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Resumo
Na área de Complexidade Algébrica tem-se estudado com muita profundidade como calcular o produto de dois elementosde uma álgebra qualquer, os
assim chamados problemas bilineares. Neste trabalho, estendemos o estudo
ao produto de n elementosde uma álgebra, o que chamamos de problemas
multilineares. Apresentamos uma nova forma de definir e de caracterizar os
algoritmos algébricos, mostramos cotas inferiores do problema de calcular
um conjunto de funções em .Klai, . . . , a.l, deânimos algoritmos multilineares, damos um gerador de algoritmos multilineares quase-ótimos e estudamos
com detalhe o produto de n polinõmios numa variável. Esses métodos se mostraram adequadospara o produto de polinõmiosem várias variáveis densosOs polinâmios em várias variáveis esparsos são muito importantes na prática,
sendo nosso modelo ineficiente para trata-los. Analisamos um algoritmo para
calcular polinâmios esparsos por interpolação, comparando sua complexidade pelo modelo RAM e pelo modelo de computaçãomultiplicativo.

Abstract
The problem of computing the product of two elementoof an algebra, the se
called bilinear problema, has been muco studied in Algebraic Complexity. In

this work weextendtais study to the productof n elementoof an algebra,
what we calamultilinear problema. We present a new way to define and caracterize algebraic algorithms, show lcPwerbounds to compute a set of functions
in -Klzi, . . . , z.l,

define multilinear

algorithms,

develop a generator

of quasi-

optimal multilinear algorithms and study in detail the product of n univariate
polynomials. These methods can be used to compute the product of pense
multivariate polynomials. In practice, sparse multivariate polynomials are
very important, but our computacional model is inefbcientfor treating. We
analise an algorithm for computing a sparse multivariate polynomial using
interpolation, and compare its complexity by RAM and multiplicative model.
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Capítulo l
Teoria da Contplexidade
Algébrica
Na teoria da complexidade algébrica estuda-se o seguinte problema

Sejam {ai,z2)..,z.}
indeterminadassobre um corpo /{) e {/1,/2,' ' ' )/«}
um conjunto de funções racionais contidas em .K(zl, . . . , z«). Considerando os elementos

conjunto

de /r U {ai,

. . . ,a.}

como

dados,

computar

otimamente

o

{/1, /2, . . . , /m}.

Obviamente devemos definir o que é computar funções e qual é a relação de
ordem segundo a qual considera-seo ótimo. Neste capítulo vamos descrever

os principais resultadosda área, deixandoa definiçãode nossomodelode
computação para o próximo.

1.1

Introdução Histórica

Em 1954, Alexander Ostrowski 1391,analisando o problema de avaliar um
polinâmio em uma variável, questionou-sese com respeito ao número de operações aritméticas, o método de Horner é o melhor possível. Vector Ya
Pan 1401demonstrou que o método de Horner é ótimo se os coeficientes do
polinõmio são indeterminadas sobre o corpo considerado, i.e., se o polinõmio

l

é genérico. Se o polinõmio é previamente fixado, em geral, a regra de Horner
não é ótima.
Existem muitos problemas relacionados com a avaliação de polínâmios : avaliação de polinâmios específicos, polinõmios difíceis de computar, avaliação
de um polinâmio em vários pontos diferentes, etc. Estes temas foram bastante estudados até fins dos anos 70 por um grande número de pesquisadores.

Um bom resumodos artigospublicadosaté 1975, encontra-seno livro de
Borodin e Munro l71.

1.2

Problemas IBilineares

Dentre os problemas que pertencem à área da complexidade algébrica, existe

uma classemuito estudada: a dos problemasbilineares. Um problemaé

bilinear quando as funções a serem computadas são bilineares.
Podemos definir os problemas bilineares como:

Dados espaços vetoriais U,V e H'' sobre um mesmo corpo /{, com suas respectivas bases, e uma função bilinear é : t/ x y --+ W, qual é o custo de
computar Ó(aç,y) C W V(#, y) C U x y nas bases prefixadas ?
Há muitos problemas que podem ser escritos nesta forma. Considere uma
álgebra qualquer: a operação de produto na álgebra tem como resultado um
conjunto de formas bilinearesl Então, por exemplo: computar o produto
de matrizes, polinõmios, números complexos, extensõesalgébricas, etc, são
problemas bilineares.
Exemplo : o produto em Q(v2) é definido por

(,: + «,~/!)(g/-+ P,~/5) (z-y: + 2«,3/,)+ (':y, + ',y:)vã
e podemos formular o problema da seguinte forma
dados (ai,a2),(yi,3/2)

C Q2 , computar

(31yl + 2a2g/2, i3/2 +

2

2g/i) C Q'

D

A atenção centrou-senos problemas bilineares a partir de três artigos sur
preendentes da década de 60.

1) 0 primeiro foi o dos matemáticos russos Karatsuba e Ofman 1331,aprofundado pelo também soviético Totem IS91,sobre o produto de inteiros grandes.
O algoritmo escolarpara o produto de dois númerosinteiros de n dígitos é da
ordem de n2operaçõesaritméticas. Usando uma estratégia do tipo divisão e

conquista,,Karatsuba e Ofman diminuíram o númerode produtos e, apesar
do aumento do número de adições, conseguiram um algoritmo da ordem de
ni'g3. O método pode ser generalizado dividindo os números em mais de du-

as partes, obtendoum algoritmoda ordem de ni+' com c > 0, mas inviável
na prática.
Toom descreveuoutros métodospara reduzir o expoente,e no ano de 1971,
Schõnhage e Strassen 1481desenvolveram um algoritmo assintoticamente rápido para este problema da ordem de n log n log log n.

2) O segundo resultado importante tem seu maior interesse na prática, ao
contrário do anterior. A transformada de Fourier sempre foi uma ferramenta
útil no estudo de sistemas, mas devido à grande quantidade de cõmputos que
envolvem a transformada discreta, sua aplicabilidade não tinha acompanhado a teoria. No ano de 1965,Cooley e Tukey j121publicaram um algoritmo

que reduz os cálculosde O(n2) para O(nlogn). A partir desteartigo, a

transformada rápida de Fourier começou a ser aplicada computacionalmente numa variedadede áreas da ciência e engenharia,como por exemplo
acústica, processamentode imagens e sinais, projeto eficientede algoritmos,
etc. Winograd desenvolveu algoritmos práticos para a transformada de Fou-ie- (Wi-g-ad l6õl 1661 1671).
3) O mais surpreendentedos três problemas é o produto de matrizes. Podemos formular o problema de multiplicar matrizes nxn, da seguinteforma:
Dadas

entradas

as matrizes

nxn

.4 = (aij

no corpo /{, computar

: l $ i,.j

$ ,'),

seu produto

3

B = (bÍj : l $ {,.j

$ n)

com

(l; = (c;j : l $ {,.j 5; n) onde:

As indeterminadasdo problema são os elementosdas matrizes, e as funções
a,computar são as formas bilineares correspondentesaos coeficientes do produto das matrizes. O método dado pela definiçãodo produto de matrizes
utiliza n3 produtose n3 -- n2 somas de elementosde /{, tendo um total da
ordem de n3 operações. Strassen em 1969 lõ21propôs um método para multiplicar matrizes de dimensões2x2, com 7 produtos (e não 8), mas tendo 18
somas (e não 4).

Algoritmo de Strassen : forme os seguintes produtos

&
&
&
&
&

&
&

(.:: + a«)(b:- + b«)
(«« + ««)b::
«:,(b-:

-

b«)

««(-z,:: + z,,-)

(a-: + .::)b«
(-«:: + .«)(b:- + b::)
(«-, - a«)(b,- + Z,«)

então os coeficientes da matriz produto são
c:: = Pi + P4 -- Ps + P7

ci2= P3+ Ps

c2i= Pa+ P4
c22 = PI -- P2 + P3 + Põ

A grande vantagem de usar o algoritmo de Strassen é que os elementos das
matrizes podem também ser matrizes, pois as entradas são de um anel arbitrário (não comutativo). Como no caso do produto de inteiros grandes, o
algoritmo usa uma estratégia do tipo divisão e conquista.
Analisemos a ordem deste algoritmo. Supondo n = 2k para algum k, temos

(lue se M(n) é o número de operações aritméticastotais para matrizes de
dimensõesn x n, o algoritmo de Strassen tem uma complexidadedada por:
M(2) = 7
.A/(2n) = 7.À/(n) + 18n2

n > 2

4

A solução desta recorrência é da ordem de ni'g7 (Aho et alli jll, Lucchesi et
alli 1361).Se n não fosse potência de 2, podemos preencher as matrizes com
zeros até a próxima potência de dois, duplicando o custo, sem alterar a ordem do algoritmo. Temos, então, que a ordem deste algoritmo é RI'g7 contra
n3 do algoritmo da definição, e portanto a partir de certo n o algoritmo de
Strassen é melhor.
O artigo de Strassen é essencial no desenvolvimento da complexidade algébrica
Algumas consequências são
l

A idéia de reduzir o número de produtos para melhorar o desempenho
assintótico dos algoritmos é devido ao fato de, em alguns problemas
bilineares, a complexidade do produto ser a mesma que o número total
de operaçoes aritméticas do problema. Nosso modelo de computação e
a medida de custo, estão profundamente influenciadospor esta constatação. Sua definição é de Winograd j6111631,e às vezes é chamado de
modelo de computação multiplicativa.

2

O produto de matrizes é usado em outros problemas, numéricos ou
não, portanto uma melhora na ordem dos algoritmos que implementam o produto, pode implicar numa melhora nas ordens de uma classe
de problemas. Alguns problemas numéricos que estão nesta classe são:
inversa de uma matriz (Winograd 1621),cálculo de determinantes, decomposiçãode matrizes na forma LUP (Bunch e Hopcroft jlll), avaliação de n polinâmios em n pontos diferentes (Borodin e Munro l71),
polinõmio característico

(Keller

1341), etc.

Problemas

não numéricos

ligados ao produto de matrizes são: fecho transitivo de um grato dirigido (Munro 1381)e reconhecimento de linguagens livres de contexto
(Vala-t
3

lõ01).

Outro corolário importante do artigo de Strassen foi o desenvolvimento

de algoritmosrápidos para o produto de matrizes. No ano de 1978,

Pan j411melhoroua ordem do algoritmode Strassenpara n279. A
grandecontribuiçãodo artigo de Pan está no métodousado em seu
algoritmo, sendo suas idéias usadas para melhorar a cota deste problema nos trabalhos sucessivos. Alguns artigos posteriores ao de Pan

que melhorarama ordemdo problema,são: Bini et alli l61,Pan l42j,
5

Coppersmith j131,Coppersmith e Winograd j141,Schõnhagelõ01jõll e
Strassen IS61IS71. Os avanços nesta área até o ano de 1984estão no
livro de Pan 1431.

1.3

Cotas Inferiores

Durante a década de 70 foram desenvolvidos algoritmos para muitos problemas bilineares (produto de complexos, polinõmios, quatérnios, etc). Uma
vez que temos algoritmos para um problema, é natural nos perguntarmos
se um algoritmo é ótimo. Para responder a esta pergunta, devemos estudar
as propriedades intrínsecas do problema, independentemente dos algoritmos
que dispomos para resolvê-lo. Em outras palavras: algoritmos dão cotas superiores do problema, e invariantes que medem a complexidade do problema

dão cotasinferiores.

A área de complexidade algébrica é uma das poucas sub-áreas da computação
onde tem sido possível provar cotas inferiores não triviais para complexidade,

o que a torna muito importante do ponto de vista da teoria.
Alguns resultados importantes são:
Problema
Complexos((IJ)
Matrizes( .A/.)
Polinómios(Pn)
Polínõmios módulo

p'i. -Kl:l/(/)

Q-tér«ios

Cota inferior Referência
3

2n2 -- l

2n+l

2n -- m
grau(/)

Winograd 1631
Brockett e Dobkin l91
Winograd 1631
Winograd 1631

= n

m fatores primos
8

Dobkin 1221
De Groote j161

Howell-Lafon l29j

A unificação destes problemas como sendo a multiplicação em álgebras de
dimensãofinita, foi o passonatural. Esta formulaçãoabstrata permite deânir
6

cotas de complexidade em termos das propriedades da álgebra considerada.
As primeiras tentativas neste sentido são de Strassen l5õl e Fiducia-Zalcstein
1241(álgebras com divisão). No ano de 1981,Alder e Strassen l31publicaram
o primeiro resultado completamente geral: a complexidade do produto de uma álgebra associativa 4 está limitada inferiormente por 2 dim(.4)-- #.IV(.A),
onde #.4/(.A) é o número de ideais maximais de .A.
Heintz e Morgestern 1281estudaram as álgebras associativas que atinjem a

cota inferior. De Groote e Heintz j191e Büchi e Clausen j101dão resultados
para álgebrascomutativas;De Groote e Heintz j21] dão uma cota inferior
para álgebrasde Lie semisimples. Todos estes artigos usam fortementeos
teoremasde estruturas de álgebras: Wedderburn para associativase Artin
para comutativas.
De Groote jlSI j161j171j181caracterizouo conjuntodos algoritmosbilineares ótimos para computar uma forma bilinear. O conjunto dos algoritmos
bilinearesótimos para computar o produto na álgebra de Lie das matrizes

2 x 2, s/(2,k), é estudadopor Mirwald1371,
enquantoqueFellman1231
dá
algoritmosótimos para o produto em álgebras locais simplesmentegeradas.
Um excelentelivro que resumetodos estes trabalhosé o livro de De Groote

Basicamente existem duas formas de demonstrar teoremas sobre cotas inferiores: substituição e grau. O método de substituição, baseado no conceito de
independênciaalgébrica, é utilizado em todos os casos anteriores e o único
usado neste trabalho. Com ele, só podemos obter cotas inferiores lineares; já
o método do grau (Strassen lõSI, Schõnhage 1491e Schnorr 1471),nos permite
ter cotas inferiores não lineares (mais precisamente logarítmicas).

1.4

Limitações da Área

Esta área é essencialmenteteórica, sendo os seus problemas de natureza
algébrica. Por outro lado os problemas são de interesseprático, querendo-se
desenvolvem
algoritmos rápidos e eficientes. Apesar dos algoritmos considerados terem grande valor teórico, em termos práticos nem sempre são viáveis.
Enumerámos, a seguir, algumas das limitações encontradas.
7

l

Tamanho dos programas. Este elementoé muito importante no caso
do produto de matrizes. Em geral, os programas rápidos são extensos
e mais soÊsticados que aqueles que seguem a deânição do problema
considerado. Isto faz com que os programas efetuem mais operaçõese
consumam mais memoria.

2

O termo principal que deâne a ordem no algoritmode Strassené
4.7nl'P7.Winograd apresentouum algoritmocom 7 produtos e 15 so-

mas (contra 18 de Strassen), reduzindo a constantepara 4.54, mas com
a mesma ordem de Strassen (Winograd 1641). Uma análise cuidadosa
produz um algoritmo da ordem de 3.92 nl'g7 (Fischer l2õl). Winograd
1631provou que no mínimo 7 produtos são necessários para matrizes
2x2 e Probert l4õl mostrou que 15 somas no mínimo são requeridas
por todo algoritmo que use 7 produtos, portanto o caso 2x2 está fechado. Podemos usar algoritmos rápidos para o produto de matrizes
de dimensõesgrandes e a partir de um certo tamanho de matriz, usar
o método da definição. De qualquer forma, as constantes do processo
são grandes e os algoritmos rápidos melhoram o algoritmo da definição
apenas para matrizes

n

2")

de tamanho

muito grande

(segundo

Fischer

1251

3. Erros numéricos. Estes algoritmosusam uma grande quantidadede
operaçoes, tendo problemas numéricos nos computadores anuais.

