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Resumo

A árvore dos sufixos é, notavelmente, uma das estruturas de dados mais estudadas em
processamento de palavras. O principal objeto de estudo de nossa dissertação são os
algoritmos paralelos para construção da árvore dos sufixos.

Enfatizamos nosso estudo no algoritmo paralelo proposto por Apostolico et. al em 1988,
devido, especialmente, a sua simplicidade e também poi ser o melhor dentre os primeiros
algotitmos paralelos propostos para a construção da árvore dos sufixos. Apresentamos
ainda uma visão geral de funcionamento de algoritmos paralelos mais decentes, onde o
trabalho ótimo é a principal característica.

Além do estudo de algoritmos paralelos para construção da árvore dos sufixos, apresen-
tamos algumas aplicações paralelas. Entendemos por aplicações paralelas o estudo de
algoritmos paralelos eficientes que utilizam a árvore dos sufixos em um primeiro estágio
de pré-processamento. Neste contexto, tentamos descrever de maneira detalhada espe-
cialmente o problema do casamento de padrões e um algoritmo paralelo pata soluciona-lo.

Abstract

Sufhx trens are notably among the most studied data structures in string processing. The
main objective of our dissettation is to study parallel algorithms for the constiuction of
sufhx trees.

In our study lx,e emphasize the paiallel algoiithm proposed by Apostolico et al. in 1988
due mainjy to its simplicity and to being the best among t,he first parallel algoiithms
ptoposed for the constluction of stifHx trees. Also u'e present a general view on how some
tecent algorithms wolk. The main cha,racteristic of these algorithms is the optimal woik.

In addition to the study of parallel algorithms fot the construction of stiHix trees, we
piesent some patallel applications. By parallel application we mean the study of efhcient
parallel algorithms that utilize the sufbx tree in a first pre-processing stage. Undei this
context, we attempt to desciibe especially the pattern matching problem in a detailed
way, as we]] as a paraljel algolithm foi its solution.
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CJapítulo l

Introdução

Além de desempenhar um importante papel em processamento de palavras e em di-
versas aplicações, o projeto de algoiitmos eficientes para construção da árvore dos suhxos
apresenta grande interesse pol si só. Nossa dissertação tem como principal objetivo o
estudo dos algoritmos paralelos para a construção da álvoie dos sufixos.

Diversos tipos de processamento de palavras podem ser expressos dentro do seguinte
contexto. Dada uml& palavra #, pré-processamos z de maneira a estabelecer uma estrutura
de dados apropriada, que permite o processamento eficiente de consultas sobre subpalavtas
de z. Exemplos de consultas são o casa.mento de padrões, encontrar a maior subpalavia
repetida da palavra z, encontrar o maior prefixo comum de duas subpalavras da palavra
z, entre outras.

A árvore dos sufixos, associada a uma palavra z, é uma estrutura de dados que su-
porta o processamento dessas tarefas. Desde seu surgimento en] 1973 IWei731, a áivote
dos suílxos foi se tornando uma. importante ferramenta no processamento de palavras.
Anualmente, existe um conjunto amplo e bem diversificado de aplicações que a utilizam,
que inclui desde aplicações mais imediatas, como a busca da maior subpalavta repetida,
até mesmo aplicações complexas e sofisticadas como a análise de seqüências genéticas pala
identificação de padrões biologicamente significativos do DNA.

A árvore dos sufixos está inserida dentro do contexto da busca digital. O método da
busca digital utiliza a representação de um conjunto de chaves como sendo uma seqüência
de símbolos e extrai as informações necessárias dessa representação em uma busca. A
árvore írÍei IFre601, uma árvore de busca digital, é a base da definição da árvore dos sufi-
xos. Quando uma árvore trás está associada ao conjunto de todos os sufixos de uma. deter-
minada palavra, essa árvore é também chamada de árvore dos sufixos esticada. Através
da compactação de caminhos de vértices de grau de saída igual a l da árvore dos sufixos

' Esse nome vem de recuperação di\ informação (7'etriezia/ in/omlatáon), e lê-se try como lio inglês
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esticada, obtém-se a estrtltuia que sela o ob.feto principal de nosso estudo, a árvore dos
sufixos.

Algumas informações importantes sobre a árvore dos sufixos são a sita quantidade
de vértices e a sua ajttira. Neste trabalho, conseguimos mostram que a quantidade de
vértices da árvore dos sufixos é no máximo linear no tamanho da palavra. No entanto,
não conseguimos mostram nenhum limitante razoável para a altura. Considerações pro-
babilísticas relevantes sobre a altura de uma áivote dos sufixos associada a uma pa-
lavra aleatória são realizadas poi Szpankowski e por Mahmoud, em diversos trabalhos
IJS91, DSR92, Szp92, Szp93b, h/lah921.

A motivação inicial pala a criação da árvore dos sufixos foi o desenvolvimento de
uma aplicação específica: o casamento de padrões. O problema do casamento de padrões
consiste em encontram uma ocotiência de uma palavra 3/, denominada padrão, de tamanho
m, en} uma palavra /, denominada texto, de tamanho rz, corei rn $ íl. Existerll valias
algoiitmos que solucionam esse problema. De um modo geral, esses algoritmos podem ser
divididos en] duas classes: os algoiitmos que pré-processam o padrão e então realizam sua
busca no texto e os algoritmos que pré-processa.rn o texto, construindo uma estrutura
apropriada, e então consultam essa estrutura para encontiai todas as ocorrências do
padrão no texto.

O algoiitmo de Weinei j\Vei731 foi o primeiro algoritmo seqüencial proposto para. a
solução do problema de casamento de padrões através da utilizaçã.o da árvore dos sufixos.
O pié-processamento, isto é, a construção da árvore dos sufixos associada à palavra z
de tamanho n, sobre o alfabeto E, tem complexidade de tempo O(nlogjEI). Caso o
tamanho do alfabeto E se.ja fixo, esse algoiitmo tem complexidade de tempo linear. Outros
algoritmos sequenciais pala a construção da árvore dos sufixos podem sei citados tais como
o algoritmo de McCieight jlvlcC761, o algoiitmo de l<osaraju jl<os941 e, decentemente, os
algoritmos de Andeisson e Nilsson IAN951, de l<osalaju e Delcher jl<D951 e de Ukkonen

No estudo dos algoiitmos para construção da árvue dos sufixos estamos especialmente
interessados nos algoritmos paralelos desenvolvidos com esse objetivo. Os algoritmos
estudados falam pio.jetados no modelo PIAM CRCW. Podemos consideiai, daqui poi
diante, que a palavra de enfiada z tem tamanllo n e foi obtida em um alfabeto E de
tamanho constante.

[Ukk95]

Um trabalho pioneiro nessa área foi proposto por Landau e Vishkin em 1986. O
algoiitmo desenvolvido tem complexidade de tempo O(logo) e de trabalho O(n2).

Em seguida, Apostolico e Tliopoulos IAT871, simultaneamente a Landau, Schiebei e
vishkin ILSV871 piopuseiam algoritmos equivalentes com complexidade de tempo
O(logo), complexidade de trabalho O(nlogn) e de espaço O(n'). No ano seguinte,
Apostólico, lliopoulos, Landau, Schiebel e Vishkin IAIL+88j desenvolveianl um algoiitmo
que reúne as principais vantagens dos algoritmos anteriores. No entanto, as complexida-
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des desse novo algoritmo permanecem equivalentes. Um esquema para redução do espaço
pala O(n.t+ó), para qualquer 0 < (5 $ 1, é também sugerido pelos autores. Este algoiitmo
será apresentado de modo detalhado neste trabalho.

E importante natal que existeiii diversos algolitmos seqüenciais para construção da
árvore dos sufixos de complexidade de tempo linear, mas o número total de operações rea-
lizadas pelos algoritmos paralelos anteriores é proporcional a n logo, independentemente
do tamanho do alfabeto relacionado. Esses algoritmos estão baseados no procedimento
clássico de atribuição de nomes de jl<MR72j. Esse procedimento produz uma estiutuia
de dados extremamente útil pala algoritmos paralelos que trabalham com palavras, como
mostrado em ICR911. No entanto, essa técnica impossibilita que o trabalho desempenhado
pelo algoritmo seja linear devido, sucintamente, ao número de subpalavras, piopoicional
a nlogn, às quais o algoiitmo deve atribuir nomes. Esse número teoricamente dita a
complexidade de trabalho do algoiitmo. O favor logarítmico se deve ao aumento das
redundâncias entre as subpalavias, já que ocorrem sobreposições a medida que elas se to-
mam maiores. O principal problema. é que não existe uma forma consistente de selecionai
somente uma subpalavra em um conjunto de subpalavras sobrepostas.

Recentemente, Sahinalp e Vishkin ISV041 piopuseiam um algoritmo que quebra a
simetria que ocone no processo de atribuição de nomes, e assim induziram o número
de operações realizadas para linear. O algoritmo proposto tem complexidade de tempo
O(logo n) e complexidade de traballlo O(n). A complexidade de espaço continua sendo
O(n:+õ), para qualquer 0 < õ $ 1.

Em um outro trabalho decente, Haiihaian IHar941 obteve o primeiro algoiitmo paralelo
de trabalho e espaço ótimo, que constrói a árvore dos sufixos em tempo O(log' n).

Farach, Hariharan e Muthukrishnan IFHMj, em um trabalho ainda não publicado,
propõem um algoritmo paralelo aleatorizado para construção da árvore dos sufixos, de
complexidade de tempo O(logo), complexidade de trabalho O(n) e complexidade de
"P»Ç' 0(n).

Um resultado experimental surpreendente foi obtido poi Vishkin IVis941, sugerindo
que a. emulação seqüencial de um algoritmo paralelo tem a vantagem potencial de sei
executado sobre uma máquina seqiiencial mais rapidamente que um algotitmo seqüencial
padrão para solucionar o mesmo problema. Em particular, uma comparação entre o algo-
titmo seqüencial de McCreight IMcC761 e o algoritmo paralelo seqüencialmente emulado
de Apostólico et. al IAIL+88j é realizada e, sob determinadas condições, os resultados ex-
perimentais obtidos demonstram que o segundo algotitmo é muitas ordens de magnitude
mais rápido que o primeiro.

Aplicações para a construção paralela da árvoi'e dos stiflxos sã.o constantemente propos-
tas. Entendemos poi aplicações o estudo de algoiitmos paralelos eficientes pala solução de
problemas relacionados a piocessanlento de palavras, que utilizam a. construção da árvore
dos sufixos em um primeiro estágio de pié-processamento.
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As principais idéias de nosso estudo, que acabamos de apresentar, seixo detalhadas
nos capítulos seguintes de nossa dissertação e estão organizadas da seguinte maneira.

No Capítulo 2, apiesentaiemos um conjunto de conceitos básicos sobre palavras, bem
como conceitos fundamentais sobre Computação Paralela, fixando o n)odeio paralelo em
que tiabalhaiemos e apresentando uma estrutura geral para projeto e análise de algoiit-
mos paralelos. A;nda nesse capítulo, apresentaremos simulações entre as variantes desse
modelo paralelo fixado, assim como uma breve introdução à classe de complexidade onde
estão incluídos os ajgotitmos que estudaremos.

No Capítulo 3, além de um conjunto de definições e propriedades básicas relacionadas
à árvore dos sufixos, apresentaremos ainda considerações importantes, sob o ponto de
vista das suas aplicações, sobre a altura e o tamanho da átvoie dos sufixos.

A construção da árvore dos sufixos é o assunto tratado no Capítulo 4. Inicialmente,
fazemos uma síntese dos algoritmos seqüenciais existentes para a construção da. árvore
dos sufixos. Em seguida, descrevemos os algoritmos paralelos em ILSV87, AIL+88, SV94,
Har941. O algoritmo proposto em IAIL+88j é descrito detalhadamente poi nós na. Estiti-
tuia. Trabalho-Tempo de Apresentação de Algoritmos Paralelos. Aos algoiitmos paralelos
instantes, damos apenas uma visão geral de funcionamento.

Muitas são as aplicações da construção da árvore dos sufixos no projeto de algoritmos
paralelos eficientes. No Capítulo 5, tentamos descrever diversas delas. Vamos desctevei
(detalhadamente o problema de encontiai a maior subpalavia repetida de uma dada pala-
vra, o problema de encontiai o identificador de uma subpalavra, dados um índice e uma
palavra e o problema do casamento de padrões on-fine (on-lide strãng mafcAÍng). Em
seguida, aplicações mais sofisticadas são descritas, com menos profundidade: encontrei
o menor ancestral comum, casamento aproximado de padrões (a7)prozimafe strãng ma.t-
cAÍng), construção do autómato dos sufixos minimal e do autómato dos favores minimal,
a generalização da árvore dos sufixos associada a matrizes quadradas e compressão de da-
dos. Alguns desses problemas possuem aplicações em outras á.reas, tais como o casamento
aproximado de padrões e a generalização da árvore dos sufixos para matrizes quadra-
das, com aplicações em biologia molecular computacional e em processamento digital de
imagens de baixo nível, respectivamente.

