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Sumario

Este trabalho mostra que fazendo-se uso de \A-Teams" (Times Assncronos) podemos combinar algoritmos como Springs, Baricentro e heursticas aleatorias, de uma
maneira simples e exvel, de modo que cooperem sinergeticamente permitindo desenho de grafos com duas caractersticas esteticas, cujos problemas correspondentes s~ao
con itantes e NP-difceis.

Abstract

In this paper we discuss how to make use of A-Teams (Asynchronous Teams) to
combine algorithms like Springs, Barycenter and random heuristics in a exible way
such that they cooperate synergetically to draw graphs with two NP-hard con icting
aesthetics.

1 Introduca~o
O problema de desenhar grafos esta inserido na sub-area de Geometria Computacional, e
vem ganhando grande interesse nos ultimos anos. Dentre os diversos problemas relativos a
esta area de pesquisa, vamos nos concentrar no desenho de grafos gerais.
Comumente, estuda-se, em teoria dos grafos, como partir de uma formulac~ao geometrica
e chegar a uma classe de grafos. Dentro de desenho de grafos, desejamos trabalhar no sentido
inverso. Dada uma classe de grafos, gostaramos de obter uma geometria que expressasse
visualmente esta classe. Embora aparentemente facil, este problema tem se mostrado ser
em geral NP-difcil, mesmo se considerado sob um unico criterio estetico [9]. Citamos como
exemplos os problemas de desenhar grafos n~ao planares com mnimo numero de cruzamentos
de arestas [11] e mostrando o maximo de simetrias [9].
Outras di culdades encontradas s~ao: a quest~ao da exibilidade e do tempo de resposta dos processos tradicionais. Embora alguns processos tenham certas caractersticas
desejaveis e bom tempo de resposta, como por exemplo Springs [7, 13], que conhecidamente
s~ao algoritmos que desenham grafos mostrando um grande numero de simetrias, eles sofrem
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a de ci^encia de falta de exibilidade; em outras palavras, e impossvel modi car os criterios
de embelezamento destes processos por metodos tradicionais sem destruir suas principais
caractersticas. Outro problema apresentado por estes sistemas e que eles s~ao incapazes de
reduzir cruzamentos [1, 7, 10]. Reduzir cruzamentos no desenho gerado por Springs e um
assunto de grande interesse, mesmo para desenhar arvores [8]. O sistema aqui proposto
cobre algumas destas fraquezas como ilustramos na sec~ao 4.
Neste trabalho mostramos como reduzir cruzamentos de arestas e, ao mesmo tempo,
conseguir as simetrias proporcionadas pelo sistema Springs. Tal exibilidade e resultado da
sinergia entre algoritmos que favorecem simetrias e pequenas heursticas que diminuem o
numero de cruzamentos.
De um modo geral, quando confrontados com o problema de desenhar grafos com
razoaveis caractersticas esteticas podemos tomar uma entre tr^es escolhas:
 escolher o algoritmo mais conveniente e utiliza-lo para desenhar nosso grafo;
 desenhar nosso grafo com todos os algoritmos disponveis e escolher o desenho mais
conveniente;
 organizar os algoritmos disponveis de modo a que cooperem entre si, produzindo
desenhos com caractersticas desejaveis.
Na sec~ao 3, mostramos que e possvel combinar algoritmos baseados em Springs com
heursticas de reduca~o de cruzamentos e com algoritmos aleatorios, a m de obtermos as
caractersticas esteticas desejadas.

2 Terminologia
Introduzimos aqui algumas de nic~oes para situar o leitor nos problemas que envolvem desenho de grafos e no conceito de Times Assncronos.

2.1 Grafos

Um grafo G = (V ; E ) consiste de um conjunto de vertices V e um conjunto de \arestas"
E . Uma aresta 
e um par n~ao ordenado de vertices distintos. (O leitor acostumado com
estas de nic~oes notara que tratamos de grafos n~ao orientados, simples, sem lacos ou arestas
multiplas). Em uma aresta e = uv dizemos que os vertices u e v s~ao os extremos de e.
Arestas distintas n~ao podem ter ambos os extremos iguais.
Dois vertices u e v s~ao adjacentes se existe uma aresta e = uv em E ; neste caso dizemos
que a aresta e e incidente em u e em v . O grau d de um vertice v e a soma das arestas de
G incidentes em v .
Um caminho entre os vertices u e v em um grafo G = (V ; E ) e uma sequ^encia C =
(u = c0 ; c0c1 ; c1; c1c2; :::; c 1c ; c = v ) em G, que n~ao repete vertices. O comprimento de
um caminho e determinado pelo numero de suas arestas. A dist^ancia entre dois vertices e
determinada pelo caminho de menor comprimento.
Dizemos que um grafo G e conexo se para todo par de vertices u e v em G existe um
caminho C em G.
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2.2 Desenho de Grafos