4. Controle das recursões. Deve-se ter em conta o trabalho de processare
controlar as recursões, podendo-se desconsiderareste custo dependendo
da forma de acesso às matrizes por hardware.
5

Consequências do modelo de computação. O modelo multiplicativo
desconsidere as somas e produtos por escaleres, centrando o seu estudo
nos produtos não escaleres. Dependendoda aplicação, pode acontecer
que nos interessecontar um produto escalar como não sendo escalar.

Isto acontecequando num produto a ser calculadovárias vezes, um

falar pode ser pré-computado, evitando seu cálculo repetidas vezes.
Também é importante para melhorar o tempo do processo, diminuir o
número de somas sem afetar os produtos não escaleres.
8

6

Espaço de memória. A maioria dos algoritmos citados são recursivos;
deve-se ter em conta, então, a memória usada pelas chamadas recursivas. Além deste consumo de memória estrutural, em geral os algoritmos
da área usam cálculos intermediários que são armazenados em variáveis

internas de memória.

De qualquer forma apesar das limitações explicitadas, os algoritmos considerados fornecem cotas superiores dos problemas e podem ser adaptados para
a prática através de heurísticas adequadas.

(capítulo

2

Modelo de Computação
Para medirmos a complexidade de problemas e algoritmos devemos previamente definir o modelo de computação. Nesse sentido devemos tornar preciso
o que entendemos por algoritmo e qual é a medida para o custo que estamos
considerando.
1) Analisemos as entradas de um algoritmo.
Sempre vamos ter um conjunto de constantes, que supomos formar um corpo. Além das constantes, outras entradas são necessárias que dependem do
problema considerado. Por exemplo, se temos que computar o produto de
dois polinõmios quaisquer numa variável

é natural considerar ao, ... , a., óo,... , ó. como indeterminadas do problema,
mas se o problema é o produto de duas matrizes

.A = (aij)«*« e -B= (bij).*,
então as variáveis

seriam

: ail, . . . , a..,

óil, . . . , b.p. Independentemente

do

fato de que as entradas dependem do problema, qualquer algoritmo simplesmente calcula elementos do corpo gerado pelas suas entradas.
Vamos chamar de base da computação, .B, ao conjunto de dados de entrada

de um algoritmo. Se o corpo das constantesé /{ e as indeterminadassão
{z-, . . . , #.}

então, em geral, a base de computa.ção

10

vai ser

.B = /{ U {zl, . . . , a.}
Porém, pode acontecer que queiramos, por exemplo, a? como sendo um dado
de entrada do algoritmo; é por isso que sempre vamos deixar a possibilidade
de .K U {ai, . . . , z.}

Ç B. Sempre /r será um corpo de característica

zero.

2) Um segundo ponto a considerar é a respeito da complexidade multiplicativa. Como dito no capítulo 1, foi mostrado que para os problemas que nos
interessam, as multiplicações não escaleres são as que importam. Não vamos
contar o produto por uma constante como sendo uma multiplicação. Podemos pensar na multiplicação por constante como implementada em hardware. Por outro lado, se multiplicar por uma certa constante for caro, é melhor
trata-la, como variável. Como somas são mais baratas que multiplicações,
também não serão contadas para efeito de complexidade.

3) Uma terceira observação pode ser feita a respeito do fluxo de controle
do algoritmo

(Strassen

IS31 1õ41); dado um aZgoritmo que wsa {7zstrtéções de

despia, existe um outro atgodtmo "straigth-tire" (i.e., sem instruções de decisãoJ, gue eaecula as mesmas computações em um aperto rde ZaNsk0 no
domÍhÍo da entrada.
Para provar a observação, vamos supor que as entradas pertencem a um corpo
/{ qualquer. Em cada passo do algoritmo efetuam-se operações aritméticas
(+, --, +, /) sobre os dados.

Seja a entrada

um ponto no espaço /{",

onde .K

é o espaço vetorial dos dados; podemos considerar as entradas como sendo
restritas a algum aberto na tipologia de Zariski de /T" (uma referência sobre
topologia de Zariski é Fulton 1261).

Na execução do algoritmo, chegamos numa instrução de decisão (como estamos considerando algoritmos que executam contas, podemos supor que o
desvio é feito sobre algum predicado aritmético). Necessariamente,pelo menos um dos desvios será escolhido por todos os pontos de algum aberto de
/{n. Tomamos esse desvio. Continuamos assim, sempre tomando o desvio
que seja válido para um aberto de Ã". Deste modo, o algoritmo tem um
caminho que será percorrido toda vez que as entradas pertençam a um aberto dado, e portanto, os resultados são válidos para todo ponto deste aberto.
Como os resultados computados são funções racionais das entradas, eles são
válidos para todos os pontos do espaço, exceto possivelmente para alguma
variedade algébrica.
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Conclusão : se as entradas pertencem a um conjunto X Ç X", ]X' aberto,
tal que em X' n X podemos computar as funções racionais das entradas sem

usar desvios.

2.1

Deânições Gerais

2.1.1
Sejam

Computações e seus comprimentos
/(

o corpo

das constantes,

{zi,

. . . ,3.}

indeterminadas

uma base de computação tal que : /T UÍ=t,...,z.}
Definição 2.1 Uma sequência C := (Ài,...,àl)
computação sobre .B se V iÉ

m temos que

sobre

/T e -B

, «.)

é «m«

Ç B Ç /((al,...,z«).

em ]< (=i,

i) h. C .B ii) ] j,k < ie

o C {+,

--, +, /} tal que hi = hj o Àk ; onde hk ?é 0 se o é /

Na definição anterior consideramos o corpo /{ estendido pelas indeterminadas

{31,..

. ,3n},

porém,

também

vai

nos

interessar

trabalhar

no

anel

/{lzi, . . . , z.l. Neste caso não estará definida a operação de divisão.

Definição 2.2 Seja C uma seqiiêncía sobre uma base de computação B.
Vamos

chamar

de subespaço de Kjai,

. . . ,anl

vetorial gerado por C U .B.
Para

cada T Ç /{lai,

. . . , z.l,

putado por C contémT

C é uma

comptztado por

C ao espaço

como tacão para T se o espaço com

Vamos definir o comprimento, ou custo, de uma computação. Uma possibilidade seria tomar o número de passos da computação como seu comprimento.
Porém, tendo em vista o comentário do começodo capítulo, vamos considerar o custo de somar, subtrair, multiplicar por constantes, ou dividir por
12

constantes, como sendo zero. Para isso, distinguimos os produtos e divisões
que devem ser tidos em conta na complexidade, chamando-os de essenciais.
A partir do comprimento de uma sequência, podemos definir o comprimento

de um conjuntoT Ç Kjai,...,

nl, comoo mínimodos comprimentos
de

sequências que computam T. Então, temos as seguintes definições

Definição 2.3 Seja C = (hl, . . . , AI) uma computação. Uma multiplicação

hi = hj + At para j,k < i é chamada isca/ar, se ÀJ ou hk C /(. Clamo
contrário
é chamada essencía/
Uma divisão ÀÍ = Aj/Àk é chamada isca/ar, se Àk C /(. Caso contrário é
chamada essencÍa/

Se C é um subconjunto de um espaço vetorial, denotaremos por < C' > o
subespaço gerado por C.
Definição 2.4 0 compHmenlo-D(C) de uma computação C é o número de
multíplicaçõese divisõesessenciaisde C. Para cada T Ç l<jzl, . . . , z.l, definimos

D(T) := mi« {.D(C) : T Ç <C>}
Uma computação

2.1.2

C de comprimento

mínimo para T é chamada ÓZÍma

Algoritmos e suas complexidades

Nesta seção vamos dar uma definição geral de algoritmo algébrico que nos
permitirá obter uma definiçãode complexidadeelegante e independente. A
idéia da definição é considerar os passos do algoritmo como sendo ou básicos,
ou essenciais. Os básicos são combinações lineares das indeterminadas, passos anteriores e constantes. Os passos essenciais são produtos de dois passos
anteriores, que não sejam constantes.

13

Definição

2.5 Um a/goritmo

algébrico .4 em .Klai,

. . . , a.l sobre uma base

.B,é umam-upla(pi,...,p«) tal queparacadaj, l$.j Sm
i)

o« Pj C .B

ii) ou Pj C .Kj-'
íii) ou pj = (h, {) onde h,i < j

O número de elementos do tipo iii) é a complexidade do algoritmo .4, dente
fada por D(.4).
Observações

1) Para cada passo pj do algoritmo temos um polinõmiop; associado. Os
passosdo algoritmodo tipo i) são chamadosbásicose pj = p;. Os passos
do tipo ii) são chamados somas, e são tais que se pj = (al, . . . ,aj-t) então
representam

J l

p;(':,...,.«)*pl(,-,...,,«)
/ l

Os passos da forma pj = (À, {) tal que h, { < .j, são chamados mu/íáp/{cações

e representam

p;(,-,...,..)('-,...,,.)*pl(,:,...,.«)
Por ser mais ilustrativo, vamos frequentementedescrever os passos através
dos seus polinõmios.

2) Uma consequênciaimportante do modeloescolhidoé que o custo de computar uma função não depende da base considerada, pois mudança de base
tem custo zero. Deve-seter claro que, dado um algoritmo para computar
um problema algébrico, os elementos estão considerados numa base prefixada. Com respeito a essa base, a mudança de base tem custo zero, e então o
algoritmo independe de base.
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3) Um outro ponto que queremos destacar é a diferença entre função a computar e as fórmulas que usamos para isso. A idéia é tentar mudar de fórmula,
de modo tal que obtenhamos a mesma função com menos produtos.
4) As vezes vai nos interessar que um algoritmo algébrico tenha a possibilidade de dividir. Quando for o caso, teremos passos chamados dáuÍsõesda
forma pj = À/{ onde h,{ < .j, que representam:
P;(,- ,

, «.)/pl(,:

,«.)

,

,,«)

5) Nos exemplosde algoritmos, vamos dar duas versões; à direita na forma
que segue da definição, e à esquerda numa outra maneira mais informal segundo a convenção
i) os primeiros n + l passos do algoritmo são : l,at, . . . , a«
ii) os passos seguintes serem notados como

«**,-{

se p.+l+, é básico
se pn+l+, e uma soma
se p.+i+, é uma multiplicação

6) A inclusão das constantes é necessária para ter uma definição geral de
algoritmo algébrico (observe que basta ingressar o número l para ter todas

as constantes,pois l é um gerador do corpo /q.
Se queremos computar a função

/(z, y, ,)

= (,,) * (y + 2)

alguns dos algoritmos que permitem computar / são

15

,)
l

f
f

z'

y

Pa

Z

Z

PS
PÕ

/

P?
P?

y

2M2 + À/3

P8

P}

(2,3)
(2,4)
(5,4)

Psf
pF

(0,0,0,0,0,2,1)

f

P8

l

Z

y
Z

1 1

P?'P} : ry
P?'P} = =z
Ps 'P4 = ayz
2PÕ + P7 = ryz

+ 2zz

b)
f

l

f

z'

y

P?

y

Z

P3l

Z

Ps
PÕ
/

P

(2,4)

l
g

y
Z

P2'P+ =

(2,0,1,0,0)
(5,6)

p9

z

2Pi + Pa = 2 + y
P..P. : (-).(2 + y)

No algoritmo a), não se usam constantes (observe que a única soma é p8 na

qual temos 0 para o termo constante), e a sua complexidadeé 3 (os pas-

sos cujos nomes começam com 'M'), enquanto que no algoritmo b) usam-se
constantes e tem complexidade 2. Portanto, se não consideramos constantes
estamos perdendo algoritmos (que talvez sejam ótimos).
Se .F fosse um conjunto

de formas

multilineares

em Ã'lzii,

. . - , a.m.l

a ne-

cessidade é a mesma. Seja, por exemplo, /(a, 3/) = ay em /{lz, yl. Podemos
calcular ./' através do algoritmo que vem da própria fórmula, que deixamos a
cargo do leitor, ou através do seguinte algoritmo
f

l

P}

z'

y

Si

l+a
PS

&

/

y

Si +S2

PÕ

71./a-- = -- 3/ -- l

P7

(l,l,o)
(l,o,l,o)
(4,5)

(-l ,-l ,-l ,o, o, l )
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P?
P?

pf
P}
Pç

l
a'
y

Analogamente às definições 2.2 e 2.4, temos para algoritmos as definições de
/(--subespaço gerado e algoritmo ótimo para um subconjunto qualquer de
/TIZ-) . . . l anil para as quais usaremos as mesmas notações.

Definição
2.6 Seja < .4 > o subespaço de /{lai, . . . ,anl, gerado pelo algoritmo algébrico .4 := (pl, . . . ,p.) sobre a base de computação .B. Para cada

T Ç K lzi,...,z.l,

.4 é um aZgorátmo
aZgébrcopara T, se T Ç< ,4>

.4 é um aZgorãtmoalgébrico ótimo para T se

O(.,4) = min {0(Á') : r ç <Á'>}
e dizemos que .D(.4) é a como/ezidadede T, denotado por D(T)

Pela definição 2.5 a complexidade de um algoritmo .4 é o número de elemen-

tos do tipo iii) em .4, isto é, o número de multiplicaçõesde .4. Como os

favores dos produtos podem ser constantes, as multiplicações podem não ser
essenciais. Neste caso, existe um outro algoritmo .4' tal que: < .4> = < .4'>

m.s .O(.4') $ D(.4)

2.2
2.2.1

Exemplos
Produto de 2 polinâmios numa variável

Sejam dois polinõmios quaisquer sobre um corpo /{

Seu produto é:
n+m

p(,)q(,) = }1:qa'
{:0

-de

O problema é calcular os c{ sobre a base {aí} U {6i}.
O algoritmo que damos a seguir baseia-se no esquema de interpolação de
Lagrangee está em Winograd 1671.Lembramosque estamossupondo que
car(X) = 0 (bastaria apenas a existência de n+m+ l constantes diferentes).
, g«+« constantes diferentes. Os passos do algoritmo são

Sejam go, gi ,

i)

Calc«le:

,(gi)

:= P(gi)

,n+m

g(gí)

ii) Considere

.L.(«)

I'lj#i(z
Hj#i(gi

$-E,..,'

,n+m

iii) Finalmente
n+m

c*

{-0

k =0,...,n+

(g;) ,:*

m

Vamos provar que o algoritmocalcula os coeficientesdo produto dos po
linâmios:

gj)

P(,)q(,)

gj)

E,':,(E,*,')
E(E,'.,,.),'
} (E,'.,,.).'
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Logo
n+m

P(,)q(.)

k:o

Analisemosa complexidadedo algoritmo. Calcular p(gi) e q(g{) tem custo
zero, pois gf C /(. Para cada {, o custo de computar r(gf) é 1. Pela própria
definiçãode .Li(a), seus coeficientessão elementosde K, já (lue as constantes go,gi, . . . ,g.+« foram determinadas a priori. Portanto podemos calcular
cada coeficientedo produto com n + m + l multiplicações.Como todos os
coeficientesusam as mesmas n + m + l multiplicações,o algoritmo de Winograd tem complexidade n + m + l.

