
G[t] (o subgrafo de G gerado pelos vertices de t) e desconexo; t e serial se G[t] e desconexo;
t e vizinhanca se, ambos, G[t] e G[t] s~ao conexos.
No processo de decomposic~ao modular e construda a arvore de decomposica~o modular
da seguinte forma. Considere o modulo t = V (G). Se t e somente um vertice, o proprio
vertice e a decomposic~ao modular de G. Caso contrario, t e um modulo paralelo, serial ou
vizinhanca. Se t e um modulo paralelo (serial), crie um vertice P (S ) na arvore e insira como
lhos deste vertice as decomposico~es modulares dos componentes conexos de G[t] (G[t]). Se
t e um modulo vizinhanca, crie um vertice N na arvore e insira como lhos deste vertice
as decomposic~oes modulares dos submodulos maximais de t. A arvore de decomposic~ao
modular de um grafo G e unica, a menos de isomor smos [11].
O grafo representante, R[t], do modulo t na decomposic~ao modular e o grafo gerado
por um subconjunto consistindo de um unico vertice de cada submodulo de t na arvore de
decomposic~ao modular.
A gura 1 exibe um grafo; a gura 2 a sua arvore de decomposic~ao modular e as guras
em 3, s~ao os grafos representantes para os modulos N , S , P1 e P2 da arvore de decomposic~ao
modular da gura 2.
Observe que o grafo representante de um modulo paralelo e gerado por um conjunto
independente, enquanto o de um modulo serial e gerado por uma clique. Na seca~o 3,
mostraremos que o grafo representante de um modulo vizinhanca pode ser "pensado" como
gerado por um modulo vizinhanca cujos submodulos maximais possuem apenas um elemento. Observe, tambem, que se G e um grafo de comparabilidade, o grafo representante
de um modulo de G e um grafo de comparabilidade.

Conjunto fonte maximo em grafos de comparabilidade

3
d

b

g

f
a
h

c P1

P2

i

S
e

Figura 1: Um grafo G.
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Figura 2: A rvore de decomposic~ao modular de G
Spinrad [11] propos um algoritmo O(n2 ) que orienta transitivamente um grafo de comparabilidade. Seu algoritmo encontra uma orientac~ao transitiva G~ para G se, e somente se,
cada grafo representante na decomposic~ao modular de G possui uma orientaca~o transitiva.

Lema 1 Existe uma orientaca~o transitiva para G se, e somente se, existe uma orientaca~o

transitiva para cada grafo representante na decomposica~o modular de G.

O algoritmo de Spinrad orienta cada par de vertices adjacentes u e v de G de u para v
se, e somente se, os vertices, u0 e v 0 de R[t], correspondentes aos submodulos maximais de
t na arvore de decomposic~ao modular que contem u e v respectivamente, s~ao orientados de
u0 para v0 em R~ [t].

3 Unicidade da orientaca~o transitiva para grafos representantes de modulos vizinhanca
Nesta sec~ao apresentamos uma prova alternativa de que o grafo representante de um modulo
vizinhanca, quando de comparabilidade, admite apenas duas orientac~oes transitivas, sendo
uma a reversa da outra. Grafos de comparabilidade que satisfazem essa condica~o s~ao chamados UPO (unique partially orderable).
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Figura 3: Grafos Representantes

Teorema 1 Seja G um grafo de comparabilidade. G e UPO se, e somente se, todo modulo

n~ao trivial de G e um conjunto independente.

A demonstrac~ao do Teorema 1 encontra-se em [5].

Lema 2 Sejam t um modulo vizinhanca de um grafo G e R[t] o grafo representante de t.

Se t1 e um modulo de R[t], ent~ao t1 e trivial.