O Capítulo 6 contém as considerações finais de nossa dissertação

A tentativa de uma implementação do algoritmo paralelo descrito em IAIL+88j é apre-
sentada no Apêndice A.

Finalmente, uma lista de símbolos utilizados, com o significado sucinto de cada um
deles, bem como sua primeira ocorrência neste trabalho, encontra-se no Apêndice B.
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Capítulo 2

Preliminares

Apiesentaiemos neste capítulo um conjunto de conceitos básicos que serão freqüente-
mente utilizados por todos os capítulos posteriores de nossa dissertação. Neste con.junto
estão incluídos conceitos básicos tais como símbolos, palavras, alfabetos e linguagens e
também conceitos fundamentais sobre Computação Paralela, fixando o modelo paralelo em
que traba]haremos e apresentando uma estlutuia geia] pala piojeto e análise de algoiitmos
paralelos. Finalizando o capítulo, apiesentaiemos simulações entre as variantes desse
modelo paralelo fixado, assim como uma breve introdução à classe de complexidade onde
estão incluídos os algoritmos que estudaremos.

2.1 Palavras, Alfabetos e Linguagens

Apresentaremos aqui alguns conceitos básicos sobre palavras, alfabetos e linguagens
extraídos do livro de Lewis e Papadimitriou ILP811.

Um símbolo é uma entidade abstrata que não sela definida formalmente. Letras e
dígitos são exemplos de símbolos fieqüentemente utilizados. Um alfabeto, denotado por
E, é um conjunto finito de símbolos. Uma palavra sobre um alfabeto é uma seqüência
6lnita de símbolos justapostos do alfabeto. Pot exemplo, a, b e c são símbolos de um
alfabeto E e abra é uma palavra sobre E. O tamanho de uma palavra w, denotado por
rol, é o núrneio de símbolos que compõem a pa,lavra. Por exemplo, abra tem tamanho
4. A palavra vazia, denotado por c, é a pa,lavra de zero símbolos. Assim, lc = 0. Duas
palavras sobre o mesmo alfabeto podem sei combinadas pala compor uma terceira através
da operação de concatenação. A concatenação das palavras # e g/, denotado poi z 3/
ou simplesrr)ente por #y, é a palavra z seguida da palavra y. Formalmente, ui = z . ly se e
somente se lwl:: lzl + lyl, wj = zj, pala j = 1, . . ., lzl e tol,l+j:: 3/j, para .7:: l,.. ., IZ/
Pot exemplo, abc . cba = abccba. Claramente, w . ( = € m = to, pala qualquer w. Além
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disso, a operação de concatenação é associativa: (zg)m = z(Z/m), para quaisquer a, y e u,

Uma subpalavra é uma seqüência contígua qualquer de símbolos de uma palavra, de
qualquer tamanho. Poi exemplo, e, a, b, c, d, ab, bc, cd, abc, bcd e abcd são todas as subpala-
vras da palavra abcd. Um preâxo de uma palavra é qualquer número de símbolos iniciais
da palavra, e um sufixo é qualquer número de símbolos finais. Por exemplo, a palavra
abc tem prefixos c, a, ab e abcl seus suílxos são e, c, bc e abc. Uma palavra pode ter várias
ocoiiências da. mesma subpalavia. Poi exemplo, a palavra ababab tem três ocorrências da
subpalavra ab e duas da subpalavia abas. Pala cada. palavra w e cada número natural {,
a palavra to{ é definida indutivamente por: (1) mo = c, a palavra. vazia e (2) mi+: = toí .to,
pala cada { ? 0. Assim, poi exemplo, loi = m e (bac)2 = bacbac.

Uma linguagem (formal) é um conjunt.o de palavras de símbolos de algum alfabeto.
Um exemplo de linguagem é o conjunto de todas as palavras sobre um alfabeto E. Esta
linguagem é decotada poi E* Poi exemplo, se E:: {a}, então E*:: {c,a,aa,aaa,...}.
Se E = {0, 1}, então E* = {e,0, 1,00,01, 10, 11,000, . . .}.

2.2 Computação Paralela

O propósito desta seção é apresentar uma pequena introdução ao modelo paralelo de
memória compartilhada juntamente com a especificação de uma estrutura recente, apro-
priada para descrição e análise de algolitmos paralelos, denominada Estrutura Trabalho-
Tempo de Apresentação. Simulações entre as diversas variantes do modelo de memória
compartilhada também serão descritas, mostrando que não existe uma diferença signifi-
cativa enfie os poderes relativos dessas variantes. Além disso, apresentaremos a noção de
P-completude e suas relações intrínsecas com a cla.sse de complexidade N(7 de algorit-
mos paralelos. Estaremos assim apresentando alguns conceitos básicos sobre computação
paralela, baseados no livro de JáJá IJáJ921.

Um modelo quase unânime pala piojeto e análise de algoritmos seqüenciais consiste de
uma unidade central de processamento conectada a uma memória de acesso aleatóiiot. O
conjunto de instruções comum utilizado neste modelo inclui leitura. e escrita. na. memória
e operações lógicas e aritméticas básicas. O sucesso desse modelo se deve a sua simplici-
dade e a sua capacidade de incorporam o desempenho de algoiitmos seqüenciais sobre os
computadores do tipo von Neumann.

Infelizmente, a computação paralela não possui um modelo algotítmico amplamente
aceito. A lazão principal pala a não existência de tal modelo se deve ao fato de que o
desempenho dos algoritmos paralelos depende de um conjunto de fatoies intrinsecamente
relacionados, dependente da máquina. Estes fatoies incluem concorrência computacional,
alocução e escalonamento de processadores, comunicação e sincronização.

l Nlodelo RAh4 rRrzndorii 4cce '$ À/ac/li7ic,)
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2.2.1 Processamento Paralelo

O principal objetivo do processamento paralelo é executa.i computações, com a uti-
lização de processadores trabalhando concoirentemente, de uma forma mais rápida que
as computações que utilizam un] único processador. A busca constante desse ob.jetivo
vem tendo um forte impacto em praticamente todas as atividades relacionadas à. ciência
da computação. A necessidade de se encontrar soluções cada vez mais rápidas e de se
resolver problemas com grandes volumes de informações surge freqüentemente em uma
ampla variedade de aplicações tais como previsão de tempo, processamento de imagens,
dinâmica dos fluidos, biologia molecular, etc

Existem dois fatores principais que têm contribuído pala a tendência anual em favor do
processamento pa.ialelo, levando pesquisadores a exploiat o paralelismo e seu uso potencial
em aplicações importantes:

8 0 custo do /hardware vem caindo ininterruptamente, possibilitando o projeto de sis.
temas de computação com muitos piocessadoies a um custo iazoá.vela

8 desenvolvimento constante da tecnologia de integração de cii'cultos em altíssima
escala (Uery Z;arde ScaZe /nfegraíion - VZ)S4, fazendo com que se tome possível

o piojeto de sistemas de computação bastante complexos, envolvendo milhões de
tlansistoies em uma única pastilha.

Um computador paralelo é uma coleção de processadores, usualmente do mesmo
tipo, interconectados de uma certa ma.negra que permite a coordenação de suas atividades
e a troca de informações. Erll uin computador paralelo, os ptocessadotes estão dispostos
a uma pequena distância um do outro e são utilizados para solucionam um problema em
conjunto

Os computadores paralelos podem sei classificados de acordo com uma variedade de
características aiquiteturais e modos de operação. Estes critérios de classificação incluem
o tipo e a quantidade de processadores, as interconexões enfie os processadores e os
esquemas de comunicação conespondentes, o controle e a sincronização e as operações de
leitura e escrita.

Apresentaremos em nossa dissertação algoritmos que são apropriados para imple-
mentação em computadores paralelos. Existem clip.éiios de avaliação importarltes para
que um algoritmo seqüencial seja adequadamente implementável tais como desempenho
de tempo, utilização dc espaço e facilidade de programação. Os critérios de avaliação pala
um algoiitmo paralelo são mais complexos devido à presença de parâmetros adicionais tais
como a quantidade de piocessadoies, as capacidades das rnemóiias locais e a comtmicação.
li4edidas de avaliação de desempenho de algoiitmos paralelos que utilizaremos en] nosso
trabalho serão apresentadas na Seção 2.2.4.
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2.2.2 Modelos de Computação Paralela

Os modelos de computação paralela são consideravelmente mais complexos que os mo-
delos seqüenciais devido, em especial, à presença de muitos processadores intelconectados.
O modelo de memória compartilhada que destacaremos a seguia é un] modelo que pode
ser utilizado como uma estrutura geral pala descievei e analisar algoritmos paralelos. A
descrição do modelo ào grifo orientado acíclico (dãrected ac?/clip grapÀ - dag), do modelo
de rede, do modelo paralelo de árvore de comparação, do modelo de redes de ordenação e
do modelo de circuitos booleanos são apresentadas em IJáJ921. Tais descrições não fazem
parte de nosso trabalho. Muitos conceitos apresentados a seguir são baseados em IJáJ021.

Um modelo de computação paralela deveria, de uma maneira geral, satisfazem as se-
guintes piopiiedades, infelizmente conflitantes:

l Simplicidade: o modelo deve sei simples o suficiente para permitir a descrição
de algoritmos paralelos facilmente e pala analisei matematicamente rliedidas de de-
sempenho importantes tais como tempo, comunicação e utilização de espaço. Além
disso, o modelo não deve sei dependente de qualquer classe de aiquitetuias e pot
tanto, deve sei tã.o independente do /hardware quanto possívell

2. Implementabilidade: os algoritmos paralelos desenvolvidos para- um modelo de-
terminado devem sei facilmente implementáveis em computadores paralelos. Além
disso, qualquer análise deve captuiai de forma significativa o desempenho leal desses
algoritmos em computadores pata-lelos.

Apesar de todo desenvolvimento no sentido de se obter tais propriedades, nenhum mo-
delo paralelo tem provado ser aceito pot uma maioria de pesquisadores em processamento
paralelo.

Os algoritmos apresentados em nossa dissertação pertencem ao modelo paralelo de
memória compa-rtilhada. Nesse modelo, uma extensão natural do modelo seqüencial co-
nhecido, muitos processadores têm acesso a uma. memória global, chamada memória com-
partilhada. Ou melhor, o modelo paralelo de menlóiia compartilhada consiste de lama
certa quantidade de processadores, cada um contendo sua memória local e podendo exe-
cutam o seu próprio programa local, de tal forma que todos os processadores se comunicam
por troca de dados através dc uma nlernóiia compartilhada. A memória compartilhada
também é chamada de memória global. A Figura 2.1 mostra uma visão geral do modelo
de memória compartilhada.

Existem dois modos básicos de operação dos processadores em um modelo de memória
compartilhada. No primeiro modo, ct)amado síncrono, todos os piocessadoies ope-
ram sincronamente sob o controle de uii} relógio comum. O nome padrão para o mo-
delo sínciono de memória compartilhada é modelo de máquina paralela de acesso
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lvlemóiia Compartilhada

Figura 2.1: O modelo de memória compartilhada. Cada processador p{ é identificado com
um índice { chamado de número do processador ou identificação do processador.

aleatório (para/Ze/ random access maca ne rPR.4M) made/). No segundo modo, chamado
assíncrono, cada processador opera sob um relógio separado, sendo de responsabilidade
do programador fixam pontos de sincionízação apropriados, sempre que necessários.

Como cada processador pode executam seu próprio programa local, o modelo de memó-
ria compartilhada. é do tipo múltiplas instruções e múltiplos dados (mulíàple
ánstrucíãons multãpZe data rÀ//.MZ)) tg/pe). Isto é, cada processador pode executam uma
instrução distinta daquela executada por qualquer outro processador, em qualquer uni-
dade de tempo. Ou ainda, pode operar sobre dados distintos daqueles operados por
qualquer outro processador, durante qualquer unidade de tempo. Pata um dado algo-
ritmo, a quantidade de dados transferidos entre a memória compartilhada e as memórias
locais dos diferentes processadores representa a quantidade de comunicação requerida
pelo algotitmo. Em nossa dissertação, os algoritmos paralelos que apiesentaiemos estão
descritos no modelo síncrono de memória compartilhada ou no modelo PRAM. Em ge-
ral, os algoritmos desenvolvidos pala o modelo PRAM são do tipo única instrução e
múltiplos dados (single nstrucfÍon mu/tip/e data rS/À/Z)J tape). Ou se.la, todos os pro-
cessadores executam o mesmo programa de maneira que, durante cada unidade de tempo,
todos os piocessadoies ativos estão executando a mesma instrução, mas possivelmente
operando sobre dados distintos.