2.2.2

Produto de 3 números complexos

O produto dos três números complexos : ai + i 2, yi + iy2, zi + {z2 é definido
como sendo

(#lylzl -- aly2z2 -- a2yiz2

z2g/2zt) + {(aiyiz2

+ açig/2zi +

2yizi

-- a2y2z2)

O algoritmo abaixo implemente o produto de três números complexos com
complexidade 6. Nele consideramos a seguinte convenção a fim de obter a
mesma nomenclatura das definições

i)

z3 :=

g/l) a4 :=

y2)'as

:=

zl) a;6 :=: z2

ii) à esquerda temos o algoritmo formulado informalmente, enquanto que na
coluna da direita temos sua definição em termos formais.
iii) os passos do algoritmo que correspondem a uma soma, foram rotulados
com a letra 'S', os passos correspondentesa uma multiplicação com 'M', as

funçõesintermediáriascom @e as duas componentesdo produto com /..
Já no algoritmo formal, todos os passos foram rotulados com a letra 'p'
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l

l

zl

P2

Z2

Pa

Ps
Z2
z2 + 3/2

P8
P9

S3 + S+
Mi - Àf2

Pia

Pio

S3

À/s -- À/l

Pis

À4o

/1

/2

(2,4)
(3,5)

(o,l,l,o,o,o,o, 0,0)
(o,o,o,l,l,o.o, o,o,o)

(lo,ll)

(o.o,o,o,o,o,o. l,-l,o,o,o)
(o,o,o,o,o.o,o,.l.-l,o,o,l.o)
(13,6)
(14,7)

(o,o,o,o,o,o,o, o,o,o.o,o.l,l 0,0)

Slo

Sil

zl
z2

À4i
S4

r2

Sio + Sii
M8 - À4g
ÀÍ12

'

P19
P20

JW8

(o,o,o,o.o,l,l, o,o,o,o,o,o,o o,o,o)
(17,18)

(o,o,o,o,o,o,o, o,o,o,o,o,o,o l,-l,o,o,o)

(o.o.o,o,o,o,o. o,o,o,o,o,o,o l,-l.o,o,l.o)

Os produtos essenciais no algoritmo, estão nos passos : 5, 6, 9, 14, 15 e 18
Portanto a complexidade do algoritmo é 6. O

2.2.3

Cômputo de uma função dada

Vamos supor que temos que computar a função
/ := aiytziwi

+ zig/iz2to2 + ç2y2ziwi + z2y2z2w2

Uma forma de calcular a função / é através do algoritmo que segue da própria
fórmula. A complexidade, aplicando esse algoritmo trivial, seria de 12 (cada
termo da expressão tem um custo de 3, e são 4 termos). Esse algoritmo
não é muito eficiente e rapidamente pode-se perceber possíveis melhoras.
Fatorando, temos uma outra fórmula para / dada por:

(«:y, + ,,3/:) * (,-«,: + ,,«,,)
O algoritmo que executa primeiro as operaçõesdentro dos parênteses e depois
multiplica os parênteses, tem complexidade5 e calcula /. Apresentamos a
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seguir este algoritmo

l

l

al

a2

Pa

Z2

PS
PÕ

Z2

Z2

tul

P8

tul

w2

P9

w2

rl

Pio

+ yi

z2 + 3/2

Sõ

Z2

+ tu2

À/l

+

À42

À43 + A44

Pls
PiÕ

/

(2,4)

(3, 5)
(6,8)
(7,9)

(o.o,o,o,o,o,o.o,o,l,l,o.o)
(o,o,o,o,o.o.o.o,o,o,o,l,l,o)
(14,15)

A complexidade do algoritmo é 5, e seus passos multiplicativos são : lO, ll,
12, 13 e 16. O

2.3
2.3.1

Resultados Básicos
Medida intrínseca de complexidade

Nesta seção vamos ver que a definição 2.6 é independente do algoritmo con
siderado. Lembramos que se .B é um subconjunto de espaço vetorial, deno
teremos por < B> o subespaço gerado por .B.

Definição 2.7 Sejam U e y dois /r--subespaçosvetoriais do anel dos polinâmios /Tlni,...

,a.l.

Dizemos que y cobre U se existem p,q C V' com

p.g gl y tal que:

U - v©<P.q>
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Definição

2.8

Sejam

polinâmios

/(lzl,...,z.l.

Wo, Wi,

. . . , Wi,

Se Wi-i

/T--subespaços

cobre

W{

V{,

vetoriais

{ = 1,...,1,

os subespaços formam uma cadela de cobertura, denotado por:

Wo< Wi< W2''''

do anel

dos

dizemos que

Wz

Seja .4 := (pl,. . . ,p.)
um algoritmo sobre .B, .D..4 sua complexidade
produtos essenciais: {Ai./l,...
, ho,. '/o. }, definimos

e os

Wo = .LK < .B >
WI. = Wi.i©

< Ai./. >

,D..4

Como /zi,./}€ Wí.l mas Ai./. g Wi-l , temosque : W;-i cobre W. Vi
A recorrência anterior define uma cadeia de cobertura:

Wo < W] < W2
supondo

sem perda

de generalidade

' Wn.

que para

Se .4 é um algoritmo para T, então T Ç

i#

j,

< Ài./.

> #

< hj./J

>

Wn.

Como .4 é um algoritmo qualquer para T, pela definição de .D(T)
D(r)

= mi« {/ : Wo < Wi < W2

«

wiar}

mostrando que a definição de complexidade é independente do algoritmo. O

2.3.2 Proposições
Vamos enunciar algumas proposições básicas. A primeira delas, nos assegura a existência de algoritmos ótimos para computar subconjuntos de
/(lal, . . . ,z.l. A segunda indica que só temos complexidade nula quando
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fazemos combinações lineares da base de computação. A terceira é óbvia : se
um conjunto está incluído em outro, o custo de computar o primeiro é menor

que o custo de computar o segundo. A quarta proposição é uma variação
da segunda : computar combinações lineares da base de computação, não
aumenta a complexidade.
Por indução no número de passos de um algoritmo, pode ser provado que
todos os passos de um algoritmo são combinaçõeslineares de suas multiplicações essenciais(proposição 2.5).

Proposição

À ;= (p:,.

2.1 Se T Ç /( lai,.

. . ,p«), ótimo p«'
e/ementas de {pl, . . . ,p«}'

Proposição 2.2 gelam T
computação. Então

0(T)

. . ,a.l

é.Pniío,

Caíste um algorÍtmo

T. ta/ q«. os e/'m'«t« de r «p«e«.

{q-,

,

q.} Ç /{l.-,

, #.l

o .+:lPqíc < .Éj> V á - 1,2,

Proposição 2.3 Sejam T,T' Ç /rlzi,

«mo

e B uma Z,ase de

,t

, sç.l taJ gue T Ç T'. Balão

-o(r) $ D(r')

Proposição

2.4

Sejam

T,T'

Ç

/([zi,...,a.]

T'=lqÍ,...,qÍ},ta/qt&e; q =qi+/{
Então:

Proposição
suas

com

T

e ZiC<.B>

=

{qi,...,qt}

e

Vi=1,2,...,t

o(r)
2.5 Sd«m

mu/{ip/{cações

.4 .=

essenciais.

(p:,...,p«)
Então

«m «/go,itmo

pi C < Ài, . . . , Al>
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e (A-,...,ÀI)
V { = 1,2, . . . , m.

«

Se um algoritmovai ser usado repetidas vezes,é bom ter um controle do
crescimentodos dados de entrada. Dado um algoritmo para computar po-

linõmios de grau $1g que usa fatores de grau maior que g, queremos construir

um outro algoritmo que calcule o conjunto de funções mas que não use fatores de grau maior que g. O teorema abaixo nos dá uma forma de construir
tal algoritmo.
Teorema

2.1 Sela F ttm c07Üunto de /Nações em .Klai,.

$ g e -B wma base de computação.

.Existe

um a/goráZmo

. . ,znl
.4

com grátis

que compita

.F

sobre B, taí que o polinómio associado a cada passo de .A tem grau menor
que g} e:

0(r') $ D(H) $ (g - 1) D(/')
Demonstração .- Como o algoritmo .4 computa r', temos que

D(.F) $ -0(Á)
Visando

demonstrar

a segunda

desigualdade,

seja .A' = (p;, . . . ,pl,.)

um al-

goritmo ótimo para .F. Vamos construir o algoritmo desejadoa partir de .A'
Seja .Li : { = 0, . . . , g, o operador

linear sobre o espaço dos polinâmios

que dá

o termo homogêneode grau á do polinõmio e seja .L o operador que dado um
polinâmio

nos dá os termos de grau $ g do polinõmio,

i.e., .L = .[o + . . . + .LP'

Lembramos que para simplificar trabalharemos com os polinâmios como sendo os passos do algoritmo.

Vamos modificar .4' de modo que

i) Vp'C,4' arCA
Ü) .L(P) = P

talq« L(p')=L(p)

Vp C .4

A primeira condição nos diz que para cada passo do algoritmo .4', temos um
passo em .4 que tem os mesmos termos até o grau g, e a segunda condição
assegura-nosque todos os passos de .,4 têm graus menores ou iguais que g.
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Das duas condições concluímos que
Z,(P')

.L(P)

ou sqa, que os passos de .4 são os de Á', considerando até o grau g
A demonstração será feita por indução no número do passo.
Base: pela quinta observação da definição 2.5 de algoritmo algébrico, os pri
melros passos do algoritmo

pertencem

a -B, portanto:

pi = .L(p;)

= pll

Passo indutivo: vamos supor que p;, . . . ,pl..: já foram modificados para
pi, . - - ,PA.l. Então para pA temos as seguintes possibilidades:
i) pl. c .B e«tão p« = Z,(pl.) = pl.

n) PI. = Ellã' "Í * pl

e«tão:
/h-i

P«

-

.L(PI.)

-

.L

IE

\Í=1

h-l

\
":*

PI

/

1 -

E..*

i=1

h-l
.L(PI)

-

E

{=1

«:*

P:

in) PI. (i,.j) i,j < A, e«tão p« = Z(pl.)
Vamos substituir L(pl.) por uma sequência de passos que computam .Lo(ph),

Z,i(pl.),.. ., Z,(pl.). Operando:
Lo(PI.)
/:,:(pl.)
z,,(pl.)

Z,o(P.) * .Lo(Pj)

z,,(pl.)

Lo(Pi)

.Lo(Pi)* .L-(Pj) + Z-(Pi) * Z,o(Pj)

Zo(Pi) * Z,(Pj) + Z-(Pi) * .L-(Pj) + .L2(Pi) * .Lo(Pj)

* .L,(Pj)

+ .Li(Pi)

* .Lp-l(Pj)

+

+ .Z;,-:(Pi) * Z:(Pj) + .L.(Pi) * .Lo(Pj)
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Uma primeira observaçãoé que Lo(M) e .Lo(pj) são constantes,portanto as
multiplicam;õesefetivas são as g(g -- 1)/2 seguintes:
ZI(pi)*

-L:(pi), .L-(pi)* .[,(pi),..

. , ZI(n)*

Z,-i(pi),

.[2(pi)* .L:(pi), ... ,

.L2(Pi)* .L,-2(Pj), . .. , Z,-,(Pi)* Z:(Pj), .[,-,(Pi)* Z,(Pj), Z,-:(Pf)* .L-(Pj)
Como estamos interessados em .[
temos que:

= .Z;o + Zi + - . . + Zr, fatorando a expressão,

g-lg-2
z,(pl.)

= z:(p.)

* }:

.L,(pj)

1=1

+ .[,(p.)

* }l:

1=t

.L.(pj)

Portanto podemosobter PA a partir de pl. com g

0(F') $ .0(.4) $ (g

+

+ .L,-: (P.) * .L: (Pj)

l produtos,deonde

1) D(7')

Observação: como a idéia do algoritmo é considerar os polinõmios associados
aos passos, truncadas no grau g, seria mais natural tomar módulo .r em cada
passo,sendo / o ideal gerado por
{af. z{,

a;í. : l $ {1 $ {z $1

$i, $ «}

Porém, módulo .r não é uma operação do nosso modelo de computação, e não
pode ser, pois trabalhamos com formas polinomiais e não com polinâmios. Se
acrescentássemos essa operação com custo zero (é só desconsiderar os termos
de grau maior que g), teríamos que o algoritmo seria ótimo, pois poderíamos
substituir cada produto do algoritmo original por um produto aplicando a
seguinte regra:

d. modl
(pl * p;) m.d
((pl m.d
(p{ + pj)

.r

.r) * (p; m.d
mod
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.r

.r)) m.d

.r

2.3.3 Pode uma divisão ser sempre substituída por
uma multiplicação?
Nesta seção mostraremos que para uma classe específica de problemas algébri-

cos, algoritmos ótimos não necessitam de divisões. Porém, o uso de divisões
pode diminuir a complexidade em casos particulares. Por exemplo, se temos
que computar /(z) = z3' sem usar divisões, temos um algoritmo com 8 produtos; usando divisões, temos um algoritmo ótimo com complexidade 6 (De
Groote

1201).

Daremos também um algoritmo que substitui uma divisão por vários produtos e somas, para formas polinomiais quaisquer em várias variáveis. A idéia
fundamental é substituir cada divisão por uma série de potências. Para isso,
se q é um polinâmio

em /Tlzi,

. . . , z.l

sem termo

constante,

temos

que:

Como os resultadosdas operações são formas polinomiais, não necessitamos
considerar a série de potências completa, senão até algum grau g. Assim,
podemos substituir uma divisão por um número .PnÍto de somas e produtos.
Devemos assegurar-nos que os denominadores nas divisões têm termo constante l (bastaria ser diferente de zero). Como estamos supondo que a característica do corpo /r é zero, para cada variáve]ai ]gi € /T tal que, substituindo açipor zi -- gi, os denominadoressão unidadesna série formal de
potências /rllai,...,a.ll.
Teorema

2.2 Siga F um c07Üunto de /armas po/{nomáais em /rlzi, . . . , anl,

cada uma com grau $ g. ZbÍste um a/gorátmo.4 qzéecompuía .F, sem usar
d uásões,e;

.o(r') 5; gCgf-D .o(Á)
O.m.«stmçã.

.- Sej. .A' = (p:,

mente consideramos

Zi ; { = 0,

,pl,.) um algoritmo ótimo para /'. Nova, g, como sendo o operador linear sobre o
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espaço dos polinâmios que dá o termo homogêneode grau {, e .L o operador
que dado um polinâmio nos dá os termos de grau $ g do polinõmio, i.e.,
L = Lo +...+.L..
Construamos o algoritmo .4 mantendo os passos de .4' que não são divisões
e substituindo as divisões conforme apresentaremos a seguir.

Seja plÍ= À/í onde à, { < .j Como pl = (pi/pj) +pj, temos que para qualquer
grau d $ g:

d

l

Za(Pi) = >1: -LI(P{/Pj)*.L«(Pj) = }: .LI(Pi/Pj)*.La-i(Pj)+.La(Pi/PJ)*Zo(Pj)
l+m=d

l=O

Como estamos supondo que os denominadores pj têm termo constante l,
Lo(pj)

-le

1, e e«tão:

.[a(P:/D)

(P.) - EVy .L.(P./n)* .L.-.(Pj)

Operando

.Lo(PI.)
z: (pl.)
.t,(pl.)

Zo(Pi)
Z.-(P.) - Z o(PI.) * .L-(Pj)
E,(pi) - .Lo(pl.) * .L,(pj) - .E:(pl.) * Z:(pj)

.t,(pl.)

L,(P.) - .Lo(PI.)* .[,(Pj)

- .L,-:(pl.) * .L:(pj)

Somando, temos que
Z,(PI.)

.Lo(PI.)+

+ .L,(pl.)

Ei:;. .[.(P.) - .[o(PI.) * EÍ:: Z,(Pj)

.L-(pl.)

