


RESUMO

Este relatório apresenta o módulo Construtor Gráfico Manual, integrante do

projeto MkQraph, que é um ambiente de trabalho para a implementação

de algoritmos em grafos. Aspectos conceituais e operacionais que norteiam

o desenvolvimento do módulo são introduzidos, bem como detalhes impor-

tantes de sua implementação.
:!:

ABSTRACT

This technical report presents the Graph Constructor, the most important

module of Mkgraph, which is a framework that supports the implementa-

tion of graph algorithms. It describes conceptual and operational aspects of

the development of the module and presents implementation details.
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1- Introdução

o pesquisador que deseja implementar um algoritmo depara-se, em geral, com as

seguintes etapas: a escolha das estruturas de dados apropriadas para a representação

das variáveis do problema, a implementação destas estruturas e das rotinas que as

manipulam, a implementação do algoritmo propriamente dito, a maneira de fornecer

dados a serem lidos pelo programa, o acompanhamento da execução e a exibição dos

resultados obtidos. Em se tratando de algoritmos que operem sobre grafos, estas etapas

apresentam dificuldades decorrentes da complexidade inerente à estrutura de um grafo,

cuja conceituação abstrata muito se distancia de sua representação em um computador

digital.

.e

Visando atenuar parte destas dificuldades, surge a necessidade de colocar à disposição

dos usuários um ambiente de trabalho voltado para a implementação de algoritmos em

grafos. Tal é a proposta do ambiente MkQraph, em desenvolvimento no NCE/UFRJ. O

módulo Construtor Gráfico Manual, parte integrante do ambiente, tem duplo objetivo:

permitir a edição gráfica de grafos e a visualização e alteração do traçado dos mesmos.

Este trabalho apresenta o módulo Construtor. N a seção 2 apresentamos a descrição

sucinta do ambiente e descrevemos a interligação entre os módulos. A seção 3 introduz

aspectos conceituais e operacionais. A seção 4 descreve alguns tópicos relevantes da

implementação. Em anexo, encontram-se a enumeração e descrição resumida de todas

as funções do módulo apresentado.

2 -O Ambiente

Os módulos integrantes do ambiente Mkgraph são:

.o Tipo Abstrato de Dados Grafo Estendido (TGE), que provê operações básicas

para a implementação de algoritmos, evitando que o usuário se ocupe das estru-

turas de dados necessárias para armazenar o grafo, das rotinas que manipulam

estas estruturas e do armazenamento do grafo em memória secundária. Este

módulo encontra-se descrito com detalhes em [MV92].

.o Posicionador Analítico Remoto (PAR), que permite a um programa de usuário

associar informações gráficas aos vértices e arestas do grafo. Estas informações

podem ser utilizadas em programas de visualização.

.Construtor Gráfico Manual (COM), que possibilita a edição gráfica e impressão

de grafos.

A principal característica do sistema é possibilitar o intercâmbio dos tratamentos gráfico

e algorítmico dos grafos envolvidos. Assim, um grafo editado via COM serve como

entrada para um programa qualquer desenvolvido pelo usuário. Este programa pode
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explorar as informações lógicas do grafo através do TGE; pode também manipular,

com as rotinas do p AR, as informações gráficas associadas aos vértices e arestas no

momento da edição. Com isto, estas informações gráficas podem ser alteradas dando

origem a um traçado distinto do original, ou ainda duplicadas, replicando subconjuntos

de interesse.

.e,

Por outro lado, um grafo gerado por um programa que utilize apenas o TGE pode

ser reprocessado por outro programa que utilize o TGE e o PAR, com o objetivo

de associar-lhe um traçado gráfico a partir de um algoritmo criado e implementado

pelo usuário, segundo critérios de seu interesse. Obviamente, alguns dos algoritmos já

conhecidos, como [GNV88] e [KK89], podem ser utilizados.