Existem muitas variações do modelo PRAM baseadas no acesso dos vários processa-
dores à mesma posição da memória global. A PRAM com leitura exclusiva e escrita
exclusiva (ezcZusíue real ezcZusáue wr íe PR.AÀ4 ou EREW PX.4Jl0 não permite qualquer
acesso simultâneo a uma localização de memória. A PIAM com leitura concorrente
e escrita exclusiva (concurrenf rega ezcZusiue wl'áíe PR.4Ã4 ou OREW PR.4À4) permite
acesso simultâneo somente para a instrução de leitura. O acesso simultâneo a uma posição
de memória tanto pala uma instrução de leitura como pala uma instrução de escrita é per-
mitido no modelo PRAZ\4 com leitura concorrente e escrita concorrente (concurrent
rega concu7rent wr Ze PR.4À/ ou CRCW PR.A.114). Existem três variações para o modelo
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PRAZ/l CRCW de leitura concorrente e escrita concorrente, diferenciadas pela maneira
como a escrita. concorrente é execlltada. O modelo PRAZ'í CRCW comum permite es-
crita concori'ente somente quando todos os processadores estão tentando escrever o mesmo
valor. O modelo PRAZ'l CRCM' arbitrário permite, quando existe concorrência na ins-
trução de escrita, um processador qualquer realizar a escrita. O modelo PRAlví CRCW
prioritário supõe que os identificadores dos processadores estão linearmente ordenados
e permite que o processador de menor identificador escreva.

2.2.3 Estrutura 'lYabalho-Tempo de Apresentação

O modelo PRAh4 ajuda-nos a descrever algoritmos paralelos simplificadarnente, evi-
tando inúmeros detalhes contidos com freqüência nesses algoiitmos. O paradigma de
desciiçã.o que apresentaremos a seguia nos ajudará ainda mais nesse sentido.

O paradigma trabalho-tempo (TT) fornece orientações informais para uma des-
crição [op-domri de a]goiitmos paia]e]os em dois níveis. O níve] superior suprime deta]hes
específicos do algoritmo. O nível inferior segue o Princípio Geral de Escalonamento de
Bient, a ser apresentado a seguir, e resulta em uma descrição completa pata o modelo
PRAM

O Nível Superior, também chamado de Apresentação b'abalho-Tempo (TT)
de Algoritmos Paralelos, estabelece o seguinte objetivo pala o projeto de uni algoiitmo
paralelo: descrever o algoritmo em termos de uma seqüência de unidades de tempo, onde
cada unidade de tempo pode incluir qualquer número de operações concoiientes. O tra-
balho a'-(n.) executado poi um algoritmo paralelo é definido como sendo o número total
de operações utilizadas poi ele, sobre uma enteada de tamanho n.

Antes de pi'osseguir com a apresentação desse paradigma, introduziremos um comando
muito útil, chamado faça-em-paralelo, que possibilita uma descrição simples e clama de
algoritmos dentro dessa estrutura:

para s $ { $ t faça-em-paralelo

seqiiêvt càa- de- instr'tições

A seqüêrzcia-de-instruções depende do índice {. As instruções correspondentes a to-
dos os valores de { entre s e t são execiitadas em paralelo. Observe que uma seqüência
de instruções é caracterizada por sua indentação. A principal vantagem de se descre-
ver algotitmos dessa. forma, em relação a uma especificação PRAh4, é que não existe a
preocupação com os processadores. A presença de p processadores limita o número de
operações para no máximo p en] cada tmidade de tempo. Além disso, existe o problema
de alocação desses piocessadotes.
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Suponha agora que a apresentação TT de algotitmos fornece um algoritmo paralelo de
complexidade de tempo T(77.) e de trabalho a'-(n), Oli se.ja, que este algoiitmo necessite de
tim total de l-(n) operações. O Nível Inferior mostra que, utilizando o Princípio Geral
de Escalonamento TT de Blent, apresentado a seguia, podemos quase sempre adaptam este
algoritmo pala sel executado em uma PRAZ'r com p processadores ern $ 11(©J + 7'(n)
passos paralelos

O Princípio de Escalonamento TT de Brent pode sei descrito da seguinte forma.
Se.ja n(n) o número de operações executadas na unidade de tempo {, onde l .$ { $ T(n).
Podemos então simular cada conjunto de q(n,) operações em lli$dJ passos paralelos em p
processadores, para cada ] $ { $ 7'(n). Se a simulação obtém sucesso, o algoritmo corres-
pondente no modelo PRAZ\4 com p processadores utiliza. $ E{ [!i(Ü] $ E: (]z(dJ + 1) $

111PJ + 7'(n) passos paralelos.

Uma. observação importante é que o sucesso deste princípio depende basicament.e de
duas características de implementação. A primeira é o cálculo de '6(n) para cada {, o que
é geralmente imediato. A segunda é a alocução de cada processador para executei um
conjunto de tarefas apioptiadas.

2.2.4 0tinialidade

Seja 7' um problema computacional. O limitante inferior seqüencial pala. o pro-
blema P é definido como sendo uma função 7"(n) ta] que a complexidade seqüencia] de
pior caso de qualquer algoritmo que solucione P' é (2(7"(n)), para qualquer entrada de ta-
manho n. isto é, todo algoritmo seqüencial que soluciona 7) efetua, pelo menos, (2(7"(n))
passos seqüenciais. Note que o limitante infeiioi sequencial pala um problema descreve
sua complexidade intrínseca, independentemente dos algoiitmos existentes ou que ainda
virão a existia. Dessa forma, se existir um algoritmo seqüencial de complexidade de tempo
0(7'*(n)), esse algoritmo é dito sei de complexidade de tempo ótimo ou simplesmente
de tempo ótimo.

Para os algoritmos paralelos que estaremos descrevendo crrl nossa dissertação existem
dois tipos de otimalidade que apresentaremos em seguida.

Um algoritmo paralelo descrito no nível de apresentação TT, que soluciona 7', será
ctlamado de trabalho ótimo ou ótímo no sentido fraco se o trabalho realizado pelo
algoritmo é tal que l-(n) = 0(7"(n)). Em outras palavras, o número total de operações
utilizadas pelo algoritmo paralelo ótimo é assintoticamente equivalente à complexidade
seqüencial do problema, não importando sua complexidade de tempo paralelo T(n).

Pot outro lado, um algoritmo pata-leio de trabalho ótimo é de trabalho-tempo (TT)
ótimo ou ótimo no sentido forte se podemos mostiai que sua complexidade de tempo
7'(m.) não pode ser melhorada pot qualquer outro algoritmo paralelo de trabalho ótimo.
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2.2.5 Simulação entre Modelos PRAM
O modelo de computação utilizado nos algoritmos paralelos que descreveremos no

Capítulo 4 é o modelo PRAM CRCW. Nesta seção, baseada também no livro de JáJá
IJáJ921, seixo exploradas as relações entre os diferentes modelos PRAM. Como resultado,
veremos que uma PRAM CRCW prioritária com p processadores, o modelo PRAM mais
poderoso, pode ser simulada. em uma PRAZ'l EREW com p processadores, o modelo
PRAlvl mais fraco, com um fatos de perda de O(logo). Essa simulação, em geral, não
pode sei melhorada. A situação torna-se mais delicada quando se investiga os poderes
relativos das diferentes PRAMs CRCW

E importante observei que nossa intenção nesse ponto é apenas tornar evidente a.
idéia de que não existem diferenças significativas entre os diversos modelos de memória
compartilhada. Como os algoritmos para-ledos club estudaremos estão descritos em um dos
mais poderosos modelos PRAM, isto é, na PIAM CRCW arbitrária, acreditamos que essa
observação sda essencial. No entant.o, a. apresentação das provas dos resultados de tais
simulações não serão apresentadas poi nós. Pala maiores detalhes, o leitor deve consultar
a referência IJáJ921.

Simulação da PRAM CRCW prioritária em uma PRAM EREW

O teorema abaixo, juntamente com o corolário que o segue, caracterizam a simulação
de uma PRAM CRCW prioritária com p piocessadoies em uma PIAM EREW com p
processadores.

Teorema 2.2.1 Z./ma nsfrução de Zeáíura ou escala corzcorrente de uma PR.47W (7RCW
prioritária com p processadores pode ser implementada em uma PRAZ EREW com p
processadores ern tempo O(logo).

n

Corolário 2.2.2 Z)ado urn aZgoótmo que pode ser àrnplementado em tempo 7' em ?lma
PRAM CRCW prioritária com p processadores, pode-se implementar esse algohtmo em
uma PR.4M ER.EW com p processadores em tempo O(Tlogp).

n

Como qualquer algoritmo descrito em uma PRAM EREW pode ser implementado em
uma PRAM CREW sem mudanças significativas, a simulação descrita no Teorema 2.2.1
também implica que a PRAM CRE\\r com p processadores pode simular a. PRAM CRC\4r
piioiitáiia com p ptocessadoies com complexidade de tempo equivalente.
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Pode-se mostrar também que a PRAM EREW com p processadores pode simulam
uma PRAM CREW com p processadores com as mesmas complexidades apresentadas no
Teorema. 2.2.1 e no Corolário 2.2.2. E, em geral, essas complexidades que resultar]] não
podem ser melhoradas.

Simulação da PIAM CRCW prioritária em uma PRAM CRCW comum

A relação entre as variantes da PIAM CRCW é mais sutil. Parece claro que qualquer
algoritmo projetado para a PRAM CRCW comum será executado corretamente em uma
PRAM CRCW arbitrária, e qualquer algoritmo pro.vetado para a PRAM CRCW aibitiária
será executado cotretamente em uma PRAM CRC\V prioritária. Este fato sugere que a
PRAM CRCW prioritária é mais poderosa que a PIAM CRCW arbitrária, que poi sua
vez parece ser mais poderosa que a PRAM CIRCW comum. Se, no ent.anão, não existe
qualquer restrição sobre o número de processadores ou sobre a quantidade de memória
compartilhada. disponível, então os três modelos são equivalentes. Mais precisamente,
o resultado a seguir afirma que um passo de escrita concorrente de uma PRAM CRCW
piioritáiia com p processadores pode ser simulado por O(1) passos em uma PRAM CRCW
comum com O(p logo) processadores.

Teorema 2.2.3 Qua/quer a/gorãtmo se7zdo executado em urna PR.4À/ (JRC'W pri07'àtárãa
com p l)rocessadores em tempo T pode ser simulado em uma PRAM CRCW comum com
O(p logo) processadores em tempo 0(7').

a

Apesar da PRAM CRC\\' comum podem simular uma PIAM CRCW prioritária em
tempo proporcionalmente equivalente, essa simulação não é eficiente já que o número
de processadores aumenta poi um favor de logo. Além disso, a quantidade de memória
compartilhada desce de, digamos, m localizações na memória global da PRAZ/l CRCW
prioritária, para O(mp) na PRAM CRCW comum. É possível classificar e compaiai as
PRAMs CRCW restringindo-se o número de processadores e a quantidade de memória
compartilhada. Isso não será feito aqui.

Assim, finalmente, sela apresentada a simulação no caso quando as duas máquinas
envolvidas posstiein o mesmo número de processadores, mas nenhuma restrição na quan-
tidade de memória compartilhada. é feita.

Teorema 2.2.4 ZI/ma ánsírução de urna PR,4À/ (;RCW práoritáráa com p processado-
res pode ser simulada ern uma PR.4À/ Orai comum com p processadores em tempo
0(1og P/ log logo) .

0
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Simulação da PRAM CRCW prioritária em uma PRAM CRCW arbitrária

A simulação final que apresentaremos é feita entre a PRAZ'í CRC\A/ prioritária e a
PRAM CRCW arbitrária, onde ambas possuem p processadores. Surpreendentemente,
cada passo da PRAM CRCW prioritária necessita de no máximo O(loglo97)) passos na
PRAh4 CRCW arbitrária.

Teorema 2.2.5 Ur/za instrução de uma PR 4À/ aRC'W phoritáóa com p processadores
pode ser simulada ern tempo O(log logo) em uma PR.4À/ (7RC'W arb trama com p proces-
sadores.

D

2.2.6 P-completude

Um dos principais objetivos do processamento paralelo é construir técnicas pala projeto
de algoiitmos paralelos eficientes pata uma ampla variedade de problemas. Um objetivo
implícito dentro de uma determinada linha de pesquisa é desenvolvem algoiitmos no mo-
delo PRAM que são muito rápidos, isto é, algoritmos de tempo O(logkn) pala alguma
constante À; fixa, e utilizando um número total de operações comparável à complexidade
de tempo do melhor algoritmo seqüencial conhecido que soluciona tal problema. Entre-
tanto, nem sempre isso é possível. Em geral, os problemas apresentam diferentes graus
de "paralelizabilidade"

A classe de complexidade /VC', que será descrita mais formalmente a seguir, consiste de
todos os problemas que podem ser solucionados poi algoritmos de tempo polilogarítmico
em uma PRAM, utilizando um número polinomial de processadores.