* EE:

Z.(pj)

-

- Z,-2(PI.) * EÊ::. .Lz(Pj) -- .[g-i(PI.) * .Li(Pj)
Para determinar o número de produtos em ph, suponhamos que .[i(pl.) para
á - o,
, g, estão armazenados em variáveis auxiliares de memória. Vejamos
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quantos produtos são necessários.
Para o cálculo de .Lo(pl.)e .[l(pl.) não foram usadas mu]tip]icaçõesessenciais.
Para Z2(pl.) temos um produto; para Z3(pl.), dois produtos e assim sucessi-

vamente, para .Ls-i(pl.) temos g -- 2 produtos. Para calcular ph temos mais
g -- l multiplicações, portanto podemos substituir uma divisão por !!(gli11
produtos.

[]

Corolário 2.1 Se .F' C /Tlzi, . . . ,z,.l é um c07zlunto de /armas q adrátÍcas
então existe um algoritmo ótimo para F que não usa divisões.

Observações
1) Se tivéssemos um método direto para obter -Li(pl.) á = 0, . . . ,g, teríamos
que cada divisão poderia sei substituída por g -- l produtos.

2) Strassen lõSI e De Groote 1201dão outra forma de substituir uma divisão
por !!ÍJli:D produtos. Sieveking 1461usando algoritmos rápidos para a divisão
de séries de potências formais, reduz a ordem para:

D(-F) $ 5.75 g D(Á)

2.3.4 Cotas Inferiores
Todo algoritmo que resolveum problema dado, nos dá uma cota superior
da complexidade desse problema. Procuramos algoritmos que melhorem a
complexidade conhecida de um problema. O limite para essas melhoras está
dado por uma cota inferior do problema, i.e., o mínimo necessáriopara resol-

ver um problema, independentemente
do algoritmo usado. Como essa cota
independe do algoritmo, devemos considerar as características intrínsecas do
problema e aproveitar a sua estrutura matemática.
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O teorema abaixo é fundamental. Ele prova que a complexidade de qualquer
subconjunto de um anel de polinâmios, está limitada inferiormentepela sua
dimensão.

Teorema 2.3 VT Ç /Trai,
Z)emonstração

.o(r) 2 dÍm <r>

,,.]

.- Seja .4 = (pl, . . . , p.)

to T = {qt,.. .,qt} Ç .Klzl,...,a«l
essenciais.

um algoritmo

que computa

o conjun-

, e sejam(hi,... , hl) suas multiplicações

i) Peladefinição
2.6 T c<.4>
ii) Pela proposição 2.5

q{ C < ãi,

, Ài> V { = 1,2,. . . ,t

Então

<T>

dãm <T>

Ç<Ai,...,Àl>::>

Como .4 é arbitrário,

temos que

dám <7'>

Corolário

$ dm <AI,...,Al>

$ .o(r)

2.2 0 produto no espaço Ph dos po/ námÍos numa pari(íue/, tem

como/ezádade 2n + l .

Z)emonstração.- Seja C o conjunto dos coeficientesdo produto de dois po
linâmios quaisquer de grau n. Como C' é um conjunto linearmenteindepen
dente:

1)(P.) 2: dám <O> = 2n + l
Como o algoritmode Winograd para o produto de dois polinâmiosnuma
variável, da seção 2.2.1, tem complexidade 2n + 1, temos que:

O problema de multiplicar n polinõmios, n Z 2, é estudado no capítulo 4.
Interessa-noster uma cota inferior deste problema. Sejam: mi o grau do
i-ésimo polinâmio a ser multiplicado, m = 1:1Limi o grau do polinõmio resultante,

e zo,. . . , z.

os coeficientes

do produto.

conjunto linearmente independente, temos:
Corolário

Como

{zo,.

. .,z.}

é um

2.3 0 produto de n po/i zám os lzuma z;adáue/ de graus mi,

á = 1, . . . , n.

fem cota 7 /Criar:

Z)emonslração

Aná[oga

à anterior.

[]

Também queremos ter uma cota inferior para o produto de 2 polinâmios, p e q,
em m variáveis. Sejam ai, . . . , a. as indeterminadas, e ni a potência máxima,

em zi, Vi, nos dois polinâmios. O polinõmioproduto de p(gl,.. .,a.)
q(al, . . . , z.) tem 2n{ como potência máxima em zi, V{, e:

e

coeficientes. Analogamente aos corolários anteriores, como o conjunto de co
eficientes é linearmente independente, temos:

Corolário 2.4 0 produto de 2 polir(ímios em m uadáueis al, . . . ,3m,

com
ni como poíéncia mázÍma na {ndeterm 7zadaa{, VÍ, nas dois po/ánámÍos, tem
cota {ufedor:
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Capítulo

3

[Feoria Multilinear
No capítulo 1, mostramos que a operação de produto numa álgebra qualquer tem como resultado um conjunto de formas bilineares. Considerando
cada elemento da álgebra como uma forma linear, os coeficientes do produto de m elementosda álgebra, dão como resultado um conjunto de formas
m -- /ineares. Exemplos desta classe de problemas, são: produtos da mesma

matriz m vezes (usado em caminhos de comprimento menor ou igual a m
de um grato, polinõmio característico, etc.), produto de polinâmios numa ou
mais variáveis, etc.
No capítulo anterior vimos exemplos de algoritmos algébricos que computam
polinâmios quaisquer. Consideremos agora polinâmios multilineares, isto é,
polinâmioshomogêneosnos quais todos os monâmios têm o mesmo 'nome'
Vamos dar uma definiçãode algoritmo mais específica,para este tipo de po-

linâmios. Antes disso, tornaremos precisoo conceitode nome e vamos ver
alguns exemplos de polinõmios multilineares.

Sejam X o conjunto de indeterminadas, e .N um conjunto cujos elementos
serãoos nomes, e suponha dada uma função (em geral não injetora):
tp : X

--+ N

que associaa cada indeterminadao seu nome. Se chamamosde M(X) e

.A/(.N) aos monóides dos monâmios sobre X e .V, respectivamente, g se es32

tende naturalmente a um morfismo
P : M(X)

--, M(.N)

Um monâmío to C M(X) é multilinear se todas as indeterminadas em to têm
nomes distintos. Um polínâmio é mu/fí/inmr se p tem o mesmo valor nos
monâmios de seu suporte e todos os monõmios são multilineares.
Exemplos

e N = {a,y,

1) sd; X...,y:,"',-.,'":,««:,
dere:

,t«},

consi

Os polinâmios seguintessão multilineares
i)

.: + ,,

ii) ,:3/: - ,,",
ni) «:y:,:

enquanto que os polinâmios abaixo não são multilineares

i) l+«:

ii) «?

iii) ,: + y,

i«) ,:g/:,: + ,:y:

2) sd. X = {zij
considere:

l $ { $ n, l $ .j $ mi}

Alguns polinâmios multilineares são
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{í : aij é indeterminadas,

i) ,:: + ,:, + ':,
ii) aiia21 +

in) «::,,-"32'"

i2 22+

i3=23

+ ':',«";,'--

Não são multilineares

i) l + --:
ii) ailzi2
üi) .:- + '«
Sempre trabalharemos com uma mata z genérica de indeterminadas X«x,.
Isto quer dizer que as variáveis

são: rij onde { = 1, . . . , n e .j = 1, . . . , r, e que

zi é o nome da variável. É fácil de comprovar que outros casos (quantidades
de variáveis distintas para nomes distintos), podem ser expressos em função
da matriz genérica de indeterminadas.

3.1

Algoritmo e Complexidade Multilínear

Vamos agora definir algoritmos multilineares. Para um algoritmo algébrico
ser multilinear, exigiremos que todos os polinõmios associados aos seus pas'
sos sejam multilineares (sobre álgebra multilinear pode-se consultar Greub
1271).Visando este objetivo, não devemos permitir:
1) uso de constantes fora de produtos por escaleres
2) soma de variáveis de nomes distintos
3) soma de passos anteriores com nomes diferentes
4) produto de passos anteriores com algum nome em comum
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Num algoritmo multilinear, da mesma forma que para um algoritmo algébrico
geral, os passos serão ou básicos ou somas ou multiplicações.
Os básicos são as indeterminadas. As somas são combinal$es lineares dos
passos anteriores, tais que todos seus monâmios têm igual nome e cada um
deles verifica não ter produtos de mesmo nome. Caso contrário, os monõmios
dessa combinaçãolinear não seriam homogêneos,e daí o resultado não seria
multilinear.
As multiplicaçõessão produtos de dois passos anteriores, respeitando ter variáveis com nomes diferentes. O nome do resultado do produto é a união dos
nomes dos falares.

Definição 3.1 Um algoritmo algébrico é mu/t{/{nmr se os polinâmios associados aos seus passos são multilineares.

E fácil ver que a definição de algoritmo multilinear corresponde à seguinte
caracterização:
i)

se pj € .KJ':

tal que pj

(.-,

,aO.l))

então Vk,Z tal (lue ak # 0 e

p(pl:)

ii) se pj

(á, h)

onde i,h < j então

P(PI) # 0
P(PI.) # 0

ç,(PI) n P(PI.)

Para um algoritmo multilinear .4 deânimos a complezÍdade mu/t Z nmr como
sendo o número de multiplicações de .4. Analogamente à definição 2.6, temos:
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Definição 3.2 Seja T Ç .KJX.l um conjunto finito de formas multilineares
A complexidade mu/t /ínmr de T é definida por:

.A/(T) := min {D(.A) : T Ç

<.4> e .4 é um a/goritmo mu/tÍlinear}

Interessa vincular a complexidade algébrica à complexidade multilinear. Obviamente, como todo algoritmo multilinear é algébrico, .D(T) $ M(T).
Uma questão em aberto é saber se, para todo conjunto anito de formas multilineares T, l)(T) = M(T), mas a seguinte proposição dá uma relação entre
as duas complexidades.

Proposição 3.1 Para cada c07z/unto .Anito T Ç .Klali,
multiiinmres;

, #.,l de .b«n«

o(r) $ .M(r) $ 3"D(r)
Z)emonstração

.- A partir

do conjunto

.N =

{1,2,.

..,n}

consideremos

os

conjuntos .No dos nomes multilineares, i.e., No = P'(.N), e NI dos nomes não
multilineares. Se to C JVo e p é um polinâmio em Xlzli, . . . ,z.,l, chamaremos p« ao polinõmio multilinear formado pelos monõmios em p de nome w.
Seja .4 um algoritmo algébrico ótimo para 7' com passos (pl, . . . ,pl). Note
que cada passo p de .4 pode ser escrito como:

p- E p..,+ E p,
V€N

A partir de Á construiremos um algoritmo multilinear com a seguinte propriedade: cada passop do algoritmo .4 é substituído pela seqüênciaformada
por todos os passospw, com to C Àlo. Portanto p transforma-seem pi, . . . ,p,,
onde s só dependedo número de nomes possíveis. A seguir damos a construção anterior. Os passos básicos do algoritmo .4 ficam iguais no algoritmo
multilinear. As somas são alteradas substituindo cada somandop pelos seus
correspondentes p., com zo C .Aro,já transformados em passos anteriores.
Agora, seja p = qz' um produto no algoritmo algébrico .4. Temos que calcular
todos os p., w C No. Para isso:
P.

)«
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tlu=: u/

Se zo contém k elementos, calcular p. tem um custo de 2t, correspondente
ao número de fatorações de to em ut;. Logo, para calcular todosos p. temos
um custo de:

;lrl ,' -

:«

Portanto

$ 3".o(r

Exemplos

3.2

Nesta subseção, vamos ver que os exemplos 2 e 3 considerados na seção 2.2,
são multilineares e vamos dar um exemplo de um algoritmo não multilinear
para o produto de três números complexos. O nome do polinâmio associado
ao passo piserá denotado por n{

1) Produto de três númeroscomplexostrilinear
O produto

dos

três

números

complexos

: ai + za2,

yi +

y2,

zi + {z2

é

(zi3/izt -- zi3/2z2 -- a2yiz2 -- a2y2zi) + à(aiytz2 + çi3/2zi + sç2yizi -- aç2y2z2)

O algoritmo multilinear correspondente ao algoritmo da subseção 2.2 é dado
abaixo segundo as duas definições exibidas;
rl
Z2
n2

a2

Pa

n3
3/2

zl

Ps
n5

zl

z2

Põ

Z2

n6

{3}
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zl

+ yi

n7

r2 + 3/2

n8

Ss

St

yi

+

3/2

Àíl
Àís

-- À42

/1

n7 = n8 = {1,2}

h

À/i2

(o,o,o,o,o.o,l,-l,o,o,o)
(o,o,o,o.o,o,-l,-l,o,o.l,o)
nii = n7 = n8 = {1,2}

n14

ni2 U n5 = {1,2,3}

P}8

n18

n]9

-- À4s -- À/9

(9,10)

n]3

Pia

n17

À48 -- À'fo

(l,l,o,o,o.o.o,o)

n12

n16

Sio + Sii

n2 U n4 = {1,2}

nO U n10 = {1,2}

n15

Su

= {1,2}

nll

Pls
Sio

Una

(2,4)

(o.o,l,l.o,o,o,o.o)

-- À/2
-- À/i

ni

Plo

n10

S3 + S+

(1.3)

P20

n20

(12,5)

(13.6)
ni3 U n6 = {1,2,3}

(o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,l,l,o 0)
ni2 = nn = {1,2}
(o.o,o,o,l,l,o,o,o,o,o,o,o,o 0,0)
{3}

(16,17)
nis

U n17 = {1.2,

n18

= ni

3}

(o.o,o,o,o,o,o,o.o,o,o.o,o,l l,o,o,o)
ni4 = ni5 = {1,2,3}
(o,o,o.o,o,o,o.o,o,o,o,o,o,-l l,o,o,l,o)
= n15

= {1,2,

3}

O algoritmo respeita as condições de multilinearidade . Os seus produtos
estão nos passos ; 5,6,9, 14, 15 e 18, e portanto a sua complexidade é 6. []

2) Cômputo da função

/ := alyizitoi + aiyiz2to2 +'a2y2zitoi + aç2y2z2w2
Abaixo damos o algoritmo multilínear correspondente à fatoração da fórmula
anterior em:

(,:z/: + .,y,) * (,:.«: + ,,.«,)
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al
Z2

Z2
n2

n3
y2

Z2

Ps
n5

zl

PÕ

Z2

n6

tul

{3}

n7

to2

P8
n8

P9
n9

z[ +' tu]
Z2 + to2

Ss

Àli

Ss

À/3

+ Àd4

nl]

n5 U n7 = {3,4}

n12

n6 U nB = {3,4}

n13

n9 - nio : {1,2}

nl{

nll = n12 = {3, 4}

n15

n13 U ni{

Pls

/

ni U n3 = {1,2}

(2,4)
n2 U n4 = {i,2}

Pia

+ À/2

(1,3)

n10

Plo

r2 + 3/2

tu2

(5,7)
(6,8)

(o,o,o,l),o,o,o,o,l,l,o,o)
(o,o,o,o.o.o,o,o,o,o,l,l,o)
(13,14)

= {1.2,3,4}

O algoritmo é multilinear e sua complexidade é 5. Os seus passos multipli
cativos são : 9,10,11,12 e 15. O

3) Produto de três complexosnão trilinear

rl
g2

r2

y2

y2
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zl

Ps

Z2

PÕ

{3}

n5

z2

n6
P7

{3}
(1,2)

P8
n8

(3,4)

PO

(1,3)

n7
yi + y2

indefinido: nl n n2 ?É0
indefinido: n3 n n4 # g

n9

ni U n3 = {1,2}

n10

n2 Un4 = {1,2}

Pio

z2 + 3/2

Si

(2,4)

