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Isomorfismo

Problema
 Dado dois grafos G1 e G2 determinar se há 

um isomorfismo entre eles
ᴏ mapeamento dos vértices de G1 em G2 de 

forma a preservar todas as arestas

Algoritmo polinomial → Enorme avanço!

 Não conhecemos algoritmo polinomial para o 
problema geral (sem restrições em G1 e G2)
ᴏ algoritmos polinomiais para classes de grafos

 Problema estudado há mais de 40 anos

ᴏ não está em NP-Completo (um de poucos)



Isomorfismo

Ideia Fundamental
 Isomorfismo preserva distâncias

ᴏ d(u1,u2) em G1 = d(v1,v2) em G2, para 
todo par de vértices u1, u2 de G1 
mapeado em v1, v2 em G2

ᴏ condição necessária e suficiente (?)
 Calcular distâncias entre todos os pares é  

tempo polinomial, Ο(n(n+m))

Explorar distâncias para 
construir mapeamento!

 fingerprint: distância de um vértice a 
todos os outros



Isomorfismo

Construindo Mapeamento
Utilizando Distâncias

 Problema: Mapeamento é necessário 
para comparar distância; mas não temos 
mapeamento!

 Ideia Geral: 

ᴏ 1) construir mapeamento de forma 
iterativa, respeitando distâncias

ᴏ 2) utilizar mapeamento para medir 
distância entre pares

ᴏ 3) voltar em casos de ambiguidades 
que não funcionem



Isomorfismo

Algoritmo Geral
 Dois tipos de distância

ᴏ 1) para vértices já mapeados

ᴏ 2) para vértices não mapeados
 Grafo bipartido (vértices de G1 e G2)
 Arestas (u1, u2) sse u1 pode ser mapeado em u2

ᴏ distâncias para vértices mapeados e não 
mapeados são idênticas (mapeados → vetor; não 
mapeados → multiset)

 Mapear vértices mais fáceis primeiro

ᴏ mais fácil = menor grau no grafo bipartido

ᴏ começar com grau 1 (não temos escolha!)
 Redefinir arestas a cada novo mapeamento



Isomorfismo

Algoritmo Geral (2)
 Ideia geral parecida com Pedarsani et al.

ᴏ mas sem probabilidade, aresta indica possibilidade

 Problema: Grafo bipartido pode não ter mapeamento 
único (ex. todas arestas tem grau > 1)

ᴏ Escolher um e seguir em frente, se fechar ótimo

ᴏ Caso contrário, voltar atrás e seguie pelo outro 
caminho

 Número de voltas atrás será polinomial? 



Isomorfismo

Projeto
Implementar algoritmo
Testar com alguns benchmarks (que já vimos)
Ajustar algortimo com novas ideias
Provar complexidade

Será polinomial?
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