Dadas as simulações entre os modelos PRAM descritas nas seções anteriores, a classe
NC' se mantém invariante sob todos os modelos PRAM. Segue que um problema que não
está em ]VC' não pode ser solucionado de forma extremamente rápida com um número
polinomial de processadores.

Classe NC'

Classes de complexidade são tipicamente definidas em termos de linguagens. Sda L
uma linguagem sobre o alfabeto E = {0, 1}. Um algoritmo para- ieconhecei a linguagem
Z, toma. uma palavra aibitiária z € E* e determina se z está. em 1, ou não. Dessa forma,
o problema de reconhecimento de cima linguagem é um problema de decisão, cuja
resposta é "sim': ou "não'
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E piefeiível tratam os problemas de reconhecimento de linguagens, já que a teoria
se torna mais simples com a omissão de detalhes supérfluos. Problemas de decisão sã.o
facilmente associados a qualquer problema. computacional. Em geral, um problema com-
putacional é pelo menos tão difícil de se resolvem como qualquer problema de decisão
associado a ele. Portanto, evidências indicando que um problema de decisão não é paia-
lelizável podem ser utilizadas pala mostrar que o próprio problema computacional não é
patalelizável.

A classe NC é definida como sendo o conjunto de todas as linguagens L tais que,
sobre todas as enfiadas de tamanho n, L pode sei reconhecida por um algoritmo PRAM
em tempo O(logo n), utilizando um número polinomial de processadores, onde h é uma
constante que não depende de n.

Classes P e NC'

Seja P a classe de todas as linguagens que podem sei reconhecidas pot uma máquina
de Tuiing determinística com um número polinomial de passos. A classe P mantém-se
invariante sob vários modelos de computação seqüencial, e, em particular, P pode ser
definida como a classe de todos os problemas que podem ser resolvidos em uma RAN'l em
tempo polinomial. A classe P é universalmente aceita para representar a classe de todos
os problemas que podem sei resolvidos eficientemente em uma máquina de processamento
seqüencial.

Existe uma ie]ação intrigante entre as classes P e /VC'. Poi um ]ado, é fácil vei
que NC Ç P convertendo os algoritmos em .MC' em algoiitmos seqüenciais de maneira
óbvia. Um problema fundamental em teoria das complexidades é se P Ç NC ou não.
Pelo que parece, temos que P gl NC, e assim, existem problemas em P que não podem
sei solucionados lapidamentc em paralelo com um número polinomial de ptocessadoies.
A classe de problemas P-completos, que sela brevemente introduzida, consiste dos mais
prováveis candidatos de P que não estão em .N(.;

Noção de Redutibilidade

Sejam Z,i e L2 duas linguagens. A linguagem Li é .ÍVC-redutível à linguagem L2 se
existe um algoritmo em N(.7 que transforma uma enfiada arbitrária zi de Lt em uma
entrada a2 de Z,2 tal que zl C Lt se e somente se ze C L2.

Note que a noção de redutibilidade não é simétrica e que uma instância arbitrária
de Li é transformada em uma instância potencialmente especial de l,2. A existência. da
transformação ]VC' implica na exist.ência de um algoritmo para reconhecimento de Z,t,
dado qtialquei algoz'itmo para reconhecimento de l,2. Em particular, o seguinte resultado
pode sei enunciado.
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l.enn 2.'Z.6 SeãaTn LI. e L2 d,uas li'rtguageTts tais que L\ é NCl-reduz'íuel u L'2. Se L2 ç NC
en,tõ,o L\ c NC

0

Um importante fato sobre /VC'-redutibilidade é dado no lema abaixo, mostrando que
essa. relação possui a propriedade da tiansitividade.

terna 'Z.2.7 Sejam Lt.La e L3 \inguagens. Se L\ é NC-redutível. u L2 e Lz é NC
redutível a Ls, então LI é NC-redutível a La. Isto é, NC-redutibilidüde é transátiua.

D

Noção de P-completude

A noção central de P-completude é dada pela seguinte definição. Uma linguagem .L
é P-completa se (1) L € P, e (2) toda. linguagem em P é N(l;-redutível à Z;. Dessa
definição, o seguinte fato pode sei deduzido.

l.em.a 'Z.2.8 Seja. L um prob\eTnü P-comi)teta. Se L ç: NC etttão NC P
0

O Lema 2.2.8 pode ser reescrito da seguinte forma. Se P # N'C', como amplamente
conjeturado, então nenhum problema P-completo pertence a /VC. Portanto, um problema
P-completo representa um provável candidato dc P que pode não sei solucionado muito
rapidamente em uma PIAM com número po]inomia] de processadores.
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Capítulo 3

Arvore dos Sufixos
.P

Uma grande parte dos problemas de processamento de palavras pode sei descrita den-
tro do seguinte contexto. Dada uma palavra z, pré-processamos z de modo a estabelecei-
estrutuias de dados eficientes para permitir o processamento rápido de consultas a sub-
palavras de a;. Exemplos de consultas são: encontrar a maio.r subpalavra. repetida de
#, encontrei uma ocorrência de uma palavra y em # (casamento de padrões), encontrei,
dadas duas subpalavras de z, o maior prefixo compartill)ado por elas, etc.

A árvore dos sufixos de IWei731 é uma estrutura de dados que suporta o processamento
dessas consultas, além de muitas outras. Ela foi inicialmente proposta para resolver o
problema do casamento de padrões. Existe um conjunto amplo e bem diversificado de
aplicações da árvore dos sufixos em problemas de processamento de palavras, compressão
de dados, processamento de imagens e, mais decentemente, em biologia computacional

A árvore dos suhxos está inserida. dentro do contexto de busca digital. Dadas n chaves e
um valor A correspondente a uma chave, ao contrário da busca poi comparações que tenta
comparar o valor absoluto da chave A com as n chaves, a busca digital jl<nu731 piocula
tepresental essas chaves como uma seqilência de símbolos e tenta extrair as informações
necessárias dessa representação na busca da chave A.

Outra estrutura pertencente a essa classe de estruturas de busca digital é a árvore
trÍe de IFre601 associada a. um conjunto finito de palavras sobre um alfabeto qualquer
Quando uma tule está associada ao conjunto dos sufixos de uma palavra z, ela recebe o
nome de árvore dos sufixos esticada, que sela a. base da definição do principal objeto de
nosso estudo, a árvore dos sufixos.

Além de um conjunto de definições e propriedades básicas relacionadas a essas árvores,
apresentaremos ainda considerações importantes, sob o ponto de vista das suas aplicações,
sobre a altura e o tamanho da áivot e dos sufixos
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3.1 Definição Inicial

Apresentaremos inicialmente o conceito geral de árvore dos sufixos extraído dos tra-
balhos que propõem algoiitmos paralelos para sua construção. Ou seja, as definições de
árvore dos sufixos que encontramos especificamente nesses trabalhos são definições muito
semelhantes. Isso nos permite obter uma noção inicial e uniforme do que vem a sei essa
estrutura. Mais tarde, apiesentaiemos uma definição mais formal.

Definição 3.1.1 Seja z uma palavra de tamanho n, consÍátuída de símbolos zi, . . . , #,. taJ
que o símbolo =:: :R é um símbolo esT)facial que não ocorre CTTt l\enhuma outra posição de
r. .4 árvore dos suâxos T= associada à palavra z é uma árvore com raiz, corri ri /oZÀas
e rio mózimo n. -- l uédeces interrzos taJ que.

/. as arestas de T: são oheníadas no sentido raiz H folhas e são rotuladas com sub
palavras de:c;

2. qlLaãsquer duas arestas adjacentes, isto é, que saem do mesmo uédice, estão rotuladas
com subpatauras de pre$zos di.gerentes;

3. cada folha está rotulada comi llm inteiro i, onde L $: { $ n, que representa uma
poszçao em z;

4. a concatenação dos rótulos das arestas de um caminho dct raiz até Mina folha i
corresponde ao su.Ê=o de x que começa nü posição {.

A Figura 3.1 ilustra uma árvore dos sufixos T= associada à palavra # abbücü+

1 4 6 2 3

Figura 3.1: A áivoie dos sufixos 71.: associada à palavra z = abbaca#, sobre o alfabeto
E Z,,.,#}.
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A formalização dessa idéia, apresentada na próxima seção, tem poi objetivo principal
reunir um con.junto de piopliedades relativas à árvore dos sufixos, como também constiuii
uma notação específica para que as demonstrações de tais propriedades se.jam obtidas de
forma clama e precisa.

3.2 Formalização

Apresentaremos agora uma coleção de definições e propriedades formalizadas relati-
vas à árvore dos sufixos, bem como às árvores que Ihe dão origem. Grande parte desse
conteúdo encontra-se em IWei731 e em jl<nu731. Por todo tratamento formal que preferi-
mos dar ao assunto, especialmente neste capítulo, optamos por apresentar um conjunto de
propriedades, .juntamente com suas demonstrações completadas poi nós. Essas demons-
trações, muito provavelmente pela simplicidade, não aparecem na literatura.

Definição 3.2.1 Uma árvore &-ária 'r associada ao a4/abeto E = {ai,. . .,at} é um

corÜunfo de uédÍces V7- que ou é uazÍo o?l conslsÍe de uma raiz uo C }'} e { árziores t-árias
ordenadas e disjuntas.

A Figura 3.2 mostra um exemplo de uma árvore t-ária para t 3

lê)vértice raiz O vértice folha

© vértice interno [] À

Figura 3.2: A áivoie ternárÍa 'r = (V. uo, .S) associada ao alfabeto E = {a, b, c}. O vértice
o é o sucessor .S(uO,c) de uo. O pai 7:'(u) de u é o vértice raiz uo. O grau de saída d(t;) de
z; é 1. 0 passeio )'v(u) de uo até u é a palavra aa. Assim, S(uO,aa) = u.
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Deânição 3.2.2 Todo uédÍce ui C 1'%- \ {uo} em 'r é raiz de alguma árziore í-áha. '7'i quc
consiste de ui e mais t árvores t-árias ordenadas c disjuntas, dãgavnos T\' , T21 , . . . ,Tt'. A
círu07e '7;' é cAarnada uma sub-árvore de 'r'

Definição 3.2.3 ,4 função sucessor associada a urna amora f-ária 'r é uma /unção Sr
definida por

.Sr : V7 x E --+ (VT \ {uo}) U {.X}

'«:,'a --'* l lil' se ut.é a raiz da sub-árvore
se %' é t;azia

para todo u{ C l,q e aj C E

Uma função sucessor S.r determina completamente uma árvore f-alia 7' e escieveremos
'r = (IG-,uo,-S7-). Para que a notação apresentada aqui não se torne demasiadamente
carregada, evitaremos utilizar o símbolo 'r como índice de y, de .S e das funções que serão
definidas a seguir, a não sei que esta notação seja. realmente necessária pala difetenciat
funções associadas a árvores distintas.

Definição 3.2.4 Se u' = S(u,o-) então existe uma aresta de u cl u' em 7' que está
rotulada com o sÍlrzboZo a. O uédáce u é chamado de pai de u' e u' é um filho de u.

Definição 3.2.5 0 grau de saída, ou simplesmente grau, de um uédÍce u C V' de ?lma
árvore t-ária I' é uma função d de$nida T)or

d l Xr ---» ]N

« ---> 1 {a : .S(«, a) # À} l

Em outras palavras, o grau d de um vértice u C V é o número de vértices filhos de t;
Assim, o grau d(u) não é necessariamente igual a {, para todo u C }', mas sim, d(u) 5; t.

Definição 3.2.6 [/m védica u C ]/ ía/ que d(u)
confráho, u é um vértice interno de 7'

0 é chamado de folha de 'r. Caso

Definição 3.2.7 .4 função sucessor estendida associada a ?lma árvore t-ária 'r é uma
/unção S : (V U {À}) x E* {À} de$rz da nduf lamente por

í) S(,X,«) = .X, para íod« to C E*
i{) .S(«, .) P«« f.do « € }''

ái{) .S(u,u,a) = .S(.S(u,««),a), para iodo u € y..« C E* e a CE
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Observe que nem toda função S é a função sucessor de uma árvore t-ária. No entanto.
uma condição necessária e suhciente pata que S seja uma função sucessor de alguma
árvore t-ária pode sei expressa em termos da função sucessor estendida S. A Proposição
3.2.8 abaixo estabelece essa condição.