(l,o,l,o,o,o)

indefinido: variáveis com nomes diferentes

nll

(o,l,o.l,o.o)

indefinido: variáveis com nomes diferentes
(11,12)
indefinido: variáveis com nomes diferentes

n12

S] + S2
S3

h43.-- M.t

S4

Ms -- M\

Pla

n13

(o,o,o,o,o,o.o,o,l,-l,o,o,o)
ng : nio : {1,2}

n15

(o, o, o. o,o,o,-l ,-l,o, o,o, o, l, o)
indefinido: variáveis com nomes diferente

Pi0

(14,15)

PiS

À/2

S3 ,S+

indefinido: ni4 n nis lé 0

n16

(5,6)

S3 * zl

Pi8

indefinido: n5 n n6 # 0
(14,5)

s+ * «

Pi9

(15,6)

n17

So

nl{ UnS = {1,2,3}

n18

indefinido: variáveis com nomes diferentes

n19
P20
n20

S+ + z2

(o, o, o,o, l,o, o,o,o,o,o,o, o, l,o, o,o,o, o)

indefinido: variáveis com nomes diferentes

(o,o.o,o,o, l, o,o,o. o,o,o, o,o, l,o,o,o,o,o)
indefiHdo: variáveis com nomes diferentes

n2]

Ss + Sõ

(20, 21 )

n23

indefinido: vuiáveis com nomes diferentes
(o,o, o,o,o,o, o, o,o, o.o,o, oloto, o,o, l ,-l,o,o, o)
indefinido: vuiáveis com nomes diferentes

n2{

indefinido: variáveis com nomes diferentes

n22
/1

b

P23

À48 -- À/9
À/lo

-- À4õ

(o, o, o, o, o, o, o, o,o, o, o,o, o, o, o,-l ,-l,o,o,

-- À/7

o,o, l, o)

O algoritmo eíetivamentecomputa o produto de três complexos, pois

Â

S3 + zl ' S4 # z2

(A6 -' JÜ)
,:
/VU41 *
T ZI

=

\JVU3

=

rEI

zl3/izi
?/l

Zq

--

(]6

M2) * ,,

zly2 z2 -- a;2yiz2 -- z23/2zi

11:l?/nZn

--
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:7:ql/l

Zq

--

:Z:nl

Â

.IWlo-- Me -- .À/z

Ss + Se -- Ss + S4 -- zi + z2
(.$ + ,:)*(S.
+ ,,) - S3* S- - ,:* z,
Ss # z2 + S4 + zi

(M3-- M-) * z, -- (.A/ --.M -- M,) * ,:
lylz2 + aiy2zi + z2ylzi -- z2y2z2

Porém o algoritmo não é multilinear. Nos passos : 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23 e 24, o nome correspondentenão está definido. Um nome
indefinido carrega a sua indefinição para todos os passos seguintes que usem
esse passo.

As regras violadas, e os passos onde aconteceram as violações, foram:

1) interseçãode nomesnão vazia 5,6,17;
2) soma de variáveis com distintos nomes 9,10,20;
3) uso de nomes indefinidos 11,13,16,19,21,22,23,24

3.3

Gerador de Algoritmos Multilineares

Conhecemosalgoritmos ótimos para o produto de dois polinâmios, de dois
números complexos, etc. Se iteramos esses algoritmos obtemos algoritmos
multilinearespara o produto de n polinâmiosou n números complexos. Queremos estudar qual das formas possíveis de iteração é a melhor.
Observe que não vamos ter necessariamentecomo resultado um algoritmo
ótimo, mas teremos certeza de que dentre os algoritmos que surgem de iterar
o algoritmo binário, ficamos com o que tem complexidade mínima. Nesse
sentido ele será quase-ótimo.
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Para determinar qual a melhorforma para iterar, vamos aplicar uma progra
mação dinâmica:
0(«1

mm
k

{D(k) + D(n - k) + c«'to * }

onde D(á) é a complexidade {--linear, e custo # é o custo de operar, em forma
ótima, as formas k e n -- k lineares.

Como a operação '+' é binária, a decomposição em duas partes é carreta;
estamos tomando a melhor forma de operar com as partes de tamanho k e
n -- k (dada por l)(k) e D(n -- A)), que assegura-nos complexidade mínima
para os produtos de k e n -- k elementosrespectivamente.

Exemplo

Produto de números complexos

Dados dos números complexos zi + z2{ e yi + y2t, seu produto é

(': + «,á)(y: + y2{)(':Z/: - ,,y,)+(,,y,

+ «:g/:)Í

Podemos formular o problema de multiplicar dois números complexos da
seguinte forma : dados (ai,z2), (yi,y2) C Q', computar as duas formas biline;res

(,:y-

-- ',y:,,-3/,

+ «,3/:)

C C?'

O método dado pela definição do produto de dois números complexos utiliza
4 produtos. Winograd 1631desenvolveu um algoritmo com complexidade 3

para o produto de dois números complexos, provando também, que o algoritmo é ótimo. Damos abaixo o algoritmo de Winograd.
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zl

Z2

Z2

Pa

zl

PS
z1 + 3/1
r2 + y2

Sa

St

h
/1

z2

PÕ

Z2

(1,3)
(2,4)

P8

r1 + =2
3/1 + y2

P9

Pio

(l,l,o,o,o,o,o,o)
(o.o,l.l,o,o.o,o,o)

À/i

Pi2
Pi3

(o,o,o,o,o,o,l,-l,o,o,o)
(o,o,o,o,o,o,-l,-l,o.o,l.o)

S3'S4

-- À42

h4s -- M\

(9,10)

Consideremos o problema de multiplicar n números complexos.

A complexidadede um algoritmo que utiliza uma estratégia mailrecursion
está definida pela recorrência:

D(2) = 3
D(n) = D(n-1) + 3 ,

n > 2

Se usarmos um algoritmo para o produto de n números complexos que apli
que divisão e conquista, teremos que sua complexidade é dada por:

0(2) = 3

"(«) - D(lfl) --" (lfl) --; ,

n > 2

Para escolherqual é a melhor forma de iterar o algoritmo ótimo para o pro
duro de 2 números complexos,temos que resolvera reconéncia:

-3

min
k

{

0(A) + .0(n - k) + 3 }
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Proposição

3.2 .4 se/ração das tr'és regou'ências anteriores é; 3(n -- l)

Z)emonstmção .- Por indução em n. O

Implícito no resultado anterior está uma consequênciaprática importante:

todas as estratégias usadas para iterar o produto de dois números complexos
têm a mesma complexidade l
Na realidade, provámos algo mais importante: toda vez que se itere um algoritmo cuja complexidadeé constante, teremoscomo resultado que todas as
estratégias têm igual complexidade. Isto é, provámos a seguinte proposição:
Proposição

3.3 Se a como/ezídade ázima do produzo numa á/gebm qua/quer

.4 é c07zstaníe, c, enfio

todas as /armas

p«d«t.

d. .4 têm « m««.«

de « e/em'«t«

de {terar o a/goNtmo

c.mp/e,{d«de

ótÍmo para o

c(n -- l).

Algumas álgebras com produtos constantes são extensões simples de R e Q
IQ(v/2), C', etc), quatérnios, etc.
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Capítulo 4
Produto de Polínâmios
Neste capítulo analisaremos o problema de multiplicar n polinâmios, com
n 2 2. Dividimos o estudo em duas seções: polinâmios numa variável e

polinâmiosem várias variáveis. Damos algoritmospara cada um dos casos e mostramos suas complexidades, relacionando-as com as complexidades
ótimas. O resultado mais importante, dá uma classe de polinõmios para os
quais obtemos algoritmos assintoticamente ótimos.

4.1

Produto de Polinâmios ]Numa Variável

Sejam

/.(,)

mi

.j=o

n polinõmios numa variável z. Consideremos aij l $ i$ n, 0 5;
como indeterminadas. Calculando diretamente o coeficiente em zi:
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/

E

n

\

\i=1

/

(n«...)

hi+-..k.=1

temos que o número de produtos é:

.élí:.=.t-0- o«")
Para calcularo coeficientede zl, temosum custo da ordemde /', onde:
0 $ Z $ >1:Li mí. Portanto

cálculos

diremos são inviáveis.

Melhoraremos

ordem aplicando a programação dinâmica descrita na seção 3.3.

4.1.1

esta

Produto de polinõmios com mesmo grau

Damos a seguir alguns algoritmos para o produto de vários polinâmios de
grau comum m, junto com suas respectivas complexidades. Trabalharemos
em uma linguagem tipo pseudo-Pascal.

Algoritmo l

Tail Recursion

Chamaremos 'Prod' ao procedimento que computa o produto de dois polinõmios de forma ótima, segundo o algoritmo de Winograd da seção 2.2.
A função que multiplica os polinâmios tem como parâmetros um conjunto
cujos elementos são os polinâmios que compõem o produto e o número de
polinõmios a ser multiplicados. O resultado da função é o polinõmio com
nm + l coeficientescorrespondenteao produto dos polinõmiosda entrada.
função

Mult

(A

polinõmios;n

se n ?É l então

se n=2 então Mult
senão Mult
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intei.ro)

polinõmio;

Proa (All] , A]2])
Prad (Mu].t(A,n-]) ,A]n])

proposição

4.1

C/ custo

do alvor:tmo

l e C/l.n'mJ.

/uazs preczsamenze,

te

m(n + 2)

D(n) = (n -- 1) 1 ~:.:

'' + l

Z)emonstração .- A complexidade do algoritmo está definida pela recorrência

D(1)

D(n) = D(n-l) + (nm + 1) ,

n> 2

A prova será feita por indução em n.
Base

-:]

D(1)
Passo

+(nm+l

0(n)
2)

m(n

+ l)
2

2

«

+1

+«l

(Éq-)

m et=-!!Z.Ê-D

+(nm+

*.«-

:,

+ (« - U

(«-ol::qlo...:l
l

-i)

+(«

m(n + 2
2

+

1)

Algoritmo

2

Divisão e Conquista

Podemos supor que o conjunto dos polinâmios a serem multiplicados estão
armazenados num vetou. Como o algoritmo é recursivo, os parâmetros da
função são : o vedor que representa o conjunto dos polinâmios e dois índices
que referenciam o começo e o fim, no vetar dos polinâmíos, dos polinâmios
multiplicados nessa iteração.

função Mult(A:
se fim

:# com

polinõmios;com,fi.m: inteiro)

então se fim-com
então Mula
senão Mula

polinõni.o;

Prod (AEcom] , AEfim])
Prod ( Mult(A , com, I'Éí!!!!een.l
)
Mult(A, IZilEÊ!!nl + l ,fin))

Para provar a ordem do algoritmo acima, necessitamos dos seguintes fatos
Fato : Para todo n

Fi.g«l- li.g ltll + l

r-.:«l- l li=El:
l lll. :
Proposição
lemos

se n # 2'

se n

2z

4.2 0 custo do aZgorítmo 2 é O(mnlogn).

"(«)

- (« O(m+D--m(:--«

.A/ais precisamente,

r:.:«l -,-''"')

Z)emonstraçâo .- No algoritmo 2, a complexidade está definida pela recor

renda
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D(1)

D(-)-D(1?1)+0(1?1)+(«m+0 «»l
A prova será feita por indução em n.
Base

"m - O- O(m-O-'.m(:--: r.::l -,-'':') - o
Passo : se n = 2k temos que

D(n)

k) + (2km + l)

'@- O(m-- O --m(2--" r:":*l -,-.'''-'')+" m+l
"m --" - : + m (" r .; *l - ,-.'*'-'')
2nm + n -- 1 + m in ( flognl -- 1) -- 2P''"l-i+i
(«- O(m-'. O-*m(: --« [:.;«1 -,-'''-)

Se n :: 2k + l e k ?é 2Z, temos que:

0(n)

k) + D(Ê + 1) + (2k + l)m + l

(k- l)(m+l)+m(l +krlogkl -2P'''l) +k(m+l)
+ m ll +(k+ 1) flor(k+ 1)') --2P''(k+i)lj+2km+m+l
4km+

2k + 2m + m lk flor tl +(k+

l) [log(k + l)]

- 2p''kl -- 2p''(k+i)ll
2nm + n -- 1 + m in ( [lognl -- 1) -- 2 . 2rl''"l'il

(«- O(m-O--m(:--«r:.;«l- ,-'''')
Se n = 2k + l e k = 2r, temos que:
D(n)

=

D(k) + D(k + 1) + (2k + l)m +
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l

+kflogkl -2n'''l) +k(m+l)

(k- l)(m+l)+m(l
+ m ll +(k+

l) [log(k+

1)] -- 2íl''(ni)ll

4km + 2k + 2m + m lk flor kj+(k

-

,m«--«

- : -'«(«

l

+ 1) flor(k + l)l

2P'gkl -- 2ÍI'g(k+l)ll

2"m+" -- l+m l2'(fl'g"l
2ri'g"l'2 . 2P'g"l-il

+2km+m+

--2)+(2'

r:.:«l -«-2'

+ 1)(rlognl -- l)

- ; '''««.)

(«- O(m-'.D-'-m (: --«r-.;«l- :-'''' --,-.."'-' - ,')
Como

2k + 1 = 2 .

21

+ 1 = 2i+i+l

finalmente

2P'g "l-2 :: 2(i+2)-2 . 2í

Então
"(«)

- (« - O(m+ n--m(: -.« r-.:«l

Como
n <

2P'g"l

<

2n

temos:
(«-

1)(m+l)+m(l

+«

[i.g«] -2P''"l)(m«
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I'g")

Consideremos,
por exemplo,o produtode 4 polinõmiosde grau 1, isto é,
n = 4 e m = 1. Sejam:

.4(,)

ao + aia

B(,)

bo+ bia

a(,)

D(,)

do + dta

Seu produto é

R(r)

A(a).B(z)a(z)D(a)(ao
+ «-,)(Z,o + b:«)(o + ':=)(do + d:,)
aoZ,ocodo+ (albocodo + aobicodo + aobocido+ aobocodi)z
+ (aibi(bdo + aióocido + ai bocodi + aobicido + aobiqdi + aoóocidi)r2
+ (aibicldo + aibicodi + aiboctdi + aobicidi)as + aibicidi='

Primeiro analisemos alguns algoritmos que não usam o gerador de algoritmos
quase-ótimos. O algoritmo que segue da definição do produto tem um custo
de 48 (16 somandos, podendo calcular cada um com 3 produtos). Rapidamente melhoramos o algoritmo anterior considerando 8 variáveis auxiliares
de memória para:
bobo, aobi,

ai bo, ai bi , ck)do, (k)di , lido,

ci di

Assim para cada um dos 16 termos temos um produto, mais os 8 produtos
armazenados na memória, a complexidade desse algoritmo é 24. Ainda melhor seria ter um algoritmo da forma divisão e conquista, mas multiplicando
dois polinõmios segundo o método da definição. Neste caso temos um custo
de 17. Damos abaixo as operações efetuadas e os produtos calculados.
Polinõmio
R(1) : .4..B
R(2) : C'..D

Custo

Polinõmio Resultado

Produtos
bobo, aobi , aipo, aibi
Godo, comi , tido

R : R(1)..R(2)
17

,à,g,...,,4,!
5]

, cidl

,à+ ,i, +,3,'
,g + ,?, + ,3«'

to + 7'lz + r2z2 + r3z3

+ r4z4

Consideremos agora os algoritmos l e 2 usando o algoritmo eficiente para
o produto de dois polinâmios. Lembramos que a complexidadedo produto,
utilizando este algoritmo, é igual à soma dós graus dos polinõmios mais um.
Tail recursion

Pela proposição 4.1 , neste caso temos

.«-:,[@P*:]-,(w *:)-:,
A ordem em que são feitas as multiplicações e os custos associados são
Produto
/Z(i) - .4..B
R(2) - .R(t).C

