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Voorwoord

Een graaf is een wiskundige structuur die vaak gebruikt wordt om problemen voor te
stellen en beter te begrijpen. Door de structuur van de graaf te begrijpen kan men soms
makkelijker het probleem oplossen. Om die structuur beter te zien kan men de graaf
tekenen. Deze tekeningen worden vaak met de hand op papier gemaakt. De computer
kan helpen om sneller, betere tekeningen te maken. Er zijn zelfs algoritmen die een graaf
volledig zelfstandig kunnen tekenen. Het tekenen van een graaf noemt men het inbedden
van een graaf.

Om een graaf door een computer te laten tekenen, zijn er algoritmen nodig die bepaalde
eigenschappen van de graaf proberen weer te geven. Een belangrijke eigenschap van een
graaf is zijn symmetrie. In twee dimensies zijn er al veel algoritmen bekend die een graaf
symmetrisch kunnen tekenen.

Nu wordt het printen van driedimensionale figuren veel goedkoper en wordt het mogelijk
om grafen te printen voor onderzoek. Er zijn programma’s beschikbaar die voor bepaalde
soorten grafen een symmetrische, driedimensionale tekening maken, maar voor algemene
grafen is er nog geen programma beschikbaar. Voor deze thesis was het de bedoeling om
deze leemte te vullen door een algoritme te ontwerpen en een programma te schrijven dat
een algemene graaf symmetrisch kan tekenen.

Ik wil mijn promotoren, Jan Goedgebeur en Nico Van Cleemput bedanken, omdat zij
iedere week paraat stonden om te spreken en te redeneren over het algoritme en de wis-
kunde er rond. Ik wil ook graag de opleiding Wiskundige Informatica bedanken, omdat zij
het mogelijk gemaakt hebben om wiskunde en informatica als één vakgebied te zien.

Ik wil ook Justine Grymonprez bedanken om de eerste versie van mijn thesis gedetail-
leerd na te lezen. Aangezien deze thesis een grote brok wiskunde bevat is dit voor iemand
buiten de wiskunde een grote opgave. Verder wil ik mijn ouders bedanken, omdat zij mij
gesteund hebben in mijn keuze om wiskunde en informatica te combineren.

Thomas De Praetere, juni 2016
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Abstract

Voor deze thesis is er een algoritme geschreven dat grafen inbedt in de driedimensionale,
Euclidische ruimte. Het is de bedoeling dat het algoritme snel een inbedding kan genereren
waarin er zoveel mogelijk symmetrieën van de graaf te zien zijn. Het genereren van een
symmetrische inbedding start met het zoeken naar de 3-geometrische deelgroepen van de
automorfismegroep van de graaf. Dat zijn de groepen waarvan ieder element tegelijkertijd
weergegeven kan worden als een symmetrie van de graaf in drie dimensies.

Het detecteren van de symmetrie van de graaf gebeurt met het algoritme van Abelson,
Hong en Taylor. Daarna worden er matrices geassocieerd met de elementen van een
dergelijke groep. Op basis van die matrices wordt er een inbedding gegenereerd. Een
heuristiek bepaalt of de inbedding een goede inbedding is. Na dit proces verbetert een
spring-inbedder, een inbedder gebasseerd op een fysisch model, de inbedding.

Dit algoritme kan een symmetrische inbedding genereren van een graaf. Voor sommige
grafen kan het inbedden langer duren dan een minuut. Via een heuristiek kan die tijd
ingekort worden, in dat geval bestaat de kans dat er geen symmetrische inbedding of een
inbedding met minder symmetrie gevonden wordt.

Trefwoorden

grafen, inbedden, symmetrie, driedimensionaal, algoritme
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English Abstract

For this thesis we wrote an algorithm that can embed graphs in the three dimensional,
Euclidian space. The embedding created by the algorithm shows as much three dimensi-
onal symmetry of the graph as possible. A graph is a structure that consists of vertices
which are connected by edges. This structure has many applications in the real world,
but it is an interesting mathematical structure as well.

There already exist many algorithms to embed graphs in two dimensional spaces, but
due to the rise of 3D printing, the need for algorithms that can embed graphs in three
dimensional spaces has risen. Research has already shown that a human can detect the
structure of a graph better when the graph is shown in three dimensions than in two
dimensions.

We wanted to write an algorithm that can detect symmetries in graphs and visualize
those symmetries in a short time. The algorithm will be used to visualize graphs in
the graph database “House of Graphs” (http://hog.grinvin.org). To detect symmetries
that can be visualized in graphs, we use an algorithm developed by Abelson, Hong and
Taylor. That algorithm searches the automorphism group of the graph for 3-geometric
autmorphism groups. Those groups only contain autmorphisms that can be visualized at
the same moment. There are five families of subgroups that can be visualized in a three
dimensional space: the icosahedral, octahedral, tetrahedral, dihedral and cyclic groups.

The algorithm uses 3-geometric groups to find an embedding of the graph. After
that, a heuristic approach is used to refine the result into a more aesthetically pleasing
embedding. This algorithm can generate a symmetric embedding for general graphs.
However, this process might take more than a minute.

To make the algorithm faster, we implemented some optimizations that do not alter
the final result of the embedding and we added a feature that limits the duration of the
algorithm. When the duration is limited, it is possible that the returned embedding does
not show every symmetry of the graph. This, however, is only seen in graphs whose
embedding took more than one minute in the version without the optimizations.

Keywords

graphs, embedding, symmetry, three dimensional, algorithm
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1 Inleiding

In deze thesis wordt het inbedden van grafen besproken. Een graaf is een wiskundige
structuur van toppen die door bogen verbonden zijn met elkaar. Die structuur wordt
in veel gebieden gebruikt om data en netwerken voor te stellen. Naast de toepassingen
buiten de wiskunde is het ook een belangrijk onderzoeksobject binnen de wiskunde.

Een ingebedde graaf is een graaf waar iedere top afgebeeld is op een coördinaat in
een ruimte. In deze thesis leggen wij ons toe op inbeddingen in een driedimensionale,
Euclidische ruimte.

Figuur 1: Een voorbeeld van een graaf.

Er is al veel onderzoek gedaan naar het inbedden van grafen. Die onderzoeken spitsten
zich vooral toe op het inbedden van grafen in het tweedimensionale vlak [6, 9, 13, 18, 19,
20, 23]. Zo een inbedding is makkelijk te tekenen en goed te interpreteren. Echter, de
voorbije jaren is 3D-printen veel goedkoper geworden, daardoor is het mogelijk om grafen
ook goedkoop in drie dimensies weer te geven. Het is dan noodzakelijk dat er goede
algoritmen zijn om die graaf in te bedden, zodat de structuur van die graaf duidelijk
zichtbaar wordt.

Het weergeven van een graaf in drie dimensies blijkt het begrip van die graaf te ver-
hogen. Onderzoek wijst namelijk uit dat een mens vanuit een driedimensionale structuur
meer informatie kan afleiden, dan uit dezelfde structuur wanneer die tweedimensionaal
wordt weergegeven [25, 26, 28]. Zo kan men makkelijker deelnetwerken van een groter net-
werk detecteren in drie dimensies dan in twee dimensies. Een onderzoek van Ware, Hui en
Franck [27] had als resultaat dat er indicaties zijn dat een visualisering van objectgerichte
software in drie dimensies het begrip van die software verhoogt.

Voor deze thesis is er een algoritme geschreven dat een graaf in drie dimensies kan
inbedden. Het is de bedoeling dat de inbedding van de graaf zoveel mogelijk symmetrieën
van de graaf toont. Daardoor kunnen onderzoekers op het zicht zien wat de structuur van
de graaf is. Het detecteren en weergeven van driedimensionale symmetrie in grafen is niet
nieuw. Er zijn al algoritmen geschreven om symmetrie van algemene grafen te detecteren,
maar er is nog geen programma beschikbaar dat die symmetrieën kan weergeven.

Brinkmann, Coolsaet, Goedgebeur en Mélot [4] hebben een database opgericht die
veel grafen bevat. Die database heet “House of Graphs”1. House of Graphs probeert
alleen die grafen te bevatten die in een zeker opzicht interessant zijn. Gebruikers kunnen
grafen toevoegen die voor hen interessant zijn. Op dit moment wordt er voor iedere
graaf, naast veel andere informatie, een tweedimensionale inbedding weergegeven. Het
zou de bedoeling zijn dat het algoritme dat voor deze thesis is geschreven, gebruikt kan
worden om ook een driedimensionale visualisatie van een graaf weer te geven. Om dat te
verwezenlijken moet het algoritme een graaf in enkele seconden kunnen inbedden.

1http://hog.grinvin.org
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De code die voor deze thesis geschreven is, is vrij beschikbaar op de GitHub-instantie2

van UGent. Zo kunnen andere onderzoekers dit algoritme gebruiken in hun eigen onder-
zoek en ze kunnen aanpassingen maken indien zij dat nodig achten.

Als inleiding op het inbedden van grafen is er een eenvoudige spring-inbedder geschre-
ven. Dit had als doel om vertrouwd te geraken met concepten in verband met grafen
en inbeddingen. De spring-inbedder wordt wel gebruikt in het uiteindelijke algoritme
om de graaf mooier te kunnen weergeven. Als tweede is er een symmetrie-inbedder ge-
schreven. Die inbedder detecteert de symmetrie van grafen en probeert die informatie te
gebruiken om een inbedding te vinden. Die inbedding wordt daarna verbeterd door de
spring-inbedder.

Het algoritme dat gebruikt wordt om de symmetrieën van een graaf te detecteren is
dat van Abelson, Hong en Taylor [1]. Veel termen en definities zijn ook overgenomen
uit dat artikel. Het algoritme van Abelson et al. is niet publiek beschikbaar. We heb-
ben gebaseerd op de pseudocode in hun artikel een eigen implementatie het algoritme
geschreven.

In de volgende delen geven we eerst basisdefinities in verband met grafen en inbedden
(Deel 2), daarna geven we meer uitleg bij de spring-inbedder (Deel 3) en het laatste deel
van het algoritme, de symmetrie-inbedder, wordt besproken in Deel 4. Daarna bekijken we
kort de implementatie van het algoritme (Deel 5) en bespreken we interessante inbeddingen
en observaties (Deel 6) tijdens de loop van het algoritme. We eindigen met de conclusies
(Deel 7).

2 Inbedding

Deze thesis gaat over het inbedden van grafen. Een graaf bestaat uit een verzameling
punten die de toppen heten en een verzameling van paren van toppen, die de bogen heten.
In wat volgt, schrijven we de toppenverzameling van een graaf G als V en de bogenver-
zameling als E [3].

G = (V,E)

E = {{v, w}|v, w ∈ V }

Voor een boog e = {v, w} zeggen we dat u en v de eindpunten zijn van de boog. Als
de boog gericht is dan is u het startpunt en v het eindpunt. De toppen u en v noemen we
incident met de boog e. Alle toppen v waarvoor er een boog e = {u, v} bestaat, noemen
we buren van de top u. Als u en v buren zijn van elkaar, dan zeggen we dat u adjacent is
met v en omgekeerd. Het aantal bogen waarmee een top incident is, noemen wij de graad
van een top. We noteren dit als deg(v) voor v ∈ V .

In deze thesis spitsen we ons toe op eenvoudige, samenhangende, ongerichte grafen.
Dat zij grafen waar tussen twee toppen één ongerichte boog bestaat. Samenhangend
betekent dat er tussen twee toppen altijd een pad loopt dat hen met elkaar verbindt. Als
V eindig is, kunnen we iedere top associëren met een getal uit {1, . . . , |V |}. We noteren
V dan als {v1, . . . , v|V |}.

2https://github.ugent.be/tjdpraet/ThesisVisualisatieVanGrafen
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Figuur 2: Links zien we een veelgebruikte inbedding van de Petersen-
graaf. Rechts staat een inbedding van de Petersengraaf die de structuur
minder goed weergeeft.

Er zijn verschillende manieren om een graaf voor te stellen. Eén is via verzamelingen,
zoals hierboven gedefinieerd. Een andere manier die vaak gebruikt wordt, is via een
adjacentiematrix M . Dit is een (|V | × |V |)-matrix. We definiëren dan het element Mij

van de matrix op rij i en kolom j als volgt:

Mij =

{
1 Als {vi, vj} ∈ E
0 Anders

(1)

Voorbeeld We gebruiken de Petersengraaf als voorbeeld. We krijgen de volgende
verzamelingenvoorstelling:

G = (V,E)
V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
E = {{i, i+ 2 mod 10} | i ∈ {1, 3, 5, 7, 9}}∪

{{i, i+ 1} | i ∈ {1, 3, 5, 7, 9}}∪
{{i, i+ 4 mod 10} | i ∈ {2, 4, 6, 8, 10}}

(2)

Als we daarvan de adjacentiematrix bepalen krijgen we het volgende:

M =



0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0


We merken op dat een computer goed kan rekenen met deze voorstellingen, maar dat
de exacte structuur van de Petersengraaf voor de mens niet duidelijk zichtbaar is. De
structuur is wel duidelijker zichtbaar in Figuur 2. /

Een nuttige manier om inzicht te krijgen in een graaf is dus door ze te tekenen in het vlak
of in de ruimte. Dit heet het inbedden van de graaf. Een inbedding kan gezien worden
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als een afbeelding DV en een afbeelding DE, die respectievelijk een top op een coördinaat
en een boog op een kromme afsturen. Een goede inbedding van een graaf is noodzakelijk
om de structuur van de graaf goed te kunnen zien. Dat wordt verduidelijkt in Figuur 2.

Een inbedding die inzicht kan bieden in een graaf, is één waar alle bogen voorgesteld
worden door een lijnstuk tussen de toppen die ze verbinden. Toppen die op dezelfde
coördinaat afgebeeld worden, zijn niet te onderscheiden van elkaar. We kunnen ons dus
beperken tot inbeddingen die voldoen aan de volgende eigenschappen.

• DV is injectief. Dit betekent dat geen twee toppen op dezelfde coördinaat worden
afgebeeld.

• DE({u, v}) = {DV (u) · (t − 1) + DV (v) · t | t ∈ [0, 1]}. Dit betekent dat de boog
tussen twee toppen wordt voorgesteld door een lijnstuk tussen de coördinaten van
de toppen.

Er zijn inbeddingen mogelijk die zich niet houden aan aan de twee regels hierboven of
die zelfs extra restricties toevoegen. Zo kan men inbeddingen genereren waar de bogen
niet worden voorgesteld als lijnstukken, maar als krommen of gebroken lijnstukken. In
andere gevallen kunnen toppen enkel op bepaalde plaatsen in de ruimte staan. Zulke
inbeddingen zijn in de literatuur al uitvoerig besproken.

Figuur 3: Een voorbeeld van een graaf [13, Fig. 3] die ingebed is in een
rooster dat bestaat uit punten in Z2.

Felsner, Liotta en Wismath [13] onderzochten in hoeverre bepaalde grafen te tekenen
zijn in tweedimensionale en driedimensionale roosters. Een rooster bestaat uit punten in
Zi, met i ∈ {2, 3}, en de toppen van grafen kunnen alleen op die punten geplaatst worden.
Ze hebben onderzocht welke grafen kunnen weergegeven worden op een k × l-rooster en
een k × l × m-rooster. De bogen van die grafen worden voorgesteld als rechten en de
inbedding van de graaf heeft geen kruisende bogen. Een voorbeeld is terug te vinden in
Figuur 3.

Dujmović en Wood [10] onderzochten hoe bepaalde grafen opwaarts getekend kunnen
worden op een driedimensionaal rooster. De grafen waartoe ze zich beperken, zijn gerichte,
acyclische grafen (DAG). Het is tevens de bedoeling dat bogen als lijnstukken worden
voorgesteld en dat ze niet kruisen. Bij een opwaartse tekening van een DAG, heeft ieder
eindpunt van een boog een groter z-coördinaat dan het beginpunt. Het onderzoek spitste
zich toe op het vinden van een inbedding waarbij het gebruikte rooster een zo klein
mogelijke inhoud heeft. Een voorbeeld van zo een inbedding is terug te vinden in Figuur 4.
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Figuur 4: Een voorbeeld van een opwaartse inbedding van een graaf [10,
Fig. 1] in een rooster dat bestaat uit punten in Z2. Iedere top is alleen
verbonden met toppen die een groter z-coördinaat hebben.

Figuur 5: Een voorbeeld van een graaf [12, Fig. 1] die in een orthogonaal
rooster is ingebed.

Eades, Symvonis en Whitesides [12] hebben onderzocht hoe grafen in een orthogonaal
rooster ingebed kunnen worden. De bogen moeten over de lijnstukken tussen de punten
van het rooster lopen. Als de lijnstukken tussen de punten van het rooster parallel lopen
met de coördinaatassen, dan wordt dat een orthogonaal rooster genoemd. Een voorbeeld
van een graaf die ingebed is in een orhogonaal rooster, kan men terugvinden in Figuur 5.
Eades et al. onderzochten inbeddingen van grafen zonder kruisende en overlappende
bogen. Daardoor kan deze manier van inbedden enkel toegepast worden op grafen met
een maximale graad van 6. Naast een manier om zo een inbedding te maken, geven ze ook
grenzen voor het volume van het gebruikte rooster, afhankelijk van het aantal buigpunten
in iedere boog.

In deze thesis proberen we iedere graaf zo symmetrisch mogelijk weer te geven in
drie dimensies. Alle bogen worden voorgesteld als een lijnstuk tussen twee toppen. Om
een graaf symmetrisch te tekenen, wordt er eerst gezocht naar de symmetrieën die de
graaf heeft. Daarna wordt er berekend voor welke symmetrieën het mogelijk is om ze
tegelijkertijd weer te geven. Het is niet altijd mogelijk om bij een algemene graaf alle
symmetrieën tegelijk weer te geven in drie dimensies. Vervolgens worden de coördinaten
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van de toppen van de graaf berekend. Als laatste wordt er een heuristiek toegepast om de
inbedding nog een beetje aan te passen, zodat ze overzichtelijker wordt. De pseudocode
wordt weergegeven in Algoritme 1.