O armazenamento dos grafos tratados nos três módulos consiste de três arquivos com o

mesmo nome e extensões .tad, .atr e .par. O primeiro armazena o grafo em seu aspecto

lógico, ou seja, relações entre vértices e arestas; o segundo armazena os atributos de

vértices e arestas; o terceiro, as informações gráficas. Os dois primeiros são gerenciados

pelo TGE e o último pelo PAR. Todos são acessados e alterados pelo CGM. Devemos

ressaltar que as únicas restrições impostas pelo ambiente MkÇ;raph quanto ao número

de vértices e arestas são decorrentes da capacidade física de memória do equipamento

utilizado pelo usuário.

o ambiente MkQraph, em sua primeira versão, já se encontra disponível para instalação

em microcomputadores PC-compatíveis, sobre o sistema operacional DOS, a partir da

versão 3.3. Os procedimentos integrantes do TOE e do PAR são oferecidos ao usuário

na forma de units em Turbo Pascal, link-editáveis a partir da versão 4.0.

Nesta seção, apresentamos alguns conceitos referentes ao processo de edição usando o

CGM. Estes conceitos serão necessários para o exame detalhado das funções do editor,

feito no anexo.

A Prancheta.

A tela do CGM, como mostra a figura 1, está dividida em três partes: as opções do

menu principal ocupam a posição superior da tela; as janelas de status figuram na

porção inferior e o grafo sendo editado aparece na região intermediária.

No menu principal dispomos de quatro opções, a saber: V értices, Arestas, Grafos e Fim.

As três primeiras permitem-nos selecionar as diversas funções do editor, referentes às

três entidades correspondentes. A opção Fim finaliza a edição.

o processo de edição se realiza em uma prancheta retangular, sobre a qual está definido

um sistema de coordenadas; A origem do sistema coincide com o canto superior es-

querdo da prancheta, estendendo-se esta infinitamente para baixo ( coordenada y) e
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para a direita ( coordenada x ). A prancheta corresponde, portanto, ao primeiro qua-

drante deste sistema de coordenadas, não existindo no grafo sendo desenhado entidades

( vértices ou arestas) com coordenadas negativas.

Associada à prancheta existe uma grade, que tem por objetivo delimitar os pontos

em que os vértices podem ser desenhados. Desta forma, podemos situá-los apenas em

coordenadas inteiras. Os vértices aparecem desenhados no centro dos quadrados que

constituem o reticulado.
�

Alternativas de Visualização.

o graf'o contido na prancheta pode ser visualizado em dois tamanhos, que denomi-

naremos pequeno e grande. No tamanho pequeno, os vértices aparecem em dimensões

reduzidas, com enchimento; no tamanho grande, eles são maiores e ocos.

Observe que o tamanho dos quadrados que constituem a grade também varia, sendo o

tamanho pequeno apropriado para edição de grafos com grande número de vértices e

arestas, posto que aumenta consideravelmente a fração da prancheta sendo.mostrada.

u ma vez que o ambiente não limita o número de vértices ou arestas de um grafo,

torna-se necessária uma alternativa, a visão global, que permita visualizar todo o grafo,

independentemente dos tamanhos estabelecidos para a prancheta.

É comum a necessidade de diferenciar vértices em um mesmo grafo, desenhando-os

com formas distintas. No CGM dispomos de dois formatos para vértices: círculo e

quadrado. Existe portanto o conceito de forma corrente de vértice, que indica com que

formato os vértices serão desenhados. Esta forma corrente é mostrada na quarta janela

de status.

Também as arestas podem ser retas ou curvas, dando origem ao conceito de forma

corrente de aresta, mostrado na quinta janela de status.

Para melhorar o traçado de arestas longas, o CGM permite especificar até dez pontos

intermediários de passagem para uma aresta, além dos vértices inicial e final. Arestas

curvas devem possuir pelo menos um ponto intermediário e laços, dois ou mais.

Na estrutura lógica suportada pelo TGE, as arestas possuem um vértice de partida

e um vértice de chegada, sendo naturalmente orientadas. O P AR provê operações

que permitem explicitar, ou não, a orientação de todas as arestas do grafo. O CGM

aproveita este conceito, introduzindo o que chamamos orientação corrente. Quando a

orientação corrente é direcionada, todas as arestas são desenhadas com setas.

As figuras I e 2 mostram exemplos de grafos em edição, e a figura 3, um exemplo de

visão global.



4Construtor Gráfico Manual -L. Markenzon, O. Vernet
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meia tela na direção em que o cursor está sendo movido. As coordenadas do cursor são

mostradas na primeira janela de status.

Atributos de V értices, Arestas e Grafos.

