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“The origins of graph theory are humble, even frivolous.”

Norman L. Biggs, E. Keith Lloyd, and Robin J. Wilson
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Introdução

O que são grafos?

Estruturas que representam relações entre um conjunto de
elementos.

Definidas por um conjunto (não vazio) de vértices 𝑉 (os
elementos) e um conjunto de arestas 𝐸 que é subconjunto dos
pares de vértices (as relações).

Dependendo da aplicação as arestas podem ou não ter direção.
Quando a direção das arestas importa, temos então um dígrafo
(um grafo orientado, dirigido ou direcionado).
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Definição

grafo Um grafo 𝐺 é um par (𝑉 , 𝐸), onde:
▶ 𝑉 é um conjunto não vazio de elementos, chamados vértices;
▶ 𝐸 é um subconjunto dos pares não ordenados de 𝑉. Cada

elemento de 𝐸 é chamado de aresta.

dígrafo Um dígrafo 𝐺 é um par (𝑉 , 𝐸), onde:
▶ 𝑉 é um conjunto não vazio de elementos, chamados vértices;
▶ 𝐸 é um subconjunto dos pares ordenados de 𝑉. Cada elemento

de 𝐸 é chamado de aresta.
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Exemplo. Grafo

As relações de amizade no facebook podem ser representadas por
um grafo, fazendo um vértice por cada usuário e uma aresta entre
usuários que são amigos (como a relação é simétrica usamos um
grafo NÃO dirigido):

João

José

Juliana

Jéssica

Joaquim

𝑉 = {Jéssica, Joaquim,
João, José, Juliana}

𝐸 = {(Jéssica, João),
(Jéssica, José),
(Jéssica, Juliana),
(Joaquim, Juliana),
(João, José),
(João, Juliana)}



Introdução

Exemplo. Dígrafo

As relações de seguir alguém no instagram não são simétricas,
então podem ser representada por um dígrafo, fazendo um vértice
por cada usuário e uma aresta de um usuário a outro, se o primeiro
segue ao segundo:

João

José

Juliana

Jéssica

Joaquim

𝑉 = {Jéssica, Joaquim,
João, José, Juliana}

𝐸 = {(Jéssica, Juliana),
(João, Jéssica),
(João, Juliana),
(José, Jéssica),
(José, João),
(Juliana, Joaquim),
(Juliana, João)}
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Conceitos

▶ Adjacência: dois vértices são adjacentes se há uma aresta
entre eles. Nesse caso, se diz que a aresta incide nos vértices.

▶ Passeio: um passeio é uma sequência de vértices em que
todo par de vértices consecutivos são adjacentes.

▶ Caminho: um caminho é um passeio que não repete arestas.
Um caminho é dito simples se não repete vértices.

▶ Ciclo: um ciclo é um passeio com pelo menos três vértices,
que começa e finaliza no mesmo vértice e não repete arcos.
Um ciclo é simples se somente o primeiro e o último vértices
são iguais.
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Conceitos

▶ Conexidade: um grafo é conexo se existe um caminho entre
todo par de vértices.

▶ Árvore: um grafo conexo e acíclico (sem ciclos).

▶ Subgrafo: é um grafo cujos vértices e arestas são
subconjuntos de outro grafo.

▶ Componente (conexa): um subgrafo maximal conexo de um
grafo.
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Representações computacionais

▶ Matriz de adjacência: Matriz bidimensional indexada pelos
vértices do grafo, onde na linha 𝑢 e coluna 𝑣 informa se há
uma aresta do vértice 𝑢 ao 𝑣 no grafo.

▶ Lista de adjacência: Vetor indexado pelos vértices em que
na posição 𝑢 tem uma lista com os adjacentes de 𝑢.

▶ Matriz de incidência: Matriz bidimensional com uma linha
para cada um dos vértices do grafo e uma coluna para cada
aresta. Na linha 𝑢 coluna 𝑒, indica se a aresta 𝑒 incide no
vértice 𝑢.
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Buscas

Busca em profundidade (Depth-First Search - DFS)

A busca em profundidade parte de um nó (vértice) e o expande.

Ao expandir um vértice, este é marcado (para evitar expandi-lo
novamente) e procura o primeiro adjacente dele que não foi
expandido, chamando a busca a partir desse adjacente.