Algoritme 1 De pseudocode van het algoritme.

Require: Een graaf
Zoek de groepen van symmetrieën van de graaf die tegelijkertijd in drie dimensies
weergegeven kunnen worden.
for all gevonden groepen do

Bereken voor iedere top van de graaf een coördinaat.
if het is een goede inbedding then

Stop.
end if

end for
Pas de heuristiek toe.

Het vinden van symmetrie in grafen komt neer op het onderzoeken van de symme-
triegroep van een graaf. De termen in verband met groepen en symmetrie worden verder
uitgelegd in Deel 4.1. Om de symmetrieën die tegelijkertijd weergegeven kunnen worden
te vinden, wordt het algoritme van Abelson, Hong en Taylor [1] gebruikt.

Abelson et al. hebben een algoritme ontworpen dat voor alle grafen informatie geeft
over welke symmetrieën tegelijkertijd in drie dimensies weergegeven kunnen worden. Het
weergeven van zoveel mogelijk driedimensionale symmetrieën in een algemene graaf is
echter NP-moeilijk [16]. Voor speciale grafen zijn er echter andere algoritmen die wel
in polynomiale tijd werken. Zo bestaat er een algoritme dat voor planaire grafen in
polynomiale tijd een maximaal aantal symmetrieën in drie dimensies vindt [16].

Figuur 6: Een voorbeeld van twee- en driedimensionale, symmetrische
inbeddingen van bomen [17, Fig. 1].

Hong en Eades [17] hebben een algoritme ontworpen dat een maximaal aantal drie-
dimensionale symmetrieën vindt in bomen. Dit algoritme kan dit doen in lineaire tijd.
Naast het algoritme wordt er ook nog een model gegeven dat bomen symmetrisch kan
weergeven. Een voorbeeld van een symmetrische inbedding van een boom kan men terug-
vinden in Figuur 6.

In twee dimensies zijn er ook algoritmen bekend die grafen symmetrisch kunnen inbed-
den en snel alle symmetrieën kunnen vinden. Hong en Eades [19, 18] hebben dit gedaan
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Figuur 7: Dit zijn voorbeelden van inbeddingen van respectievelijk
een één-verbonden graaf [19, Fig. 1(c)], een twee-verbonden graaf
[18, Fig. 1(c)] en een series-parallel graaf [20, Fig. 1(2)]. Als laatste
zien we een symmetrische inbedding van een buitenplanaire graaf [23,
Fig. 12(a)].

voor één-verbonden en twee-verbonden grafen, en in samenwerking met Lee [20] voor se-
ries parallel digraphs. Manning en Atallah [23] hebben een lineair algoritme ontworpen
om de symmetrieën van buitenplanaire grafen te detecteren en weer te geven. Voorbeel-
den van die inbeddingen worden weergegeven in Figuur 7. Carr en Kocay [6] hebben een
algoritme ontwikkeld dat voor een willekeurige graaf een gekozen symmetrie van die graaf
kan weergeven in twee dimensies.

Er zijn al goede programma’s geschreven om grafen symmetrisch weer te geven in
drie dimensies. Voorbeelden van die programma’s zijn CaGe3 [5] en Equi4 [8]. Beide
programma’s spitsen zich toe op het inbedden van vlakke grafen. Dat zijn grafen die
in het vlak getekend kunnen worden zonder kruisende bogen. Bij dit soort grafen kan
de volledige symmetriegroep (zie Deel 4.1) tegelijkertijd weergegeven worden [22]. Bij
algemene grafen is dat echter niet altijd het geval.

CaGe is een programma dat inbeddingen kan genereren voor vlakke grafen. Het is
vooral geschreven om chemische grafen symmetrisch in te bedden. Dergelijke grafen
hebben een maximale graad van 4. Equi is een programma dat geschreven is om alle
deelgroepen van de symmetriegroep van een graaf weer te geven. De gebruiker kan kiezen
welke deelgroep weergegeven moet worden.

In de laatste stap wordt er een heuristiek gebruikt om de graaf nog beter te kunnen
weergeven. Die heuristiek is een spring-inbedder. Spring-inbedders zijn heuristieken die
een graaf zo goed mogelijk proberen inbedden. De spring-inbedder is geschreven als een
introductie op de basistechnieken van het inbedden van grafen en met het idee om die
later te gebruiken om een symmetrische inbedding te verbeteren met behoud van de
weergegeven symmetrieën [11]. Als er geen symmetrie wordt gevonden in een graaf, dan
zal alleen de spring-inbedder gebruikt worden om een inbedding te genereren.

Spring-inbedders zijn voor zowel twee dimensies als drie dimensies al goed onderzocht.
Voorbeelden van spring-inbedder zijn onder andere ontworpen door Kamada en Kawai [21]
en Fruchterman en Reingold [14]. Een kort overzicht van vaak gebruikte spring-inbedders
kan men terug vinden in het boek “Graph Drawing: Algorithms for the Visualisation of
Graphs” [9].

3http://caagt.ugent.be/CaGe.
4https://github.com/kcoolsae/Equi
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3 Spring-inbedder

Algoritme 2 De pseudocode van de spring-inbedder.

Plaats alle toppen op een willekeurige locatie
while Geen stopvoorwaarde bereikt do

Bereken de kracht op iedere top
Verplaats de top een beetje in de richting van de kracht
for all Toppen buiten de bounding box do

Projecteer de top op de rand van de box.
end for
for all Toppen op bollen do

Projecteer de top op het oppervlak van de bol volgens de rechte door de top en
het middelpunt van de bol.

end for
end while

De spring-inbedder is de eerste inbedder die geschreven is voor deze thesis. Hij had
als doel een kennismaking te zijn met de concepten in verband met graafinbeddingen.
Later zullen we die ook gebruiken als een fallback om symmetrieloze grafen in te bedden.
Er is ook besloten om de spring-inbedder te gebruiken om achteraf de inbedding die de
symmetrie-inbedder teruggeeft, te verbeteren. De spring-inbedder probeert een graaf in te
bedden door die voor te stellen als een fysisch systeem. De inbedder kan dan de krachten
die inwerken op iedere top berekenen. Op basis van die krachten probeert het de toppen
te verplaatsen zodat de som van de krachten minimaal wordt.

Het spring-inbedder algoritme bestaat uit twee grote delen: het model en de optima-
lisatiemethode [11]. Het model is de manier waarop de graaf wordt voorgesteld als een
fysisch systeem. De optimalisatiemethode is de manier waarop een minimale som van
krachten gezocht wordt.

Het model wordt zo opgesteld dat het de eigenschappen heeft die men in de graaf
terug wil zien. Deze eigenschappen worden door de ontwerper van het algoritme gekozen.
Mogelijk eigenschappen die een inbedding gegenereerd door de spring-inbedder kan hebben
zijn onderandere de volgende:

• Er zijn geen overlappende toppen. Als twee toppen overlappen of heel dicht bij
elkaar liggen, kunnen ze voor het menselijk oog één top lijken.

• Er liggen geen toppen op niet-incidente bogen. Als dit wel voorkomt, zou het lijken
alsof de top wel incident is met die boog.

• Er bestaan geen overlappende bogen. Als twee bogen over elkaar liggen kan het
onderscheid tussen beiden niet gemaakt worden.

• Er zijn geen kruisende bogen. In drie dimensies is het altijd mogelijk om een graaf
te tekenen zonder kruisende bogen [24]. Echter, soms kan de symmetrie van een
graaf beter weergegeven worden als er wel bogen kruisen.

• Alle bogen hebben dezelfde lengte. Een inbedding waar alle bogen dezelfde lengte
hebben kan mooi zijn. Zo kan men beargumenteren dat een vierkant mooier is dan
een rechthoek.
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Het model dat gebruikt is in de spring-inbedder is een eenvoudig model van een fysisch
systeem met veren en elektronen [9, 14]. De optimalisatiemethode is een intüıtieve manier
om de krachten die op de toppen van de graaf inwerken, om te zetten naar een positie in
de ruimte. Een voorstelling van dit systeem kan men terugvinden in Figuur 8.

Figuur 8: Een voorstelling van het fysisch model. We hebben twee
toppen die als elektronen worden voorgesteld en een veer die ze verbindt.

De eigenschappen die we terug willen zien in een graaf, hebben we opgesteld in Deel 2.
De spring-inbedder zoekt een inbedding die die specifieke eigenschappen heeft, maar voegt
daar nog Eigenschap 3 aan toe. De eigenschappen die een inbedding van een graaf heeft
zijn de volgende:

1. Toppen van een graaf hebben niet dezelfde coördinaat .

2. Alle bogen worden voorgesteld als een lijnstuk tussen twee toppen.

3. Alle bogen zijn ongeveer even lang.

Zoals eerder vermeld werd, kan Eigenschap 3 ervoor zorgen dat de inbedding van de graaf
mooi oogt. De spring-inbedder zal er niet altijd in slagen om alle bogen even lang te
maken, maar zij streeft dit wel na. Eigenschap 2 bepaalt hoe de spring-inbedder een graaf
voorstelt. Deze eigenschap heeft meer weerslag op het programma dat de graaf weergeeft
en minder op de programma’s die de graaf inbedden. Het zorgt er wel voor dat er geen
rekening moet gehouden worden met de positie en de vorm van de bogen, aangezien deze
uniek bepaald worden door de toppen.

3.1 Fysisch systeem

De definities in dit deel zijn overgenomen of gebaseerd op het boek “Graph Drawing:
Algorithms for the Visualization of Graphs” [9]. Hier is het model gedefinieerd voor twee
dimensies, maar het is eenvoudig uit te breiden naar meerdere dimensies. Het model
dat de spring-inbedder gebruikt, is een fysisch model waar iedere top van de graaf wordt
voorgesteld als een elektron. Elektronen hebben een negatieve lading en stoten elkaar af,
daardoor stoten toppen van de graaf elkaar af.

De bogen worden voorgesteld als veren. Als veren uitgerekt zijn, proberen ze samen te
trekken. Als ze samengedrukt zijn, proberen ze uit te zetten. Ze proberen in een toestand
te geraken waarin de energie zo laag mogelijk is, dat noemt men de rusttoestand. Omdat
er alleen veren bestaan tussen toppen die buren zijn van elkaar, worden die toppen dichter
bij elkaar gehouden. Als de rustlengten voor alle bogen dezelfde zijn, zullen de bogen aan
het einde van het algoritme ongeveer dezelfde lengte hebben.

Voor een graaf G = (V,E) kan de kracht die inwerkt op een top, voorgesteld worden
als de som van de krachten die iedere veer incident met die top erop uitoefent, samen met
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de afstotende kracht van alle andere toppen. De kracht F (v) op de top v ∈ V is:

F (v) =
∑
{u,v}∈E

fuv +
∑

(u,v)∈V×V

guv (3)

Hierbij is fuv de kracht die de veer geassocieerd aan de boog {u, v}, uitoefent op de top
v en is guv de afstotende kracht tussen de toppen u en v.

De kracht fuv volgt de wet van Hook, wat betekent dat de kracht afhankelijk is van
de afstand tussen u en v en de rustlengte van de veer. De kracht guv volgt de inverse
kwadratenwet, wat betekent dat de grootte van de kracht omgekeerd afhankelijk is van
het kwadraat van de afstand tussen u en v.

We noteren de Euclidische afstand tussen twee punten p en q als d(p, q). We hebben
dan:

d(p, q) =
√

(xp − xq)2 + (yp − yq)2 + (zp − zq)2 (4)

Hierbij is p = (xp, yp, zp) en q = (xq, yq, zq). De coördinaat van de top v wordt genoteerd
als pv. We kunnen dan de x-coördinaat van de kracht F (v) dan uitdrukken als volgt:

Fx(v) =
∑
{u,v}∈E

k(1)
uv (d(pu, pv)− luv)

xpv − xpu
d(pu, pv)

+
∑

(u,v)∈V×V

k
(2)
uv

(d(pu, pv))2

(xpv − xpu)

d(pu, pv)
(5)

Voor de y en z component zijn de formules gelijkaardig. De parameters luv, k
(1)
uv en k

(2)
uv

kunnen als volgt gëınterpreteerd worden:

• luv is de lengte van een veer in rusttoestand. Als de afstand tussen twee incidente
toppen gelijk is aan luv zal de term 0 worden. Er wordt dus geen kracht uitgeoefend
door die veer op de top.

• k(1)
uv is de stijfheid van een veer. De stijfheid van de veer bepaald hoeveel kracht de

veer kan uitoefenen als ze niet in rusttoestand is. Hoe groter dit getal, hoe meer
kracht de veer zal uitoefenen als de lengte afwijkt van die in rusttoestand. Deze
parameter kiest men het best negatief zodat we een trekkende kracht krijgen als de
lengte van de veer groter is dan de lengte van de veer in rusttoestand.

• k(2)
uv is de kracht waarmee twee toppen elkaar afstoten.

Het is duidelijk dat, als we een inbedding vinden die de krachten op alle toppen
minimaal maakt, het model de drie vooropgestelde eigenschappen verwezenlijkt. Als twee
toppen, u en v, dicht bij elkaar liggen, zal d(u, v) heel klein worden. Dat zorgt ervoor dat
de breuken in Formule 5 heel groot worden. In een optimale inbedding zullen toppen dus
zo ver mogelijk van elkaar liggen. Als de veer tussen twee toppen zijn rustlengte bereikt,
dan verdwijnt de bijdrage van die boog in de berekening van de kracht die inwerkt op een
top. In een optimale inbedding zullen zoveel mogelijk bogen een lengte hebben die in de
buurt ligt van hun rustlengte.
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Algoritme 3 Het algoritme dat de positie van de toppen van een graaf bepaalt.

Plaats alle toppen op een willekeurige locatie
while Geen stopvoorwaarde bereikt do

Bereken de kracht op iedere top
Verplaats de top een beetje in de richting van de kracht

end while

3.2 Optimalisatiemethode

De methode die wordt gebruikt om een configuratie te vinden waarbij de som van de
krachten minimaal is, is een eenvoudig algoritme [9]. De methode werkt zoals beschreven
in Algoritme 3. In iedere stap die genomen wordt door de spring-inbedder, worden de
krachten op iedere top berekend en wordt iedere top een beetje verplaatst in de richting
van die kracht.

De optimalisatiemethode kan aangepast worden zodat ze met meer regels rekening
houdt. De methode in Algoritme 3 houdt alleen rekening met de kracht die inwerkt op
een top. Het is ook mogelijk om het algoritme zo aan te passen dat bepaalde toppen
alleen in een bepaalde ruimte of op een bepaald oppervlak mogen bewegen.

Om te voorkomen dat een graaf veel te groot ingebed wordt, of dat twee toppen ver
van elkaar geplaatst worden als ze dicht bij elkaar liggen, mogen de toppen enkel binnen
een kubus bewegen. Deze kubus is er een met als middelpunt de oorsprong en de zijden
staan parallel aan de coördinaatassen. We noemen de kubus de bounding box. Als een
top buiten de bounding box zou komen te liggen, dan wordt ze geprojecteerd op de zijde
van de bounding box.

Om symmetrieën van grafen beter weer te geven, is interessant om de toppen op het
oppervlak van een bol vast te houden. Dit laat toe om toppen die in dezelfde baan (zie
Deel 4.1) of pseudobaan zitten, gelijkaardig te behandelen. Een pseudobaan is een verza-
meling van toppen die allemaal een bepaalde eigenschap, zoals dezelfde graad of dezelfde
excentriciteit, hebben. Iedere baan is een pseudobaan, maar niet iedere pseudobaan is
een baan. Het uiteindelijke algoritme ziet er dan uit zoals in Algoritme 2.

Het is ook mogelijk om de de straal van de bol zijn grootte te laten veranderen afhan-
kelijk van de krachten die inwerken op de bol. De krachten die inwerken op de bol zijn
de componenten van de krachten die inwerken op de toppen op het oppervlak van de bol,
die volgens de normaal van het boloppervlak op die positie liggen. Als de som van alle
componenten groter is dan nul, dan moet de straal van de bol toenemen. In de volgende
stap zal de kracht die op de bol inwerkt, verminderd zijn. Als de som kleiner is dan nul,
dan moet de straal van de bol afnemen.

4 Symmetrie-inbedder

4.1 Groepen

Om de symmetrie van een graaf te bespreken wordt er gebruik gemaakt van groepen-
theorie. Een groep is een verzameling van elementen Γ en een bewerking, “·”, op die
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elementen. De bewerking op de elementen van een groep moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:

• De verzameling Γ is gesloten onder de bewerking. Dat betekent dat voor alle a, b ∈ Γ
geldt dat a · b ∈ Γ.

• De bewerking is associatief. Voor iedere a, b en c ∈ Γ geldt dat (a · b) · c = a · (b · c).

• Er bestaat een eenheidselement e in Γ zodat voor alle a ∈ Γ geldt dat a·e = e·a = a.

• Ieder element a in Γ heeft een invers element b zodat a · b = b · a = e We noteren de
inverse van het element a als a−1.

In wat volgt zijn groepen altijd gedefinieerd over een eindige verzameling. De orde van
een groep is het aantal elementen in die verzameling. Het soort groep dat wij vooral
zullen gebruiken, is de permutatiegroep.

4.1.1 Permutatiegroep

Een permutatie is een bijectieve afbeelding van een verzameling naar zichzelf. Als φ een
permutatie is van een verzameling M , dan geldt voor ieder element a in M dat φ(a) ∈M
en dat als φ(a) = b ∈ M , er geen a 6= c ∈ M bestaat zodat φ(c) = b. Een permutatie
wordt vooral gelinkt aan het herorganiseren van elementen in een verzameling. Als we
het tupel (1, 2, 3) nemen, dan is het tupel (1, 3, 2) een gepermuteerde versie daarvan. Die
permutatie noteren we als (2 3) omdat 2 en 3 gewisseld zijn. Dat is een permutatie in
cykelnotatie. Een permutatie in cykelnotatie bestaat uit een reeks cykels. Een cykel wordt
voorgesteld als getallen tussen haakjes. (1 2 3) is een voorbeeld van een cykel, (1 2 3)(4 5)
is nog een voorbeeld van een permutatie in cykel-notatie.