R - íP\.n

Custo

3 - aÁ+aB+l
4

=

5 -

12

ÕR(i)

+ Õ(J + l

0R(2) +aD+l

Divisão e Conquista .- A complexidade do algoritmo, segundo a proposição

4.2,é dadapor:

(«-1)(m+l)+m(l+«

flor«l - 2P''"l)

1)(1+1)+(1+4.2-2') -

11

Vejamos a ordem dos produtos neste caso
Produto

R(t) -.4..B
tP\ - C.D

R - R(1).R(2)

Custo

3 - aÁ+aB+l
3 - ÕC+ÕD+i
5

-

ÕR(i)

+ ÕR(2) + l

11

Utilizemos o gerador de algoritmo da seção 3.3. O polinâmio produto de A
polinâmios de grau comum m tem grau km, e o polinâmioproduto de n -- k
polinõmiostem grau (n -- k)m. Aplicando um algoritmoótimo para o produto de dois polinâmios de graus km e (n -- k)m (algoritmo 2.2.1), temos um
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custo de

km + (n

D(1)
O(n)

Teorema

k)m + 1 = nm + 1. Então a recorrência escreve-se

{.O(k)

4.1

"(«)

+ D(n - k) + «m + l }

.4 se/ração da regam'éncia

acima

n > l

é;

- (« U(m+O--m(:+«r-..«l -,-''"')

Z)emonstração .- Chamemos:
'(«)

- («-o(m+u+«.(:+«r-.;«l

-''"')

Trivialmente: T(1) = 0.
Consideremos:

r(n) - T(n- l)

Se [logn]

(m+ 1) + m(n fl.gnl -(n - l) [log(«- 1)]
- 2P''"l + 2P''("-01)

g(n - l)]

r(n) - T(n - 1)
Se

[lognl

# flor(n

r(n)-r(n-l)

1) + m fioKnl

-- 1)1 então n = 2' + 1 ; neste caso:

=(m+l)+ml(2'+1)(Z+1)-

(m + 1) + m l2' + 1 - 1 --2'l
(m + 1) + m [log n]
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2'.Z- 2'+'+

2'l

Portanto
r(n)

Seja /(k)
k < ll

- T(n

- 1)

1) + m [log n]

= T(k) + T(n -- k) . Sem perda de generalidade, consideremos

. Mostra"mos

que/ édecrescente,i.e.,/(t)

Z/(k+

l)

r(k + 1)+ r(n - k - 1)- r(k) - r(n - k)

/(k + l) - /(k)

( r(k+

1) - T(k))

-(

T(n

- k) - 7'(n - k - l) )

(m + 1) + m flor(k+ l)j -(m+ 1) - m [log(n- k)j
m ( [log(k + 1)1 - flor(« - k)])
Como A< l$1, k+l
Porá-to,

< n--k

/(k + l) -- ./'(k) $ 0 e

q- { ''© --'(« - ©} - ,(1;1) --,(1;1)
Então, resta provar que a solução da recorrência

T(1)

T(«)-T(1?1)+r(l$1)+(«m+O «>l
ê

"(«)

- (« - 0(m-- 0 --«(:--«

[-.:«1 -,-''"')

Como isso já foi demonstrado na proposição 4.2
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"(«)

- («-

O(m-- O-' m(:--«

r-.:«l

D

Corolário

4.1 Para po/ námios de mesmo grau, o me/Àor método é d u são

e congwista.

Z)emonstraçãa

Na prova do teorema anterior demonstramos que

q- { "w -'-"(« - ©} --«« --: - «(1;1)--«(1;1) --(««-. u
0

Neste mesmo capítulo vamos ver que isto não é verdade quando os polinõmios
têm graus diferentes.

O corólario 2.3 dá, uma cota inferior para o problema de multiplicar vários
polinâmios e o teorema 4.1 dá a solução que seria dada pelo gerador quaseótimo, portanto, chamando /U ao espaço formado pelo produto de n polinâmios de grau comum m, temos:
«m+:

$

«(H)

$

(«-

D(m--O--«. (:--«r:.:«l

. 2ri'g"l

Uma pequena manipulação leva a uma fórmula mais expressiva

««

'

"'«'-:

:

««(:*

..:«.
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-T*i-â)

Como

n 2 2, m inteiro positivo, e

concluímos que

nm

com 0 <

c <

$

D(/=)

-

1 $

nm([log

n]

l

4.1.2 Produto de polinõmios com graus supercrescen
tes

Na seção anterior provámos que se todos os polinõmios têm mesmo grau,

divisãoe conquistaé o melhormétodoiterativo. Em geral,os grausdos
polinõmios que queremos multiplicar vão ser diferentes. Analisemos um caso
particular de polinõmios com graus diferentes: polinõmios com graus supercrescentes.
Consideremos

n polinõmios

pi, tal que

õpi

= mí

e:

Primeiro usemos uma estratégia tipo divisão e conquista. Suponhamos n
2i. A ordem dos produtos dos polinâmios é;

(P- * P,), (P; * P.),
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, (P«-: * P«)

Depois

(P-P:* P;P.), - . . ,(P«-,P«-,*

P«-:P«)

e assim sucessivamente, até calcular:

(Pipa'.. P«/2)+(P«/2+iP«/2+2
' . . P«)
O custodestealgoritmo.4 é:
2

D(.4)

4

(>ll: m. + l) + (E
{=1

{=3

4

+(

«.. + i) +

n

E

Í ::n

«.: + l) +

-- l

+Em:+... E m.+ +Em.
f=l
{ =1

{=n -- 3

(gi --;, --(Ê --;) -'
«.

n

«.

k--l

+ (}l: m. + 2)+ (E m: + l)
{=1

{=1

k }: mi + >1:2'

{=lf=o

logo
D

Assintoticamente o algoritmo .4 tem ordem: O(]ogn EL:: mi).

Se multiplicarmos os polinâmios segundo a ordem crescente dos graus, temos
um algoritmo B de tipo mailrecursion cuja ordem de multiplicação seria:

(. . - ((P: * P,) * P;)

*P.--) *P.

Vejamos a complexidade do algoritmo B

D(B)

2

Oll: m: + l) + (E
{=1

n--l

3
{=1

m. + l) +
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n,

+ (E
m:+ l) + (E
m:+ l)
{=1
{=1

2
E

í=1
<

3
m.+Em.+

{=1

m3+m4+...+

n--l
..

+

E

í=1

n,
m.

+Em.+

(«-

{=1

1)

mn

Do corólario 2.3 e do resultado anterior, concluímos que

EL;:mi+l

$ .O(/U) $ 2EL:.mi+(n-l)

Podemos supor que os polinâmios não são constantes, então

n l
e finalmente
n

2 >1: mi + (n
{:1

1)

{=1

Observações

1) 0 resultado anterior significa que um algoritmo tipo mail recursion para
polinõmios com graus supercrescentes, usando uma ordem fixa de multipli-

cações,atinge em ordem a cota inferior do problema. Isto quer dizer que o
problema de multiplicar vários polinâmios não só tem a cota inferior dada
pelo corolário 2.3, senão que tem essa complexidade para um determinado

tipo de dados.

2) Como a condição de que os graus sejam supercrescentes é muito restritiva,
vamos relaxar esta condição.
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Intuitivamente, como a complexidade de um produto é a soma dos graus dos
polinâmios mais um, é melhor deixar para o último produto aquele polinâmio
que tem grau maior. Desta maneira, o grau dessepolinõmio vai aparecer me-

nos vezes na conta da complexidade, obtendoum algoritmo melhor. Na

próxima seção veremos que essa intuição é carreta.
Suponha então que dentre os n polinâmios a serem multiplicados existe um
cujo grau é maior que a soma dos graus de todos os outros polinõmios. Sem
perda de generalidade, seja p« esse polinâmio. Então:

Considereo seguintealgoritmo:
i) multipliquede qualquer forma os n -- l polinâmios de grau menor
ii) multiplique p« pelo resultado do passo i)
Para determinar a complexidade do algoritmo,temos que m« só aparece no
último produto, e que:

Portanto o algoritmo tem ordem: O(m«), como no caso dos graus verifica
rem ser supercrescentes.

3) Se os graus dos polinõmiosa serem multiplicadossão iguais, a melhor
estratégia é divisão e conquista; se os graus são supercrescentes o melhor
método é mailrecursion. Não há uma estratégia que seja melhor que a outra,
devendo-se considerar cada caso em especial.
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4.1.3

Produto de polinâmios com graus quaisquer

Sejam os polinâmios

pi :

l $ á $ n, tal que

õpí = mi , onde os mi são

quaisquer. Os métodos aplicados para os casos especiais de mesmos graus ou
graus supercrescentescaracterizam-se por fazer os produtos em ordem crescentede graus. Essa característica correspondeà idéia intuitiva de que, como
a complexidade do produto é a soma dos graus mais um, é melhor multiplicar por último os polinâmios com grau maior. Vamos provar que a melhor
forma de multiplicar n polinâmios, iterando o algoritmo para o produto de
dois polinâmios, é em ordem crescente de graus.

Construamos uma árvore binária de produtos aplicando um método guloso.
A cada passo do produto de n polinõmios, escolhe-seo par de polinâmios
com graus menores e multiplicam-se os dois polinâmios aplicando o algoritmo ótimo para o produto de dois polinõmios já citado. Cada folha da árvore
representaum polinâmio,e cada nó interno o polinõmioresultante da operação de produto dos dois polinâmios representadospelos seus filhos. Para
cada vértice da árvore temos a informação do grau do polinâmio que ele representa. Como o produto de dois polinâmiosde graus ml e m2 tem grau
mi + m2 e tem complexidade ml + m2 + 1, para cálculo da complexidade do
produtosó devemossomar l por cada nó interno. Cada grau vai contar em
tantos nós quanto seja a profundidade do polinâmio a que está associado.
Se chamamos q{ à profundidadedo polinâmiopi com grau mí , l $ { $ n,
como no total são n -- l nós internos, temos que a complexidade do produto
dos n polin6mios é:

EL:: qími+ (n
Chamamos custo da áruom de produtos a

Um produto de polinâmios 2 a 2 ótimo correspondea uma árvore binária de
produtos com custo mínimo, isto é, ótima.
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Algoritmo

Constroi-Arvore-Produto

Este algoritmo constroiuma árvore binária de produto de polin6miosque
representauma seqüênciaótima de produtos de polinâmios 2 a 2.
A entrada do algoritmo é um par (.P, n), onde P é um conjunto cujos ele-

mentos representam os polinõmios a serem multiplicados, e n é a quantidade
de elementos de P
A saída do algoritmo é a raiz da árvore r
O conjunto P é representado por um heap, no qual temos as operações
de extração de mínimo, Ez.A/{7z,e inserção de um elemento no conjunto P,
/ns. O elemento remanescentedo conjunto P, depois de aplicar o algoritmo
Constroi-Arvore-Produto, é a raiz da árvore binária que representa o produto
dos n polinõmios.
Damos abaixo o corpo do algoritmo.

para i := 1 ate n-l faça
--obtenha

um novo

elenento

apontado

por

N.esq := ExMin(P);
N.dir := ExMin(P);
Grau(N) := Grau(N.esq) + Grau(N.dir);
Ins(N,P);

N'';

Teorema 4.2 Sela P um conlunfo que conte'mos uaZores mi,.. .,m.. O
algodtmo Constroi-Aruow-Produto constroi corretamente uma árvore ótima
de produtos correspon,dente à sequência, ótima de produtos de polin6mios 'Z a

2, com graus mi : l É { $ n.
11pvnr.n c+rn r ã a

Por indução em n

Base: para n - l a árvore construída pelo algoritmo contém um único
vértice com o valor mi, e ela é obviamente ótima.
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Passo: a hipóteseindutiva é que o algoritmo Constroi-Arvore-Produto constroi uma árvore ótima de produtos 2 a 2 para todos os valores mi,. . . ,mi
com 1 < / < n.

Queremos
provarqueacontece
o mesmoparatodoconjunto{mi, . . . , m«}.
Sem perda de generalidadepodemos supor que:

ml $ m2 $ . . . $ mn

Portanto na primeira iteração do comando "para" do algoritmo, os dois
vértices determinados por ExMin contém os valores mi e m2. Ainda nesta primeira iteração, a subárvore .A abaixo é construída:

7nl +

n2

7nl

7n2

Seja .A' uma árvore ótima de produto de polinõmios2 a 2 para os valores
{mi, . . . ,m,.}, e seja to C o.A' um vértice interno de maior profundidade em
.,4'. Se os filhos de w, mi e mj, não são mi e m2, podemos trocar dentro da
arvore .A os valores {mi, mj} pelos valores {lni,rn2} sem aumentar o custo

da árvore. Concluímosque .4 é uma subárvorenuma árvore ótima de pro-

dutos 2 a 2.
Ainda dentro de .4', substituímos .A por uma folha contendo:
mi + 7n2

A árvore resultante, ,4", é uma árvore ótima de produtos para os valores

{ml

+ m2, mb . . . ) nrln}
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Esta substituição corresponde à execução da primeira iteração do comando "para". Pela hipótese de indução, o algoritmo Constroi-Arvore-Produto
constroi corretamente uma árvore ótima de produto para os valores:

{ml + m2,m3,. . . , r72.}
Portanto o algoritmo constroi uma árvore ótima de produtos para os valores
{ml, . . . , mn},

ótima. O

correspondente

ao produto

de n polinâmios

2 a 2, de forma

Corolário 4.2 Se õpí = m : l $ á $ n , o aZgor tmo (bnstroí-.4ruomProduto dá uma árvore ba/anceada, sendo gue se n = 2k para a/gum k, eZa

é como\eta. O produtodos n potin6miosé feito usando lma, estratégiade
díuisão

e cona

{sÍa.

Corolário 4.3 Se api = m{ l <i<

n e

o algoMtmo Constroi-Arvore-PT'oduto dá uma árvore totalmente desbalance
ada,. Tais tecutsiob,é o método usado pata o produto dos polinõmios.

A técnica desenvolvida no algoritmo Constroi-Arvore-Produto foi originalmente utilizada por Huffman 1301para achar um códigoótimo que verifique

a seguintepropriedade: dado um conjunto de caracterese suas respectivas

probabilidades de acontecer numa mensagem, nenhum código para um caractere é prefixo de nenhum código para outro caractere.
Esta propriedade do prefixo permite decodificar facilmente uma mensagem
codificada eliminando prefixos da mesma que correspondem a codiâcações
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de caracteres. O algoritmo de HuHman usa uma floresta onde cada árvore
tem suas folhas rotuladas com os caracteres, as arestas são 0 ou l e a raiz é
rotulada com a soma das probabilidadesdos rótulos das folhas. No começo
cada árvore contém um caractere só, e no final, o algoritmo dá uma só árvore
com os caracteres como folhas. Nesta árvore o caminho da raiz para uma
folha qualquer é o código para o rótulo desta folha, escrito com zeros e uns.
O algoritmo usa um método guloso para juntar as árvores da floresta, escolhendosempre as duas cujas raizes têm rótulo menor. Estudos detalhados
do algoritmo de Huffman e uma implementação seguindo as diretivas acima,
estão em Aho et alli l21 e Parker

1441.

A idéia de usar um algoritmo guloso para obter uma árvore rotulada de
comprimentomínimo a partir de uma floresta,também foi usada para demonstrar que o meryesort é um algoritmo que intercala listas ordenadas de
forma ótima (Aho et alli jll, Terada

IS81).