Prova. Suponha, por absurdo, que R[t] contenha um modulo t1 n~ao trivial. Ent~ao, 1 <

jt1j < jV (R[t])j.

t1

N

S

R[t]

Figura 4:
Ent~ao os vertices de R[t] s~ao particionados em 3 subconjuntos: t1 , S e N onde S e
formado pelos vertices de R[t] adjacentes a vertices de t1 e N pelos vertices que n~ao s~ao
adjacentes a vertices de t1 , conforme gura 4.
Sendo t1 n~ao trivial, t1 contem pelo menos 2 vertices (jt1 j > 1) e pelo menos um dentre
os conjuntos S e N e n~ao vazio (jt1j < jV (R[t])j).
Desde que R[t] e o grafo representante do modulo vizinhanca t, cada vertice em R[t]
representa um submodulo maximal de t.
Ent~ao seja t01 o conjunto dos vertices de t que s~ao representados pelos vertices em
t1 . t01 e um modulo em t, e contem pelo menos dois outros submodulos, contradizendo a
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maximalidade dos submodulos de t representados em t1 .
Observe que grafos representantes de modulos seriais ou paralelos possuem modulos
distintos dos triviais.

Teorema 2 Se G e um grafo de comparabilidade, ent~ao o grafo representante de um modulo
vizinhanca de G e UPO.
Prova. Seja t um modulo vizinhanca de G e R[t] seu grafo representante. Ent~ao R[t] e um
grafo de comparabilidade. Do lema 2, todo modulo de R[t] e trivial. Logo, R[t] e UPO pelo
teorema 1.

4 O algoritmo
Nesta seca~o descrevemos um algoritmo que encontra uma orientac~ao transitiva que maximiza o conjunto fonte de um grafo de comparabilidade.
Um conjunto fonte (conjunto sumidouro) S e exato quando existe uma orientac~ao transitiva cujas unicas fontes (sumidouros) s~ao os vertices em S .
Para um grafo de comparabilidade G e um conjunto fonte S de G s~ao equivalentes [10, 3]:

S e exato.
 S e um conjunto independente maximal.
 S e um conjunto dominante.
Observe que se S e um conjunto fonte maximo, S e exato. A recproca n~ao e verdadeira,


veja o grafo de comparabilidade da gura 5.

Figura 5:
Sejam t um no da arvore de decomposic~ao modular, ti um lho de t na arvore de
decomposic~ao modular, G[t] o grafo gerado em G pelos vertices do modulo t, R[t] o grafo
representante de t, G~ [t] uma orientac~ao transitiva para G[t] (que maximiza o numero de
fontes), R~ [t] uma orientac~ao transitiva para R[t] e vi um vertice de R[t] que representa o
lho ti de t.
O algoritmo descrito a seguir, baseado no algoritmo de Spinrad, associa a cada no t
da arvore de decomposic~ao modular T um rotulo, r(t), e um conjunto, f (t), que indicam,
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respectivamente, o numero de fontes e o conjunto fonte de uma orientac~ao transitiva que
maximiza o numero de fontes de G[t]. O rotulo r(ti ) tambem estara associado ao vertice vi
de R[t].

Algoritmo: ConjuntoFonteMaximo;
entrada: G (grafo de comparabilidade)
sada: uma orientaca~o transitiva para G com conjunto fonte maximo, o total de
fontes e os vertices que s~ao fontes da orientaca~o encontrada.

1. Determine a arvore de decomposic~ao modular, T , para G;
2. Construa o grafo representante de cada no t, de T ;
3. Aplique o procedimento OrientaNo(t) ao no raiz da arvore T ;

Procedimento: OrientaNo(t);
entrada: um no t da arvore de decomposica~o modular;
sada: orientaca~o transitiva de G[t] que maximiza o conjunto de fontes, os vertices
que s~ao fontes e o numero de fontes.

1. Se t e uma folha v , ent~ao
 r(t) := 1, f (t) := fv g:
2. Se t e um no P , ent~ao



para cada ti (1  i  k) lho de T faca OrientaNo(ti );
r(t) := Pki=1 r(ti), f (t) := Ski=1 f (ti ):

3. Se t e um no S , ent~ao
 para cada ti (1  i  k) lho de T faca OrientaNo(ti );
 r(t) := max1ik fr(ti)g, f (t) := ff (ti )jti e um m
odulo onde r(ti ) e maximog:
4. Se t e um no N , ent~ao
 para cada ti (1  i  k) lho de T faca OrientaNo(ti );
~ 1 e R~ 2 de R[t]. Sejam P1 e P2 os
 Determine as duas orientac~oes transitivas R
conjuntos dos ndices dos vertices fontes de R~ 1 e R~ 2, respectivamente;
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se (