Als we over de verzameling {1, 2, 3, 4, 5, 6} werken, dan duidt de permutatie φ =
(1 2 3)(4 5)(6) erop dat het element 1 vervangen moet worden door het element 2,
het element 2 moet vervangen worden door het element 3 en element 3 dan door het
element 1. Het element 4 wordt gewisseld met 5 en omgekeerd. Het element 6 wordt met
niets gewisseld. We zeggen dat φ het element 6 fixeert en dat 6 een fixpunt is van φ. Het
tupel (1, 2, 3, 4, 6, 5) wordt door die permutatie omgezet in het tuple (2, 3, 1, 5, 6, 4). In de
praktijk is het vaak duidelijk op welke verzameling de permutatie toegepast wordt. Het
is dan niet nodig om de gefixeerde elementen te vermelden. De permutatie φ wordt dan
(1 2 3)(4 5).

Het toepassen van een permutatie op een element gebeurt door iedere cykel van de
permutatie in volgorde toe te passen op het element. Een cykel c toepassen op een element
l gebeurt door l te zoeken in c. Als we l vinden, dan is het volgende element het resultaat
van de toepassing. Als l het laatste element is in c, dan is het eerste element van c het
resultaat. Als l niet voorkomt in c, dan is het resultaat l. Als we de permutatie (1 2 3)(4 5)
noteren als φ, dan is bijvoorbeeld φ(5) = 4. Het permuteren van een tupel gebeurt door
iedere element van het tupel te permuteren. Als we phi nemen zoals hiervoor gedefinieerd,
dan is φ((1, 2, 3)) = (2, 3, 1).

Als we de permutatie (1 2 3) driemaal na elkaar toepassen, dan is het resultaat het-
zelfde als het element waarmee we begonnen zijn. Drie is ook de kleinste waarde waarvoor
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dit geldt bij die permutatie. Meer algemeen heeft een permutatie φ die inwerkt op de ver-
zameling M orde n als n = min{s | φs(m) = m ; ∀m ∈M}.

Permutaties over dezelfde verzameling kunnen samengesteld worden met elkaar. Als
we de permutaties φ en ψ samenstellen, dan noteren we dat als φψ en is de bewerking
op l: ψ(φ(l)). We passen eerst de meest linkse permutatie toe op een element en dan
de volgende. Het samenstellen van permutaties voldoet aan de regels voor een bewerking
op een groep. De verzameling van alle permutaties die mogelijk zijn op een verzameling,
samen met de samenstelling van permutaties, vormt een groep die we de symmetriegroep
noemen van een verzameling. We noteren dit als S(n) als de symmetriegroep inwerkt
op de verzameling {1, . . . , n}. Een deelgroep van een groep is een deelverzameling van
elementen uit de originele groep die een groep vormen onder dezelfde bewerking. Iedere
deelgroep van die groep noemt men een permutatiegroep.

Twee elementen a en b van een groep Γ heten toegevoegd als er een g ∈ Γ bestaat
zodat a = g ·b ·g−1. “Toegevoegd zijn” is een equivalentie relatie op Γ. Dit betekent dat a
toegevoegd is met zichzelf, als a toegevoegd is met b, dat ook b toegevoegd is met a en als
a toegevoegd is met b en b is toegevoegd met c ∈ Γ, dat a toegevoegd is met c. De klassen
waarin de groep opgedeeld wordt door de equivalentierelatie heten toevoegingsklassen. De
toevoegingsklasse Cl(a) van een element a is de volgende:

Cl(a) = {b ∈ G | ∃g ∈ Γ; b = g · a · g−1}

Uit de equivalentierelatie volgt dat Cl(a) = Cl(b) als en slechts als er een g ∈ Γ bestaat
zodat a = g · b · g−1.

Twee elementen a en b commuteren als a · b = b · a. De centralisator van een deelver-
zameling S van Γ is de volgende:

CΓ(S) = {g ∈ Γ | ∀s ∈ S; s · g = g · s}

De centralisator van S ⊆ Γ is de verzameling van alle elementen in Γ die commuteren met
alle elementen in S.

De normalisator van een verzameling S is de volgende:

NΓ(S) = {g ∈ Γ | gS = Sg}

Hierbij is gS = {g ·s | s ∈ S} en Sg = {s ·g | s ∈ S}. In tegenstelling tot de centralisator,
behoort een element g ∈ Γ tot de normalisator als er elementen s1 en s2 in S bestaan
zodat g · s1 = s2 · g.

De elementen van een permutatiegroep P definiëren hoe elementen van een verzameling
M , gepermuteerd kunnen worden. Dit wordt de actie van de permutatiegroep op die
verzameling genoemd. De verzameling Vc = {φ(c) | ∀φ ∈ P} met c ∈ M noemt men de
baan van het element c. Vc is niet noodzakelijk de volledige verzameling M . De banen
van P vormen equivalentieklassen in de verzameling M . Als we in een graaf iedere top
een nummer toekennen, kunnen we de permutaties toepassen op de toppen van die graaf.
De interessante permutaties zijn dan die permutaties, die de structuur van de graaf niet
veranderen, ondanks het feit dat ze wel toppen veranderen.
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Een permutatie φ die inwerkt op de toppen van een graaf G = (V,E), met de eigen-
schap dat:

Als {vi, vj} ∈ E dan {φ(vi), φ(vj)} ∈ E

noemen we een automorfisme van de graaf. De groep die gevormd wordt door de ver-
zameling van alle automorfismen van G, samen met de samenstelling van permutaties,
noemt men de automorfismegroep van de graaf G. De automorfismegroep van een graaf
G wordt genoteerd als Aut(G). De automorfismen van G veranderen de structuur van de
graaf niet.

Als we een permutatie φ nemen, kunnen we de verzameling beschouwen die ontstaat
door φ met zichzelf samen te stellen. Dit geeft {φ, φ2, φ3, . . .}. Die verzameling is een
groep die wij noteren als 〈φ〉. We kunnen ook meerdere permutaties φi gebruiken om de
groep 〈φ1, . . . , φn〉 voort te brengen. De permutaties φi noemen we de generatoren van de
groep 〈φ1, . . . , φn〉. Ieder element van 〈φ1, . . . , φn〉 is dan te schrijven als een samenstelling
van φi’s. Iedere groep heeft generatoren die de groep volledig voortbrengen.

4.1.2 Puntgroep

Een afbeelding ψ is een isometrie als die twee metrische ruimten op elkaar afbeeldt en
daarbij de afstanden in die ruimte behoudt. Een metrische ruimte is een ruimte waarop
een afstand gedefinieerd is. Een voorbeeld van een metrische ruimte is R3 met de Euclidi-
sche afstand. De groep van alle isometrieën op Rn, met de samenstelling van afbeeldingen
als groepsbewerking, noemen we In(R). De deelgroep van In(R) die de isometrieën bevat
die de oorsprong van Rn vasthouden, noteren we als On(R). Alle deelgroepen van On(R)
noemen we puntgroepen.

De elementen van On(R) kunnen voorgesteld worden als orthogonale matrices. Een
matrix A is orthogonaal als AAT = ATA = I. Uit

1 = det(I) = det(ATA) = det(AT ) det(A) = det(A)2

kunnen we afleiden dat de determinant van een orthogonale matrix 1 of −1 is. De groep
SOn(R) is een deelgroep van On(R), die alleen de orthogonale matrices bevat met een
determinant gelijk aan 1. Alle eigenwaarden van een orthogonale matrix hebben een
modulus van 1. Een orthogonale (3× 3)-matrix heeft minstens één eigenwaarde die reëel
is en gelijk is aan 1 of −1.

Een symmetrie ψ van een verzameling punten Q in Rn is een isometrie Rn → Rn zodat
voor alle q ∈ Q geldt dat ψ(q) ∈ Q. Als die isometrie de oorsprong vasthoudt, dan is ψ
voor te stellen als een (n× n)-matrix zodat Mq ∈ Q en M0 = 0. Alle symmetrieën van
een verzameling Q die de oorsprong vasthouden, vormen een deelgroep van On(R) [1].

Er zijn vijf belangrijke families van puntgroepen in drie dimensies [1] : De cyclische
groepen, de dihedrale groepen, de tetrahedrale groepen, de octahedrale groepen en de
icosahedrale groepen. Voorbeelden van grafen die een dergelijke symmetrie tonen zijn
terug te vinden in Figuur 9. De cyclische groepen bestaan uit rotaties rond een as. De
dihedraalgroepen bestaan uit rotaties rond een as, samengesteld met een spiegeling. De
dihedraalgroepen worden voortgebracht door de symmetrieën van regelmatige veelhoeken.
De tetrahedraalgroepen worden voortgebracht door de symmetrieën van de tetraëder. De
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symmetrieën van de octaëder of van de kubus brengen de octahedrale groepen voort.
Als laatste worden de icosahedraalgroepen voortgebracht door de symmetrieën van de
icosaëder of die van de dodecaëder.

De cyclische groepen, genoteerd als Cn met n de orde van de groep, worden voort-
gebracht door één element, Cn = 〈g | gn = 1〉. Die voorstelling noemt men de presen-
tatie van een groep. De dihedraalgroepen worden voortgebracht door twee elementen,
Dn = 〈g1, g2 | g2

1 = g2
2 = (g1g2)n = 1〉. We schrijven Dn voor een dihedraalgroep van orde

2n. De tetrahedraalgroepen T , octahedraalgroepen O en icosahedraalgroepen I hebben
als presentatie respectievelijk:

T = 〈g1, g2 | g2
1 = g3

2 = (g1g2)3 = 1〉
O = 〈g1, g2 | g2

1 = g3
2 = (g1g2)4 = 1〉

I = 〈g1, g2 | g2
1 = g3

2 = (g1g2)5 = 1〉

Die groepen kunnen elk nog uitgebreid worden met de centrale inversie. Maar in het algo-
ritme van Abelson et al. [1] worden die gevallen overgeslagen. Wij beperken ons daarom
tot de groepen zonder centrale inversie, waardoor ze allemaal deelgroep zijn van SO3(R).
Abelson et al. vermelden dat het toevoegen van die gevallen mogelijk is. Eenmaal die zijn
toegevoegd aan dat algoritme kan het algoritme van deze thesis ook makkelijk aangepast
worden om die weer te geven.

Figuur 9: Voorbeelden van grafen die de symmetrie van een van de fa-
milies van 3-geometrische groepen hebben. De graaf linksboven toont
een cyclische symmetrie van orde 4. De graaf ernaast is een hexago-
naal prisma en toont een dihedrale symmetrie. De volgende graaf is
een tetraëder en toont tetrahedrale symmetrie. De laatste twee zijn
een octaëder en een icosaëder en tonen respectievelijk een ocathedrale
symmetrie en een icosahedrale symmetrie.
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4.2 Symmetrie

Een tekening van een graaf in drie dimensies is een afbeelding D = (DV , DE). Omdat
we werken met een afbeelding waar de bogen als lijnstukken worden voorgesteld, zijn we
vooral gëınteresseerd in DV en zullen die dan noteren als D. Een tekening D van een graaf
geeft een automorfisme φ ∈ Aut(G) weer als de afbeelding σ : R3 → R3;D(vi) 7→ D(vφ(i))
een restrictie is van een isometrie in R3 [1]. Dit betekent dat coördinaten van de toppen
van de graaf afgebeeld worden op de coördinaten van de toppen van de graaf.

Een n-geometrische automorfismegroep H is een deelgroep van de automorfismegroep
van een graaf Aut(G) waarvoor ieder element van H door één tekening D tegelijk kan
worden weergegeven. Een 2-geometrische automorfismegroep van een graaf in twee di-
mensies is gëıntroduceerd door Eades en Lin [11] en door Abelson, Hong en Taylor [1]
uitgebreid naar een algemene dimensie.

Figuur 10: Links zien we een inbedding die een rotatie van orde 4 weer-
geeft en rechts zien we een inbedding die een rotatie van orde 3 weergeeft.
Die symmetrieën kunnen niet tegelijkertijd weergegeven worden.

Niet ieder automorfisme van een graaf kan tegelijkertijd weergegeven worden in een
tekening van de graaf. In Figuur 10 zien we een voorbeeld van twee symmetrieën van die
graaf die niet tegelijkertijd weergegeven kunnen worden. De ene symmetrie heeft orde
vier en de andere heeft orde drie en een fixpunt.

Gegeven een permutatie φ ∈ Aut(G) van een graaf G = (V,E) en een tekening D die φ
weergeeft. Hierbij zijn de elementen van V genummmerd zodat V = {v1, v2, . . . , vn}. No-
teer D(V ) voor de verzameling {D(vi)|i ∈ {1, 2, . . . , n}}. Dan bevat D(V ) de coördinaten
voor iedere top in V . Omdat D het automorfisme φ weergeeft, is de afbeelding σ : D(vi) 7→
D(φ(vi)) een restrictie van een isometrie op R3. We weten nu dat σ(c) ∈ D(V ) voor
∀c ∈ D(V ). Als we σ zo kiezen dat het de oorsprong vasthoudt, dan is σ ∈ O3(R).

Aangezien er voor iedere element van een 3-geometrische automorfismegroep H, die
deelgroep is van Aut(G), een σ ∈ O3(R) bestaat, kunnen we H voorstellen als een deel-
groep van O3(R). Om een symmetrie weer te geven, moeten we een functie f kunnen
vinden zodat:

f : H → O3(R) (6)

h 7→ σ (7)

De functie f is een representatie van H in matrices. Iedere element van H wordt geas-
socieerd met een orthogonale matrix. Omdat de 3-geometrische automorphismengroepen
voortgebracht worden door generatoren, moeten we f definiëren op de generatoren. De
matrices voor de andere elementen volgen dan, omdat alle elementen van de groep voort-
gebracht worden door de generatoren.
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Om een symmetrie in een graaf weer te kunnen geven, moeten we de geometrische
automorfismegroep H kunnen vinden. Het algoritme dat Abelson, Hong en Taylor [1]
ontwikkeld hebben, kan voor een gegeven graaf alle geometrische automorfismegroepen
bepalen als permutatiedeelgroepen van de automorfismegroep van een graaf.

Daarna moeten we iedere gevonden groep kunnen associëren met een puntgroep. Er
zijn maar vijf types geometrische automorfismegroepen die kunnen weergegeven worden
in drie dimensies. Dit zijn de cyclische Cn, dihedrale Dn, tetrahedrale T , octahedrale O
en icosahedrale groepen I. Voor elk type zijn er puntgroepen gekend zodat de elementen
met matrices geassocieerd kunnen worden. De groepen die gedetecteerd worden door het
algoritme van Abelson et al. zijn vermeldt in Tabel 1.

Familie Gedetecteerde puntgroepen
Icosahedraalgroepen I
Octahedraalgroepen O
Tetrahedraalgroepen T

Dihedraalgroepen Dk
(Dk|Ck)

(D2k|Dk)

Cyclische groepen Ck
(C2k|Ck)

Tabel 1: Een tabel waar per familie puntgroepen de gedetecteerde punt-
groepen vermeld staan.

Het algoritme van Abelson, Hong en Taylor valt uiteen in drie grote delen. Het eerste
deel zoekt naar 3-geometrische cyclische groepen. Er zijn twee types cyclische deelgroepen.
Enerzijds hebben we de gewone cyclische groep van orde k, Ck, en anderzijds hebben we
een cyclische groep van orde 2k met een cyclische deelgroep van orde k. Deze noteren we
als (C2k|Ck). Voor een graaf G kan men de cyclische groepen als volgt vinden:

1. Zoek de representanten van de toevoegingsklassen van Aut(G).

2. Vind alle representanten g van orde k wiens cykels lengte 1 of lengte k hebben.

3. De groep 〈g〉 is 3-geometrisch van het type Ck.

4. Zoek voor iedere representant g de elementen h ∈ CAut(G)(g) waarvoor geldt dat
h2 = g.

5. De groep 〈h〉 is 3-geometrisch en heeft het type (C2k|Ck).

Er zijn drie types dihedraalgroepen: Dk, (Dk|Ck) en (D2k|Dk). Deze kunnen als volgt
gevonden worden:

1. Zoek alle representanten g van de toevoegingsklassen van Aut(G).

2. Bereken voor iedere g de normalisator NAut(G)(g).
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3. Zoek alle representanten a van de toevoegingsklassen van NAut(G)(g) die orde twee
hebben.

4. Voor alle a waarvoor geldt dat (g ·a)2 = 1, is de groep H = 〈g, a〉 een dihedraalgroep.

5. Als H meer dan een top fixeert en alle banen van H op de graaf hebben lengte 1, k
of 2k, dan heeft H type (Dk|Ck).

6. Als H maximaal één top fixeert en k = 2m, dan heeft H het type (D2m|Dm).

7. Als H maximaal één top fixeert en de cykels van g hebben lengte 1 of k, dan heeft
H het type Dk.

De tetrahedraalgroepen T , de octahedraalgroepen O en de icosahedraalgroepen I
kunnen gevonden worden op de volgende manier:

1. Vind representanten g van de toevoegingsklassen van Aut(G) die orde twee hebben.

2. Zoek voor iedere g de representanten h van orde drie van de toevoegingsklassen
van Aut(G) onder de toevoegingsactie van de centralisator CAut(G)(g). Dit betekent
dat twee elementen h1 en h2 van orde drie equivalent zijn als er een a ∈ CAut(G)(g)
bestaat zodat a−1 · h1 · a = h2.

3. Controleer voor alle g van orde 2 en alle h van orde 3 die in de vorige stappen
gevonden zijn, of g · h orde 3, 4 of 5 heeft. H = 〈g, h〉 komt dan overeen met
respectievelijk T , O of I.