O processo continua (aprofundando-se) até chegar em uma folha
ou um vértice com todos os adjacentes expandidos (ou encontrar o
alvo, caso se esteja procurando um). Então, retrocede
(backtracking) ao vértice a partir do qual se realizou a expansão
do atual e continua no próximo adjacente (não expandido) dele.
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Exemplo de DFS em 𝐶 + +
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4 #define MAXN 100100
5
6 int expandido[MAXN]; //indica se o vértice foi expandido
7 vector< int > grafo[MAXN]; //Lista de adjacência
8
9 void dfs(int vertice) {

10 expandido[vertice] = 1;//Marca o vértice como expandido
11 for(int i = 0; i < grafo[vertice].size(); i++) { //Percorre os adjacentes
12 int adjacente = grafo[vertice][i];
13 if(expandido[adjacente] == 0) {
14 dfs(adjacente);//se o adjacente não foi expandido, então o expande
15 }
16 }
17 }
18 int main() {
19 int m, a, b;
20 cin >> m;//Lê o número de arestas
21 for(int i = 0; i < m; i++) {
22 cin >> a >> b;//Lê a aresta
23 grafo[a].push_back(b);//Adiciona b como adjacente de a
24 grafo[b].push_back(a);//Adiciona a como adjacente de b
25 }
26 dfs(1); //Começa pelo primeiro vértice
27 return 0;
28 }



Buscas

Busca em largura (Breadth-First Search - BFS)

A busca em largura parte de um nó (vértice) e expande os vértices
que se encontram mais próximos primeiro. Se diferencia do DFS
que expande o primeiro adjacente não foi expandido.

Para realizar esse processo, na busca em largura se usa uma fila,
da qual se retira o próximo vértice a ser expandido. Assim, quando
um vértice é expandido, os adjacentes dele (não expandidos) que
não estão na fila são adicionados no final dela. Dessa forma se
garante a ordem no processo de expansão dos vértices.
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Exemplo de BFS em 𝐶 + +

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4 #define MAXN 100100
5
6 vector< int > grafo[MAXN]; //Lista de adjacência
7
8 void bfs(int vertice) {
9 list< int > expandir; //Fila de vértices que precisa expandir

10 int expandido[MAXN]; //indica se o vértice foi adicionado na fila
11 expandir.push_back(vertice); //Indica que precisa expandir o vértice
12 expandido[vertice] = 1; //Marca como expandido
13 while(!expandir.empty()){//enquanto a fila não estiver vazia
14 v = expandir.pop_front();//retira o primeiro vértice da fila
15 for(int i = 0; i < grafo[vertice].size(); i++) { //Percorre os adjacentes
16 int adjacente = grafo[vertice][i];
17 if(expandido[adjacente] == 0) { //verifica se o adjacente não foi adicionado
18 expandir.push_back(adjacente); // o adiciona na fila para expandir
19 expandido[adjacente] = 1; //Marca que foi adicionado na fila expandido
20 }
21 }
22 }
23 }
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Dígrafos acíclicos e conexos

Ordenação topológica. Definição

Dígrafos acíclicos podem ser ordenados, para estabelecer
precedência.

Este tipo de ordenação recebe o nome de ordem topológica e
nela um vértice 𝑢 aparece antes de um 𝑣 se não houver nenhuma
aresta de 𝑣 para 𝑢.

Cada dígrafo acíclico tem uma ou mais ordenações topológicas.
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Ordenação topológica e DFS

Um possível algoritmo para ordenação topológica se baseia na
busca em profundidade.

A ideia do algoritmo é inverter primeiro as arestas do grafo e
realizar buscas em profundidade a partir dos vértices do grafo com
as arestas invertidas.

Só seleciona um vértice para realizar o DFS se ele não foi ainda
expandido. Após expandir o vértice e concluir o chamado DFS em
todos os adjacentes não expandidos, então o vértice é adicionado
no final de uma fila.

Finalmente, a fila contém os vértices ordenados topologicamente.
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Exemplo de ordenação topológica em 𝐶 + +
1 #define MAXN 100100
2 int expandido[MAXN]; //indica se o vértice foi expandido
3 vector< int > grafo[MAXN]; //Lista de adjacência
4 vector< int > invertido[MAXN]; //Grafo invertido em lista de adjacência
5 list< int > topologico;//fila com os vértices ordenados topologicamente
6
7 void dfs_invertido(int vertice) {
8 expandido[vertice] = 1;//Marca o vértice como expandido
9 for(int i = 0; i < invertido[vertice].size(); i++) { //Percorre os adjacentes