Proposição 3.2.8 Seja y um corÜurzto de uérfjces taJ que uo C V e seja .S : y x E -----+

(}' \ {uo}) U {.à} «m« /«nçã.. .4 /unção S é « /unção .uc«se, d. «m« á«o« t-á,ã«
7' = (K uo,S) se e somente se, para todo t; C V, ezÍste uma án ca paZaura w C E* taZ que
.S(«o,«,)

T)nm nn a+pn n n
"y 'A-/ '

Ptovemos 'se'

Suponha que para- todo vértice u C y existe uma única palavra 10 C E* tal que
S(uo,m) = u. Suponha também que a palavra w = a!.aÍ: . . .ai. tem tamanho n, onde
a{, C E e l $ .j $ n. Então, poi {iJ e {ií,) da Definição 3.2.7, temos que:

S(«o, «« ) S(S(.S («o, .) , a:. ) , a:, ) .:...), «:.) - «

Dessa forma, a função S determina completamente o caminho de uo até u. Portanto,
como o vértice u é um vértice aibitráiio em V, temos que .S é a função sucessor da árvore
í-ári' 'r = (V. «o, .S)

Provemos 'somente se'

Seja S a função sucessor de uma. árvore t-ária 'r = (y. uo,.S) e suponha. que existam
duas l?alavras w,W c E*, de tamanhos n e m, respectivamente, tais que i(uo,w) =
u = .S(uo,w'). Sda C' = uo,ul,...,u« = u o caminho de uo até u rotulado poi m.
Analogamente, seja C'' = uo,ui, . - . ,u:. = u o caminho de uo a u rotulado poi m'. É fácil

ver que as sub-árvores de 7', com raízes ul e u{, violam a Definição 3.2.1 de uma árvore
t-ária 'r, já que elas não são disjuntas. Portanto, m = to' C E*

0

Quando existe uma árvore í-ária 'r e uma função S tal que 7' = (V.uo,.S) dizemos
que a função sucessor .S é legítima. Uma conseqüência imediata dessa proposição é
estabelecida no corolário abaixo.

Corolário 3.2.9 Se S é Jegüáma, ou seja, .se S é a /unção sucessor de alma árvore t-afia
'r = (V. uo,.S), então 'r é Única.

D
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Definição 3.2.10 .4 função pai 7) : V ---> y a.çsocÍada a urrza árvore í-áóa 7' é de$nÍda
P« 7'(«o) P«« lodo «' C ]'' \ {«o},

7:' («' ) « <-> s(«, .-) z;', para a/gum a C E

Definição 3.2.11 Para lodo u € y, uma k-composição de P, com k ? 0 {níeiro, á
deltnàda recursiuam.ente por

r 7'*(«)
'l p'*(u) (u)), 'e A > 0

.4Jém disso, o menor ãníeáro Ã; ta/ que PÃ(u)
de u.

uo é cÀamzado de nível ou profundidade

Na Figura 3.2, observe que P2(u) uo. Portanto, o vértice u tem profundidade 2

Definição 3.2.12 Qualquer u' = Pk(u), para um inteiro Ê > 0, é chamado ancestral
de u e u é chamado um descendente de u'. O uérfáce raiz uo é ancestra/ de iodo uéríàce
u C }'' \ {uo} da árvore 'r

Definição 3.2.13 .A função passeio )/V : y ---.> E* associada a uma árvore f-áMa 'r é
definida recursiuamente por

ã) W(«o)
i{) w(«)

C

W(«')a 4:::> « S(«',a)

Proposição 3.2.14 Para todo ué7'face u € y e boda paZaura to C E*,

,« = W(u) <-+ « = S(uo, ««)

T)oml nn c=1- r n r 3nubuvo

Segue imediata.mente das Definições 3.2.7 e 3.2.13

Proposição 3.2.15 Para todo uérfáce u c y,

PÉ(u) <:::::> ÀI
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T) pma n n qt r n rã n

Segue imediatamente das Definições 3.2.7 e 3.2.11
0

Definição 3.2.16 Siga yt,y2) . . . )ym Um COZÜunto de pa/auras sobre um a.'cabelo E
{ai, . . . , at} taZ que Z/ rzão épre$zo de g.j, para iodo { # .J, com l $ {,J $ m. .4 árvore trie
IFre601, associada ao co@unto de pa/aulas yt, . . . , Z/., é uma árvore t-ária T = (K uo, .S),
com raiz uo e m /olhas taJ que ea; sZe uma /unção bÜetiua @ : F ---.> jl,. . .,ml, onde
F C V é o conjunto dos vértices folha de T, ta! que se j = $1.u), para u C F, então
rV(u) ' yj.

Quando houver necessidade de distinção, utilizaremos a notação FT no lugar de F'
pa-ta denotam o con.junto dos vértices folha de T ou de qualquer outra árvore.

Devemos observar que não sela importante, dentro do contexto de nosso estudo, que
uma áivoi'e trás seja ordenada. Dessa forma, a figura a seguir mostra um exemplo de uma
árvore fria onde a ordenação não é considerada.

Figura. 3.3: A átvoie trás T = (V.uo,S) associada ao conjunto de palavras yt = aab,
g/2 :: abra, yS :: cbb, ya := acaba, ys = ca, sobre o alfabeto E = {a, b, c}.
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Na verdade, a árvore arie T = (\''l uo, S) associada ao con.junto de palavras g/i, . . . , 3/.
sobre o alfabeto E = {ai, . . . , at}, assim como a átvoie dos sufixos esticada e árvore dos
suâxos que definiremos a. seguir, são árvores !-árias onde as arestas tais que .S(u, aj) = À,
pala todo u C V e a{ C E, nã.o são representadas. Dessa forma, as funções associadas
a uma árvore t-ária, bem como seu conjunto de propriedades, são válidas também pata
a árvore trás. Além disso, é fácil vei que, sendo a árvore íris T uma árvore í-alia, não
necessariamente ordenada, pela Froposição 3.2.8 e pelo Corolário 3.2.9, a função sucessor
-S associada à árvore Ide T é legítima e portanto, T é única a menos de isomorfismo.

Se:ja. z uma palavra de tamanho lzl = n sobre um alfabeto E, onde a« :: # é um
símbolo especial que não oconc ern nenhuma outra posição de z.

Definição 3.2.17 .4 árvore dos sufixos esticada Z'. = (y.uO, S) associada a uma
palavra a é uma árziore ttie associada ao cozÜunío dos n. su$zos de #.

A Figura 3.4 ilustra uma áivole dos sufixos esticada 'Z7'. associada à palavra
abbaca# de tamanho 7, sobre o alfabeto E = {a, b, c, #}.

Figura 3.4: A árvore dos sufixos esticada T'. = (1/luo,S) associada ao con.jtmto de pa-
axtas suja = abbaca#, suja = bbaca#. suis = baca#, s\tf4 = acc-+, sltfS = ca#,
su/6 = a# e su/7 = #, que é o conjunto de todos os sufixos da palavra z = abbaca#,
sobre o alfabeto E = {a, b, c, #}.
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Note que agora a função V' é dehnida como @ : P' --..> jl, . . . , nl e que se .j = 0(u) para
alguma folha u C F então )'V(u) = su.Ü é o sufixo da palavra z que começa na l)osição J.

A árvore dos sufixos esticada é uma particulatização da á.lvore trás. Dessa forma, a
mesma observação sobre suas funções e propriedades deve sei feita. Em especial, devemos
lembram que a árvore dos sufixos esticada 7r é uma árvore t-alia, não necessariamente
ordenada, e como na. Proposição 3.2.8 e no Corolário 3.2.9, temos que a função sucessor
S associada a T'. é legítima e ainda que a á.rvore dos sufixos esticada T',, associada à
palavra z, é única a menos de isomotfismo.

Definição 3.2.18 Seja 7r, = (Vu-,,Uo, .Sr,) a árvore dos saázos estacada associada az
.4 árvore dos sufixos IWei731 assou ada a z é uma tripla T= = (VT=, uo,Sr.) onde

Vz, -.) }h = {u € }&, : u C .f%, ou dr,(U) ? 2}

' p«« fod. «ó,face « C %. e í.do 'z'mboZo a C E É«Z q« .sT,(«, a) # À, .d« :« = a««' C E*
ü menor subpalaura tal que -$u,l.u,alo') = u' C Vv,. Então, a ju7}ção ST, é de$nida por

Sr=: Vz; x E* ---->(Vz:.:\Íuo})U{,à}

'«,««o --» l ), se &,, (u, a) = À
caso contrário.

A Figura 3.5 ilustra a árvore dos suhxos T= associada à palavra # = abbaca# de
tamanho 7, sobre o alfabeto E = {a, b, c, #}. Note que a áivoie dos sufixos T= foi obtida
a partir da árvore dos suhxos esticada T'. da Figura 3.4.

1 4 6 2 3

Figura 3.5: A árvore dos sufixos T= = (V. uo,.S) associada à palavra z = abbaca#, sobre
o alfabeto E = {a, b, c, #}.
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A Definição 3.2.18 da. áivoie dos sufixos 7:. associada a lama palavra z está baseada na
árvore dos sufixos esticada T':, associada a z da seguinte coima. O conjunto dos vértices
VL de T= é um subconjunto do conjunto de vértices LCzr, de Z':. tal que }q; contém os
vértices folha /?r, de IZT'. e mais os vértices internos de :Zr. que possuem mais que um filho.
A função sucessor .Sr= de T= é definida de forma. semelhante à função sucessor estendida
.Szr, de 7r,. Isso significa que as arestas de T= estão de fato rotuladas com subpalavras de
z, ao contrário das árvores definidas anteriormente, onde uma desta está rotulada com um
único símbolo de um alfabeto. Note ainda que a função @ é definida como anteriormente:
@ : F -+ jl,...,nl e se .j = Ú(u) pala alguma folha u C F' então )'v(u) = .su/J éo
sufixo da palavra # que começa. na posição .j. A função pai, a k-composição e a função
passeio associadas a uma. árvore dos sufixos T. esta.o baseadas na Definição 3.2.18, onde
encontra-se a definição de .S, e serão definidas a seguia de forma semelhante.

Definição 3.2.19 ,4 função pai P : \'' ---> V associada a uma árvore dos suPzos 7l:; é
de$nàd« po, 7:''(«0) p«« íod. «' C v \ {«o},

7:' («' ) u <:::> .S(u, «) = u', para a/g?.«za m C E*

Definição 3.2.20 Para lodo u C l/', uma k-composição de P, com h ? 0 iníeÍro, é
de#n da recursiuarnente por

r I'*(«)
'l p''(«) (u)), 'e A > 0

.4Jém disso, o Tremor {níeáro ÀI, laJ que PÉ(u) = uo, é c/zam.ado de nível ou profundidade
de u

Definição 3.2.21 .4 função passeio }'V : I'' associada a ?irra árvore dos su:/üos
T: é de.finada recursiuavrtente 7)or

á) W(«o)
á{) W(«) «, <:::> « S(«', w)

Não é difícial aigtimentar, fazendo-se uma anologia desta com as alvores dehnidas
anteriormente, que a função sucessor S de uma árvore dos sufixos 7l::, associada a uma
palavra z, é legítima e que T= é única a menos de isomoifismo, conforme a Proposição
3.2.8 e o Corolário 3.2.9.

Observamos finalmente, que a átvoie dos sufixos pode sei obtida da árvore dos sufi-
xos esticada. pela compactação de seus caminhos de 't'éltices de giati 1, como observado
anteriormente e ilustrado nas Figuras 3.4 e 3.5.
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3.3 Altura e Tamanho da Arvore dos Sufixos
P

Devido à necessidade de se percorrer a. árvore dos sufixos em praticamente todas as
aplicações que a utilizam, sua altura e seu tamanho são informações bastante relevantes.
Veremos agora os conceitos de altura e tamanho de uma árvore dos sufixos. Em seguida,
apresentaremos seus limitantes triviais, observando que existem trabalhos específicos de-
senvolvidos com o ob.jetivo de estudar a altura e o tamanho esperados dessa estrutura
e, de uma forma geral, estudar seu comportamento espetado, utilizando modelos ptoba-
bilísticos.

Apresentaremos agora definições mais abrangentes dos conceitos de altura e de Lama.
nho de uma árvore qualquer.