4. Controleer of H maximaal één top fixeert.

5. Als H type T heeft, dan moeten alle banen lengte 1, 4, 6 of |H| hebben.

6. Als H type O heeft, dan moeten alle banen lengte 1, 6, 8, 12 of |H| hebben.

7. Als H type I heeft, dan moeten alle banen lengte 1, 12, 20, 30 of |H| hebben.

Om een graaf symmetrisch in te bedden, wordt er eerst gezocht naar alle 3-geometrische
automorfismegroepen die deelgroep zijn van de automorfismegroep van de graaf. Daarvoor
gebruiken we het algoritme van Abelson, Hong en Taylor [1], dat hierboven beschreven
is. Aangezien we de grootste symmetriegroep willen weergeven, controleren we eerst of
er icosahedrale deelgroepen gevonden zijn. Als er groepen van dat type gevonden zijn
proberen we ze weer te geven. Het kan gebeuren dat dit niet lukt. Het kan namelijk zijn
dat om een bepaald symmetrie weer te geven, toppen op dezelfde plaats moeten staan.
We willen dat voorkomen, omdat de structuur van de graaf dan niet meer zichtbaar is.

Als er geen icosahedrale groep is ingebed of gevonden, controleren we of er octahe-
drale groepen zijn. Als er van dat type ook geen groepen gevonden zijn of als de gevonden
groepen geen inbedding geven, dan controleren we de tetrahedrale groepen. Na de tetra-
hedrale groepen wordt het algoritme herhaald voor de dihedrale groepen en als laatste
voor de cyclische groepen.

Eenmaal er een groep geselecteerd is om in te bedden, worden aan de generatoren
van de groep matrices toegekend. Aangezien ieder element van de groep opgebouwd kan
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worden uit de generatoren, kan voor ieder groepselement de matrix berekend worden
door ze op dezelfde manier samen te stellen. Als een zeker element σ van de groep 〈φ, ψ〉
voorgesteld kan worden als σ = φ−1ψφ−1, en de matrices geassocieerd aan φ en ψ zijn Mφ

en Mψ, dan is de matrixvoorstelling van σ gelijk aan M−1
φ ·Mψ ·M−1

φ .

Voor iedere puntgroep zoeken we matrices om die voor te stellen. Die matrices zijn
deels overgenomen uit het programma Equi [8] en deels berekend op basis van de matrices
die Equi gebruikt. De icosahedrale groep I wordt voortgebracht door twee elementen,
I = 〈g1, g2 | g2

1 = g3
2 = (g1g2)5〉.

Het eerste element g1 heeft orde 2. Het kan geassocieerd worden aan een rotatie over
180◦. Het tweede element heeft orde 3. Dit element kan voorgesteld worden als een rotatie
over 120◦. De geassocieerde matrices zijn, met φ = 1+

√
5

2
, de volgende:

Mg1 =


1

2φ
−1

2
φ 1

2

−1
2
φ −1

2
− 1

2φ

1
2
− 1

2φ
−1

2
φ


Mg2 =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0


We merken op dat inderdaad M2

g1
= I, M3

g2
= I en (Mg1Mg2)

5 = I. Hierbij is I de
eenheidsmatrix dit betekent dat:

I =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1



De octahedrale groep heeft als voorstelling: O = 〈g1, g2 | g2
1 = g3

2 = (g1g2)4 = 1〉. We
kiezen de volgende matrices:

Mg1 =

 0 −1 0
−1 0 0

0 0 1


Mg2 =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0


en merken op dat dit ook hier geldt dat M2

g1
= M3

g2
= (Mg1Mg2)

4 = I.

De tetrahedrale groep heeft de volgende voorstelling: T = 〈g1, g2 | g2
1 = g3

2 = (g1g2)3 =
1〉. Als matrices kiezen we nu:

Mg1 =

 −1 0 0
0 1 0
0 0 −1
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Mg2 =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0


Ook bij deze matrices geldt dat M2

g1
= M3

g2
= (Mg1Mg2)

3 = I.

Voor de dihedraalgroepen was het verband tussen de output van het algoritme van
Abelson et al. en de dihedrale puntgroepen met hun matrices niet duidelijk. Daarom
wordt er tijdens het inbedden van een graaf geen rekening gehouden met zijn dihedrale
symmetrieën. Eenmaal de associatie is gevonden is het programma makkelijk aan te
passen zodat de dihedraalgroepen wel in rekening worden gebracht.

De cyclische groepen Cn en (C2n|Cn) zijn beiden isomorf met een cyclische groep en
worden dus gegenereerd door één element gi. In het eerste geval moet gelden dat gn1 = 1
en in het tweede geval dat g2n

2 = 1. De matrix in het eerste geval is:

Mg1 =


cos(2π

n
) 0 sin(2π

n
)

0 1 0

− sin(2π
n

) 0 cos(2π
n

)


De matrix in het tweede geval is:

Mg2 =


− cos(π

n
) 0 − sin(π

n
)

0 −1 0

sin(π
n
) 0 − cos(π

n
)


We merken op dat inderdaad Mn

g1
= M2n

g1
= I. De pseudocode voor dit algoritme is

terug te vinden in Algoritme 4 en 5.

We hebben nu voor ieder element een matrixvoorstelling. Het eerste idee dat we
hadden om een inbedding te genereren, was om een top te kiezen en die een coördinaat te
geven. Daarna bepalen we, voor iedere groepselement, het beeld van de top en passen we
de corresponderende matrix toe op de coördinaat van die top om de coördinaat van het
beeld te bekomen. Stel dat top 1 geplaatst is op de coördinaat c = (1, 1, 0). Het gekozen
groepselement is het element φ = (1, 3, 2) en de geassocieerde matrix is:

M =

 1 0 0
0 0 1
0 1 0


Dan is φ(1) = 3 en Mc = (1, 0, 1). De coördinaat van top 3 wordt dan (1, 0, 1).

Deze manier van inbedden geeft niet altijd een mooie symmetrische inbedding van
een graaf. Om het probleem duidelijk te maken, geven we de inbedding van de tetraëder
als voorbeeld, zie Figuur 11. Een tetraëder bestaat uit 4 toppen waarvan iedere top
verbonden is met de overige 3. De generatoren van de geometrische automorfismegroep
zijn de volgende:
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Algoritme 4 De algemene pseudocode van de symmetrie-inbedder deel 1.

Require: Een graaf.
1: Zoek alle 3-geometrische autmorfismegroepen van de graaf.
2: for all icosahedraalgroepen do
3: Bereken de matrices voor die groep.
4: Zoek een inbedding met het recursieve Algoritme 6 gestart op top 1.
5: Onthou de beste inbedding over alle icosahedraalgroepen.
6: end for
7: if er is een inbedding gevonden then
8: Stop en geef de inbedding terug.
9: end if
10: for all octahedraalgroepen do
11: Bereken de matrices voor die groep.
12: Zoek een inbedding met het recursieve Algoritme 6 gestart op top 1.
13: Onthou de beste inbedding over alle octahedraalgroepen.
14: end for
15: if er is een inbedding gevonden then
16: Stop en geef de inbedding terug.
17: end if

(1, 2)(3, 4) = x1 ; X1 =

 −1 0 0
0 1 0
0 0 −1


(2, 3, 4) = x2 ; X1 =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0


Het element x1 kan gëınterpreteerd worden als een rotatie van 180◦ rond een as door het
midden van twee overstaande zijden. Het element x2 kan gëınterpreteerd worden als een
rotatie van 120◦ rond een as door de top met nummer 1. De elementen van de groep,
samen met hun matrixvoorstelling en een manier om ze te schrijven als samenstelling van
de generatoren, zijn de volgende:

v1 =() = x0 ; V1 =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


v2 =(2, 3, 4) = x2 ; V2 =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0


v3 =(2, 4, 3) = x−1

2 ; V3 =

 0 1 0
0 0 1
1 0 0


v4 =(1, 2)(3, 4) = x−1

1 ; V4 =

 −1 0 0
0 1 0
0 0 −1


v5 =(1, 2, 3) = x−1

2 · x−1
1 ; V5 =

 0 1 0
0 0 −1
−1 0 0
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Algoritme 5 De algemene pseudocode van de symmetrie-inbedder deel 2.

18: for all tetrahedraalgroepen do
19: Bereken de matrices voor die groep.
20: Zoek een inbedding met het recursieve Algoritme 6 gestart op top 1.
21: Onthou de beste inbedding over alle tetrahedraalgroepen.
22: end for
23: if er is een inbedding gevonden then
24: Stop en geef de inbedding terug.
25: end if
26: for all cyclische groepen van type (C2k|Ck) do
27: Bereken de matrices voor die groep.
28: Zoek een inbedding met het recursieve Algoritme 6 gestart op top 1.
29: Onthou de beste inbedding over alle cyclische groepen van type (C2k|Ck).
30: end for
31: if er is een inbedding gevonden then
32: Stop en geef de inbedding terug.
33: end if
34: for all cyclische groepen van type (Ck) do
35: Bereken de matrices voor die groep.
36: Zoek een inbedding met het recursieve Algoritme 6 gestart op top 1.
37: Onthou de beste inbedding over alle cyclische groepen van type (Ck).
38: end for
39: if er is een inbedding gevonden then
40: Stop en geef de inbedding terug.
41: end if

v6 =(1, 2, 4) = x2 · x−1
1 ; V6 =

 0 0 −1
−1 0 0

0 1 0


v7 =(1, 3, 2) = x1 · x2 ; V7 =

 0 0 −1
1 0 0
0 −1 0


v8 =(1, 3, 4) = x−1

1 · x−1
2 · x−1

1 ; V8 =

 0 −1 0
0 0 −1
1 0 0


v9 =(1, 3)(2, 4) = x2 · x−1

1 · x−1
2 · x−1

1 ; V9 =

 1 0 0
0 −1 0
0 0 −1


v10 =(1, 4, 2) = x−1

1 · x−1
2 ; V10 =

 0 −1 0
0 0 1
−1 0 0


v11 =(1, 4, 3) = x−1

2 · x−1
1 · x−1

2 ; V11 =

 0 0 1
−1 0 0

0 −1 0
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Figuur 11: Een voorbeeld van een symmetrische inbedding van een
tetraëder.

v12 =(1, 4)(2, 3) = x2 · x−1
1 · x−1

2 ; V12 =

 −1 0 0
0 −1 0
0 0 1


Als we nu alle toppen proberen in te bedden op een intüıtieve manier, dan beginnen we
met de eerste top met nummer 1. We geven die de coördinaat c = (1, 0, 0). We laten
nu alle groepselementen inwerken op de top. Het element v0 fixeert de top en V0 de
coördinaat, zoals het zou moeten. Echter v2 en v3 doen dit niet. Zij fixeren inderdaad het
nummer van de top v2(1) = v3(1) = 1, maar V2c = (0, 1, 0) en V3c = (0, 0, 1).

Als we de inbedding op die manier verderzetten en de extra coördinaten negeren door
altijd het eerste element te kiezen, dan krijgen we een inbedding van een tetraëder. De
coördinaat van top 2 wordt verkregen door v4, dat van top 3 door v7 en dat van top 4
door v10. We krijgen:

Top Via Coördinaat
1 c = (1, 0, 0)
2 v4 V4c = (−1, 0, 0)
3 v7 V7c = (0, 1, 0)
4 v10 V10c = (0, 0,−1)

Dit geeft een inbedding zoals in Figuur 12. Deze lijkt symmetrisch, maar geeft niet alle
symmetrieën van de graaf weer. Bij de inbedding die alle symmetrieën weergeeft, zijn alle
bogen even lang. Hier zien we snel dat d(c, V4c) = 2 6=

√
2 = d(c, V7c). Dit komt doordat

de coördinaat van het origineel punt waarvan we gestart zijn, niet gefixeerd wordt door
V2. We zoeken naar een manier om een coördinaat te bepalen die wel door V2 gefixeerd
wordt.

We zoeken naar een coördinaat c zodat V2c = c. Dit impliceert dat c een eigenvector
van V2 is voor de eigenwaarde 1. Het element v2 is een rotatie rond een as door de
top met nummer 1. De matrix geassocieerd aan dat element moet dus ook een rotatie
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Figuur 12: Een voorbeeld van de inbedding die bekomen wordt door
een top een willekeurig coördinaat te geven en dan de groepselementen
gebruiken om de volgende coördinaten te bepalen.

voorstellen. Aangezien V2 een orthogonale matrix en een rotatie is, heeft die matrix dus
een eigenwaarde gelijk aan 1. De eigenvector geassocieerd aan die matrix ligt volgens de
rotatie-as van V2. Als we de top met nummer 1 op die as leggen, dan zal de rotatie die
niet verplaatsen.

De matrix V2 heeft een eigenwaarde 1 voor de eigenvector c = (1, 1, 1). Als we de
matrix V3 toepassen op die vector, krijgen we ook c terug. We proberen nu de coördinaat
van de top met nummer 2 te berekenen. We hebben hiervoor drie keuzes: v4, v5 en v6.
Echter als we de matrices toepassen op c, dan krijgen we de volgende uitkomsten:

V4c =

 −1
1
−1


V5c =

 1
−1
−1


V6c =

 −1
−1

1


De positie van top 2 is niet uniek bepaald. Als we weer, zoals hiervoor, altijd het eerste
element nemen dat top 1 op een nieuwe top afstuurt, dan krijgen we nog altijd geen
symmetrische inbedding.

Top Via Coördinaat
1 c = (1, 1, 1)
2 v4 V4c = (−1, 1,−1)
3 v7 V7c = (−1, 1,−1)
4 v10 V10c = (−1, 1,−1)
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Alle overige toppen worden op dezelfde plaats gezet. Dit komt, omdat de gebruikte
matrices allemaal een rotatie of spiegeling zijn van top 1 naar hetzelfde punt. Om een
verzameling van groepselementen te vinden die “samenwerken”, richten we ons tot de
toevoegingsklasse van het element v2. Deze is {v2, v6, v7, v11}.

Met die toevoegingsklasse kunnen we alle toppen inbedden. Dit is echter niet nood-
zakelijk zo voor grotere grafen. Als we die elementen gebruiken om de graaf in te bedden
krijgen we de volgende coördinaten.

Top Via Coördinaat
1 c = (1, 1, 1)
2 v6 V6c = (−1,−1, 1)
3 v7 V7c = (−1, 1,−1)
4 v11 V11c = (1,−1,−1)

Deze coördinaten geven een inbedding zoals in Figuur 11. Dit is een mooie, symmetrische
inbedding van de tetraëder die ook het vaakst gebruikt wordt om een tetraëder voor te
stellen.

Als we die techniek met een andere top toepassen, bijvoorbeeld top 2, dan vinden we
dat het element v8 die top fixeert. De toevoegingsklasse van v8 is {v10, v8, v5, v3}. Een
eigenvector voor de eigenwaarde 1 van v8 is c = (1,−1, 1).

Top Via Coördinaat
1 v10 V10c = (1, 1,−1)
2 c = (1,−1, 1)
3 v5 V5c = (−1,−1,−1)
4 v3 V3c = (−1, 1, 1)

Dit is ook een inbedding zoals in Figuur 11. Tegenover de vorige inbedding is deze 90◦

gedraaid rond één van de coördinaat-assen.

Het gebruik van de toevoegingsklasse van automorfismen lijkt aangewezen om een
mooie inbedding te vinden van een graaf. Echter om de inbedding van de Petersengraaf
te krijgen, zoals die wordt weergegeven in Figuur 13, is dit niet voldoende. De vier toppen
die de tetraëder vormen, behoren tot dezelfde baan. En de overige toppen behoren tot
een andere baan. De inbeddingen van beide banen volgens de methode met de toevoe-
gingsklasses zijn niet compatibel met elkaar. Dit is duidelijk te zien in Figuur 14. De
toppen staan op dezelfde coördinaten als in Figuur 13, maar de verbindingen tussen de
toppen zijn niet goed.

We merken ook dat het mogelijk is om een mooie inbedding te maken door automor-
fismen te kiezen die niet tot dezelfde toevoegingsklasse behoren. De niet-symmetrische
inbedding van de Petersengraaf, samen met de vorige observatie leidt tot een nieuw algo-
ritme. Dit algoritme kan de inbedding van de Petersengraaf vinden, zoals die in Figuur 13
is weergegeven.

Het nieuwe algoritme gebruikt geen toevoegingsklasses meer om te berekenen welke
elementen een mooie inbedding kunnen geven. Het test voor iedere top alle mogelijke
automorfismen, tot er een inbedding wordt gevonden waar geen enkele top, binnen een
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Figuur 13: Een symmetrische inbedding van de Petersengraaf.

baan, overlapt. Als een dergelijke inbedding gevonden is, wordt berekend hoe goed die is.
Dit wordt voor alle mogelijke inbeddingen gedaan en de beste wordt onthouden.

We werken met een graaf G = (V,E). Laat H een geometrische automorfismendeel-
groep van Aut(G) zijn die door het algoritme van Abelson, Hong en Taylor gevonden
is.

Het algoritme start met het kiezen van een top t om in te bedden. We noemen een
element φ waarvoor geldt dat φ(t) = t′, φt′ . De elementen φt zijn die elementen die de top
t fixeren. Voor ieder element φ ∈ H kennen we de matrix Mφ. Het algoritme gaat verder
door voor een element φt de top t op de genormaliseerde eigenvector c geassocieerd aan
een eigenwaarde 1 van de matrix Mφt te plaatsen. We kunnen er ook voor kiezen om het
element op de vector −c te plaatsen, omdat die ook een eigenvector is van Mφt .

Vervolgens wordt voor ieder element t′ in de baan van t, een element φt′ gekozen.
Iedere top t′ wordt op de positie Mφt′

c geplaatst. Als blijkt dat voor twee toppen in de
baan, t′ en t′′, de positie gelijk is, dus Mφt′

c = Mφt′′
c, dan wordt er voor één top een

andere φ gekozen. Dit proces gaat verder tot iedere top in de volledige baan een uniek
coördinaat heeft gekregen. Vervolgens zoekt het algoritme een nog niet ingebedde top r.
Voor deze top wordt de baan berekend en herhaalt het algoritme zich.