O desenho de um grafo G = (V ; E ) e uma func~ao D : V ! IR2 que associa uma posic~ao
no plano a cada vertice v de V . Quando o grafo estiver subentendido, ele sera omitido e
utilizaremos a notac~ao D.
A forma pictorica que adotamos para um grafo e desenhar os vertices como crculos e as
arestas como linhas ligando dois crculos. Dentro desta forma pictorica temos claramente
dois problemas: \roting" e \placement". O primeiro problema consiste em xar os vertices
e rotear as arestas do grafo convenientemente. O segundo consiste em adotar um padr~ao
gra co para desenhar as arestas e encontrar uma localizac~ao para os vertices. No nosso
caso, damos enfoque ao problema de \placement", adotando um padr~ao gra co em que
arestas s~ao linhas retas e procurando uma localizac~ao para os vertices do grafo, de modo
que os desenhos obtidos satisfacam alguns criterios esteticos.
Em especial, os criterios esteticos que desejamos alcancar s~ao dois:
 apresentar o maior n
umero de simetrias e
 possuir mnimo n
umero de cruzamentos de arestas.
G

Caracterizamos simetrias no sentido informal pela facilidade de seu reconhecimento visual, tais como: re ex~oes, rotac~oes, isomor smos de grafos ou uma combinac~ao destas
propriedades.

2.3 Times Assncronos

A primeira organizac~ao de \Times Assncronos", ou A-Teams (do ingl^es \Asynchronous
Teams"), foi apresentada por Talukdar e Souza em [2, 3, 4, 19]. Esta organizac~ao constitui-se
de algoritmos (agentes) que trabalham de forma assncrona e cclica sobre um conjunto de
dados depositados em memorias compartilhadas. Os agentes participantes da organizac~ao
frequentemente possuem caractersticas distintas e geram, portanto, resultados diferentes.
Contudo, quando integrados, estes mesmos agentes formam um verdadeiro \time" (ou uma
equipe) capaz de alcancar resultados melhores do que cada um deles isoladamente.
Nos Times Assncronos os algoritmos s~ao aut^onomos, n~ao havendo um agente supervisor que controla ou in uencia a execuc~ao dos demais. Cada agente executa de maneira
independente e contribui com o seu trabalho para a resoluc~ao de um problema comum (que
pode envolver func~oes multi-objetivos). Alem disso, os resultados obtidos por um agente
s~ao armazenados nas memorias, cando disponveis para serem reutilizados por outros algoritmos. Isto proporciona a cooperac~ao entre os agentes, a qual aumenta as chances do
time encontrar melhores soluc~oes (sinergia).
As memorias, nos Times Assncronos, armazenam soluc~oes parciais que s~ao gradativamente melhoradas. Como memoria e um recurso limitado, algumas soluc~oes precisam
ser removidas para que novas soluc~oes sejam inseridas. Esta tarefa e deixada a cargo de
um agente denominado agente destruidor de soluco~es, que seleciona e remove soluc~oes da
memoria, segundo uma \poltica de destruic~ao". Este agente e um elemento crtico de time.
E ele quem determina quais soluc~oes devem permanecer e quais devem ser eliminadas por
serem pouco promissoras.

Como exemplo, a gura 1 mostra a organizac~ao de um Time Assncrono generico, composto de 1 memoria e 4 agentes. A memoria esta simbolizada por um ret^angulo e os agentes
est~ao representados por setas. A direc~ao das setas indica de onde os agentes l^eem soluc~oes
e onde eles escrevem as novas soluc~oes.
A

I

B

Memória

D

Figura 1: Representac~ao gra ca de um A-Team
O agente I e chamado de agente iniciador da memoria. Ele e responsavel por gerar as
soluc~oes iniciais. O agente D e um destruidor de soluco~es e os agentes A e B comp~oem
novas soluco~es partindo de soluco~es ja existentes.
Devido as caractersticas da organizac~ao do A-Team, isto e, a n~ao exist^encia de um
supervisor e nem da necessidade de sincronismo na comunicac~ao entre agentes para que eles
cooperem, um Time Assncrono apresenta um alto grau de paralelismo e e adequado para
o processamento distribudo [2, 15].