Em aplicações de grafos na modelagem de problemas reais, é imprescindível a associação

de valores, numéricos ou não, a vértices e arestas, valores estes que representam muitas

vezes variáveis do modelo. O CGM, destinando-se a editar grafos que sirvam como

entrada para programas, deve prover uma maneira de estabelecer esta associação de

valores às entidades.

Atributos são identificados por nomes, não podendo haver dois com o mesmo nome

associados a uma mesma entidade. U m atributo pode ser dos tipos inteiro, real ou

cadeia. Desta forma, temos a flexibilidade de associar qualquer informação aos vértices

(arestas ou grafos), que pode ser manipulada por algoritmos que utilizem o grafo como

entrada. Reciprocamente, atributos criados por um programa podem ser alterados e

até mesmo apagados durante uma edição com o CGM.

Ao criarmos um atributo de vértice ( ou aresta), estamos criando um atributo para

todos os vértices ( ou arestas) já existentes e para os que venham a ser acrescentados ao

grafo. Não há limitação quanto ao número máximo de atributos que podemos associar

a qualquer das três entidades. Atributos recém-criados são inicializados com O (inteiros

e reais) ou com a cadeia vazia.

Atributos podem ser usados como etiquetas durante a edição no tamanho grande e

também na impressão do grafo. Os vértices ( ou arestas) são então desenhados com o

atributo escolhido como etiqueta. Isto permite visualizar o valor daquele atributo para

todos os vértices (ou arestas).

o conceito de atributo é extensivo a Grafos. Assim podemos associar a um grafo, como

um todo, um atributo de qualquer um dos tipos anteriores.

Invocação do CGM e Mudançá de Contexto.

Há dois modos de invocaImOS o CGM: mencionando simplesmente o seu nome (build)

ou o seu nome seguido de um argumento, que vem a ser o nome do grafo que queremos

editar.

No primeiro caso, como não é especificado o grafo, o CGM trabalhará sobre um grafo-

rascunho, inicialmente vazio, no qual fazemos a edição normalmente. No segundo caso,

o CGM procurará no disco os arquivos que correspondem ao armazenamento do grafo

mencionado. Caso os encontre, o grafo já existente é lido e mostrado na tela; não os

encontrando, o CGM cria um grafo vazio com o nome dado.

Periodicamente ou ao final da edição, podemos salvaguardar o grafo; em se tratando do

grafo-rascunho, esta operação será impedida, o que nos obrigará a dar um nome para

o grafo.
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o nome do grafo corrente aparece na terceira janela de status. O CGM permite alterá-

10 a qualquer momento, mantendo o grafo que está sendo editado. Isto pode ser útil

quando fazemos alterações em um grafo e desejamos guardá-lo com outro nome.

4- Aspectos Relevantes da Implementação

"
."

N a implementação do CG M, as operações providas pelo TG E e pelo PAR foram intensa-

mente utilizadas. Algumas funções simples são mapeadas diretamente sobre operações

destes módulos: desenhar vértice, por exemplo, consiste praticamente em uma chamada

a G-create-vertex do PAR, seguida da exibição do vértice criado. Outras, como as sub-

rotinas de exibição da tela, utilizam combinações das funções de percurso do TGE.

o CGM foi programado para adaptar-se automaticamente às placas CGA, EGA e VGA;

parâmetros específicos são obtidos na inicialização e sempre consultados pelas rotinas

de desenho.

Grande parte das rotinas gráficas utilizadas pelo CGM integra a unit graph.tpu do

Turbo Pascal. Entretanto, algumas tiveram de ser reimplementadas, como as que

escrevem mensagens na tela. Nossas rotinas empregam alfabetos distintos daqueles

fornecidos pelo Turbo Pascal. Isto nos possibilita, por exemplo, escrever etiquetas, no

interior dos vértices, com maior número de caracteres. Além disso, elas levam em conta

as diferentes dimensões dos vídeos mencionados acima, o que exige, por vezes, correções
(

nos tamanhos dos slmbolos.

o traçado de arestas curvas utiliza a interpolação de um spline cúbico. Supondo que

uma aresta deva passar por n + 2 pontos, sendo 1 � n � 10 intermediários mais os

vértices inicial e final, as equações paramétricas da curva a ser traçada entre os pontos

i e i + 1 são da forma
Xi(t) = ait3 + bit2 + Cit + di

Yi(t) = eit3 + fit2 + git + hi

onde i = O, ..., n e t E [0, 1] .Os co'eficientes são calculados de acordo com as restrições

impostas pela definição do spline; cada curva é decomposta em segmentos de reta

consecutivos, tomando-se t = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0; finalmente, estes segmentos são

traçados.