Nossa aplicação da técnica de Huffman visava a demonstração de que a melhor forma de multiplicar n polinõmios é em ordem crescentede graus. Aparentemente, além do anterior, provámos que o método guloso do algoritmo
Constroi-Arvore-Produto é ótimo; porém, se analisamoscuidadosamente,vemos que o algoritmo usa um heap para manter os graus em ordem crescente.
A ordem para manter uma fila de prioridades (inserir um elementoe extrair
o mhimo) é O(nlogn), onde n é o tamanho do heap. SÓ que essa complexidade é medida segundo o. número de comparaçõese não segundo o número
de produtos ll (observe que manter os graus em ordem crescente é completamente necessário, e que a melhor forma de fazê-lo é usando uma fila de
prioridades).
A única conclusão possível é que o algoritmo Constroi-Arvore-Produto deve
ser considerado para provar o teorema anterior e não como um método ótimo
segundo a nossa complexidade multiplicativa.
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4.1.4

Problemas de implementação

Os resultados das seções anteriores são teóricos, e quando implementados na
prática apresentam alguns problemas. Damos a seguir uma lista dos principais problemas junto com possíveis soluções.

1) Como o algoritmopara o produto dos polinâmios.A e B aplica a interpelação de Lagrange, os coeficientesdo produto são calculados mediante a
seguinte fórmula:

.4(')B(')-

E Á(g:).e(g:) Hj#{(gi--gJ)
llj#i(z -- gj)

Temos que em cada somando, aparece uma divisão por

ll(g. - gj)
que não é considerada no nosso cálculo de complexidade,porém na prática
não éirrelevante.
2) Se um polinõmio é fixo, por exemplo A, podemos pré-computar

fi;;::+i.Í

osi$a,4+a.a

multiplicando pelos .B(gi), variando .B, economizando operações aritméticas
sem afetar a complexidade do algoritmo.

3) Suponhamos que queremos multiplicar 6 polinâmios de grau lO (não é
exagerados). Devemos considerar 61 constantes. Como o resultado do produto é um polinâmio de grau 60, em algum momento vamos ter um produto
cujos fatores têm graus com soma 60. Para exemplificar,digamos que os
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dois polinâmios têm grau 30. Na avaliação destes polinõmios, até para constantes baixas, a capacidade da maioria dos computadores é excedida. Por

exemplo,se a constantefor 2, seria necessáriocalcular 230;porém, 230é um
número muito grande para ser armazenado como inteiro, e dá problemas de
arredondamento usando ponto flutuante. Deve-se observar que 2 não é uma

constantemuito esquisita;pelo contrário é suficientementesimples para indicar que este problema é sério (quase toda constante excederia a capacidade
do computador ou ocasionada problemas de arredondamento).
Duas possíveis heurísticas são dadas a seguir:

i) Tomar /T = ZP com p primo. As constantes em Z, asseguram-nos potências
limitadas, pois só temos p elementos no corpo. Como car(Zp) = p, deve-se

ter em conta na escolha do p, que seja maior que o número de constantes
necessárias. Antes, como estávamos supondoque /T era um corpo de característica zero, não tínhamos esse problema.
ií) Tomar as constantes no círculo unidade. Como as potências de uma raiz
no círculo unidade são raizes do círculo, as constantes têm crescimento limitado. O número de raizes, no círculo unidade, necessárias é:

Seja m o número anterior. Como as m raizes no círculo unidade são números
complexos, e estamos implementando os algoritmos no computador, não podemos avaliar os polinõmios nesses pontos. Para contornar este problema,
se gí á = 1, . . . , m são as raizes, tomaremos os polinâmios módulo o produto:

11(, - g:)

{=1

A idéia é aplicar o teorema chinês do resto, considerando o produto dos po
linâmios módulo os polinõmios quadráticos que surgem de multiplicar:
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(, - g;) * (, - gj)
onde gj é a raiz conjugada de gi. Desta maneira nos asseguramos que os termos sejam tratáveis pelo computador. Se o número de constantes for ímpar,
pode-se considerar a constante zero, que também não cresce em magnitude
ao computar as suas potências. Esta heurística dá uma solução pior quanto à complexidade, mas não usa constantes grandes (para algoritmos para
o produto de polinâmios módulo um polinâmio e suas complexidades, veja
Winograd

[67) e Averbuch

et a1 ]4]).

4) Tendo em vista a definição de complexidade estabelecida, o número de adições do algoritmo não conta na sua complexidade. Porém, ao implementar
algoritmosnum computador, é bom reduzir esse número sem afetar a complexidade. Uma forma de fazer isso é escolher as constantes adequadamente.
Como a quantidade de constantes consideradas é a mesma, a complexidade
do algoritmo não é modificada.
5) Como já foi dito, nosso modelo de computação não considera o controle
das recursõese a memória usada nas chamadas recursivas. Na prática, é bom
levar em conta esses ítems.

4.2

Polínõmios em Várias Variáveis

Dividimos o estudo dos polinâmios em várias variáveis em duas partes: polinõmios densos e polinõmios esparsos. Antes de analisarmos esses dois casos,
mostraremos que o polinõmio interpolador existe e é único. Continuamos assumindo/T um corpo de característica zero. Restringiremos a demonstração
para duas variáveis.
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Teorema4.3

Soam; {gi : 0 < { $ m, com ZÍ. 7é zi, se ii ?é {2 } J
{yj:0S;j51n, coma/j. #yj, se.ji?éj2 e {pij:0$i$m,0$.j$n}.
Então existeum único polinómio da .forma:

}

EEc*.«'y'
k=o /=o

P(,,y) =
g«. «HW.«; P(zi,yj) = PÜ VÍ,.j.
Z)emonstração.- Chamando

]'liga(,-- ,í)

.L.(,)

llí#j;(rk -- «{)

I'lj#z(3/
- yj)
]'lj#i(yi--yj)

.LZ(y)

z,*,,(,,y)

Z*(,) . .L,(y )

como

L*,.(,., vj

l

se k = i e j

outros casos

0

temos que
P(,,y)

= EL;o

EZ::oP(z*,

3/1)Lk,i(',

y)

Portanto existe um polinõmio em duas variáveis, verificando: p(ai, yj) = PÜ.
A unicidade segue do fato do conjunto: {.LJ;l : 0 $ k $ m, 0 $ / $ n } ser
uma base do espaço dos polinõmíos em duas variáveis a, y, com potências

máximasm e n, respectivamente. O
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4.2.1

Polinâmios em várias variáveis densos

Consideremoso produto de dois polinâmios em duas variáveis z e y, com
potências máximas m e n, respectivamente. A idéia central do algoritmo a
considerar é interpolar primeiro numa variável, e o resultado obtido ser interpolado na outra variável. Nesta seção provaremos que esta idéia simples
leva a uma solução ótima.

Soam:

p(,,v)

m n

EE«*

k=o l=o

.*v'

g(,,v)

e

m

n

EEÓ
,'3/'
k=o l=o

Seu produto é

p(,,v)q(,,z/)

2m 2n

EEc*..'v'

k=o z=o

onde

cki -

>1:}11:
aíjb -i,i-j
{=o .j=o

O problema é calcular os ckl sobre a base {aki} U {bkl}.
Escrevamos o produto de dois polinõmios de acordo com a expressãodo po
linõmio interpolador do teorema 4.3.

p(,, v)q(,, v)

2m 2n

>ll:>1:p(,., x.)q(,*, v.).[*(,)z,(v)

k=o z=o

Se
2m

E
.L*:,'
i:o

.Lk(,)

2n

E.L...j

z.(y)

j=o
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temos que

P(.,y)q(,,y)

igi««,'i IÊ««'l

giíi,'«,
«,'«'«,
2m 2n, / 2m 2n.

«.,

E:E

jEEp('.,

v.)q(,., p.).L*.

2m 2n

/2m

k=o i=o \i=oj=o
2n

\

Ei;oj-oE l\k:oE Ep(,.,
v.)q(.*,v,)z*.L.í
l ,'v'
l-o
/
Então os coeficientes do polinõmio produto

são

aj = EÉ=. E2oP(ak, yl)q(.k,

yl)-Lti.Lzj

com 0 $ í $ 2m e 0 $ .j $2n

Algoritmo para o produto de 2 polinâmios em duas variáveis
Sejam

zo,

«: ,

, a2m constantes

diferentes,

tes diferentes entre si

i) C,lc«le:

P(,*,

y.) q(,h,

ii) Considere

Z,h(.)
Z,l(y)

3/,)

k - o,

I'li#k(a-- zi)
H.#*(3h--'i)
[lj#z(y - 3/j)
llj#z(yl -- yj)
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e yo, yt,

, y2. também constan

, 2m; / = 0,

,2n

iii) Finalmente
j

2m 2n
: l:p(,*,

k=O l=O

v.)q(,., v.).L*..L.j

para 0 $ i $ 2m e 0 $ .j $2n

Provemos que o algoritmo é ótimo.
Computar p(ak,yZ) e q(zk,yl) tem custo zero, pois =k,yz C .K. Para cada k
e cada /, o custo de computar

p(zk,yi).q(zt,yl)

é 1. Como os coeâcientes

de .Lk(a), .LkÍ, e de -LI(y), -Llj, são elementosde /{, podemoscomputar cada
coeficientedo produto com: (2m + 1)(2n + 1) multiplicações. Como todos
os coeficientesutilizam os mesmos produtos essenciais,temos que a complexidade do algoritmo é: (2m + 1)(2n + 1). Usando o corolário 2.4 para duas
variáveis, concluímosque o algoritmo é ótimo. O

No caso do produto de 2 polinõmios em várias variáveis, o algoritmo ótimo
usado para duas variáveis pode ser aqui aplicado, obtendo-se também otimalidade (mesmo que as indeterminadas dos polinâmios sejam diferentes, bem
como suas respectivas potências máximas).
Para o caso de produtos de n polinõmios em várias variáveis, deve-se fazer
um estudo similar ao feito para polinâmios numa variável. Ou seja, dado o
custo de multiplicar dois polinâmios em várias variáveis, aplicar o gerador
de algoritmos multilineares quase-ótimos obtendo algoritmos para o produto
dos n polinâmios. Observe que o custo de multiplicar 2 polinõmios depende
das potências máximas em cada indeterminada, devendo-seanalisar os diferentes casos possíveis.
Em respeito à paciência do leitor que nos acompanhou até aqui e "a la premura del tiempo", não nos deteremos em tais análises.

71

4.2.2

Polinâmios esparsos

Consideremos polinâmios em várias variáveis esparsos. Apesar de na prática
serem mais importantes que os polinõmios densos, até recentementenão eram conhecidosalgoritmos para interpolar tais polinâmios de forma determinística e em tempo polinomial (algoritmos probabilísticos foram estudados
por Zippel 16811691).
No ano de 1988, Ben-Or e Tiwari ISI publicaram um algoritmo determinístico
para interpolar polinõmios esparsos, baseado na decodificação de códigos
BCH. O modelo de computação usado foi o RAM (Random Access Machines), no (dualtodas as operações aritméticas (+,--, x ,-t) têm o mesmo custo
(para um estudo do modelo RAM, veja Aho et alli jll).

O algoritmode Ben-Or e Tiwari tem uma complexidadeda O(nda'';logo),
onde

n - número de variáveis
d - grau total do polinâmio

r - cota superior do número de termos não nulos do polinâmio
A seguir damos o algoritmo de Ben-Or e Tiwari, medindo a sua complexidade segundonosso modelo. Vamos supor que conhecemoso número exala de
termos não nulos, t, do polinõmio a interpolar.
Aplicaçõesde um algoritmo de interpolação são: produto de polinâmios esparsos em várias variáveis

e fatoração

de polinâmios

(Kaltofen

e Trager

1321).

Considerações iniciais
Sda
+ ctmt

P(,. , . . . , ««)

o polinõmio a ser interpolado. Os coeficientes cj são todos diferentes de zero;

os monomios:
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mj = z:l''','J,'

#

eJ'pn

n

são diferentesdois a dois. e t é o número de termos em P
Seja pj o j-ésimo primo, e:
t,j = P: ''P,j,'

a avaliação do monâmio mj em (pl,

, p«).

Pe,.
Com

«t-

-.li,çã.

m.

# mj

se

e só se t;{ # oj.

Chamemos:

,pl.) -

«.

E 'j«}

0$

{ $1 2(t - l)

Primeiramente, o algoritmo calcula os uj e depois obtém os coeficientes,cj,
do polinõmio. Faremos uso do polinõmio auxiliar:
t

q(,)

11>

«j)

+ q...,'''

+

+qo

Como
t l

t
E

.J«}q(«j

)

}: q*(c,«f''''+c,«{+'+.

.+a«l;+')+(c:«Í'F'+c2«!+'+

k:o

+Q«{+')

para 0 $ { $ t -- l e q(uj) = 0 , temos o sistema de equações de Toeplitz,
Tt-l,t-i qt-i :: -- a2t-i.t-i seguinte;

at-l at
at-2 at-l

ao ai

a2t-2
a2t-3

...

at-i

Podemos escrever a matriz do sistema,

73

Tí-i.t.i

«{-'
«{-'

.:-:

«!-:
«!-'

1 1

ci 0

0

«!-'

0

l

00

l

tJI

«{-'

l

ut

«!-:

0

c2

«á-'

Como os t;:fsão distintos, as matrizes de Vandermonde são inversíveis, e como
os cj são diferentes de zero, o sistema é não singular. As raízes do polinâmio
q(z) dão os t;j. Tomando a avaliação do polinõmio P nos pontos: (pi, .. ,P:)
para 0 $ i$ t -- 1, obtemos o sistema de Vandermonde transposto, .Ac
seguinte:

1 1
01

«{-'

l

cl

U2

«á-:

C2

.{-'

q

cuja soluçãosão os coeficientesdo polinâmioP

Algoritmo para interpolar polinâmios esparsos
Entrada: uma caixa preta para avaliar um polinâmio em várias variáveis
P(zl, . . . , a;.) e o número excito de termos não nulos do polinõmio.

Saída:O polinâmioP = E:$:]cjmj
(1) Avaliar

P em (pi,

valores respectivos.

, pl.) para 0 $ { 5; 2Z

Sqa,m

(zo, . . . , a2t--2

gt-i = -- a2t-l,t.l obtendo

(2) Resolver o sistema de Toeplitz:

q(z) = E$: qj,j
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os

(3) Achar as raizes inteiras de q(z) obtendo os oj. Dividindo cada oj suces
vivamente por pi, - . . ,p.,

obtemos

os monâmios

mj.

(4) Resolver o sistema de Vandermonde transposto Ác = a, especificadoaci
ma, achando os coeficientes cj do polinõmio .P
Analisemos os diferentes passos do algoritmo de Ben-Or e Tiwari, calculando
suas respectivas complexidades .

Resoluçãode Sistemas de Toeplitz
No passo (2), temos que resolver o sistema, Tt-i,t-i qt-i = -- a2t-l,t.i onde
T é uma matriz de Toeplitz não singular. A seguir consideraremos o algorit-

mo de Brent et alli l81para resolver um sistemade Toeplitz. Para simplificar
a notação, consideremos a matriz do sistema de dimensões (n + 1) x (n + l).
Sejam: 3 =(ao,...,z«)
e 3r' =(y«,...,yo),
a primeira coluna e a primeira
linha, respectivamente, da matriz inversa de T. Se zo = yo # 0, a matriz
inversa de T (Brent et alli l81,teorema 6) é:

T-i

0

i

0

0 0
y.

o

Zn--l

l

F yo

y«
y«

3/:

o 1 1 o g/.

zo

«. J l

!']

o o

g/o

0 an ...

#l

0 0

aç.

...

']
(4.1)

o o ... o

Brent et alli estendem a fórmula fechada anterior ao caso em que zo = 0
e

det(T)

# 0

(teorema 7 do artigo citado).