Dit proces blijft zich herhalen tot alle toppen een positie hebben gekregen die uniek is
binnen de baan van die top. We hebben nu een inbedding van de graaf. Nu wordt er een
meting gedaan op de graaf om te zien hoe goed de inbedding is. Zoals hierboven vermeld
is het niet noodzakelijk dat de banen onderling compatibel zijn met elkaar. We herhalen
het volledige inbeddingsproces met andere keuzes voor φ in iedere stap. De pseudocode
voor dit deel van het algoritme is terug te vinden in Algoritme 6 en 7. Dit algoritme
wordt recursief opgeroepen op iedere top.

Het algoritme kan systematisch uitgevoerd worden als alle φt genummerd worden en
in volgorde gekozen worden. Na het inbedden van de symmetrie van de graaf wordt de
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Figuur 14: Dit is een gegenereerde inbedding van de Petersengraaf die de
symmetrieën niet goed weergeeft. De juiste coördinaten zijn gegenereerd
maar de toppen staan niet op de juiste plaats.

Algoritme 6 De recursieve code om een inbedding te genereren deel 1.

Require: Een graaf en een groep en een top.
1: if alle toppen zijn ingebed then
2: Contoleer of deze inbedding beter is dan de vorige beste.
3: else
4: if de top is een top van een nieuwe baan then
5: Genereer de baan van deze top.
6: Stel deze top in als representant van de baan.
7: for all groepselementen die de top fixeren do
8: Plaats de top op de genormaliseerde eigenvector
9: geassocieerd aan een eigenwaarde met waarde 1 van
10: de matrix die hoort bij het element.
11: if de inbedding van de baan goed is then
12: Gebruik Algoritme 6 op de eerste top
13: die nog niet is ingebed en tot de baan behoort.
14: end if
15: Plaats de top op de negatie van zijn coördinaat.
16: if de inbedding van de baan goed is then
17: Gebruik Algoritme 6 op de eerste top
18: die nog niet is ingebed en tot de baan behoort.
19: end if
20: end for
21: else

spring-inbedder toegepast. De toppen die tot dezelfde baan behoren worden allemaal
op dezelfde bol geplaatst. We werken een voorbeeld uit op de Petersengraaf zoals die
gedefinieerd is in de Formule 2. We kiezen de φ’s zo, dat we een inbedding bekomen zoals
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Algoritme 7 De recursieve code om een inbedding te genereren deel 2.

22: for all groepselementen die de representant afsturen op deze top do
23: Pas de matrix geassocieerd aan het groepselement toe op de
24: coördinaat van de representant van de baan.
25: Plaats de top op dat coördinaat.
26: if een andere top in de baan is nog niet op dit coördinaat geplaatst then
27: Gebruik Algoritme 6 op de eerste top
28: die nog niet is ingebed en tot de baan behoort.
29: end if
30: end for
31: end if
32: end if

in Figuur 13.

Voorbeeld De geometrische automorfismegroep H is een tetrahedrale groep. De
groepselementen en de geassocieerde matrices zijn de volgende:

v1 = () ; V1 =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


v2 = (3 4)(5 6)(7 8)(9 10) ; V2 =

 −1 0 0
0 1 0
0 0 −1


v3 = (1 2)(3 5)(4 6)(9 10) ; V3 =

 1 0 0
0 −1 0
0 0 −1


v4 = (1 2)(3 6)(4 5)(7 8) ; V4 =

 −1 0 0
0 −1 0
0 0 1


v5 = (1 7 10)(2 8 9)(4 5 6) ; V5 =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0


v6 = (1 7 9)(2 8 10)(3 5 4) ; V6 =

 0 0 −1
1 0 0
0 −1 0


v7 = (1 8 10)(2 7 9)(3 4 6) ; V7 =

 0 0 −1
−1 0 0

0 1 0


v8 = (1 8 9)(2 7 10)(3 6 5) ; V8 =

 0 0 1
−1 0 0

0 −1 0


v9 = (1 9 7)(2 10 8)(3 4 5) ; V9 =

 0 1 0
0 0 −1
−1 0 0
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v10 = (1 9 8)(2 10 7)(3 5 6) ; V10 =

 0 −1 0
0 0 −1
1 0 0


v11 = (1 10 7)(2 9 8)(4 6 5) ; V11 =

 0 1 0
0 0 1
1 0 0


v12 = (1 10 8)(2 9 7)(3 6 4) ; V12 =

 0 −1 0
0 0 1
−1 0 0


We selecteren top 1 om in te bedden. We berekenen de baan door voor iedere vi, vi(1) te
berekenen. De baan van 1 is {1, 2, 7, 8, 9, 10}. Voor ieder element in de baan onthouden
we welke elementen 1 afsturen op dat element.

1 = {v1, v2}
2 = {v3, v4}
7 = {v5, v6}
8 = {v7, v8}
9 = {v9, v10}

10 = {v11, v12}

We zoeken nu de vector c die een eigenvector, geassocieerd aan de eigenwaarde 1, is van de
matrix geassocieerd aan een element dat top 1 fixeert. Aangezien v1 de eenheidsmatrix is,
zal die ons niet veel informatie geven. Top 1 moet dus geplaatst worden op een eigenvector
van V2. Die eigenvector c is (0, 1, 0).

Vervolgens moeten we voor de andere toppen hun positie berekenen. Voor top 2 kiezen
we v3, dat geeft c2 = V3c = (0,−1, 0). Voor top 7 kiezen we v5 en c7 = V5c = (0, 0, 1).
Voor top 8 kiezen we v7, echter hier blijkt dat c8 = V7c = (0, 0, 1) = c7. We proberen het
eens met v8. c8 = V8c = (0, 0,−1) 6= c1 6= c2 6= c7, dus v8 was een goede keuze.

Samen met de keuze v10 voor top 9 en v11 voor top 10, krijgen we de volgende
coördinaten :

c1 = (0, 1, 0)

c2 = (0,−1, 0)

c7 = (0, 0, 1)

c8 = (0, 0,−1)

c9 = (−1, 0, 0)

c10 = (1, 0, 0)

De enige toppen die nog niet ingebed zijn, zijn top 3, 4, 5 en 6. Zij bevinden zich ook in
dezelfde baan. We kiezen top 3 als starttop.

3 = {v1, v5, v11}
4 = {v2, v7, v9}
5 = {v3, v6, v10}
6 = {v4, v8, v12}
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Een eigenvector van v5 is c = (1, 1, 1). Als we voor de toppen 4, 5 en 6 respectievelijk
element v2, v10 en v8 nemen, dan krijgen we de volgende coördinaten :

c3 = (1, 1, 1)

c4 = (−1, 1,−1)

c5 = (−1,−1, 1)

c6 = (1,−1,−1)

We merken op dat voor top 5 pas het laatste element wordt gekozen voor de inbedding.
Dit betekent dat alle vorige keuzes een inferieure of zelfs geen inbedding opleverden. We
merken ook op dat we nu geen rekening hebben gehouden met het feit dat de vectoren
genormaliseerd moeten worden. Normaal wordt dit wel gedaan en zal achteraf de spring-
inbedder worden toegepast op de graaf. Deze zal de inbedding aanpassen tot ze er uit
ziet zoals in Figuur 13. De inbedding die bekomen is, wordt weergegeven in Figuur 13. /

Uit het voorbeeld is duidelijk dat het mogelijk is om een mooie inbedding te vinden.
Echter, er worden ook veel onduidelijke of niet-symmetrische inbeddingen gevonden door
dit algoritme, omdat het alle mogelijkheden afloopt. Aan het einde wordt er gecontroleerd
hoe goed de inbedding is. Als eerste was ervoor gekozen om de som van de krachten, die
de spring-inbedder berekent voor iedere top, te gebruiken. Echter afhankelijk van de keuze
van de parameters geeft dit goede of slechte resultaten.

Het probleem met die methode is, dat de spring-inbedder bëınvloed wordt door hoe
dicht toppen bij elkaar liggen. Aangezien alle toppen op een eenheidsbol geplaatst worden,
liggen toppen nogal dicht bij elkaar. Dit resulteert in een grote afstotingskracht tussen
toppen. Een inbedding met minimale kracht is dan een waar de bogen zoveel mogelijk
kracht op toppen proberen te verminderen. Dat resulteert in inbeddingen waar bogen
toppen die ver uit elkaar liggen, verbinden.

De inbedding die wordt weergegeven in Figuur 13, is echter een waar de bogen relatief
kort zijn. We zouden de parameters zo kunnen aanpassen dat de afstotende krachten
tussen de toppen verwaarloosbaar wordt, maar dit komt neer op het kiezen van de inbed-
ding met de kortste bogen. Dit blijkt ook goede resultaten te geven, aangezien het onder
andere de inbedding in Figuur 13 vindt.

Tijdens de beschrijving van het algoritme van de symmetrie-inbedder, is er expliciet
vermeld dat er alleen binnen de baan van een top wordt gecontroleerd of er overlap is.
Om te illustreren waarom dit een belangrijke keuze is, kijken we naar een speciale graaf.
We nemen de Petersengraaf, maar aan iedere top die behoort tot de tetraëder, top 3, 4, 5
en 6, hangen we een andere top. Als de Petersengraaf de graaf G = (V,E) is, zoals in de
definitie van de Petersengraaf in Formule 2 maar hernummert zodat ze overeenkomt met
de inbedding van de graaf volgens het voorbeeld bij het algoritme, dan is de nieuwe graaf
de volgende:

G′ = (V ′, E ′)

V ′ = V ∪ {11, 12, 13, 14}
E ′ = E ∪ {{3, 11}, {4, 12}, {5, 13}, {6, 14}}

De nieuwe toppen van de graaf hebben symmetrisch gezien exact dezelfde eigenschappen
als de toppen waarmee ze verbonden zijn. Zij zouden door het algoritme op exact dezelfde
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coördinaat geplaatst worden als de top waarmee ze verbonden zijn. Dit komt, omdat
toppen altijd op een bol met straal 1 geplaatst worden. Eigenlijk zouden die toppen
een beetje verder van het centrum geplaatst moeten worden om een mooie inbedding te
krijgen. Maar omdat ze dezelfde symmetrische eigenschappen hebben, is het eigenlijk
beter dat het algoritme ze ook exact hetzelfde behandelt.

Het enige verschil tussen de toppen is, dat ze zich in een andere baan bevinden. We
weten al dat toppen 3, 4, 5 en 6 tot dezelfde baan behoren. Ook toppen 11, 12, 13
en 14 behoren tot dezelfde baan. Als we het algoritme alleen overlap binnen dezelfde
baan laten afstraffen, dan kunnen beide banen op elkaar geplaatst worden. De spring-
inbedder zal die tegenover elkaar in een goede positie brengen, omdat beide banen op een
aparte bol geplaatst kunnen worden. Het resultaat van de symmetrische inbedding en het
eindresultaat na toepassing van de spring-inbedder, zijn terug te vinden in Figuur 15.

Figuur 15: Dit is de inbedding van de aangepaste Petersengraaf. Links
staat het resultaat van de symmetrie-inbedder. De toppen die zijn toe-
gevoegd zijn op exact dezelfde positie geplaatst als de toppen van de
tetraëder. Rechts vinden we dezelfde graaf na het toepassen van de
spring-inbedder.

Het algoritme zoals hierboven beschreven, slaagt er in om symmetrische inbeddingen te
vinden van grafen, maar in sommige gevallen wordt niet de meest symmetrische inbedding
gegenereerd. Dit kan gebeuren, omdat er niet expliciet gecontroleerd wordt of de verkregen
inbedding ook alle symmetrieën van die groep weergeeft. Het is mogelijk dat een verkregen
inbedding van een graaf helemaal niet symmetrisch is, maar toch verkozen wordt boven
een goede inbedding, omdat de bogen heel kort zijn.

Naast inbeddingen die niet symmetrisch zijn, duurt het algoritme voor grafen met
meer dan 30 toppen, meer dan één minuut. We willen een algoritme maken dat in enkele
seconden een graaf symmetrisch kan inbedden. Het blijkt echter dat het algoritme soms
enkele minuten nodig heeft om een graaf in te bedden. Dit merken we vooral op bij
de icosahedrale groepen, omdat die de eerste grote groepen zijn die we bekijken. Grote
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cyclische groepen zouden ook veel tijd kosten. Ook groepen die de graaf opdelen in veel
banen, kosten veel tijd. Dit komt omdat het inbedden van een baan onafhankelijk is van
de vorige banen.

Om het algoritme betere symmetrische inbeddingen te laten genereren en sneller te
laten werken, worden, na het verwerken van een volledige baan, enkele eigenschappen
van de voorlopige inbedding nagegaan. Als de inbedding die eigenschappen niet heeft,
dan mag de inbedding niet verder gaan en zal het algoritme de baan opnieuw proberen
inbedden. Dit zorgt ervoor dat de graaf er symmetrisch zal uitzien en dat er ook minder
mogelijke inbeddingen worden gegenereerd, omdat slechte inbeddingen al vroeg in het
inbeddingsproces gedetecteerd kunnen worden.

De eerste eigenschap die wordt gecontroleerd, is of de net ingebedde baan zich rond de
oorsprong bevindt. We hebben namelijk gemerkt dat bij sommige inbeddingen de toppen
niet mooi verdeeld zijn rond de oorsprong. Aangezien we symmetrieën voorstellen als
rotaties rond de oorsprong, verwachten we dat de toppen ook rond de oorsprong liggen.
Figuur 12 was een voorbeeld van een inbedding waarbij de toppen niet mooi rond de
oorsprong verdeeld zijn.

Het testen of toppen rond de oorsprong liggen kan gebeuren door het zwaartepunt
van de coördinaten van de toppen te bepalen. Als het zwaartepunt het punt (0, 0, 0)
is, dan zijn de toppen goed verdeeld rond de oorsprong en mag de volgende eigenschap
gecontroleerd worden. Als het zwaartepunt niet de oorsprong is, mag het algoritme niet
verder gaan en moet het de baan opnieuw proberen inbedden.

De volgende eigenschap controleert of de baan zelf symmetrisch is ingebed. We hebben
namelijk opgemerkt dat sommige inbeddingen, die aan de vorige eigenschap voldoen, nog
altijd niet symmetrisch zijn. Dit kan gebeuren, omdat de coördinaten van de toppen wel
juist gegenereerd worden, maar dat de toppen niet aan de juiste coördinaat zijn toegekend,
zoals in Figuur 14. In sommige gevallen zorgt dit ervoor dat de totale som van de lengten
van de bogen kleiner is dan in een symmetrisch geval. Om dit te voorkomen eisen we dat
bogen die toppen binnenin een baan verbinden, allemaal dezelfde lengte hebben. Deze
eigenschap zorgt ervoor dat de banen op zich er symmetrisch uit zien.

De laatste eigenschap is geen eigenschap, maar een optimalisatiestap. Deze wordt
overgeslagen zolang er nog geen volledige inbedding van de graaf gevonden is. Als er al
een volledige inbedding gevonden is, kan die vergeleken worden met de staat van de huidige
inbedding. Aangezien beide inbeddingen door dezelfde groep zijn gegenereerd, behoren
dezelfde toppen tot dezelfde banen. We vergelijken alleen met de beste inbedding die we
tot nu toe gevonden hebben.

Als een baan is ingebed, dan berekenen we de afstand van die baan tot alle andere
banen die al ingebed zijn. De afstand tussen twee banen is de som van de lengtes van de
bogen, die toppen uit de ene baan verbinden met toppen uit de andere baan. Voor de
volledig ingebedde graaf zijn de afstanden tussen alle banen al gekend. We controleren
of de afstanden tussen de banen van de voorlopige inbedding kleiner of gelijk zijn aan de
afstanden van de volledig ingebedde graaf. Als die afstanden kleiner of gelijk zijn, dan
weten we dat het mogelijk is om een inbedding te vinden die kortere bogen heeft dan de
volledig ingebedde graaf. We mogen dus de volgende baan inbedden. Als de afstanden
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groter zijn dan de voorlopig beste oplossing, dan besluiten we dat we geen betere inbedding
meer kunnen vinden. Het algoritme moet de baan opnieuw proberen inbedden.

5 Implementatie

In dit deel bespreken we de werking en implementatie van het programma. Een belangrijk
onderdeel van het programma is de voorstelling van een graaf. Er is voor gekozen om
een graaf voor te stellen als een verzameling van toppen. Een graaf houdt bij hoeveel
toppen hij heeft en welke toppen dat zijn. De toppen worden opgeslagen in een array en
genummerd volgens hun positie in die array. De eerste top krijgt nummer 0, de tweede 1
en zo verder tot de laatste top die nummer |V | − 1 krijgt. De bogen van de graaf worden
bij de toppen opgeslagen.

Naast een array van toppen kan er nog andere informatie opgeslagen worden bij de
graaf. Zo houdt de graaf een array bij waarin de afstotende kracht tussen paren toppen
staat. Als die matrix M heet, dan is het element Mij de afstotende kracht tussen de top
met nummer i en de top met nummer j. Ook kan er een matrix berekend worden waarin
voor ieder paar toppen staat wat hun kleinste boogafstand is tot elkaar.

De toppen zelf houden bij welke toppen hun buren zijn. De array die ze daarvoor
bijhouden bevat enkel de nummers van de toppen en geen verwijzing naar de toppen zelf.
Alle toppen houden de coördinaat bij waarop ze staan. Omdat de spring-inbedder met
krachten werkt, is het ook mogelijk om een kracht op te slaan bij een top.

Naast een array van buren worden er ook nog twee arrays bijgehouden die de karakte-
ristieken van de bogen die uit die top vertrekken, bepaald. Aangezien de spring-inbedder
de bogen voorstelt als een veer, bepalen die parameters hoe lang de veer is en hoe stug
ze is. Deze eigenschappen zijn echter niet symmetrisch. Dezelfde boog kan bij de ene top
andere parameters hebben dan bij de andere top.

De implementatie van het algoritme valt uiteen in twee delen. Die twee delen beschrij-
ven elk een belangrijk stuk van het inbeddingsproces. Het eerste deel bevat de spring-
inbedder en het tweede beschrijft de symmetrie-inbedder. Ze kunnen onafhankelijk van
elkaar een graaf inbedden, maar zijn vooral geschreven met het oog op samenwerking.