Construímos um módulo para tratamento de menus, ronda não disponivel na versão 5.5

do Turbo Pascal. Este módulo faz uso das operações que salvam e recuperam trechos

de tela, a fim de agilizar a abertura de menus que se repetem durante a edição. A

recepção de comandos do usuário, que pode ser via teclado ou mouse, também foi

cuidadosamente implementada: uma só rotina gerencia os dois periféricos, retomando

valores que permitem distinguir por qual dos dois se deu o comando.

o módulo de impressão, que possibilita a saída em impressoras Epson ou HP-Laser,

armazena o desenho em uma matriz de bites antes de enviá-lo para a impressora.
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Para acelerar o tempo de impressão, a rotina de inicialização do módulo recebe como

parâmetro o tipo de impressora em que se dará a saída; especificando Epson ou HP-

Laser, a compressão dos bites da matriz em octetos a serem enviados para o dispositivo

será feita no sentido vertical ou horizontal, respectivamente, durante o armazenamento.

Desta maneira, a matriz é sempre impressa linha a linha, evitando conversões.

5- Conclusões
"'

o ambiente MkQraph supre a necessidade crescente de ferramentas interativas para

o desenvolvimento e implementação de algoritmos em grafos, uma vez que tal estru-

tura vem sendo amplamente utilizada na modelagem de problemas nas mais diferentes

áreas. A abordagem escolhida dá ênfase ao aspecto visual do tratamento, destacando

a representação geométrica dos grafos envolvidos.

Como mencionamos, o módulo Construtor, aqui abordado, tem duplo papel no ambi-

ente Mkgraph: a edição de grafos, a serem usados como entrada para programas, e a

visualização de resultados.

Após apresentar a solução para estas duas importantes etapas do processo de desen-

volvimento de programas, é nossa intenção prosseguir na pesquisa de tais ferramen-

tas. O trabalho terá então continuidade com o desenvolvimento de módulos para a

depuração e acompanhamento visual da execução de algoritmos implementados no am-

biente MkÇraph.
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Anexo

Funções Relativas a V értices

Desenhar

Remover

Destina-se a acrescentar um vértice ao grafo, na posição indicada pelo cursor. É desenhado
um vértice com a forma e tamanho correntes, exceto em casos de erro.

Destina-se a remover um vértice do grafo, na posição indicada pelo cursor. O vértice, bem
como as arestas que lhe são incidentes, é removido.

Destina-se a alterar a forma corrente usada no desenho de vértices. Se a forma corrente for
circular, ela passa a ser quadrada e vice-versa. A alteração é refletida na quarta janela de

status.

Criar Cria um novo atributo para os vértices do grafo já existentes ou que venham
a ser criados. O CGM pedirá o nome do atributo e, em seguida, seu tipo,
selecionando-o através de um menu.

Apagar O CGM perguntará o nome do atributo a ser removido, removendo-o.

Valores Visualiza, em uma janela, os valores dos diversos atributos para determinado
vértice do grafo. Este é selecionado movendo-se o cursor até ele e teclando-se
RET. Os valores são mostrados em uma janela, na forma de menu, e podem
ser alterados quando conveniente, bastando deslocar a faixa até o atributo
desejado e teclar RET .

Inicializar Inicializa um mesmo atributo para todos os vértices. Uma janela percorre o
desenho, vértice a vértice, indagando o novo valor para o atributo. Teclando
RET passa-se ao próximo vértice; teclando ESC interrompe-se a inicialização.

Listar Os nomes e tipos dos atributos de vértices são mostrados em uma janela.

Destina-se a escolher um atributo para ser usado como etiqueta dos vértices. Os valores deste
atributo passam então a ser desenhados e impressos juntamente com os vértices, quando o
tamanho corrente de edição for grande.

Destina-se a escolher um vértice para ser a origem do grafo, indicado pela posição do cursor .
A origem é normalmente o primeiro vértice criado.