10 int adjacente = invertido[vertice][i];
11 if(expandido[adjacente] == 0)
12 dfs_invertido(adjacente);//se o adjacente não foi expandido, então o expande
13 }
14 topologico.push_back(vertice);
15 }
16 int main() {
17 int n, m, a, b;
18 cin >> n >> m;//Lê o número de vértices e arestas
19 for(int i = 0; i < m; i++) {
20 cin >> a >> b;//Lê a aresta
21 grafo[a].push_back(b);//Adiciona b como adjacente de a no grafo
22 invertido[b].push_back(a);//Adiciona a como adjacente de b no grafo invertido
23 }
24 for(int i = 1; i <= n; i++)
25 if(expandido[i] == 0)
26 dfs_invetido(i); //Chama o dfs invertido no vértice
27 return 0;
28 }



Dígrafos acíclicos e conexos

Componentes fortemente conexas. Definição

Um dígrafo é fortemente conexo se entre todo par de vértices 𝑢 e
𝑣, existe um caminho de 𝑢 para 𝑣 e outro de 𝑣 para 𝑢.

Uma componente fortemente conexa de um dígrafo é um subgrafo
maximal fortemente conexo.

Uma forma de determinar as componentes fortemente conexas de
um dígrafo é usando o DFS.



Dígrafos acíclicos e conexos

Componentes fortemente conexas. Kosaraju

Um possível algoritmo para identificar as componentes fortemente
conexas se baseia na busca em profundidade.

A ideia do algoritmo é realizar uma busca em profundidade a partir
dos vértices do grafo, colocando-os em uma pilha assim que
concluir o chamado ao DFS a partir deles.

Depois, inverter as arestas do grafo e realizar uma busca em
profundidade nos vértices mas seguindo a ordem dada pela pilha.

Os vértices visitados em cada busca em profundidade do grafo
invertido definem uma componente fortemente conexa.
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Exemplo. Algoritmo de Kosaraju

1 #define MAXN 100100
2 int expandido[MAXN]; //indica se o vértice foi expandido
3 list< int > componentes[MAXN];//componentes fortemente conexas
4
5 void dfs(vector< int > grafo[MAXN], int vertice, list< int > & lista) {
6 expandido[vertice] = 1;//Marca o vértice como expandido
7 for(int i = 0; i < grafo[vertice].size(); i++) { //Percorre os adjacentes
8 int adjacente = grafo[vertice][i];
9 if(expandido[adjacente] == 0)

10 dfs(grafo, adjacente, lista);//se o adjacente não foi expandido, então o expande
11 }
12 lista.push_front(vertice);
13 }
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Exemplo. Algoritmo de Kosaraju

1 int main() {
2 int n, m, a, b;
3 vector< int > grafo[MAXN]; //Lista de adjacência
4 vector< int > invertido[MAXN]; //Grafo invertido em lista de adjacência
5 list< int > pilha;//fila com os vértices ordenados topologicamente
6 list< int >::iterator iter;
7 cin >> n >> m;//Lê o número de vértices e arestas
8 for(int i = 0; i < m; i++) {
9 cin >> a >> b;//Lê a aresta

10 grafo[a].push_back(b);//Adiciona b como adjacente de a no grafo
11 invertido[b].push_back(a);//Adiciona a como adjacente de b no grafo invertido
12 }
13 for(int i = 1; i <= n; i++)
14 if(expandido[i] == 0)
15 dfs(grafo, i, pilha); //Chama o dfs no vértice
16 memset(expandido, 0, sizeof(expandido));//zera os valores de expandido para novo dfs
17 for(iter = pilha.begin(); iter != pilha.end(); iter++)
18 if(expandido[*iter] == 0)
19 dfs(invertido, *iter, componentes[*iter]);//chama o DFS invertido no vértice
20 return 0;
21 }
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Grafos ponderados

Definição

Grafos ponderados associam um peso (custo) a cada uma das
arestas.

São muito usados para modelar e solucionar problemas vinculados
a transporte, logística, redes de abastecimento, redes de
computadores, entre outros.

Dois problemas clássicos com soluções algorítmicas bem definidas
sobre grafos ponderados são: Árvore Geradora Mínima e
Caminhos Mínimos.
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Árvores geradoras mínimas. Definição

Dado um grafo conexo, uma árvore geradora dele é um subgrafo
conexo e acíclico (árvore) que contenha todos os vértices do grafo.

Se o grafo é ponderado, o problema de encontrar uma árvore
geradora mínima, procura uma árvore geradora do grafo cuja
soma dos pesos (custos) das arestas seja mínima.
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Árvores geradoras mínimas. Propriedade

Um Corte em um grafo 𝐺 = (𝑉 , 𝐸) é uma divisão do conjunto de
vértices 𝑉 em dois subconjuntos (𝑋, �̄�) tais que 𝑋 ∪ �̄� = 𝑉 e
𝑋 ∩ �̄� = ∅.