De implementatie van de spring-inbedder en de symmetrie-inbedder worden besproken
in respectievelijk Deel 5.3 en Deel 5.4. In dit deel bespreken we hoe het programma
werkt en wat er nog extra is gëımplementeerd naast de inbedder. Dit is enerzijds om
het debuggen van het programma makkelijker te maken en anderzijds om het programma
beter aan te kunnen sturen.

5.1 Het programma

Het programma zelf is volledig in C geschreven. Het is zo ontworpen dat het vanaf
de commandline gebruikt kan worden. Hoewel het de bedoeling is dat het een graaf
volledig zelfstandig kan inbedden, zijn er bepaalde opties waarmee men het programma
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kan aansturen. De code van dit programma is vrij beschikbaar en terug te vinden op de
GitHub-instantie van UGent5.

De input van het algoritme is een graaf en een bestand met instellingen. Het formaat
van het bestand waar de graaf zich in bevindt is een graph6-formaat. Het is echter ook
mogelijk om een bestand in het writegraph3d-formaat mee te geven, maar dan moet
dit expliciet met een optie worden aangegeven. Meer informatie over writegraph3d en
graph6 kan men terugvinden in CaGe6 [5] en op de site over writegraph3d7.

Een writegraph3d-bestand is een gestructureerde, maar leesbare manier om een graaf
op te slaan. Een dergelijk bestand begint altijd op de eerste regel met >>writegraph3d<<.
Daarna volgt een oplijsting van alle toppen. Die toppen zijn genummerd van 1 tot |V |.
Eerst wordt het nummer uitgeschreven. Dat wordt gevolgd door drie getallen die de
coördinaat van die top voorstellen. Daarna volgen de nummers van de buren van die top.
Iedere graaf wordt afgesloten met een 0. Een writegraph3d-bestand kan dus meerdere
grafen bevatten. Er bestaat een script om een writegraph3d-bestand om te zetten naar
een formaat dat 3D-printers kunnen interpreteren. Dit script is ook terug te vinden op
de GitHub-instantie van UGent.

Het bestand met de instellingen bevat informatie over de waarde van de parameters
die gebruikt kunnen worden. Die parameters kunnen ook expliciet met een optie worden
meegegeven aan het algoritme, maar omdat de instellingen van graaf tot graaf niet veel
veranderen, is het makkelijker om die via een bestand mee te geven. Het bestand moet
niet expliciet meegegeven worden, het programma zoekt zelf in zijn working directory
naar het bestand “settings.txt”.

Het “settings.txt” bestand bevat de waarde van negen parameters. Die parameters
worden voor het algoritme start ingeladen in het geheugen. Zo kunnen ze gebruikt worden
in elk deel van het algoritme. De negen parameters bëınvloeden hoe het algoritme grafen
leest en inbedt. De parameters zijn de volgende:

• De standaard veerlengte. Het algoritme beschreven in Deel 3 is een algoritme dat de
graaf voorstelt als een systeem, waar iedere top een afstotende kracht uitoefent op
iedere andere top en waar de bogen worden voorgesteld als een veer. De standaard
veerlengte is de lengte die die veren proberen te krijgen gedurende het algoritme.

• De standaard stijfheid van een veer. De stijfheid van een veer bepaalt hoe sterk een
veer zijn standaardlengte probeert te bereiken. Hoe negatiever deze parameter, hoe
meer kracht de veer uitoefent wanneer ze niet haar standaard lengte heeft.

• De standaard afstootkracht tussen toppen. Dit bepaalt hoe sterk toppen elkaar
afstoten.

• Voor alle voorgaande parameters zijn er andere parameters gedefinieerd die de eerste
aanpassen als toppen op dezelfde bol liggen. Bij de spring-inbedder is het mogelijk
om bepaalde toppen op het oppervlak van een bol te laten bewegen. Met de nieuwe
parameters kan de interactie tussen de toppen op een bol aangepast worden.

5https://github.ugent.be/tjdpraet/ThesisVisualisatieVanGrafen
6https://caagt.ugent.be/CaGe/Archive/codes.html
7http://users.cecs.anu.edu.au/ bdm/data/formats.html
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• Er is ook een parameter epsilon gedefinieerd. Deze parameter bepaalt wanneer een
zekere waarde klein genoeg is om als nul beschouwd te worden.

• Er is ook een parameter die gebruikt wordt om overflow te voorkomen. Als getallen
groter worden dan dit getal, dan wordt hun waarde aangepast naar dit getal.

• Als laatste is er een drempel-parameter. De drempel wordt gebruikt als stopconditie
voor een algoritme. Als deze drempel wordt overschreden, dan stopt de werking van
het algoritme.

De parameter epsilon (ε) dient om rekenfouten te voorkomen. Als computers rekenen
met kleine, reële getallen is het mogelijk dat er afrondingsfouten ontstaan. Om dit te
voorkomen wordt de parameter ε gebruikt. Twee getallen worden als gelijk beschouwd
als het verschil tussen beiden kleiner is dan epsilon.

Naast een bestand met de graaf in en mogelijke opties, verwacht het programma ook
een indicatie welke inbedder het moet gebruiken. Dit kan de symmetrie-inbedder zijn,
of de spring-inbedder. Dit is een feature die vooral handig is om het programma te
debuggen, want in de automatische versie zou altijd de symmetrie-inbedder gevolgd door
een spring-inbedder gebruikt worden.

De spring-inbedder werkt met bepaalde stadia. Deze worden uitvoerig besproken in
Deel 5.3.3. Het is mogelijk om deze mee te geven aan het programma of om ze automatisch
te laten genereren. Het meegeven gebeurt via een bestand met de naam “stage.txt”.
Het bestand beschrijft welke stadia er zijn en hoe iedere top van de graaf in dat stadium
behandeld moet worden door de spring-inbedder.

Een andere optie is om de stadia automatisch te laten genereren. De eerste optie
bepaalt dat er geen speciale behandeling wordt toegekend aan de toppen van de graaf.
Het gegenereerde stadium definieert dan hoeveel stappen de spring-inbedder mag nemen.
Als tweede optie is het mogelijk om toppen te groeperen op basis van eigenschappen die
ze hebben in de graaf.

De output van het algoritme is altijd in writegraph3d-formaat. Die output wordt
normaal uitgeschreven naar de standaard output van het algoritme. Het is echter ook
mogelijk om op de commandline een bestand mee te geven waarin de output geschreven
moet worden.

Er zijn echter nog meer opties die de output kunnen veranderen. De symmetrie-
inbedder genereert zijn inbedding in één stap, maar de spring-inbedder gebruikt meerdere
stappen. Men heeft de mogelijkheid om iedere stap van de spring-inbedder uit te schrijven
naar de output. Zo kan men de evolutie van de inbedding van de graaf zien.

De graaf wordt stap voor stap volledig uitgeschreven en toegevoegd aan het output-
bestand in writegraph3d-formaat. Volgens de standaard kunnen in een writegraph3d-
bestand meerdere grafen worden opgenomen door ze na elkaar in het bestand te schrijven.
Iedere stap van het algoritme wordt dus als een aparte graaf in hetzelfde bestand geschre-
ven.
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Voor debugredenen is het interessant dat de krachten die inwerken op iedere top,
uitgeschreven worden in iedere stap van de spring-inbedder. Daarom kan men met een
optie meegeven dat die krachten uitgeschreven moeten worden.

De krachten worden als coördinaten van toppen uitgeschreven in het output-bestand.
De coördinaat volgt direct na de positie van de top. Dit zorgt ervoor dat het outputbe-
stand niet meer voldoet aan de writegraph3d-standaard, maar het is wel een gestructu-
reerde manier om die informatie mee te geven. Het output bestand zou echter wel voldoen
aan een writegraph6d-standaard.

5.2 Andere software

Naast het programma dat geschreven is voor deze thesis, zijn er nog andere softwarep-
aketten gebruikt om enerzijds te debuggen en anderzijds intensieve berekeningen te doen.
Het eerste is niet noodzakelijk voor het inbedden van een graaf, maar het is nuttig om te
zien of het programma werkt. Het tweede is noodzakelijk om de geometrische deelgroepen
van de automorfismegroep van de graaf te vinden.

Voor het debuggen werd er gebruik gemaakt van Blender [7]. Blender is een pro-
gramma gemaakt om in 3D objecten te modelleren en te renderen. Voor het detecteren
van symmetrieën in grafen is het programma GAP [15] gebruikt. GAP is een systeem om
berekeningen te doen in verband met discrete algebra.

5.2.1 Blender

Blender is gebruikt om de inbeddingen die gegenereerd worden door het programma weer
te geven. Blender heeft zelf geen modules om writegraph3d-bestanden in te lezen en
om te zetten naar een graaf. Om dit mogelijk te maken was het noodzakelijk om enkele
scripts te schrijven die zo’n bestand kunnen inlezen en omzetten naar een visualisatie.

Blender voorziet een API voor scripts die geschreven zijn in Python. Er zijn twee
belangrijke scripts geschreven. Het eerste geeft een graaf weer zoals ze in het gegeven
bestand staat. Het tweede script is gebaseerd op het eerste, maar dient eerder om een
inbedding te geven die later kan gerendered worden naar een film-bestand om te gebruiken
in presentaties.

Beide scripts geven grafen weer als bollen die verbonden zijn door rechte bogen. Aan-
gezien de writegraph3d-bestanden de coördinaten van de toppen bevatten, kunnen er
bollen gegenereerd worden op de juiste posities. De bogen tussen die toppen zijn cilin-
ders.

De scripts verwachten dat het writegraph3d-bestand een of meerdere versies van
dezelfde graaf bevat. Die versies worden na elkaar weergegeven zodat de evolutie als een
vloeiende beweging te zien is.
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5.2.2 GAP

GAP is software die dient om discrete, algebräısche berekeningen te maken. Het wordt
in het programma gebruikt om de 3-geometrische deelgroepen van de automorfismegroep
van de graaf te berekenen. GAP wordt in het programma opgeroepen waarna het een
algoritme uitvoert die de nodige berekeningen maakt. De output van GAP wordt daarna
terug ingelezen in het programma.

Het algoritme van Abelson et al. [1] is gëımplementeerd in de GAP-programmeertaal.
Het algoritme valt uiteen in vier verschillende delen. Twee van die delen dienen om
de cyclische n-geometrische deelgroepen te vinden. Een ander deel zoekt de dihedrale
groepen en het laatste deel zoekt de tetrahedrale, octahedrale en icosahedrale groepen.

Om de output van GAP om te zetten naar een voor het programma interpreteerbaar
formaat, is er een parser geschreven. De output van GAP zijn lijsten van groepen en
groepselementen. Voor verder uitleg daarover verwijzen we naar Deel 5.4.1.

5.3 Spring-inbedder

De implementatie van de spring-inbedder valt uiteen in vier grote delen. We hebben een
model8 en optimalisatie algoritme9. De andere twee delen dienen om het inbeddingsproces
in goede banen te leiden: de voorbereiding10 en de stadia11. Er zijn verschillende manieren
om de graaf voor te bereiden op het inbeddingsproces. Deze vormen een belangrijk deel
van het algoritme. Als laatste hebben we de stadia waarmee de spring-inbedder kan
werken.

5.3.1 Optimalisatiemethode

Het optimalisatie algoritme kan onafhankelijk van het gegeven model berekenen op welke
posities toppen terecht moeten komen. In iedere stap wordt er eerst voor iedere top
berekend welke krachten er op inwerken. De toppen worden nog niet verplaatst, omdat
dit de berekening van de kracht op de volgende top zou kunnen bëınvloeden.

Van de gevonden kracht wordt de grootte berekend. Die wordt dan opgeteld bij de som
van alle reeds berekende krachten. Aan het einde van de stap wordt die som teruggegeven,
zodat een bovenliggende methode op basis van de grootte van de som kan beslissen of er
nog een stap genomen dient te worden.

Nadat alle krachten berekend zijn, wordt iedere top apart verplaatst in de richting van
de kracht die er op inwerkt. De kracht wordt echter niet volledig gebruikt om de top te
verplaatsen. De hoeveelheid kracht die wordt gebruikt om een top te verplaatsen, wordt
bëınvloed door een parameter die de learningrate heet.

Als die parameter groter is dan 1, dan wordt de kracht die inwerkt op een top volledig
of meer gebruikt om die top te verplaatsen. Dit kan er voor zorgen dat een top sneller

8ForceModel.c/h
9GreedyBase.c/h

10GreedyBase.c/h
11Stage.c/h
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naar een positie convergeert waar er geen kracht meer op hem inwerkt. Als de learningrate
kleiner is dan 1, wordt de verplaatsing vertraagd.

Er is voor gekozen om de learningrate kleiner te houden dan 1. We doen dit, omdat er
in iedere stap veel toppen verplaatsen. Door de verplaatsing te verminderen heeft iedere
top de tijd om zijn beweging aan te passen aan de beweging van de andere toppen. Zo
wordt er voorkomen dat een top naar een bepaalde positie springt om dan direct terug
geduwd te worden van waar hij kwam, omdat er een andere top ook naar die positie is
gesprongen.

Na het aanpassen van de posities worden alle toppen die buiten een gegeven kubus rond
de oorsprong staan, terug binnen die kubus gebracht. Dit gebeurt door de coördinaten
die buiten de kubus liggen op de rand van de kubus te plaatsen. We doen dit om te
voorkomen dat bepaalde toppen oneindig ver van de oorsprong geplaatst zouden worden.
Dit zou kunnen gebeuren als er een fout in het programma zit, maar ook als twee toppen
in het begin toevallig heel dicht bij elkaar geplaatst worden zodat de afstotende kracht
tussen hen enorm groot is.

De krachten die inwerken op een top worden bij de top opgeslagen. Daardoor kunnen
die later worden gebruikt om in iedere stap te zien wat de grootte en richting was van de
kracht die er op inwerkte.

Die stappen worden herhaald tot er een bepaalde stopconditie bereikt is. In de spring-
inbedder zijn er twee belangrijke stopcondities gëımplementeerd. De eerste is een eenvou-
dige stopconditie die altijd actief is, namelijk het aantal stappen dat het algoritme mag
nemen. Het aantal stappen wordt gedefinieerd door het stadium waarin het algoritme
zich bevindt (zie Deel 5.3.3). Dit is normaal een heel groot aantal zodat er zeker een
optimum is gevonden voor dat aantal bereikt wordt.

De tweede stopconditie detecteert of er voldoende veranderingen zijn in de totale
grootte van de kracht. Als er bijna geen verandering is in die grootte dan zou dit erop
kunnen wijzen dat de toppen niet echt meer van positie veranderen. Als alle toppen vrij
zijn om te bewegen, dan zou de grootte naar nul moeten naderen, maar als toppen door
bepaalde redenen op posities vast gehouden worden, kan het zijn dat de kracht nooit echt
nul wordt.

De tweede stopconditie is gëımplementeerd, omdat sommige grafen geen verandering
meer ondergingen na een bepaald aantal stappen, maar wel nog voor veel stappen gesi-
muleerd werden. Een eenvoudige graaf zoals de tetraëder kan na een honderdtal stappen
al optimaal ingebed zijn. Echter het aantal stappen kan op 10 000 ingesteld zijn. Door de
tweede stopconditie kunnen die laatste stappen overgeslagen worden.

Het model bestaat uit één methode die berekent welke krachten er op een top inwerken.
Die kracht wordt berekend volgens de methode besproken in Deel 3.1. De krachten die
inwerken op een top worden berekend volgens Formule 5.

De optimalisatiemethode is zo geschreven dat het een willekeurig model kan gebruiken
om de krachten mee te berekenen. In de spring-inbedder is er maar een gëımplementeerd,
maar het is mogelijk om er andere te implementeren en mee te geven aan het algoritme.
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5.3.2 Vasthouden van toppen

De gëımplementeerde spring-inbedder kan echter meer dan alleen krachten op toppen
berekenen en die toppen verplaatsen richting de kracht. Zoals in het vorige gedeelte
al is aangehaald, kunnen bepaalde toppen speciaal behandeld worden. Deze feature is
gëımplementeerd, omdat sommige grafen een structuur hebben die kan gebruikt worden
om een mooiere inbedding te krijgen.

Het eerste dat men kan definiëren is of er bepaalde toppen altijd op een bepaalde
positie moeten staan. Dit kan handig zijn als er al op voorhand geweten is dat een
bepaalde deelgraaf een mooie inbedding heeft. Men kan die dan op voorhand aan de
spring-inbedder meegeven. Toppen die niet op een vaste plaats staan, noemen we vrije
toppen.

Het tweede dat men kan instellen is dat bepaalde toppen enkel mogen bewegen op
het oppervlak van een bol. Dit is handig, omdat de elementen van een n-geometrische
automorfismegroep voorgesteld kunnen worden als een rotatie rond de oorsprong.

De bollen zelf kunnen ook aangepast worden. Zo kan het middelpunt van een bol
gekozen worden. Echter belangrijker is dat de straal van de bol dynamisch kan aangepast
worden. De bol kan groeien en krimpen naar mate dat nodig is om de kracht op de toppen
die op het oppervlak bewegen, te verminderen. Een bol waarvan de straal kan veranderen,
noemen we een vrije bol.

De informatie over speciale toppen wordt meegegeven aan de stadia. Als het algoritme
begint, detecteert de methode, die de graaf voorbereidt, welke toppen waar moeten vast-
gehouden worden. Als ze op een bol moeten vastgehouden worden, worden ze willekeurig
ergens op het oppervlak van die bol geplaatst.

Daarna wordt er een onderscheid gemaakt tussen toppen die op een bepaalde positie
vastgehouden moeten worden en toppen die op een willekeurige positie vastgehouden
moeten worden. Alhoewel het laatste in het begin niet zo handig is, wordt het wel nuttig
in latere stadia. Toppen die op een positie moeten worden vastgehouden, worden op die
positie geplaatst. De toppen die vast moeten staan op een willekeurig positie, worden
daarop vastgezet. Alle overige toppen worden willekeurig geplaatst.