Forma

Atributos

Etiquetar

Origem

Funções Relativas a Arestas

Desenhar

Remover

o CGM pede que sejam selecionados, de início, os vértices inicial e final, posicionando o

cursor sobre eles e teclando RET. Em seguida, até dez pontos intermediários de passagem

podem ser especificados, deslocando o cursor até as posições desejadas e teclando RET. Para

encerrar a marcação destes pontos, basta que se marquem dois deles na mesma posição. É

fundamental observar que a ordem em que os pontos são especificados é respeitada no traçado.

Não desejando pontos intermediários, marca-se o primeiro deles em coincidência com o vértice

final.

Especificam-se os vértices pela aresta a ser removida, deslocando o cursor até eles e teclando

RET. Havendo apenas uma aresta, ela será imediatamente removida. Se houver mais de uma,

o CGM destaca-as uma a uma, pedindo confirmação antes de remover.

Destina-se a alterar a forma corrente usada no desenho de arestas. Se a forma corrente for

curva, ela passa a ser reta e vice-versa. A alteração é refletida na quinta janela de status.
Forma
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Criar Cria um novo atributo para as arestas do grafo já existentes ou que venham a
ser criadas. O CGM pedirá o nome do atributo e, em seguida, seu tipo, sendo
este último selecionado através de um menu.

O CGM perguntará o nome do atributo a ser removido, removendo-o.

Visualiza, em uma janela, os valores dos diversos atributos para uma deter-
minada aresta do grafo. Esta é selecionada marcando-se os vértices inicial e
final, como na remoção. Os valores são mostrados em uma janela, na forma
de menu, e podem ser alterados quando conveniente, bastando selecionar o
atributo desejado.

Inicializa um mesmo atributo para todas as arestas. Uma janela percorre o
desenho, aresta a aresta, indagando o novo valor para o atributo. Teclando
RET, passa-se ao próximo vértice; teclando ESC interrompe-se a inicialização.

Listar Os nomes e tipos dos atributos de arestas são mostrados em uma janela.

Destina-se a escolher um atributo para ser usado como etiqueta das arestas. Os valores
deste atributo passam então a ser desenhados juntamente com as arestas, quando o tamanho
corrente de edição for grande.

Atributos

Apagar
Valores

� Inicializar

Etiquetar

Funções Relativas a Grafos

?;

�

Limpar o grafo sendo desenhado é apagado e o grafo corrente volta a ser o grafo-rascunho vazio. Esta
função tem o efeito apenas de abandonar a edição sendo realizada; os arquivos em disco que
armazenam o grafo, se existirem, não são afetados pelo apagamento.

Orientação Muda a orientação corrente das arestas do grafo, que passa de direcionada a não direcionada
e vice-versa. O grafo é redesenhado de acordo com a nova orientação.

Tamanho Muda o tamanho corrente de edição, que passa de grande a pequeno ou vice-versa. O grafo
e a grade são redesenhados com o novo tamanho.

Deslocar Desloca todo o grafo nas mesmas direções anteriormente mencionadas para a movimentação
do cursor .

Carregar Abandona a edição corrente, trazendo outro grafo para ser editado.

Guardar Guarda em disco as alterações produzidas no grafo durante a edição. Só é permitido salvar
um grafo se ele não for o de rascunho.

Mudar Troca o nome do grafo sendo editado.

V. Global Visualiza todo o grafo sendo editado, independente do tamanho corrente.

Imprimir Imprime o grafo. O CGM apresenta duas opções de impressora: Epson e HP-Laser. Em
seguida, dispõe-se das alternativas de impressão paginada ou da visão global. A impressão
paginada obedece ao tamanho corrente de edição, mantendo as características com que o grafo
se apresenta na tela (formatos e etiquetas). A impressão da visão global ajusta o grafo às
dimensões de uma só página, permitindo especificar um fator de redução.

Atributos Criar Cria um novo atributo para o grafo. O CGM pedirá o nome do atributo e, em
seguida, seu tipo, sendo este último selecionado através de um menu.

Apagar O CGM perguntará o nome do atributo a ser removido, removendo-o.

Valores Visualiza os valores dos diversos atributos do grafo. Os valores são mostrados
em uma janela, na forma de menu, e podem ser alterados quando conveniente,
bastando selecionar o atributo desejado.

Listar Os nomes e tipos dos atributos do grafo são mostrados em uma janela.