Definição 3.3.1 d altura h(u) de um vértice u C y de urna árvore 7' é de$nàda. como
seTtdo o tamanho do maior caminho de u até urna folha J C F. Ou seja, h(u) é o llúmero
'ie arestas do maior caminho de o aZé uma /olha ./. .4 altura A(uo) = b.(7') da árvore
T é a alt ra do védica raiz uo € V

Definição 3.3.2 0 tamanho l V de uma árvore 7' é de$nÍdo como sendo a quanta
da,de de 'uéüices de T

Novamente, vamos considei'ar Ta uma árvore dos suhxos associada à. palavi'a z de
tamanho n, sobre o alfabeto E. Os limitantes triviais da. altui'a h(Tz) de Tz são

l 5; h(T=) $ n. - l

e estão ilustrados na Figura 3.6. Os limitantes do tamanho l V' l de Tz são

n + l $ 1VI $ 2n -- l

e o limitante inferior é unl limitante trivial e está ilustrado na Figura 3.6 (a). O limitante
superior do tamanho de T= aparece em várias representações distintas de árvores dos
sufixos associadas a palavras diferentes de tamanho n, pot exemplo na representação da
Figura 3.6 (b). Dessa forma, provaiernos que essa desigualdade é verdadeira pala qualquei-
árvoie dos sufixos de tamanho n, na Proposição 3.3.3 a seguir.

Proposição 3.3.3 Selva 7' uma árvore qualquer, orientada, com raiz uo e n /oZ/zas, ÉaJ
gue d(u) ? 2 para todo uérfÍce u C y \ F. EnÉã',

V'lS 2n --l
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T) aw. nn a+ p n p ã n
U\-UV-

Pot indução na quantidade de folhas lrl = n de 7'

Pala.n.=1, temos lvl =] $2 1--1

Paran=2, temos IV = ] +2= 3 $ 2 2-- 1.

Vamos supor que a propriedade seja verdadeira pala uma árvore orientada 7', con. raiz
uo, com < m. folhas, tal que d(u) ? 2, pala todo u € V \ F'

Vamos provar que pala uma árvore orientada 7', com raiz uo, com n folhas, tal que
d(u) ? 2, para todo u C y \ F, temos

V'l 5; 2n -- l

Se.ja t;o C y o vértice raiz dc 7' tal que d(uo) = t, e sejam ui, . . .,ut os vértices tais
que 7)(ul) = P(u2) = . . . = 7)(ut) = uo. Seja 7" a sub-árvore de raiz ui de 7', pala todo

á, com l $ { $ t. Removendo o vértice raiz uo de 7', obtemos t alvores T:, tais que
/%il = ni < n, para todo {, com l $ ã 5; t, e )ll:l;l n,{ = n. Por hipótese de indução, temos

que Vp $2ni--l,paratodo{,com l $ 5; . Assim,

l+EIVr
{-1

t

Vr $ 1 + 2E: n.í
{-1

< 2n -- t + l

t

{-1

e, como É d(uo) ? 2, temos hnalmente que

Vrl$ 2n -l
0

Antes de dal continuidade a. nossa dissertação, devemos observar que existem definições
ligeiramente diferentes de árvore dos sufixos na literatura.

A Definição 3.2.17 da árvore dos sufixos esticada e a Dehnição 3.2.18 da árvore dos su-
fixos que adoramos, e que fazem paire das publicações que contêm os algoritmos paralelos
que estudaremos, nã.o são as mesmas definições descritas em alguns outros trabalhos da
área, em especial no estudo específico da altura, do tamanho e do comportamento geral
espetado dessa estrutura, collstiuída sobre uma palavra aleatória. A definição de áivoie
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(-)

4 5

(b)

Figura 3.6: (a) A á.ivoie dos sufixos T= = (y.uo,.S) associada à palavra z = abcd# de
tamanho r] = 5, sobre o alfabeto E = {a,b, c, d, #}, de altura b.(T=) = 1 c de tarllaiiho
V[ = n. + ] = 6. (b) A áivoie dos sufixos 7]. = (K uo,S) associada à palavra c = aa.aa#

de tamanho n. = 5, sobre o alfabeto E = {a, #}, de alttii'a h(Tz) = n -- 1 = 4.

dos sufixos esticada que adoramos é equivalente à. definição de árvoic dos sufixos descrita
nesses trabalhos. Também, a. deílnição de árvore dos sufixos adorada poi nós é idêntica à
definição de árvore dos sufixos compactada encontrada nesses trabalhos.

Blumei, Ehlenfeucht e Hausslei em IBEH891 estudaram o tamanho da ár'L'ote dos
suhxos 7:. associada a uma palavra aleatória ít; de tamanho n sobre um alfabeto E de
tamanho {, obtendo uma fórmula em função de t e de ri. que fornece o tamanho estimado

V de 7:,-. A fórmula obtida é tema função não monotonicamente crescente, que oscila
enfie os limitantes tiivíais de v que apresentamos anteriormente. Fenamentas niat-
cmáticas de análise leal e de teoria elementar de probabilidades foram ut,ilizadas pala a
obtenção desse insultado.

Resultados mais signiílcativos sobre a altlila foiarn obtidos especialment.c poi
Szpanlçowsl<i eil] IJS91, DSR92, Szp92, Szp93bl e lvlahmoud em lh/lah921, mostrando que
a altura h(T=) de uma árvore dos sufixos associada a unia palavra aleatória z de tama-
nho n, é piopoicional a. log n, utilizando piopiiedades conibinatóiias de palavras e teoria
elementar de probabilidades. Note que esse resultado foi obtido sobre a áivoie dos sufi-
xos, que chamamos de áivoie dos sufixos esticada. isso intuitivamente nos faz acleditai
que a altura esperada da átvoie dos sufixos compactada, que no nosso caso é a áivoie
dos sufixos, associada a limo\ palavra aleatória, se.ja ainda menor. No entanto, o estudo
detalhado desse asstint.o foge dos ob.ietivos de nosso\ dissertação. Pata mais informações,
o leitor deve consultam as tefeiências acima. citadas
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Capítulo 4

Construção da -A-rvore dos Su6xos
.P

A árvore dos sufixos, coiiio .já. rneilcionado antetioimente, é uma estttituta dc dados
l estiltante do pré-processamento de uma pala\'ia z, que permite a realização de consultas
rápidas sobre subpalavias de #.

O casamento de padrões (síràrz# rnatchíng oii patíern matchãng) foi o primeiro problema
resolvido, por Weinei IWei731, com a utilização da áivole dos sufixos. Atualnlent.e, diver-
sas tarefas de piocessarnento de palavras fazem uso dessa estrutura e, en] conseqüência,
existem vários algoritinos, sequenciais e paralelos, pala a sua construção. Além disso,
essa álca continua em constante evolução e novos algoiitnios estão sendo desenvolvidos
com essa finalidade, tais como o algoritmo seqüencial de Ukkonen IUkk95j e o algoiitmo
paralelo de Farach, Harihaiail e Ti'luthukiishnan IFnK'íl. Nesse capítulo, nosso ob.jetivo é
apresentam algoritmos pa.ia a construção da áivoie dos sufixos, tentando desctevei com
detallles especialmente os algoritínos paralelos.

Inicialmente, falemos alguns comentários breves sobre os algolitnlos seqiíenciais de-
senvolvidos poi Weinei j\Vei731, poi N4cCieight IMcC761, poi l<osaiaju lleos941, e outros
mais decentes propostos pot Andeisson e Nilssoíi IANOSI, poi lÇosaiaju e Delchet ji<D9SI e
poi Ukkonen IUkk95j. Alguns desses algotitmos, especialmente o algolitmo de PvlcCieight
lh/rcC761, leiam origem)i a algoritmos pala-belos.

Ern seguida, apiesentaiemos descrições mais detalhadas dos algoiitmos paralelos de
Landau, Schiebei e Vishkin ILSX/871, de Apostolico, lliopoulos, Landau, Schieber e Vishkin
IAIL+881, de Sahinalp e Vishkin ISX/941 e de Haiihataii IHar941, sendo que os dois últimos
são evoluções decentes e nos apiesentanl algumas medidas de desempenho ótimas. Apesar
do algoiitmo de Faiach, Haiihaian e lvluthukiisltnan não ter sido ainda publicado, sabemos
que, além de apiesentai complexidades de trabalho e espaço ótimas, sua complexidade
de tempo sela melhor (late (tos algoiitmos antelioies. Seiilpte que possível, estaremos
explicitando senlelha.nças, diferenças, vantagens e desvantagens através de comparações
enfie esses algoritmos paralelos.

31



4.1 Algoritmos Seqüenciais

No início da década dc 70, o problema do casamento de padrões surgia como uni dos
grandes desaílos da ciência da computação, tomando-se assim un] dos problemas mais
estudados até nossos dias, devido as suas importantes catacteiísticas práticas e tcóiicas.

O problema do casar)lento de padrões consiste basicamente erll encontrar uma ocoitêil-
cia de uma palavra padrão y de tamanho rn, cm uma palavra texto # de tamanho n, com
m $ r}., onde ambas as palavras estão deíinidas sobre um alfabeto E. Os algoritínos
de casamento de padrões podem sei divididos basicamente em duas classes: a classe
dos algolitmos que pré-piocessain o padrão e então buscam sua ocoiiência no texto e a
classe que pré-processa o texto, estabelecendo uma est.iututa. dc dados para encontrei uma
ocoiiência do padrão nessa estttitula.. Existem muitos algoiitmos eficientes que pertencem
à piimeiia classe. Os algoiitmos de nosso interesse estão incluídos na segunda classe.

\Veinel, em 1973, piopõs tiiii algoiitmo dc casamento de padrões que se inclui na
segtmda. classe e que constrói uínà estrutura de dados denominada poi ele de árvore
dos sufixos. A fase de plé-processamento, isto é, a. construção da áivoie dos sufixos
associada ao texto z é realizada em t.einpo O(nlog IEI), utilizando espaço O(n). Note que
o algoiitmo de pié-processamento é dependente do tamanho do alfabeto. Note ainda que,
se o tamanho do alfabeto foi fixo, a complexidade de t.empo do algoritmo Loira-se linear.
Uma vez construída a árvore dos sufixos, as consultas podem sei realizadas com diferentes
padrões pala encontiai as ocorrências de cada padrão no texto em tempo O(mlog IEI)
poi consulta. Apesar de ter sido concebida especialmente pala- solucionam o problema do
casamento de padrões, a áivoie dos suhxos transformou-se em uma ferramenta bastante
útil para muitas outras tarefas de processamento de palavras.

Em seguida, N/lcCieight. em jl\lcC761 ptopõs llm algoiitíno para construção da áivoie
dos sufixos que possui a mesma complexidade de tempo O(n,logrEI) do algoiitmo de
\Veinei, mas é mais efic:iene.e iio espaço gasto. Esse algoritmo mapeia uma palavra # em
uni índice auxiliar pala ír ila foinla de unia átvoie íhe, cujos caldinhos da. raiz às folhas
são sufixos de íl; e cujos véi-vices folha correspondem unicamente a posições de /.

Uma breve descrição desse algoritino é dada a seguir. Na i-ésima itetação, onde
l $ { $ n,, o algoiitmo constrói a árvore Z, através da inserção do {-ésimo sufixo do
texto # na áivote 71.i. O algolitíilo inicia. com a áivoie To (lue possui sonlcnte o vértice
raiz uo. A árvore Z. é a áivoie dos sufixos T. desejada. Note que, se cada iteiação é
realizada eira tempo constante, ent.ão a complexidade de tempo total das n. iterações do
algoiitmo é linear. Essa complexidade só é possível, ou se.ia, cada inserção é realizada em
tempo constante, somente se o taillanho do alfabet.o E é constante. .às ligações suílxas
adicionadas pol N'rcCieigllt à est,itituia de dados iepiesentando a árvore dos sufixos gatan-
t.em essa complexada(le (le t(-rlll)o constante poi iteiação. A cada vértice interno z; C I''' tal
que a pajavia au; é llrn l)lefixo (le )'V(?i) é aciesceíltada essa tal ligação stifixa, que parte
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do vértice li e al)anta pari\ o vértice u C I'' tal que w é uni prefixo de )'v([1). Finali])ei]te
apesar do esl)aço gasto nos dois algoritinos aciiiia apiesentaleni oideiil de grandeza liíleai,
a estiututa de dados pool)opta poi IK'lcCieight é ri)ais ecoilõmica no espaço conlpai:líido-a
corri a estrtittiia proposta poi Xveinei.

O algoiitn)o de N'lcCicigtll, tornou-se então bastante utilizado, como un] plimeito
estágio de' pié-processamento, em outros algoiitmos dc processamento de palavitis. Re-
centemente, poi exemplo, Akutsu eíli IAku931 piopõs unl novo algoiitnlo seqiiencial de
casament.o de padrões, ligeiramente dileient.e dos anteriores, que utiliza a átvorc dos sufi-
xos construída pelo algoiitmo de h'TcCieight. como primeiro estágio.

l<osaiaju, na versão pieliminai de urn trabalho llÇos941, piopõs unl algoiitmo de ca-
samento de padrões de tempo leal, onde a construção da átvoic dos suhxos na piinieiia
etapa do casamento de padrões é realizada en) tempo fem/)o q?fase real. Esse algotitmo
foi desenvolvido a pattii das idéias do algoiitnlo de NrcCieight.