Als we aan een volgend stadium komen, dan moet de graaf opnieuw voorbereid worden.
Toppen die in het nieuwe stadium op een bol horen te zitten, worden op die bol geplaatst.
De toppen die op een vaste positie geplaatst moeten worden, worden verplaatst naar die
positie. De toppen die in het begin op een willekeurige positie zouden worden geplaatst,
worden nu vastgehouden op hun huidige positie. Zo kan men eerst een bepaald deel van
de graaf laten inbedden, dat deel dan vasthouden in het volgende stadium en een andere
deel inbedden.

Verschillende stadia werken op dezelfde graaf, maar toppen die in één stadium op een
bol vastzitten moeten niet noodzakelijk in het volgende stadium ook op een bol vastzitten.
Bij de overgang van een stadium naar het volgende worden er geen willekeurige posities
gegenereerd, die worden enkel in het begin gegenereerd. Toppen waarvoor er in het begin
een willekeurige positie gegenereerd zou worden, worden nu op hun huidige positie gelaten.

46



Tijdens de loop van het algoritme wordt er ook rekening gehouden met de speciale
eigenschappen van toppen. Toppen die worden vastgehouden op een bepaalde positie,
worden niet verplaatst tijdens een stap. De kracht die op die top inwerkt, wordt wel
berekend, maar ze wordt niet toegepast op de top.

Toppen die op het oppervlak van een bol vastgehouden worden, worden tijdens een stap
wel verplaatst volgens de kracht die op ze inwerkt. Echter nadat alle toppen geplaatst zijn,
worden de toppen die op een bol vastzitten terug op het oppervlak van de bol geplaatst.
Dit gebeurt door de top te projecteren op het oppervlak van de bol. De projectie gebeurt
volgens de rechte die door de top en het centrum van de bol loopt.

Voordat de top geprojecteerd wordt, wordt er voor de vrije bollen een nieuwe straal
berekend. De grootte van de component van de kracht die volgens de normaal van het
oppervlak van de bol ligt, wordt per top die vastgehouden wordt op het oppervlak van
de bol, berekend. De groottes van de krachten worden dan gesommeerd. De straal wordt
dan, bëınvloed door de learningrate, aangepast volgens die grootte.

5.3.3 Voorbereiding en stadia

Voor het algoritme start, moet de graaf daarop voorbereid worden. De voorbereiding
houdt in dat iedere top van de graaf een willekeurige positie toegekend krijgt. Die posities
bevinden zich allemaal binnen een kubus rond de oorsprong. Het hoeft niet dezelfde
kubus te zijn als de kubus die wordt gebruikt om de uitbreiding van de graaf in te perken.
Nadat de eerste willekeurige inbedding is uitgevoerd, kan de spring-inbedder starten met
het berekenen van krachten en het optimaliseren van de startpositie.

De stadia bepalen het verloop van de spring-inbedder. Men kan het algoritme in
verschillende stadia laten lopen. Iedere stadium bepaalt welke toppen speciaal behandeld
moeten worden en hoeveel stappen in dat stadium genomen moeten worden. Zo wordt
het mogelijk om beter aan te sturen welke toppen op welk moment gepositioneerd moeten
worden.

Er zijn verschillende manieren om stadia aan te maken. Men kan, zoals in Deel 5.1
vermeldt, de stadia automatisch laten aanmaken of ze zelf definiëren. Voor het laatste
moet men een bestand “stages.txt” aanmaken. Het algoritme zoekt dit bestand indien
er niet gedefinieerd is dat het de stadia zelf moet genereren.

In stages.txt staat voor iedere top wat er met die top moet gebeuren. De eerste
lijn bestaat uit het woord STAGE gevolgd door het aantal stappen dat het algoritme in
dat stadium moet nemen. In de volgende lijnen staat per top hoe die behandeld moet
worden. Iedere lijn begint met het nummer van de top. Het stadium wordt afgesloten
met een 0 op de laatste regel. Er kan daarna nog een stadium beginnen dat op dezelfde
manier is opgebouwd.

Om aan te duiden hoe een top behandeld moet worden, heeft men de keuze uit S, P,
L en niets. Als er niets staat naast de topindicator, dan wordt de top in dat stadium als
vrij beschouwd. Als er echter een coördinaat volgt, dan wordt de top op een bepaalde
positie geplaatst, maar is hij vrij om te bewegen.
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Bij het gebruik van L wordt er na het teken een coördinaat verwacht. Die wordt dan
gebruikt om de top op vast te zetten. Bij het gebruik van P en S definieert men een bol
waarop de top moet vastzitten. De bol wordt gekenmerkt door de coördinaat van zijn
middelpunt en de straal van de bol. Als men S gebruikt, dan heeft de bol een vaste straal,
anders kan de straal veranderen. Als een bol wordt ingelezen, wordt er gezocht of er al
een bol bestaat met dezelfde coördinaat en dezelfde straal. Als er zo een wordt gevonden
dan wordt de top op die bol vastgezet, anders wordt er een nieuwe bol aangemaakt.

De andere optie is om de stadia automatisch te laten genereren. Dit kan op twee
manieren gebeuren. Bij de eerste manier wordt er één stadium aangemaakt van 10 000
stappen waarin alle toppen vrij zijn. Dit betekent dat alle toppen op een willekeurige
positie worden geplaatst en vrij kunnen bewegen. Deze optie is goed als men geen verdere
info heeft over de graaf.

De tweede optie is om bollen te genereren op basis van eigenschappen van toppen
in de graaf. Toppen met gelijkaardige eigenschappen worden op dezelfde bol geplaatst.
De gëımplementeerde methode gebruikt de excentriciteit van een top om te bepalen op
welke bol hij moet liggen. Toppen met dezelfde excentriciteit liggen dan op dezelfde
bol. Als d(v, w) de kortste boog-afstand is tussen de top v en w, dan is excentriciteit
e(v) = max{d(v, w)|w ∈ V }. Het is dus de grootste, kortste afstand die v tot een andere
top kan hebben.

Naarmate de excentriciteit van de de toppen toeneemt, neemt de straal van de bollen
ook toe. Zo worden toppen die het verst van een andere top liggen meer naar buiten
geplaatst dan toppen die dicht bij een andere top liggen. Deze methode zorgt ervoor dat
grafen zoals sterren, waar iedere top met één unieke top verbonden is, sneller ingebed
worden. Het was hiervan niet de bedoeling om te controleren of het gebruik van de
excentriciteit nuttig is om een graaf in te bedden. Het was een voorbereiding om later
eigenschappen van de symmetrie van grafen te kunnen gebruiken in de spring-inbedder.

5.4 Symmetrie-inbedder

5.4.1 Groep

Om het algoritme voor het symmetrisch inbedden van een graaf goed te kunnen implemen-
teren, is het noodzakelijk dat een groep intern kan voorgesteld worden. Deze voorstelling
is zo opgesteld dat de elementen die belangrijk zijn voor de inbedding snel geraadpleegd
kunnen worden.

Alles in verband met groepen is hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan de hiërarchie
staat de groepenlijst12. Deze klasse stelt een lijst van groepen voor. Het algoritme dat
geometrische automorfismegroepen detecteert in grafen, detecteert alle groepen in één
keer. Het is dus noodzakelijk om een lijst van groepen op te kunnen slaan.

Een element dat heel belangrijk is, is de groep13. Een groep bestaat uit twee soorten
groepselementen14. Beiden worden opgeslagen in een array. De eerste soort zijn de genera-

12GroupList.c/h
13Group.c/h
14GroupElement.c/h
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toren van de groep. Zij worden gebruikt om de eerste link te leggen tussen automorfismen,
de elementen van de geometrische automofismengroep, en orthogonale matrices.

De tweede soort zijn de groepselementen. Iedere groep bevat alle groepselementen die
door de generatoren worden voortgebracht. Deze moeten niet berekend worden als een
groep wordt gedefinieerd, aangezien het detectiealgoritme alle elementen al genereert. Zij
zijn aanwezig om makkelijk te kunnen zoeken welke elementen een bepaalde top vasthou-
den.

De belangrijkste methode die kan toegepast worden op een groep, is het berekenen
van de matrix voor ieder groepselement. Het is de bedoeling dat de generatoren van een
bepaalde groep matrices toegewezen krijgen. Op basis van die matrices kunnen dan de
matrices van de andere groepselementen berekend worden.

Nog een trap lager in de hiërarchie staan de groepselementen. Zij leggen het verband
tussen de verschillende representaties van elementen van een groep. De drie representaties
zijn: de matrixrepresentatie15, de permutatierepresentatie16 en de generatorrepresenta-
tie17.

Matrix

De matrixrepresentatie stelt een matrix voor. Die matrix houdt ook zijn inverse bij om
sneller te kunnen rekenen. De inverse van een (3×3)-matrix berekenen kan snel gebeuren,
omdat er geen rekening moet gehouden worden met veranderende rij- en kolomlengtes.
Als we de matrix M voorstellen op de volgende manier:

M =

 a00 a01 a02

a10 a11 a12

a20 a21 a22


Dan is de inverse matrix M−1, als de determinant van M niet gelijk is aan 0, de volgende:

M−1 =
1

det(M)



∣∣∣∣ a11 a12

a21 a22

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ a02 a01

a22 a21

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ a01 a02

a11 a12

∣∣∣∣∣∣∣∣ a12 a10

a22 a20

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ a00 a02

a20 a22

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ a02 a00

a12 a10

∣∣∣∣∣∣∣∣ a10 a11

a20 a21

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ a01 a00

a21 a20

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ a00 a01

a10 a11

∣∣∣∣



Een andere belangrijke methode is diegene die een eigenwaarde van een matrix bere-
kent. Die methode berekent een eigenvector van een matrix [30]. Eerst stelt ze op basis

15Matrix.c/h
16Permutation.c/h
17Representation.c/h
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van de matrix het karakteristiek polynoom op. Dit is det(A − Iλ) waarbij λ een onbe-
kende is. Voor een (3 × 3)-matrix komt dit neer op en derdegraadsvergelijking. Als we
die noteren als f1λ

3 + f2λ
2 + f3λ

1 + f4, dan geldt dat:

f1 = −1

f2 = a22 + a11 + a00

f3 = a12a21 + a02a20 + a01a10 − a11a22 − a00a22 − a00a11

f4 = a02a10a21 + a01a12a20 + a00a11a22 − a02a11a20 − a01a10a22 − a00a12a21

Samen met:

∆ = 18f1f2f3f4 − 4f 3
2 f4 + f 2

2 f
2
3 − 4f1f

3
3 − 27f 2

1 f
2
4

∆0 = f 2
2 − 3f1f3

∆1 = 2f 3
2 − 9f1f2f3 + 27f 2

1 f4

C =
3

√
∆1 +

√
∆2

1 − 4∆3
0

2

zijn de oplossingen van de vergelijking:

λk = − 1

3f1

(
f2 + ukC +

∆0

ukC

)
, k ∈ {1, 2, 3}

Hierbij geldt:

u1 = 1, u2 =
−1 + i

√
3

2
, u3 =

−1− i
√

3

2

Eenmaal we de eigenwaarden berekend hebben, selecteren we de eigenwaarde met waarde 1.
Dit kan altijd, omdat de matrices rotaties voorstellen. Voor die eigenwaarde berekenen
we dan de bijbehorende eigenvector.

Voor een eigenvector c met eigenwaarde λ van M , weten we dat Mc = λc. Met andere
woorden, (M − Iλ)c = 0. We berekenen c door het rijreductiealgoritme toe te passen op
de matrix M − Iλ. Als de rij i volledig 0 wordt, dan mogen we het element ci kiezen,
we zetten het altijd op 1. De overige rijen j leiden tot vergelijkingen, die samen met de
willekeurig gekozen elementen ci, uniek en eenvoudig op te lossen zijn naar cj. c is dan
een eigenvector van de matrix M .

Permutatie

De tweede voorstelling voor een groepselement is de permutatierepresentatie. Zoals in
Deel 4.1 vermeld, worden de groepen voorgesteld als permutatiegroepen. Ieder element is
een permutatie in cykelnotatie.

Men kan een permutatie toepassen op een geheel getal. De uitkomst wordt berekend
door iedere cykel toe te passen op het getal. Het is noodzakelijk te vermelden dat GAP,
het programma dat wordt gebruikt om de groepen te berekenen (zie Deel 5.2.2), permu-
taties met disjuncte cykels produceert. Dat betekent dat een getal maar door één cykel
aangepast zal worden. Ieder getal waarop de permutatie werkt, komt maar in één cykel
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voor. Aangezien er geen methodes zijn om zelf permutaties te combineren met elkaar,
zijn de enige permutaties die gebruikt worden, die permutaties die GAP terug geeft.

Een andere belangrijke methode die informatie berekent over permutaties, is de me-
thode die de orde van de permutatie berekent. De orde van een permutatie met disjuncte
cykels is het kleinste gemene veelvoud (lcm) van de orde van van de cykels waaruit de
permutatie bestaat. De orde van een cykel is de lengte van die cykel. Om de orde van een
permutatie te bepalen, moeten we het kleinste gemene veelvoud vinden van de lengtes
van de cykels waaruit de permutatie bestaat.

Het berekenen van het kleinste gemene veelvoud van twee getallen is hetzelfde als het
product van die twee getallen gedeeld door hun grootste gemene deler (gcd). We krijgen:

lcm(a, b) =
a · b

gcd(a, b)

Aangezien het kleinste gemene veelvoud van twee gehele getallen, de grootste gemene
deler en het product gehele getallen zijn, is de deling een gehele deling en moet geen enkel
deel eerst omgezet worden naar een voorstelling van een reëel getal. Voor het berekenen
van de grootste gemene deler gebruiken we het binaire gcd algoritme van Josef Stein [29].

De orde van een permutatie hebben we nodig om te bepalen welke generator welke
matrix moet krijgen. Het is namelijk noodzakelijk dat de orde van de matrix gelijk is aan
de orde van het element. De orde van een matrix M is gelijkaardig gedefinieerd aan de
orde van een permutatie, het is namelijk de kleinste n waarvoor geldt dat Mn = I.

Zoals hiervoor al vermeld, bestaat een permutatie uit cykels. Een cykel is een array
van gehele getallen. De enige noemenswaardige methode van een cykel is de methode die
de cykel toepast op een getal. Als een cykel φ = (φ1, φ2, . . . , φn) op een bepaald getal
k wordt toegepast, dan zoekt het algoritme naar k in de array van getallen die de cykel
bijhoudt. Als k niet wordt gevonden, dan is k de uitkomst van de methode. De cykel
fixeert het getal k, φ(k) = k.

Als k wel wordt gevonden, dan betekent dit dat voor een zekere i, φi = k. De uitkomst
van het algoritme is φi+1. Echter als i = n is, dus het laatste element van φ, φn, is gelijk
aan k, dan is de uitkomst φ1. In een computer wordt er echter niet vanaf 1 geteld, maar
wel vanaf nul, φ wordt dan (φ0, φ1, . . . , φn−1). We kunnen zeggen dat als φi = k dat de
uitkomst van het algoritme φj is, waarvoor j = i+ 1 mod n.

Generator

Ieder groepselement houdt ook bij hoe het gevormd kan worden door de generatoren van
de groep. Het programma GAP kan zo een representatie genereren. De generatoren van
een groep G worden genummerd. Als G = 〈g1, g2, . . . , gn〉, dan nummert GAP iedere
generator als volgt: g1 = x1, g2 = x2, . . . , gn = xn. Ieder element van de groep kan
worden samengesteld door de generatoren te combineren.

Het samenstellen van generatoren wordt in GAP voorgesteld met het teken “*”. Als
een generator meer dan één keer vermenigvuldigd wordt met zichzelf, dan wordt dit voor-
gesteld door een macht van die generator. Het teken dat de macht aanduidt is “^”. Verder
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is het mogelijk dat GAP om inversen van elementen aan te duiden een negatieve macht
gebruikt, en om bepaalde bewerkingen te groeperen haakjes gebruikt.

De output van GAP is een bewerking in infix-notatie, dat betekent dat de bewerkingen
tussen de termen staan. Een mogelijke generatorrepresentatie van een element φ is de
volgende:

φ = x1 * x2 ^ -1 * x1 * x2 ^ -1

Om het uitrekenen van een bewerking makkelijker te maken zetten we die bewerking om
naar postfix-notatie. Hierbij komt ieder bewerkingsteken na de twee elementen waarop
die inwerkt. Dit geeft:

φ = x1 x2 -1 ^ * x1 * x2 -1 ^ *

Bij een postfixnotatie is het niet nodig om haakjes te plaatsen, ook al waren die er in de
infixnotatie.

Een generatorrepresentatie bestaat uit een array van representanten. Die representan-
ten stellen de elementen van de bewerking voor. Iedere representant houdt een character
bij, een vlag, die vertelt wat het representeert en hoe zijn informatie gëınterpreteerd moet
worden. Er zijn 5 soorten vlaggen:

TIMES = *

POWER = ^

EXPO = E

GROUP = G

MATRIX = M

Als een representant de vlag krijgt van een bewerking, TIMES of POWER, dan is er
geen extra informatie nodig. Door de vlaggen kan er een onderscheid worden gemaakt
tussen de bewerkingen. Als een representant de vlag EXPO heeft, dan betekent dit dat de
representant een exponent bevat. Die representant bevat een geheel getal die de exponent
voorsteld. Een representant met de vlag GROUP duidt aan dat het element naar een
generator wijst. De representant heeft een veld om aan te duiden naar welke generator
verwezen wordt. Als een representant de vlag MATRIX heeft, dan bevat die representant
een uitgerekende matrix.

Het doel van een generatorrepresentatie is dat de matrix die geassocieerd moet worden
met een groepselement kan berekend worden op basis van de matrices die geassocieerd
zijn met de generatoren van de groep. Als de matrix berekend moet worden, kan een
algoritme de representanten uitlezen en verwerken om zo te weten hoe het de matrices
moet combineren.