3 O Sistema
O nosso sistema consiste de um Time Assncrono para desenho de grafos gerais que reune os
seguintes agentes: Springs, buscando simetrias, e heursticas que tentam reduzir o numero
de cruzamentos de arestas.
O algoritmo Springs [7, 13] basea-se na identi cac~ao de um grafo como um sistema
din^amico de molas no plano, em que cada vertice e descrito como uma partcula e cada par
de vertices esta conectado por uma mola. O comprimento e a constante elastica da mola dependem da dist^ancia entre os vertices correspondentes no grafo. Um metodo de otimizac~ao
e aplicado para encontrar um estado de baixa energia do sistema. Os estados de baixa
energia estariam associados a desenhos aceitaveis. O algoritmo trabalha basicamente como
segue: o vertice mais \crtico" (que contribui com a maior parcela de energia do sistema) e
movido para uma posica~o que minimiza a energia total do sistema; os demais vertices s~ao
mantidos na sua posic~ao original. Esse procedimento e, ent~ao, repetido sucessivamente ate
que n~ao haja mais vertices que contribuam com valores \altos" a func~ao de energia.
Como mencionamos anteriormente, o Springs gera desenhos bastante agradaveis com
muitas simetrias. Contudo, ele n~ao trata o problema de minimizar o numero de cruzamentos
de arestas, e muitos ajustes devem ser feitos para que o sistema n~ao caia em um mnimo
local [14].
Visando superar esta de ci^encia, combinamos, atraves de um A-Team, o Springs com
heursticas baseadas no metodo do Baricentro descrito por Sugiyama [6, 17, 18] e com

agentes aleatorios que movem os vertices para posic~oes quaisquer de uma regi~ao do plano.

3.1 Estrutura do Time Assncrono

O Time assncrono desenvolvido possui 8 agentes e 1 memoria, como ilustra a gura 2.
Sp1max Sp1rand

Rand1

Rand2

InitRand

Destroyer

Memória
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Figura 2: A-Team para o desenho de grafos
Denominamos de soluco~es, os desenhos produzidos pelos agentes. Os primeiros desenhos
gerados s~ao chamados de soluco~es iniciais.
A memoria do nosso sistema contem 100 celulas, cada uma capaz de armazenar uma
soluc~ao (coordenadas X e Y reais dos vertices de um grafo). A memoria e de acesso aleatorio
e as operaco~es de nidas sobre a mesma s~ao de leitura e de escrita. Em geral, o numero de
celulas da memoria e proporcional ao tamanho do grafo que se pretende desenhar.
Os agentes que integram o Time Assncronos s~ao detalhados a seguir:

InitRand agente iniciador. Soluco~es s~ao construdas escolhendo-se coordenadas

X e Y
aleatorias dentro de uma regi~ao delimitada do plano para todos os vertices do grafo.
As soluc~oes geradas s~ao armazenadas na memoria.
Sp1max vers~ao reduzida do algoritmo Springs proposto por Kamada [13]. O agente
Sp1max l^e uma soluca~o da memoria, move o vertice mais crtico da mesma para uma
posica~o de baixa energia e escreve a nova soluc~ao na memoria.
Sp1rand e semelhante ao agente Sp1max, exceto pelo fato de que escolhe um vertice ao
acaso para ser movido.
BC1max l^e uma soluc~ao, descobre o vertice que contribui com o maior numero de cruzamento de arestas e move-o para o seu baricentro (calculado a partir das coordenadas
X e Y de seus adjacentes). A solu
c~ao resultante e escrita na memoria.
BC1rand semelhante ao agente BC1max, contudo, move para seu baricentro um vertice
escolhido ao acaso.
Rand1 toma um vertice qualquer e move-o para uma posica~o escolhida aleatoriamente
dentro de um regi~ao retangular que contenha o grafo. Escreve a soluca~o na memoria.

Rand2 semelhante ao Rand1, exceto pelo fato de que o vertice e movido dentro uma

pequena vizinhanca.
Destroyer agente destruidor de soluc~oes. Este agente remove uma soluca~o da memoria
sempre que uma nova soluc~ao precisa ser inserida. A poltica de destruica~o que utilizamos adota uma distribuic~ao \linear" de probabilidades em que as piores soluco~es t^em
grandes chances de serem eliminadas. A forma de medir a qualidade de uma soluca~o
sera discutida posteriormente.