P

P

i2P1 r(ti ))  (

i2P2 r(ti ))

r(t) :=

ent~ao

X r(t ); f (t) := [ f (t )

i2 P1

sen~ao

r(t) :=
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i

i

i2P1

X r(t ); f (t) = [ f (t )

i2P2

i

i2P2

i

5. Utilize o metodo de Spinrad para, a partir dos grafos representantes, orientar G[t].
Para cada modulo t da arvore de decomposic~ao modular, o algoritmo proposto constroi
uma orientac~ao transitiva com conjunto fonte maximo para o subgrafo G[t]. Sendo G um
modulo, o algoritmo devolve uma orientac~ao transitiva, G~ , para G, que maximiza o conjunto
fonte. O teorema 3 demonstra a corretude do algoritmo.

Teorema 3 Seja G um Grafo de Comparabilidade, o algoritmo ConjuntoFonteMaximo encontra uma orientaca~o transitiva para G de forma a maximizar o conjunto de fontes.
Prova. Seja G um grafo de comparabilidade. Sendo G um modulo, basta provar que o

procedimento OrientaNo(t) encontra uma orientac~ao transitiva que maximiza o conjunto
fonte para cada G[t].
Se t e uma folha v , tem-se f (t) = fv g e r(t) = 1, por de nic~ao de fonte.
Se t n~ao e uma folha, suponha, por induc~ao, que os lhos t1 ; : : :; tk de t ja foram visitados
pelo procedimento OrientaNo(t), isto e, cada G[ti ], i = 1; : : :; k, possui uma orientac~ao
transitiva que maximiza o conjunto fonte.
Sendo que t n~ao e folha, ent~ao t e um no da arvore de decomposic~ao modular de G que
e um modulo paralelo, serial ou vizinhanca de G. A demonstrac~ao do teorema 3 segue dos
lemas 3, 4 e 5.

Lema 3 Seja t um modulo paralelo e t1; : : :; tk seus lhos.P Ent~ao G[t] admite
S uma orientaca~o transitiva que maximiza o conjunto fonte e r(t) =

k r(t )
i
i=1

e f (t) =

k f (t ).
i
i=1

Prova. Seja R[t] o grafo representante de t. Sendo t um modulo paralelo, R[t] e um
conjunto independente com k vertices. Logo, qualquer orientac~ao transitiva R~ que maximiza
o numero de fontes em R[t] possui os k vertices como fontes.
Por hipotese de induca~o, para cada 1  i  k, G[ti ], possui uma orientac~ao transitiva
que maximiza o conjunto fonte. Desde que n~ao existem arestas entre os vertices de G[ti ] e
G[tj ], i 6= j , ent~ao OrientaNo(t) preserva as orientac~oes de cada G[ti ]. Logo, pelo
1,
Ski=1lema
G[t] admite
uma
orienta
c
a
~
o
que
maximiza
o
conjunto
fonte.
Portanto,
f
(
t
)
=
f
(
t
)
i e
P
k
r(t) = i=1 r(ti ).
Lema 4 Seja t um modulo serial, ent~ao G[t] admite uma orientaca~o transitiva que maxi-

miza o conjunto fonte e r(t) = max1ik fr(ti )g e f (t) = ff (ti )jti e um modulo onde r(ti )
e maximog.
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Prova. Seja R[t] o grafo representante de t. Sendo t um modulo serial, R[t] e uma clique.

Logo, qualquer orientac~ao transitiva de R[t] possui apenas uma fonte.
Escolha para fonte, em R~ [t], um vertice vi tal que r(ti ) e maximo.
Por hipotese de induc~ao, G[ti ] admite uma orientac~ao transitiva, G~ [ti ], com conjunto
fonte, f (ti ), maximo.
Pela lema 1, G[t] admite uma orientac~ao transitiva G~ [t] tal que f (ti ) e um subconjunto
do conjunto fonte de G~ [t].
Sendo que f (ti ) e o conjunto fonte maximo em G~ [ti ] e esta contido em um mesmo
componente conexo de G[t], tem-se que todo vertice v 2 (G[t] n f (ti )) e adjacente a algum
vertice em f (ti ).
Logo, G~ [t] e uma orientac~ao transitiva que maximiza o numero fontes em G[t]. Portanto,
f (t) = ff (ti )jti e um modulo onde r(ti ) e maximog e r(t) = max1ik fr(ti )g.