Een groep die door GAP gegenereerd wordt, wordt uitgeschreven als een lijst van
generatoren, groepselementen en generatorrepresentaties. Voor ieder deel is er een parser
geschreven die hiërarchisch gecombineerd wordt om de output van GAP te interpreteren.
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5.4.2 Algoritme

Na het implementeren van het algoritme en de optimalisaties zoals die besproken zijn
in Deel 4.2, merkten we dat het algoritme voor sommige grafen nog altijd veel tijd in
beslag nam. Dit kwam vooral voor bij grote grafen en grote symmetriegroepen. In
dergelijke grafen zijn er veel mogelijkheden om één baan in te bedden. Hierop hebben onze
optimalisaties echter geen invloed. Om het toch mogelijk te maken om een inbedding te
vinden in een redelijke tijd hebben we een stopconditie gëımplementeerd in het algoritme.

Men kan instellen hoeveel seconden men wil dat het algoritme loopt. Als er binnen
die tijd geen inbedding is gevonden door de symmetrie-inbedder, dan wordt de spring-
inbedder toegepast en krijgt men die inbedding terug. De tijd die het algoritme krijgt
wordt niet helemaal aan één soort groep toegekend. Het is zo ingesteld dat het algo-
ritme 3/10 van de tijd zoekt naar icosahedrale inbeddingen. Daarna zoekt het 2/10 van
de tijd naar octahedrale inbeddingen en 2/10 van de tijd naar tetrahedrale inbeddingen.
Daarna wordt er aan de dihedrale en cyclische groepen elk 3/20 van de tijd gespendeerd.
Aangezien er geen dihedrale groepen worden ingebed, wordt er uiteindelijk 6/20 van de
tijd gespendeerd aan cyclische groepen. De tijd die niet wordt gebruikt wordt overgedra-
gen naar het volgende stadium. Als er bijvoorbeeld geen icosahedrale groepen worden
gevonden, dan wordt die tijd verdeeld over de overige groepen.

Als er binnen de tijd die iedere groep krijgt om ingebed te worden, geen inbedding
wordt gevonden, dan gaat men verder met de volgende groep. Als er binnen die tijd
een inbedding wordt gevonden, dan wordt die teruggegeven door het algoritme. Het is
wel mogelijk dat deze inbedding niet de optimale inbedding is. Daarna wordt de spring-
inbedder toegepast op het resultaat.

Deze aanpassing zorgt er voor dat de kwaliteit van de inbeddingen achteruit gaat,
maar ze zal een inbedding kunnen genereren binnen de gegeven tijd. Als de gebruiker
een heel goede inbedding wil, dan geeft hij het algoritme veel tijd om naar een te zoeken.
Als de kwaliteit niet zo’n hoge prioriteit heeft, kan men de tijd die het algoritme krijgt,
verlagen. Het kan altijd dat het algoritme binnen de gegeven tijd de optimale inbedding
vindt. Het zal die inbedding dan ook teruggeven.

6 Resultaten

In dit deel worden de resultaten van beide inbedders getoond en besproken. De inbed-
dingen zijn gegenereerd op een Intel Pentium Dual CPU E2220 2.40GHz 2 processor. Er
waren problemen met het aansturen van GAP vanuit het programma. De problemen wa-
ren van een computertechnische aard en dat was niet de hoofdzaak in deze thesis. Daarom
moet GAP iedere keer opgestart worden als er een soort 3-geometrische autmorfismen-
groep gedetecteerd moet worden. Dit neemt veel tijd in beslag en vertraagt de uitvoering
van het programma. Dit probleem kan opgelost worden door LibGAP [2] te gebruiken,
maar op dit moment wordt het gebruik van grafen nog niet ondersteund.

Het algoritme dat in GAP wordt uitgevoerd neemt veel minder tijd in beslag dan
het inbedden van de gevonden groepen. Dit bleek al uit de resultaten uit het artikel
van Abelson et al. [1] en dit lijkt ook te kloppen voor de versie die voor deze thesis
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Figuur 16: De inbeddingen van een kubus en een tetraëder met de
spring-inbedder. Hierbij zijn alle toppen vrij om te bewegen en worden
ze aan het begin willekeurig geplaatst in de ruimte.

Figuur 17: De inbedding van een kubus als we starten van een slechte
startpositie.

geprogrammeerd is. Er zijn hier echter geen explicite tijdsmetingen voor gedaan. De
tijdsmetingen die wel gedaan zijn, meten alleen hoe lang een inbeddingsalgoritme er over
doet om een inbedding te genereren. Met de tijd die het kost om een 3-geometrische
automorfismegroep te detecteren wordt er geen rekening gehouden.

6.1 Spring-inbedder

De spring-inbedder dient vooral om de symmetrie-inbedder te ondersteunen. Als er geen
symmetrie gevonden wordt, dan zal de spring-inbedder de enige vorm van inbedding
zijn die gebruikt wordt om een graaf weer te geven. Als een graaf niet dense is, kan
de springinbedder vaak een mooie inbedding vinden. Een graaf is dense wanneer de
gemiddelde graad van de toppen kleiner is dan 4. In dit deel bespreken we de spring-
inbedder zonder eerst de symmetrie-inbedder te gebruiken.
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Figuur 18: De inbeddingen van de Petersen-graaf. Links is de Petersen-
graaf die zonder enige andere informatie is ingebed. Rechts is de inbed-
ding van de Petersen-graaf gegeven waarbij toppen in dezelfde baan op
dezelfde bol geplaatst werden.

Een voorbeeld van een eenvoudige graaf is die van de kubus of de tetraëder. Figuur 16
toont deze inbeddingen. De weergegeven inbeddingen zijn gemaakt door alle toppen
willekeurig in de ruimte te plaatsen en er de spring-inbedder op te laten inwerken. Omdat
de grafen zo eenvoudig zijn, kan het willekeurig plaatsen van de toppen al een goede
startpositie zijn voor de spring-inbeddder.

Echter als er geen goede startpositie is gekozen, kan het gebeuren dat de inbedding
niet zo mooi is. Zo toont Figuur 17 een inbedding van een kubus, waarbij de startpositie
niet goed gekozen was. Hieruit blijkt dat een goede startpositie van groot belang is voor
een mooie inbedding.

Een ander voorbeeld dat we vaak gebruiken, is de Petersen-graaf. Bij deze graaf
heeft de spring-inbedder veel moeite om een mooie symmetrische inbedding te geven. In
Figuur 18 zijn er twee inbeddingen te zien. De linkse inbedding is de Petersen-graaf
die zonder extra informatie is ingebed door de spring-inbedder. De toppen zijn in het
begin op willekeurige posities in de ruimte geplaatst. Rechts staat een inbedding van de
Petersen-graaf waarbij we informatie hebben meegegeven over de symmetrie van de graaf.
We weten dat de Petersengraaf een mooie, tetrahedrale inbedding heeft. We hebben de
toppen die tot dezelfde baan behoren volgens de tetrahedrale symmetrie op dezelfde bol
geplaatst. Daarna kregen de toppen de tijd om een minimale energie configuratie te zoeken
op het oppervlak van de bol. Als laatste werd de bol vrij gemaakt zodat zijn straal ook
aangepast kon worden. De rechtse inbedding geeft meer symmetrie weer dan de linkse.
Hieruit blijkt dat zelfs door alleen de banen van de toppen te weten, de spring-inbedder
een mooie inbedding kan geven.

Wanneer een graaf geen inbedbare symmetrieën heeft, wordt alleen de spring-inbedder
gebruikt om de graaf in te bedden. Er kunnen dan andere methoden gebruikt worden
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Figuur 19: Een inbedding van een kubus waar er aan iedere top nog twee
andere toppen staan. De bollen waarop de toppen zich bewegen zijn ook
gevisualiseerd. Toppen die op dezelfde bol liggen hebben dezelfde kleur.

om een overzicht van de graaf te krijgen. Zo is er geëxperimenteerd met de excentriciteit
van een top. Die keuze is gemaakt, omdat voor sommige grafen het aantal stappen
dat genomen moet worden om een minimale krachtenconfiguratie te vinden, vermindert.
Toppen met dezelfde excentriciteit vormen een pseudobaan voor een graaf.

Een voorbeeld van een graaf die sneller ingebed wordt door toppen met een gelijke
excentriciteit op dezelfde bol vast te houden, is weergegeven in Figuur 19. De spring-
inbedder werkt snel, dus in tijd verschillen beide inbeddingen bijna niet. Echter het
aantal stappen dat genomen wordt voor de inbedding met de bollen is 4 000 terwijl die
zonder bollen 5 000 is.

De tijd dat het kost voor de spring-inbedder om een inbedding te vinden is klein.
De berekeningen die de spring-inbedder iedere stap doet, kunnen heel snel gedaan wor-
den. De belangrijkste factor die bepaalt hoe lang de spring-inbedder werkt, is het aantal
stappen dat genomen moet worden. Dit aantal is maximaal 10 000 voor de automatisch
gegenereerde stadia.

Vaak is het niet nodig om meer dan 10 000 stappen te nemen. De factor die een grote
invloed heeft op het aantal stappen is de learningrate. Deze wordt standaard op 0.002
gezet, omdat het bleek dat de spring-inbedder beter werkt als de coördinaten iedere stap
maar een klein beetje veranderen. De tijd die de spring-inbedder gemiddeld nodig had
om een graaf in te bedden was op de gegeven grafen 1, 07 (0.44) seconden.

De waarden voor de parameters die goede resultaten geven, zijn weergegeven in Ta-
bel 2. De parameters die met een ster zijn aangeduid, passen een parameter aan als twee
toppen op dezelfde bol liggen. De veerlengte tussen twee toppen zal neigen naar 2, maar
als die twee toppen op dezelfde bol liggen, dan zal die eerder neigen naar 3 = 2× 1.5.

6.2 Symmetrie-inbedder

De platonische lichamen waarop de puntgroepen gebaseerd zijn, worden snel ingebed door
de symmetrie-inbedder. Voor de inbedding van de tetraëder komt dit neer op ongeveer
0.01s, voor de octaëder gebeurt de inbedding in 0.02s en voor de icosaëder kan het in
5.78s. De inbeddingen worden weergegeven in Figuur 20.
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Parameter Waarde
Veerlengte 2
*Veerlengte bol 1.5
Stijfheid 1
*Stijfheid bol 1
Afstotingskracht 1
*Afstotingskracht bol 1
Epsilon 0, 000000001
Drempel 0, 0000001
Maximum kracht 10 000

Tabel 2: De gekozen parameters voor de spring-inbedder.

Figuur 20: De inbeddingen die de symmetrie-inbedder gevolgt door de
spring-inbedder genereren. Van links naar rechts zien we de tetraëder,
de octaëder en de icosaëder.

De inbedding van de Petersengraaf zoals die in Figuur 13 is weergegeven, is een inbed-
ding die gemaakt is door de symmetrie-inbedder als men een tetrahedrale groep kiest. Dit
wordt dan de startpositie van de spring-inbedder om nog een paar kleine aanpassingen te
maken zodat de inbedding perfect is.

We merken op dat, in tegenstelling tot het grote aantal stappen dat de spring-inbedder
nodig heeft om een graaf vanaf een willekeurige positie in te bedden, de inbedding vanaf
de uitkomst van de symmetrie-inbedder veel sneller gaat. In het eerste geval is 4 000
stappen geen uitzondering, terwijl in het laatste geval het aantal stappen rond 200 ligt.

We hebben de symmetrie-inbedder een sterk-reguliere graaf met 28 toppen laten in-
bedden. Dit is een graaf waarbij iedere top met iedere andere top verbonden is. Gezien
deze graaf 28 toppen heeft en heel dense is, verwachten we dat de spring-inbedder hier
geen mooie inbedding voor vindt. Zoals in Figuur 21 te zien is, blijkt dit inderdaad zo
te zijn. We laten de symmetrie-inbedder nu een begininbedding maken voor de spring-
inbedder. Dit duurt voor die graaf 16.97s. De 3-geometrische automorfismegroep die
geselecteerd is, is een tetrahedrale groep. We merken op dat er geen icosahedrale noch
octahedrale groepen gevonden zijn. De inbedding die de symmetrie-inbedder genereert
is ook weergegeven in Figuur 21 samen met het mooie resultaat na toepassing van de
spring-inbedder.

In het algemeen merken we op dat het inbedden van een icosahedrale symmetriegroep
lang duurt. Octahedrale en tetrahedrale symmetriegroepen kunnen sneller ingebed wor-
den. De dihedrale en cyclische symmetriegroepen kunnen afzonderlijk wel snel ingebed
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Figuur 21: De inbedding van een sterk-reguliere graaf met 28 top-
pen. Links zien we het resultaat van de spring-inbedder mocht er geen
symmetrie gevonden zijn. In het midden zien we de inbedding die de
symmetrie-inbedder berekend. Rechts zien we de inbedding van de sym-
metrie na de toepassing van de spring-inbedder.

worden, maar zij komen vaak in een groot aantal voor waardoor de inbedding langer
duurt.

De optimalisaties die zijn doorgevoerd hebben veel effect gehad op de rekentijd die het
algoritme nodig heeft om een graaf in te bedden. Voor de graaf die in Figuur 21 wordt
weergegeven, had het algoritme in de niet geöptimaliseerde versie ongeveer 16 seconden
nodig om een goede inbedding te vinden met tetrahedrale symmetrie. Daarbij zijn er
393 216 inbeddingen volledig gegenereerd. Na de optimalisaties is dezelfde inbedding
gevonden na 0.08 seconden en zijn er nog maar 384 inbeddingen volledig gegenereerd.

7 Conclusie en mogelijke uitbreidingen

Voor deze thesis was het de bedoeling om een algoritme te schrijven dat een algemene graaf
snel symmetrisch kan inbedden in een driedimensionale ruimte. Om dit te verwezenlijken
hebben we twee inbedders geprogrammeerd. De eerste inbedder zoekt de symmetrieën van
de graaf met het algoritme van Abelson et al. [1] waarna het een inbedding genereert die
de symmetrieën zo goed mogelijk weergeeft. Het algoritme van Abelson et al. beschrijft
alleen hoe de symmetrieën van een graaf gevonden kunnen worden. Zij geven alleen de
pseudocode van hun algoritme. Daarna wordt er een heuristiek toegepast die de toppen
van de graaf zo plaatst, dat de inbedding ook mooi oogt voor de mens. Het algoritme
dat geschreven is, kan een willekeurige graaf symmetrisch inbedden. Als de graaf geen
symmetrieën heeft, kan de heuristiek toch een inbedding genereren voor de graaf.

Het algoritme kan langer dan een minuut duren als een graaf veel symmetrieën heeft,
daarom zijn er enkele optimalisaties van het inbeddingsproces doorgevoerd zodat het in-
bedden sneller kan verlopen. Deze optimalisaties zorgen ervoor dat grafen sneller ingebed
worden. Er waren echter nog grafen waarvoor het algoritme niet snel genoeg een inbed-
ding kon vinden. Daarom is er een stopconditie gëımplementeerd die het inbeddingsproces
vroegtijdig afbreekt. Daardoor kan het algoritme vroeger stoppen met het zoeken naar
een inbedding van een bepaalde soort. Dit kan ervoor zorgen dat een kleinere symme-
triegroep wordt weergegeven. Indien er geen inbedding kan worden gevonden binnen de
gedefinieerde tijd, wordt de spring-inbedder toegepast zodat de gebruiker altijd een in-
bedding heeft van een graaf. De gebruiker kan wel zelf bepalen hoeveel tijd er wordt
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gespendeerd aan het inbedden en kan zo toch langer zoeken naar een inbedding indien hij
dat zelf wil.

Het inbedden van dihedrale symmetrie gebeurt niet met dit algoritme. Dat komt,
omdat de associatie tussen de gekende puntgroepen en de groepen die Abelson et al. be-
schrijven niet duidelijk is. We weten dat deze associatie bestaat en eenmaal die gevonden
is, kan ze eenvoudig gëımplementeerd worden in het huidige algoritme.

Om de werking van het algoritme te verbeteren, kan men nog meer eigenschappen
vinden waaraan de inbedding van een baan moet voldoen. Die zouden ervoor zorgen dat
er nog minder opties vergeleken moeten worden. Een optimalisatie die een grotere impact
op de duur van het algoritme zou hebben, is een die per top kan kijken of die goed is
ingebed. Omdat die optimalisatie bij iedere top gecontroleerd kan worden, moeten er
minder banen volledig ingebed worden.

Voor de implementatie moet er nog gezocht worden naar een manier om GAP op te
roepen zonder het telkens te moeten opstarten. Op dit moment wordt GAP opgestart
telkens het algoritme van Abelson et al. [1] gebruikt moet worden. Dit kost redelijk
veel tijd en zou voorkomen kunnen worden als GAP maar één keer in het begin van
het algoritme opgestart moet worden. Dit probleem zal verdwijnen als de maker van
libGAP18 [2] het gebruik van grafen zal ondersteunen. Dan kan het volledige GAP-
gedeelte vervangen worden door een libGAP-gedeelte. LibGap is een C-library die het
toelaat om GAP te gebruiken vanuit een C programma. Hiervoor moet GAP maar één
keer, in het begin van het programma, opgestart worden.

De spring-inbedder kan nog beter samenwerken met de symmetrie-inbedder door top-
pen die tot dezelfde baan behoren niet alleen op een bol vast te houden, maar ook te-
genover elkaar. Zo zouden toppen die op de hoekpunten van een tetraëder liggen als een
tetraëder kunnen bewegen. Nu bewegen die toppen bijna onafhankelijk van elkaar over
het oppervlak van de bol waarop ze vastgehouden worden. Dit zou ons de optie geven om
ook toppen op een cirkel vast te houden. Dat zou gebruikt kunnen worden om cilindrische
vormen in te bedden.

18https://bitbucket.org/vbraun/libgap
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niet goed weergeeft. De juiste coördinaten zijn gegenereerd maar de toppen
staan niet op de juiste plaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

15 Dit is de inbedding van de aangepaste Petersengraaf. Links staat het re-
sultaat van de symmetrie-inbedder. De toppen die zijn toegevoegd zijn
op exact dezelfde positie geplaatst als de toppen van de tetraëder. Rechts
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