O primeiro agente do Time Assncrono a ser executado e o iniciador InitRand.
Em seguida, os demais agentes entram no time. Estes agentes escolhem aleatoriamente
as celulas da memoria que ser~ao lidas e trabalham aut^onoma e iterativamente sobre copias
de seus conteudos, produzindo novas soluco~es.
O Time Assncrono permanece em execuca~o ate que nenhuma mudanca signi cativa, em
termos de simetria e numero de cruzamentos, seja feita no conjunto das melhores soluco~es
obtidas. Neste momento, a memoria deve conter um conjunto de boas soluc~oes que satisfazem, em algum termo, os criterios de maxima simetria e de menor numero de cruzamento
de arestas.
Na sec~ao seguinte, apresentaremos os conceitos basicos usados para quanti car e avaliar
a qualidade das soluco~es.

3.2 Vetor de Qualidade das Soluc~oes

Seja D uma soluc~ao (desenho) de um grafo G = (V ; E ) no conjunto de todas as possveis
soluc~oes D de G. Seja tambem q : D ! IR2 uma func~ao que associa a cada soluc~ao um
par de valores reais. Cada valor quanti ca a penalidade da n~ao satisfac~ao de um criterio
estetico. Quanto maior este valor, pior e a soluc~ao no criterio correspondente. A primeira
coordenada contem o valor da energia do Springs; esta e uma aproximaca~o do problema de
encontrar simetrias. A segunda coordenada contem o numero de cruzamentos de arestas.
Dizemos, ent~ao, que q (D ) = (d1; d2) e o vetor de qualidade da soluc~ao D .
Para avaliar as soluc~oes, de nimos a seguir o conceito de domin^ancia aplicado ao Time
Assncrono [5, 16].
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Sejam D0 e D00 duas soluc~oes (desenhos) de um grafo G = (V ; E ). Sejam tambem q (D0 ) =
(d01; d02) e q (D00 ) = (d001 ; d002 ) os vetores de qualidade correspondentes as soluco~es. Nos dizemos
que a soluca~o D0 domina a soluc~ao D00 se d0  d00 para todo i = 1; 2 e d0 < d00 para algum
k.
Uma camada de soluco~es consiste de um conjunto de soluco~es n~ao dominantes entre
si. Estas soluc~oes s~ao consideradas equivalentes. Uma camada C1 domina uma camada C2
se pelo menos uma soluc~ao de C1 domina uma soluca~o de C2 . Neste caso dizemos que a
camada C1 e mais baixa do que a camada C2. A camada de soluco~es mais baixa entre todas
as possveis camadas de soluc~oes para o problema de ne o conjunto de soluco~es e cientes.
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De nido o modo de avaliar soluc~oes podemos ordena-las pela ordem das camadas a
que pertencem. Desta forma, o agente destruidor pode facilmente determinar quais s~ao as
soluc~oes mais ou menos \promissoras".
Outro resultado interessante da manipulac~ao de camadas, e que o Time Assncrono consegue produzir muito mais que uma unica soluc~ao por execuc~ao. Em verdade, ele encontra
um conjunto de soluc~oes equivalentes (camada) que satisfaz os criterios esteticos desejados
em diferentes proporc~oes.

3.3 Detalhes de Implementac~ao

Ha varias formas de implementar um A-Team, dentre as quais destacamos:
1. procedimentos de um programa: os agentes s~ao implementados como procedimentos de um programa simples. Uma das vantagens desta abordagem e a sua facil
codi caca~o. Entretanto, torna-se extremamente difcil executar em paralelo os agentes
possivelmente concorrentes.
2. threads: os agentes s~ao implementados como threads. Esta abordagem e melhor do
que a anterior. Ao custo de uma codi cac~ao um pouco mais complexa, ela permite
paralelismo em uma sistema operacional multi-thread executando sobre uma maquina
paralela.
3. processos independentes: os agentes s~ao implementados como programas independentes que acessam uma memoria compartilhada. A codi cac~ao n~ao e t~ao facil
como nas outras implementac~oes, contudo, os processos podem ser executados em um
sistema distribudo sobre uma rede de computadores, alcancando, consequentemente,
alto grau de paralelismo.