Algoiitmos anais recentes foiaín desenvolvidos poi Andetssoii e Nilssoil IAN951, poi
l<osaraju e Dclcher ji<D051 e poi Ukkonerl IUkkOSI, sendo que este último possibilit.a (luc
a constitição da álvoie dos sufixos se.ja realizada ori-Jií&e. Além disso, novos algoiitmos
seqüenciais pala a construção dessa estluttiia vêm sendo desenvolvidos a todo instante.
Segue abaixo tina iclação (le ptlblicações, a qual ainda não tivemos acesso:

\. l<osala\u, Faster Atgorithms jor ttte ConstructioTt o.f Paravneteràzed Su.l»u; Trces. In
PToceedi'n,gs, 36tt\ iEnE SUvnposium on Foltndctlio'ns of Comi)éter Scieltce. FOCA 95.

2. Cobbs, Fase ,4pproa; lnaíe A/alce ng usãng Szz.Or Trens, in P70ceedártgs, á?ál71d ,471n a/
Internacional Coltoqltium on Automata, LanlJuages alta Programming, ICA LP 95.

3. Gia.ncailo and Giossi, On f/ze C'orzsÍrucZi071 0/ Classes o/ Stz#z Trens /or Sq?late
h4atrices: A !goritttTns alto AppticaLions, lw Proceedings, 22Ttd Annltal ITtt.erTtíl.tioltat
Col,l,aqui\tm o'íl Alta.Olítn,tu, Lu g\tages a,Ttd PrograTnmi'r\g, ICA LP 95.

4. 1<alkkainen: Stí;/7i:t C'acZzl.s.. ,4 (.;ros.s beíwee71 Su:/7tz Trens afia SuÍHz .4rray, Tn Pro
cecdings, 22nd A7 ?\l u! lltLerttal,tonal Colloquãum on Aut07nata, LaTlglla.ges a7td Pro
grammivtg, TCALP 95.

4.2 Algoritmos Paralelos

Nosso principal int.etesse deste capítulo é aplesentai um estudo sobic algoiitmos para-
lelos pala constttição dti áivote dos suhxos. Utlt trabalho pioíieiro nessa área foi desenvol-
vido poi Landau e vishkin eill 1986. O algoiitmo pior)osso tem complexidade de tempo
O(logo), utilizando O(TI'/ Ioga) ptocessadorcs, no modelo PRAZ'r CRC\\r
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Em 1987, Apostolico (' Tliopotilos, e Landau, Schiebei (' vishkin desenxolveianl sir-

ilultancamente algoiit.mias seiilelllant.es l)aia const.iução da áivoic dos sufixos, que focam
publicados na forma de ielat.ócios t:écnicos em suas respectivas tlniveisidades. O algoritnlo
de Landau, Schiebei e vishkin ILSX/871 sela bieveiilente descrit.o na Scção 4.2.1. Em seg-
uida, urn trabalho dais completo e detalhado foi publicado poi Apostolico, Tliopoulos,
Laiidau, Schiebei e vishkin eni IAIL+881, resultado da reunião das principais vantagens
dos trabalhos anteriores. Este algoiitmo sela apresentado detalhadariiente na Seção 4.2.2.

Esses algoiitmos compattilharn unia idéia fundamental: utilizam, como uin ptimeiio
estágio na construção da árvore dos sufixos, o procedimento paialejo de atribuição de
nomes, baseado ern um dos primeiros algoiitmos seqüenciais pata o casam)unto de padrões,
descrito em jl<l\'rR721. A utilidade desse procedimento no pio.feto dc algolitmos paralelos
eficientes para processamento de palavras é discutida edil ICR911.

Finalment.e, liina pe(hiena illot,ovação pata o suigimerlto de algoritrnos mais decentes,
como os algoritmos de Sahinalp e vislilçin ISX/041 e de Haiihatan IHar941 será mostrada
antes da descrição genética de cada tim deles. Esses novos algoiil,mos tên] corno piincipt\l
característica a otima]i(jade no sentido fraco, Oli seja, o trabalho realizado por eles é
equivalente à complexidade de t.empo do melhor algoiitmo seqüencial conhecido. Ainda,
o espaço total utilizado tarnl)énl é ótimo em IHai941, como veremos.

4.2.1 Algoritlno Landau-Schieber-Vishkin

Landau, Schiebel e Vishkin cm ILSV871 piopuseian) un} algoritmo paralelo para a
corlstlução da áivoi e dos suülxos T., associada a. alma. pa-lavra i de tamantlo rz, com com-
plexidade de tempo O(logo), utilizando um total de O(n logo).) operações. Esse algoiitnio
é descrito em dois estágios, supondo o símbolo z. = # iml símbolo especial que não acoite
em nenhtm[a omitia posiçã.o de ít, supondo ri. cima. pot.ência de 2, c supondo tambér]] E um
alfabeto de tamanho fixo.

O primeiro estágio consiste da atiibttição de nomes às stibpalavias de ír de tamanho
2', 0 $ á $ 1og71, (tc t.al foiíiia (lue stibpalavras iguais se.Íaíi) identificadas com o mesmo
norrle. O con.itiilto (le t.orlas as sul)palavras de tamanho potência de 2 de uma palavra z é
cliarnado de conjunto dos fatores básicos de z. .A idéia do procedimento paralelo de
atribuição de nomes está contida no algoiitmo seqüencial de casamento padrões de T<atp,
N,filial e Rosenbeig eiii IT<h'IR.721 . A complexidade de tempo paralelo desse piimeiio estágio
é O(Ioga) e o trabalho realizado é O(rtlogn.). Pela. necessidade do uso de uma matriz
n. x n,+ l auxiliam nesse procedimento, onde são realizadas leituras e escritas possivelmente
concorrentes, e também pela fotiilê\ como a álvote dos sufixos é atntazenada, o espaço total
utilizado é O(7z')

No segundo estágio o algoritmo Landau-Schieber-Vishkin constrói prol)iianlente
a áivoie dos sufixos. Essencialmente, a constitição baseia-se lia seguinte motivação. A
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a

L'\ #a / a

b / b #

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(a) To (b) T (.)b
Figttia 4.1: Um pequeno exemplo de execução do algoritmo Landau-Schieber-Vishkin
para a construção da árvore dos sufixos Tz associada à palavi'a z = aab# de tamanho
n = 4. (a) A árvore Zo. (b) A áivoie 7i obtida na itetação 1, através do iehnamento
da. árvore To. Note que em TI não existem arestas adjacentes rotuladas com palavras
de prefixos de tamanho n/2i iguais. (c) A árvore T2 - 7logn ' Ta obtida na irei'ação
2, através do refinamento da árvore TI Note também que em T2 não existem giestas
adjacentes rotuladas com palavras de prefixos de tamanho n/22 iguais. Essa condição
final faz com (lue T2 - 7log« satisfaça a deülnição de Ta.

noção de árvore dos sufixos captura tanto as similaiidades quanto as diferenças dentro do
conjunto dos sufixos de z. Poi um lado, o fato de cada sufixo coirespondei a um caminho
diferente da. raiz da árvore até uma folha evidencia as diferenças eiltie os sufixos. Poi outro
lado, o fato de dois caminhos da raiz até duas folhas se sepaiaiern somente depois que o
maior prefixo comum foi compartilhado atesta a. similaridade dos sufixos correspondentes.
Assim, o segundo estágio começa com urna árvore Zo que capttiia somente as diferenças
entre os sufixos, negligenciando completamente as suas similaridades. Esse est.ágio tem
logo iterações tais que, na {-ésima iteração ícone a construção da árvore ZI, que retina
as similaiidades capturadas na árvore IC-i. A átvoie 71 deve satisfazer a plopiiedade
de quc quaisquer duas giestas adjacentes em 7} devem estar rotuladas com subpalavras
de z de prefixos de tamanho n/2i diferentes. A átvoie T... é a átvoie dos sufixos T=
associada à z. Cada iehnamento (C.i --} Z, com ] $ { $ 1ogn, pode ser produzido en]

tempo constante, e portanto a complexidade de tempo do estágio 2 é O(log n). O trabalho
total realizado nesse estágio é O(nlogn). A Figura 4.1 ilustra um esboço de execução do
algoritmo Landau-Schieber-Vishkin, omitindo seu piimeiio estágio e muitos outros
detalhes de implerllentação.
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Dessa forma, o tempo total gasto pelo algoritmo paralelo proposto é O(logo), o tra-
balho total realizado é O(n Ioga.) e o espaço total gasto é O(n'). O espaço total utilizado
ainda pode sei deduzido, utilizando uma sugest,ão dos autores, pala O(ni+ó), pala qual-
quer 0 < (í $ 1, à custa do incremento de um fator dc l/õ na complexidade de tempo
paralelo do algoritmo. Essa idéia sela invista e descrita na próxima seção. A descrição
desse algoritmo, conforme ILSV871, no modelo PRAN{ CRC\V arbitrário, utiliza exatos
2n processadores. Um esquema para alocação e escalonamento dos processadores t.ambém
é brevemente descrito.

Acreditamos que o algoritmo Landau-Schieber-Vishkin é bastante simples e clamo.
No ente.nto, detalhes importantes de implementação, contidos no algoritmo AILSV que
veremos a seguir na. Seção 4.2.2, são omitidos em sua descrição. N'Tais que isso, existem
pequenos melhoramentos obtidos nesse último algoritmo e, poi esses motivos, preferimos
apresentam apenas esta breve descrição do algoritmo Landau-Schieber-Vishkin. Uma
descrição completa e bem detalhada do algoritmo AILSV sela apresentada na Seção
4.2.2 a seguir.

4.2.2 Algoritmo AILSV

Como já nlencionanlos, trabalhos simultâneos de Apostolico e lliopoulos e de Landau,
Schieber e Vishkin focam apresentados em 1987, descrevendo algolitmos paralelos seme-
lhantes para a construção da áivote dos sufixos 7}.: associada a uma palavra z de tamanho
rz, sobre tim alfabeto de tamanho constante, com complexidades de tempo, trabalho e
espaço equivalentes.

Em seguida, erli 1988, Apostolico, Tliopoulos, Landau, Schieber e Vishkin IAÍL+881
apiesentaiam um trabalho mais completo, propondo um algolitmo mais detalhado pala
construção da árvore dos sufixos que reúne as vantagens de cada lim dos algoritmos ante-
riores. Apesar disso, as complexidades desse algoritmo posteiioi continuam equivalentes
às complexidades dos algoz'lemos anteiioies.

O algoritmo de Apostolico et. al IAIL+88j constrói a. árvore dos sufixos T= associada
a uma palavra z de tamanho n, sobre um alfabeto E de tamanho constante, em tempo
paralelo O(log n), realizando um total de O(n logo) operações, sendo O(n') o espaço total
utilizado. O algoritmo é um conjLmto de procedimentos pala-leias que nós apiesentatemos
na Estiutuia Trabalho-Tempo de Apresentação de Algoritmos Paralelos. Observações
sobre sua descrição no modelo PRAlvl CRCW aibitiário, conforme IAIL+881, salão devi-
damente descritas no anal desta seção.

Se.la z :: i;iz2 . . .z« alma palavra de tamanho n sobre uni alfabeto E de tamanho
constante. Supomos aqui que z,. = # é um símbolo especial que não ocone em nenhuma
ouvia posição de z

36



A técnica de construção da árvore dos su6lxos Tz contida. nesse trabalho consiste
também de dois estágios principais. No primeiro estágio, ocoiie a construção dc uma
versão aproximada da áivole dos sufixos, chamada óruore esqueleto, em con.plinto corta

o procedimento paralelo de atribuição de nomes aos fatoies básicos de #. O segundo
estágio consiste do refinamento da áivoie esqtleleto, ocorrendo então a. sua transformação
na á.rvoie dos sufixos.

Construção da Arvore Esqueleto Z).

Inicialmente, devemos supor, sem perda de generalidade, que lzl :: n. = 2t, para algum
inteiro positivo k. Além disso, poi motivos técnicos observados durante a execução do
procedimento que sela descrito, estenderemos z adicionando n. -- l símbolos especiais #
ao seu final. Essa nova palavra, de tamanho 2rl 1, é chamada de z#

A árvore esqueleto D, = (Ku0, S) é unia áivote orientada, com raiz uo, tal que alia
função sucessor S, a função pai 7', a k-composição p'k e a função passeio }'v são definidas
equivalentemente às funções associadas à. árvore dos suíixos T=. Nesse sentido, a áivoie
esqueleto D. é bastante semelhante à áivoie dos stiílxos Z., a menos de duas propriedades
relevantes: a orientação das arestas e a atribuição de iótttlos de prefixos diferentes às
arestas adjacentes. Apresentamos a seguia lama dehnição inicial necessária, de desctitoies
de subpalavias. Além disso, descrevemos um con.junto de características irnpoitantes da
árvore esqueleto Z), e, em seguida, apresentamos a definição construtiva de IAIL+881 pata
a árvore esqueleto Z,)z.