A idéia central do teore-

ma é estendera matriz T a uma matriz 77.+,)x(n+2)'de modo tal que se
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z' =(zl,,...,zl..:)
e(y')' =(yl.+:,...,3/l,)
são a primeira coluna e a pri
meigalinha, respectivamente,de (T')'', então zl) = y; # 0 e:

,l, o
1

1

1

1

al zo

Tl

a;n, Zn,--l

pl....: o

yn yn+l

3/o yi

0

' y;

0
f

ao
0

o o ...
z«+l

a,'

vl.

o 'l.+-

0
f

00

l

alf

a2

(4.2)

f

Então temosque: qt-i = -- Tt:l.,.: a2t-i,t.i . Usando4.1 ou 4.2 para obter
qt-i temos que fazer quatro produtos de matrizesde Toeplitz por vetores,
e uma soma. Os produtos envolvidos no cálculode gt.i, podem ser vistos
como produto de polinõmios. Por exemplo:

yo

0

g/i
3/o

00
a .B(a) = (y(a) Q'(z)) mod a' onde: .B(a) = X:;ãó.,:
}''(a) = El;ã / ,: e .4(,) = El;&a.+iz'
corresponde

A complexidadede resolver o sistema de Toeplitz, dadas a primeira coluna
e a primeira linha de T'i, está dada por 4 produtos de polinâmios e uma
soma de polinâmios,e portanto é: 4(2t + l) = O(t).

Falta, então, calcular a primeira coluna, z, e a primeira linha, Z/,respectivamente,de T': ou (T')''. Para isso, Brent et alli observarama relação
existenteentre resolverum sistema de Toeplitz e achar um tipo de aproximação por funçõesracionais de uma série de potências, chamada aprozímação
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de Fada

ximação

Isto é, se .4(3)

(m,p)

= ao + aiz

+ . ..

de Padé de .4 é a função

é uma

série

racional:

de potências,

/?«., = U(z)/y(z)

a apro-

onde

U e V são polinâmios, com grau(U) $ m e grau(y) 5; p. O conjunto de
aproximaçõesde Padé de .A(z), variando m e p, dispostas numa matriz de
duas dimensões é chamado de laje/a de Padé Consideremos o polinõmio:
P(3) = ao + al# + . . . + a,.32n. A matriz de Toeplitz associada ao polinâmio

Pé

an

anal

(Zn,--l

an

ao

ai

(Z2n, a2n,--l

A aproximação (n,n) de Padé do polinõmio P dá a primeira coluna, z, de
T-i;

analogamente,

linâmio: P'(aç) =

considerando
7''', a aproximação (n,n) de Padé do poa2« + a2..1a + - - - + aoa2" dá a primeira linha, y, de T':

(veja seção 6.a do artigo citado).
Então, para calcular a primeira coluna, r, e a primeira linha, 3/,de 7''i, temos que calcular as aproximações (n, n) de Padé associadas a T e a 7'''. Os
a[goritmosAD (diagonal secundária) e MD (diagonal princípa]), das seções
4 e 5 do artigo que estamos considerando, calculam a aproximação (n, n)
de Padé do polinâmio P, percorrendo a diagonal secundária e a diagonal
principal, respectivamente,da tabela de Padé. O algoritmo AD baseia-seno
algoritmo estendido de Euclides usando divisão e conquista, enquanto que o
MD também usa divisão e conquista, obtendo a solução final através de um
número fixo de produtos de polinõmios adequados. Usando MD, o custo de
achar a primeira coluna, aç,e a primeira linha, y, de 7''i , verifica:

"(«)

' «(1;1) --«(1;1)

--.(«)

onde n indica que estamos calculando a aproximação (n, n) de Padé, e O(n) é
o custo dos produtos de polinâmios. Logo, o custo de achar 3 e y é O(n log n)
para uma matriz

de Toeplitz

de dimensões
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(n + 1) x (n + 1). Aplicando

o

resultado anterior ao caso Tí-i.t-i,

temos:

0(t l.g t)

Algoritmo para resolver um sistema de Toeplitz não si.ngular
Entrada: os elementos da matriz de Toeplitz não singular, Tt-i.t-i:

ao, . . . , a2t-2

Tt.i.t.i qt-l
qi := -- a2t-i,t-i.
Saída: qo,. . .,qt-i soluçãode: Tt-i,t-i
(1) Calcular a primeira coluna, z, e a primeira linha, y, de T'Í usando o
algoritmoMD (seção 6 do artigo de Brent l81).
(2) Resolva o sistema de Toeplitz, não singular, aplicando as fórmulas 4.1
ou 4.2 para T':
A complexidade do algoritmo é dominada pelo passo (1), e então o algoritmo
é 0(t logo).

Raízes inteiras de um polinâmio
No passo (3) do algoritmo de interpelação temos que achar as raízes inteiras
do polinâmio q(z) = }:Í;ã qfzi + z'. Aplicaremos um algoritmo tipo Newton-

Henseldevido a Loos j3SI. A idéia do algoritmo é mudar o domínio dos
coeficientes
do polinõmiopara ZP, ondep é primo, fazer uma busca exausti-

va nos p elementos de ZP e voltar para o polinâmio original com coeficientes
em Z, conhecendo agora os zeros do polinâmio com coeficientes em ZP'
Consideremos um morfismo: q' = q mod p que leva os coeâcientes de q em Z
nos coeficientesde q' em ZP O morfismo anterior deixa 0,1, somas e multiplicaçõesinvariantes. Como a operação de testar se a é raiz de q só depende
de produtos e de adições, esse cálculo também fica invariante pelo morfismo.
Isto significa que, se as raízes inteiras de q estão em Z., então elas formam
um subconjunto das raízes inteiras de q', que podemos achar testando. Se as
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raízes inteiras de q não estão em ZP, resta voltar para Z, conhecendo os zeros
de q' em Z,. Para isso levantamos (no sentido de Hensel) os zeros de q' aos
zeros de q segundo o seguinte teorema, que enunciámos sem demonstração
(«d«

Lms

Teorema

]3õ]):

4.4 Seja q(z) ztm po/amam o sobre Z e a tzm zero de q mod p, que

leão é zero da deduada q'(z) = 0 mod p, com p palmo. Então para cada I' ã l
a congruêncÍa q(z) = 0 mod p' tem uma se/raçãoa, = a mod p.

Na demonstração do teorema mostra-se como calcular as sucessivasexpansões
p-ádicas (levantamentos). No nosso caso, como q(z) = nS::(z -- t,j) e os uj
são diferentes, todas as hipóteses verificam-se, e temos:
a'...-

(((q(a.)/p')/q'(a.))

mod p) p'

(4.3)

O primo p tem que ser o menor, tal que q mod p seja livre de quadrados

(istoé, q modp e q' modp nãotêmzeroscomuns).No teorema2 do
artigo citado, prova-se que o primo p é O(tlogt), portanto é possível fazer

uma busca exaustivaem Z..
Para completarmoso algoritmo devemosobter uma cota do número de levantamentos, .N, para cada zero de q'. Se procurássemos as raízes racionais
de q, s/u, os inteiros qts e qou teriam que estar entre: -- b/v/2J, . . ., bW/2J,
isto é, .N é o menor inteiro tal que:

b'''/'J

$ 1q. 11qo1< b'''/'J

Como q, = 1, .M é o menor inteiro que veriâca 2 l qo 1 < pW. Exibimos a

seguir o algoritmo de Lhos para acham'raízes inteiras de polinõmios (o algoritmo original de Loas encontra as raízes racionais do polinõmio).

Algoritmo de Loas
Entrada; o polinâmio q(z) = Xl;à qizi + z' sobre os inteiros, livre de qua
drados.
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Saída:

a lista.L dos zerosinteiros de q

(1) Seja p o menor primo tal que q mod p é livre de quadrados.

(2) Seja b= 2 lqo l,eescolhao menor.N tal que b<p

(3) Calcule a lista .Li dos zeros de q' = q mod p por busca exaustiva.

(4) Levante os zeros em .[i de q', aos zeros de q mod pW usando a fórmu]a 4.3
(5) Para cada a em .L:, se q(a)

= 0 inclua a em .L.

Analisemosa complexidadedo algoritmo. Para achar o primo p temos que
calc«larq modo e q' modo(c«sto O(t)), e c.ocular . mdc(q modo,q' m.dp).
O custo de se computar o máximo divisor comum de dois polinâmios de grau

t e t -- 1, respectivamente,é O({ logo), usandoo algoritmo HGCD (Aho et
alli jll). A complexidadede se testar se q mod p é livre de quadrados para
um número p em ZP é O(t logo). Usando um algoritmo rápido de avaliação

(veja o capítulo 4 da monografia de Borodín e Munro l71), a complexidade
do p'"' (1) é: 0(tlogt log(tl.gt)).
Para determinar N, temos que multiplicar p por si mesmo enquanto pí < b e
parar quando PW > b. O número de produtos é O(log Z,), i.é., O(log B) onde
.B é uma cota superior dos coeficientes do polinõmio q.
No passo (3) devem-se testar O(t log t) números e, analogamente

ao passo

(2), usando o método de Horner para avaliar o polinâmio num ponto e algoritmos rápidos de avaliação tipo divisão e conquista temos: O(t log(t logo)).
Para cada raiz a de q' temos .N levantamentosaté q mod p/v. O cálculo de
um levantamento é feito segundo a fórmula 4.3, e é dominada pela avaliação
de q(ai), portanto O(í). No máximo são í raízes a serem levantadas,logo
a complexidade do passo (4) é: O(t' log .B), onde log -B é uma cota superior
Dará

]v

O custode se testar se a' veria«. q(a') = 0 é O(t). Como são t raízes,
analogamente aos passos (2) e (3), temos no passo (5) O(t logo).

Finalmente,a complexidadedo algoritmode Loas, para achar as raízesin

Leiras do polinâmio q é dominada pela do passo (4), sendo O(t' log .B).

Como as raízes de q(z) são os tij = p:J''p;Í'' . . .p?'" , podemos determinar
os monõmios

mj

= zii':z2

'' ...z?,"

, dividindo
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os t;j repetidamente

por

P:, . . . ,Pn com custo zero.
Concluímos que a complexidade do passo (3) do algoritmo para interpolar
um polinâmio em várias variáveis esparso é: O(t2 log .B).

Resolução de Sistemas de Vandermonde Transpostos
No passo (4) do algoritmo de interpelaçãode um polinâmio em várias variáveis temos que resolver o sistema: .4c = a, sendo .A uma matriz de
Vandermonde transposta. O algoritmo para resolver um sistema de Vandermondetransposto que damos abaixo é de Kaltofen e Yagati j311. Seja
B = .A'' a matriz

transposta

de .A. Então:

c = (.a''y'

a.

Formemos

para

cada.j, l$ .j $ t, o polinâmio A(z) = bo.j+bt,jz+. . .+bt-i.jz'-:, a partir
da j-ésima coluna de -B'', (bo,j, Z,i,j, . . . , bt-i,jy'. A posição (á,.j) de .B-B':

e

"..«.,li

se á = .j

outros casos

Então
Bj(z)

=

Tlj#k(,-- «k)

nj#k(uj -- t;k)

e

.-.,-',"
.-(:?i::
:)

Por outro lado, chamemos: .D(z) = aoz' + aizt-i + . . . + at-iz.

O coeâcientede z' em -Bi(z).D(z) é ci. Uma forma mais rápida de calcular
os ci é considerando que:
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.B(,)

.B:(,) =

onde: -B(,) = nS:i(,

«j)

«.(,

e ai = [li#j(üi --

.B(,)D(,)

=

q«z''

O coeficiente de z' em .B(z)Z)(z)/(z

Q.(«)

- «.)

q2ttot'l

«j).

Sej.

+

to) é dado por

+ q2t-itot

+

Então

1 < á <z

Q.(«.) - «...

Para obter os coeficientesci, falta calcularos ai e finalmente: (aia)/aí
Visando calcular os ai, observemosque:

"m - 4:P -En(, - «a
eentão:

-B'(ui)

= ai

l $ i$

t. O algoritmoque

avalia

C?f(to) em t,i,

pode ser usado para avaliar .B'(z) nos mesmos pontos.

Algoritno para resolver umsistema de Vandermonde
transposto
Entrada: os elementosda matriz 4 de Vandermonde transposta, t;l,
o «tor « = ('o, . . . , «.-:)"

Saída: o vetor c = (ci,

,..y' c

(1) Calculeo polinâmío:
-B(,) = n$::(, --«j)
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(2) Sd'

D(,)

como acima.

C,lc«le:

C?.(««) = q2..«'-: + q«.i«,'-'
(3) Avalie Q.(.«)

.B(,)D(,)

+ ' ' ' + q,+i.

nos pontos t,i,

(4) Calcule os cli avaliando .B'(z)

= q,.,''

+

+ qiz

e chame

, u. obtendo aíci
nos pontos ui,

(5) Calcule os ci dividindo Qt(ui)/-B'(ui)

l <i <t

Analisemos a complexidadedo algoritmo. O primeiro passo tem complexidade t -- 1. Multiplicar dois polinõmios de grau t tem complexidade2í + l.
Para, avaliar o polinâmio Qt(to) nos pontos ui, . . . , ot usaremos um algoritmo
rápido, tipo divisão e conquista, sendo que a avaliaçãonum ponto é feita
segundoo método de Horner. Para isso, se;

Q.(«)-(

((q,.«, + q,..:).« + q«-:)

.).« + q.--:

o custo de avaliar Qt(w) num ponto é: t-- l e a complexidade total é O(t log f)
(veja o capítulo 4 da monografia de Borodin e Munro l71).
O passo (4) aplica o mesmo algoritmo do passo (3), e portanto sua complexidade é da O(tlogt). Finalmente, o passo (5) são Z divisões. A complexidade
total do algoritmo para resolver um sistema de Vandermonde transposto é:
0(t logt) .

Conclusão
Devido a nosso modelo de computação, o passo (1) do algoritmo de interpolação para polinâmios esparsos tem custo zero (é interessante ver que este resultado independe da estrutura de dados usada para armazenar o polinõmio).
Claramente o passo (3) é dominante na complexidade total do algoritmo, e
portanto a sua complexidadeé: O(t2 log .B), onde t é o número excitode coeficientesdiferentesde zero em P, e .B é uma cota superior nos coeficientes
do polinâmio q do passo (3).

Se não sabemosqual o número de coeficientesdiferentesde zero em P, mas
temos uma cota superior: 1" > t, podemos alterar o algoritmo de modo a
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continuar sendo um método aplicável. Neste caso, o problema principal é que
tendo como entrada T > t avaliações, os coeficientes ck para k > t são zero,
e então a matriz de Toeplitz Tr,, é singular. O algoritmo de Brent usado para
resolver o sistema de Toeplitz do passo (2) : Zí-i,t-i qt.i = -- a2t-i,l-l, exige que a matriz do sistema seja não singular, portanto não podemos usá-lo.
A resolução de sistemas de Toeplitz gerais foi estudada por Kaltofen e Yagati j311quando o modelo de computação é RAM, mostrando um algoritmo
da O(M(r) log ,-), onde M(7') é o número total de operações aritméticas necessárias para multiplicar 2 polinõmios de grau I'. Como tal algoritmo é
straigth [íne, O(]1/(7') ]og I') é uma cota superior no mode]o de complexidade
multiplicativa, já que este considera menos operações que o modelo RAM.
Sendo M(1") = T no nosso caso, temos que a alteração do algoritmo para
resolver sistemas de Toeplitz singulares tem custo O(7 log r). Portanto a adaptação do algoritmo de interpolação para polinõmios esparsos ao caso em
que o número excito de termos diferentes de zero não é conhecido tem complexidade

: O(7' log T + t' log .B).
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