Lema 5 Sejam t um modulo vizinhanca e t1; : : :; tk seus lhos; R~ 1 e R~ 2 as orientaco~es

transitivas do grafo representante R[t]; P1 e P2 os conjuntos dos ndices dos vertices fontes
de R~P1 e R~ 2, respectivamente.
Ent~ao
P
se ( i2P1 r(ti ))  ( i2P2 r(ti )) ent~ao

r(t) =
sen~ao

r(t) =

X r(t ); f (t) = [ f (t )

i2P1

i

i2P1

i

X r(t ); f (t) = [ f (t ):
i

i

Prova. Escolha Rj tal que Pi2P r(ti) e maximo. Suponha, sem perda de generalidade,
j = 1.

i2P2

i2P2

j

Seja X o conjunto dos vertices em G[t] pertencentes a f (ti ), i 2 P1 . Por hipotese de
induc~ao, cada f (ti ) e um conjunto fonte maximo para G~ [ti ], i 2 P1 .
Pelo lema 1, G[t] admite uma orientac~ao transitiva, G~ [t], tal que X e um subconjunto
do conjunto fonte de G~ [t].
Seja v 2 (V (G[t]) n X ) e suponha que v e fonte de G~ [t]. Sendo que t1 ; : : :; tk particionam
V (G[t]), v pertence a algum tj , 1  j  k.
Seja vj o vertice representante de tj em R[t]. Se j 2 P1 , ent~ao por hipotese de induc~ao,
fj e um conjunto fonte maximo para G~ [tj ] e v 62 f (tj ). Logo, pelo lema 1, v n~ao e fonte em
G~ [t].
Se j 62 P1 , ent~ao pelas equival^encias da pagina 5, existe uma aresta entre vj e algum
vi , i 2 P1 , em R[t] (vj n~ao e fonte em R~1 ). Logo, existe pelo menos uma aresta entre v e
algum vertice pertencente a X em G[t]. Portanto, v n~ao e fonte em G~ [t].
Na gura 6 est~ao os grafos representantes da arvore de decomposic~ao modular do grafo G
da gura 1. Os valores entre par^enteses s~ao os retornados pelo procedimento OrientaNo(t).
No caso do no N , est~ao representadas as duas orientac~oes possveis. A orientac~ao escolhida
foi a da direita na gura, pois preserva quatro fontes. Finalmente, a gura 7, mostra a
orientac~ao transitiva resultante, a qual maximiza o numero de fontes e o conjunto fonte.
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Figura 7: Grafo G orientado

5 Conclus~oes
Um problema relacionado, e citado em [10], consiste em dado um conjunto de vertices
predeterminados W , veri car se W e um conjunto fonte maximo para um grafo de comparabilidade.
Em cada passo do algoritmo ConjuntoFonteMaximo construa G~ [t] com X  f (t), se
X = W \ V (G[t]) 6= ;. Ent~ao W e um conjunto fonte maximo para o grafo se, e somente
se, tal construca~o for possvel e f (V (G)) = W . Observe que a complexidade do algoritmo
ConjuntoFonteMaximo e limitada pela complexidade de encontrar uma orientac~ao transitiva.
Um grafo de comparabilidade pode ter varias orientaco~es transitivas que maximizam
o conjunto fonte. Um exemplo s~ao as duas orientac~oes transitivas distintas da gura 8
para o mesmo grafo. Com pequenas alterac~oes, o algoritmo ConjuntoFonteMaximo, pode
exibir todas as orientac~oes transitivas. Para isso, basta considerar todas as possibilidades
de vertices com valores maximo nos modulos seriais e utilizar as duas orientaco~es no caso
de modulos vizinhanca, se ambas apresentarem o mesmo numero de fontes preservadas.
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