Neste trabalho, adotamos a terceira abordagem frente as suas vantagens. O Time
Assncrono foi implementado e testado em uma rede de computadores. Entre as caractersticas mais importantes do sistema citamos: a facilidade de adicionar um novo agente
ao time, e o grande potencial de se explorar paralelismo replicando agentes em diversas
maquinas.

4 Resultados
Nesta seca~o apresentaremos alguns desenhos obtidos pelo nosso sistema.
A gura 3(a) mostra o desenho de uma soluc~ao inicial, produzida pelo agente InitRand.
As soluco~es iniciais s~ao bastante aleatorias, o que proporciona uma grande diversidade de
desenhos para serem escolhidos e melhorados.
As guras 3(b) e 3(c) s~ao desenhos do mesmo grafo e foram obtidos pelo time de agentes
a partir das soluco~es iniciais.
A gura 3(b) e um desenho tpico gerado por algoritmos Springs. Sua disposic~ao mostra
simetrias e expressa a topologia tridimensional do grafo. Contudo, na gura 3(c), temos
um desenho que e impossvel de ser produzido pelos agentes Springs sozinhos. De fato, este
desenho, que apresenta um alto valor de energia no sistema de molas, so foi conseguido por
que ha sinergia entre os diversos algoritmos incorporados ao Time Assncrono.

(a)

(b)

(c)

Figura 3:
Observe, agora, seis desenhos do grafo completo C9 na gura 4. Todos eles fazem parte
da melhor camada, a camada mais baixa na memoria, e foram obtidos apos algum tempo
de execuca~o do sistema. Os desenhos 4(a), 4(b), 4(c), 4(d), 4(e) e 4(f) est~ao apresentados
em ordem decrescente de simetrias e possuem, respectivamente, 106, 94, 68, 52, 48 e 36
cruzamentos.
Este exemplo ilustra muito bem como os criterios esteticos podem ser con itantes. Na
medida em que reduzimos o numero de cruzamentos, perdemos simetrias.
Apesar disso, o Time Assncrono conseguiu um amplo espectro de boas soluc~oes.
Na gura 5 vemos desenhos de um cubo. Observe que o desenho 5(b) possui algumas
aresta muito proximas, quase resultando em cruzamentos. Analisando o comportamento
do time, percebemos que os agentes Springs tendem a empurrar os vertices internos deste
desenho para fora, tentando reorganiza-los como fez na soluc~ao apresentada na gura 5(a),
que tem mnima energia. Porem, qualquer movimento de apenas um vertice por vez produz soluc~oes com muitos cruzamentos e alta energia inicial, as quais terminam por serem
eliminadas da memoria. Deste modo, tudo o que os agentes Springs conseguem fazer e aproximar estes vertices internos das arestas que delimitam externamente o desenho, reduzindo
a energia em pequenos nveis, mas sem gerar novos cruzamentos.
Em func~ao dessa caracterstica, alguns desenhos com poucos cruzamentos podem n~ao
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Figura 4:
car simetricos, embora haja uma forma de representa-los com mais simetrias. Veja, por
exemplo, a gura 5(c). Infelizmente, n~ao conseguimos obter esta soluc~ao, pois os seus
vertices t^em energias muito altas.
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(b)

(c)

Figura 5:
As guras 6 e 7 mostram outros desenhos que conseguimos com o nosso sistema.

(a)

(b)

(c)

Figura 6:

(a)

(b)
Figura 7:

5 Conclus~ao
Os agentes do nosso Time Assncrono cooperam entre si e por isso conseguem soluc~oes
que aproveitam a simetria implcita nos algoritmos Springs e a reduc~ao de cruzamentos
proporcionada por heursticas simples como o Baricentro.
O sistema e muito interessante, porque resulta em n~ao apenas uma, mas muitas soluc~oes
nais equivalentes, de acordo com o grafo. Alem disso, novos algoritmos que trabalham sobre
simetrias ou numero de cruzamentos podem seu adicionados ao time a m de aumentar a
sinergia entre os agentes.
A ideia de utilizar A-Teams para desenho grafos e extremamente exvel, podendo ser
estendida para trabalhar sobre outros criterios esteticos, sejam eles con itantes ou n~ao. E
possvel, por exemplo, adicionar o criterio de melhor resoluc~ao angular [12], visando obter
uma distribuic~ao mais uniforme dos a^ngulos nos desenhos com poucos cruzamentos.
Por m, a ideia pode ser aplicada a outras classes de grafos, sendo que pesquisas nesse
sentido ja est~ao sendo realizadas pelo grupo dos autores.
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