Dado um corte (𝑋, �̄�) qualquer e uma aresta 𝑒 de peso mínimo
com um extremo em 𝑋 e o outro em �̄�, existe uma árvore
geradora mínima que contém 𝑒.
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Árvores geradoras mínimas. Prim
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define MAXN 100100
3 #define INF 0x3f3f3f3f
4 typedef pair<int, int> dupla; // define uma dupla de inteiros a ser usada no heap
5 vector< pair<int, int> > grafo[MAXN];// define o grafo por lista de adjacência
6 int antecessor[MAXN];// define a árvore como um vetor de antecessores, sendo a raiz o zero
7
8 void prim() {
9 priority_queue< dupla, vector <dupla> , greater<dupla> > heap; // heap mínimo

10 int adicionado[MAXN];// vetor que indica se um vértice foi adicionado na árvore
11 int custos[MAXN];// vetor que indica o menor custo adjacente na árvore
12 memset(custos, INF, sizeof(custos));// coloca todos os custos iguais a infinito
13 heap.push(make_pair(0, 0));// adiciona o vértice inicial na árvore
14 while (!heap.empty()) { // executa até adicionar todos os vértices na árvore
15 int vertice = heap.top().second;// seleciona o vértice do topo
16 heap.pop();// elimina o topo
17 adicionado[vertice] = 1;//faz com que o vértice esteja na arvore
18 for(int i = 0; i < grafo[vertice].size(); i++) { //Percorre os adjacentes
19 adjacente = grafo[vertice][i].second; // identifica o adjacente
20 if (adicionado[adjacente] == 0 && grafo[vertice][i].first < custos[adjacente]) {
21 custos[adjacente] = grafo[vertice][i].first; // atualiza o melhor custo
22 heap.push(make_pair(custos[adjacente], adjacente));// insere a dupla no heap
23 antecessor[adjacente] = vertice; // atualiza o antecessor do adjacente.
24 }
25 }
26 }
27 }
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Árvores geradoras mínimas. Prim

1 int main() {
2 int n, m, a, b, c;
3 cin >> n >> m; // Lê o número de vértices e arestas
4 for(int i = 0; i < m; i++) {
5 cin >> a >> b >> c; // Lê a aresta com custo
6 grafo[a].push_back(make_pair(c, b)); // Adiciona b como adjacente de a no grafo
7 grafo[b].push_back(make_pair(c, a)); // Adiciona a como adjacente de b no grafo
8 }
9 prim();

10 for (int i = 1; i < n; i++) // Imprime as arestas
11 printf("%d - %d\n", antecessor[i], i);
12 return 0;
13 }
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Árvores geradoras mínimas. Kruskal

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define MAXN 100100
3 typedef pair<int, pair<int, int> > aresta; // define a aresta
4 priority_queue< aresta, vector <aresta> , greater<aresta> > heap; // heap mínimo
5 list<pair<int, int>> arvore;// define a árvore como uma lista de arestas
6 //Funções de conjuntos disjuntos (aula de estruturas de dados)
7 void initialize();
8 int find(int);
9 void join(int, int);

10
11 void kruskal(int n) {
12 initialize(); // inicia o conjunto disjunto (cada vértice separado)
13 while (n > 1) { // enquanto houver mais de uma componente
14 int u = heap.top().second.first; // seleciona o primeiro vértice da aresta
15 int v = heap.top().second.second; // seleciona o segundo vértice da aresta
16 heap.pop(); // elimina o topo
17 if (find(u) != find(v)) { // se os vértices estão em componentes diferentes os une
18 n--;
19 arvore.push_back(make_pair(u, v)); // coloca a aresta na árvore
20 join(u, v); // une as componentes pela aresta entre eles
21 }
22 }
23 }
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Árvores geradoras mínimas. Kruskal

1 int main() {
2 int n, m, a, b, c;
3 cin >> n >> m; // Lê o número de vértices e arestas
4 for(int i = 0; i < m; i++) {
5 cin >> a >> b >> c;// Lê a aresta com custo
6 heap.push(make_pair(c, make_pair(a, b)));// Adiciona a aresta ao heap
7 }
8 krsukal(n);
9 return 0;

10 }



Prof. Santiago Valdés Ravelo
santiago.ravelo@inf.ufrgs.br

Grafos I INF01056

Desafios de programação.

02

Agosto, 2020


	Introdução
	Buscas
	Dígrafos acíclicos e conexos
	Grafos ponderados