Definição 4.2.1 Sela ?/ uma subpalaura da pa/aura z. Urra descritos de y é um iüT de
inteiros (i,l) tal que a subpataura de tavnanho 1. que começa ncl posição i de : é idêntica

A á.ivoie esqtielet.o D:, é alma átvoie com giestas orientadas no sentido /olb.as --> raiz.
Apesar disso, já que a corlstiução da áivoie esqueleto é fop-doam, então pala toda atesta
u --> ?1 em Z)«, corri u,u C \'', consideiaiemos que ?l = P(u), e não o contláiio. Note
que, pela maneira como desenhamos qualquct áivoie, essa consideração parece bastante
razoável. Observe tatnbém que essa consideração influencia todas as outras funções asso-
ciadas a D,. Para todo u C I'', temos que d(u) ? 2 e pala todo vértice u C y \ {uo} temos
que o rótulo da aresta u --> 7)(u) está armazenado iio vértice u. Este ióttilo é um desciitoi
({, Z) de alguma sttbpa]avia m de z#, com ] $ { $ n e / = 2ç, para algum 0 $ q $ Ioga,
tal que W(u) = w. O valor q é o nível de u en) Z).

Um exemplo de Hirta áivoie esqueleto D, associada à palavra n = abbabbabbabbaab#
de tamanho lzl = rl. = 16, sobre o alfabeto E = {a,b,#} está ilustrado na Figura 4.2
Note que focam adicionados n. -- l símbolos especiais # ao final da palavra #, ou se.ja, o
exemplo ilusti'a a ái'vot'e es(llieleto Z)a: associada à palavi't\ z#
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Figura 4.2: A árvore esqueleto 1), associada. à palavra z = abbabbabbabbaab#. Observe
que u = P(o). O passeio da raiz 1;0 até o vértice u é a palavra )A/(u) = zo = aZ)óa e o
tamanho da palavra w é lml = 2ç, onde q = 2 é o nível de t; ÜHt l),. Observe ainda que a
quantidade de símbolos especiais # em um sufixo su/i de z é exatainente igual a {.

Definição 4.2.2 4 árvore esqueleto D. = (Kuo,.S) é de$rzida co lsírutáuarnenZe por

IAIL+881 da seg?lãnÍe /arma.

] O p«.eã. aZé « «i; «o é « p«Z"« «.{« .. .r.Z. é, W(«0) = .. ,'1/ém dí«o, ". *'m
XI ./iJ/}os tais gele o passeio aíé urn uédice ./iJÀo de uo corresponde a ?zm símbolo
dãst lío de E. Cada. Dóri ce u C y taJ gue P(u{) = ?;o é roía.lado cora um descrãZor
(.j, 1) íaZ que .S(uo, a.j) = ?if, com aj C E, sendo gue qvza sq?ler dois uédíces ui, ul C l/
distintos, colll 'P(ut) = 'P(u:'l = uo, estão rotulados com descritores di.fererLLes.

2. Suponha que t,odes os vértices do Ttíuet 1 1 Z Q .foram inseridos em D.. Para
ezpartdir Z). para o rzúeZ / $ 1ogn, considere todos os uéríáces do nz'ueJ Z 1. Para.
«m «édáce « q-/q«e, .Z«fe «ú.Z, .d« «, = W(«). Enlã..

(a) se u = z#, T)üra, n\g\tm.u pn\aura z sobre E, então jo,ça u Q única !o\hct rol latia
colei o descritos (i,n.'l, onde ié a T)rámeirü componente do rótulo íinterior de u;

rb) se w # z#, para qualq?ier paZaura z sobre E, Calão sega S. = {sf : lsÍI = 2 . lwl
e u é 7)re.tiro d.e sil o conjuvito de todas as palavras com o d-abro do tama7\ho
de u c das (ll ais m é premia:o. Pode-se então dãstingiir dois casos:
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Z se IS«l = k > 1 então crie h ./í/Aos t'i,u2,. . .,uJ. de u e /aça )V(ti{) = s{,
para todo {, \ < Olt seja. cada vértice tti é rotulado com o descritos
d. .«bP«J"« s.

se IS«l = 1 então isso sàgn{/ica q?&e sempre ocorre como pre$zo da mesma
suZ)paZaura si. ..4s.sim, /aça }'v(u) = si , {sío é, rolule u com o descráfor de
s:

Uma constmção paralela nattira} de Z), é baseada na Definição 4.2.2. Descieveiemos a
seguir um algoritrílo, na Estrutura Trabalho-Tempo de Apresentação de Algoritmos Para-
lelos, para construção da árvore esqueleto D.. Esse procedimento efetua o preenchimento
de duas estruturas principais: a matriz DS dos desciitoles das subpalavias de tamanho
potência de 2 de z# e a matriz }''éd dos vértices u € V de Z),.

A matriz Z)S, de dimensão n. x (joga, + 1), será preenchida com os desciitoies das
subpalavras de z# de tamanho potência de 2. Pala l $ { $ n e 0 $ q $ 1ogn, OSl{,çl
conterá a primeira componente do descritos de uma subpalavra de z# que inicia na posição
i de z# e tem tamanho 2Ç. Por conveniência, supomos Z)Sl{,çl = n + 1, para { > n.

Cada posição da matriz yérí, de dimensão n.x (logn+l), é composta poi unia estiutuia
com dois atributos: RáíuZo e Pai. Assim, se pata a]guni va]oi de q < ]ogn, ternos (lue
yér'tl{,ql não está vazio, então essa posição representa. lim vértice u C y de nível q em
1),, da seguinte forma: o atributo Vó'tl{, ql.RÓÉuZo é uma. cópia de OSl{, çl e o atiiblito
Vó'tl{, gl.Paá aponta- para a- localização de P'(u) eni Z),, isto é, t/ú'tl{, ql.Paá contém um
pat de coordenadas que indicam a localização do vértice pai de Vér'tj{, çl na matriz y(bt.
Além disso, para todo {, onde l $ { $ n, Vó'Zl{,logo,l armazena unia folha ./ C F de
Z), rotulada com o descritos ({,n). Ou se.ja, yértl{,lognl está preenchido com algum
valor, pala todo í, onde l $ { $ ri. Como a Definição 4.2.2 de D, satisfaz as hipóteses da
Proposição 3.3.3, então .D, possui no máximo 2n. -- l vértices. Assim, podemos repiesentai
os vértices de Z). na estrutura Vó'Z, de tamanho n(logo + 1), pala todo rl. ? l.

O procedimento faz uso ainda de duas estruturas auxiliares: a matriz 23B (b?lZ/eíán
board), de dimensão n, x (n + 1), auxiliar na atribuição de nomes e onde são realizadas
leituras e escritas possivelmente concorrentes, e o vetou .4ab, de dimensão n, a.uxilial na
verificação de giestas adjacentes.

O procedimento .4ru07e EsqueZeío recebe como entrada a palavra z# e uma localizaçã.o
da memória global chamada uo, e computa. concoiientemente Z)Sli,çl e yértj{, çl, pala
todo á, onde l$ { $ n. e todo q, onde l$ q $ 1ogn. Piimeiraniente, algumas inicializações
são realizadas, implementando a primeira parte da Definição 4.2.2 de D, e, em seguida,
na principal parte do procedimento, logo iteiações são executadas para inlplementai a
segunda parte dessa definição. Incluímos também neste procedimento a idéia de verificação
de arestas ad.jacentes, somente esboçada em IAIL+88j. Finalmente, obsetx'amos que o
alfabeto E deve ser un] con.junto de símbolos linearmente Ordenado, e que arde(zí) indica
a lidem do símbolo z{ no alfabeto E, pt\ra todo símbolo z{ de z

39



Procedimento .4more EsqueZelo

Entrada. a palavra =# c a raiz uo
Saída. a matriz DS preenchida coral os desciitores dos favores básicos de z# e a matriz
Vá't preenchida com informações sobre o Rótulo e o Paá de cada vértice da á.rvote
esqueleto Z),.
OI . Início
02. para q :: 0 até logra faça
03. para l $ { $ m. faça-em-paralelo
04. yértj{, ÇI +- À
05. para l $ { $ n, faça-enl-paralelo
06. .aBll, aras(z{)l +- {
07. nSl{, 01 - nBl{, o,d,(z:)l
08. se Z)Sl{, 01 = { então
09. V'értl{, 01.Rótulo +-- 0SI'i, 01
10. V érílí, 01.Pa.{ +- uo
11. para q :: 0 até log n. -- l faça
12. para l $ { $ n. faça-em-paralelo
13. kt <-- 0Sl{, çl
14. h2 +-' Z)Sli + 2ç, ÇI
15. BBlhl, e21 +'' '
16. Z)Sli, q + ll +- BBlki, k21

17. .A@lhil +- á
18. para { C {.j : Z,)SI.j, çl :# .j e ] $ .j $ n} faça-em-paralelo
19. hi {--- nSl{, ÇI
20. .4@lAll +- x
21. para l $ { .$ n. faça-em-paralelo
22. se OSli, q + ll = i então
23. Vértl{, q + ll.Rótu.Zo +-.- Z)Slí, q + ll
24. Vértlá, q + ll.Pa{ +- (OSji, çl, q)
25. se .4(ÜIOSl{, çll = { então
26. 1''értjã, q + ll.Pa{ <--- t)'ó.tlZ)Sl{, çl , ql.Pa{
27. vó'tloslí, çl, çl +-' À
28. Fim

A atribuição de nomes é realizada pala que os 't'értices da árvore esqueleto, e poste-
iioimente da árvore dos suhxos, possam airnazenar desctitoies de subpalavias ao invés de
subpalavras inteiras. Not.e que o espaço necessário pala- armazenamento de um desciitoi,
utilizando o critério de custo tinifotme, é constante, enqtlanto que o espaço necessái'io pala
aimazenai uma subpalavia de ## é, no pior caso, propoicioiial a n.
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.à principal idéia da. atribuição concorrent.e de nomes ao con.junto dos favores básicos
de z# é ilustrada abaixo. Supondo que a atribuição de nomes a todas as subpalavias de íc
digamos de t.amanho 2ç, .já tenha sido realizada., ou seja, que a iteração q -- 1, onde 0 < q <
logo, .iú tenha sido executada, a attibtiição de um nome à subpalavia zizi+l . . zi+2.+--1
de z# (lue inicia. na posição {, para todo l $ ã $ n, e tem tamanho 2ç+t, ocone na iteiação
seguinte q, da seguinte forma. Os valores nSl{, çl c l.)Slí+2ç, çl, previamente computados,
serão as coordenadas para a matriz BB, onde tenta-se escrever o valor ã. Observe que
caso exista alguma. subpalavi'a zjzj+l . .zj+2ç+].l de z#, idêntica à alzÍ+1 . . {+2v+i.l,
pala algum .j, l $ J # { $ n, então temos que Z,)Slí, çl = Z.)SI.j, çl = AI e Z)Slí + 2ç, çl =
Z)SI.Í + 2ç, çl = É2. Isso significa que, neste caso, ocorrerá unia concorrência na escrita dos
valores ! e .j em Z?MIAI, h21. Supomos que o menti valor teia prioridade. Edil seguida, o
conteúdo dessa posição de BZ3 será atribuído a Z)Slí, g + ll e Z)SI.j, q + 11, caracterizando
aatribuiçãode tm] único nome àssubpalavras z{ +l ...z+2ç+l.l ezj J+t .. zj+2ç+i.l de

z#

os[{,ç+t] osb',ç+]]

Z# = a;l . . . a;l . - ZÍ+2ç--l Zi+2ç . . . ai+2q+i.l . . . Zj - . a;j.+.2ç- :Zb-F2ç - . #j-F.2ç-n ..l . . . z, #"-l
V '' Y ' \

0Sli,ÇI 0SIÍ+2v,ql 0Slj,ÇI 0Slj+2Ç,ql

No processo de citação de vértices, ein uma dada iteiação, precisarrlos verificar a
existência de adjacências, pata evitar a ocorrência de vértices com um único falho em
Z),. Essa verificação é feita da seguinte forma. No mesmo exemplo da itetação q, se.ja a
subpalavra z{ . . . zi+2'-1' Suponha que o tamanho do conjunto S,:...,í+,ç.i das subpalavi'as
de tamanho 2. lz{ ...zi+2.-tl e qtic têm z{ ... zi+2ç.l como prehxo, seja maior' que l, Oll
se.ja, suponha que exista mais que uma palavi'a de tamanho 2Ç+i que tem z{ . . . #i+2ç-l
como prefixo. Então, no procedimento .4ruore .EsgueleZo, na linha Z)Sl{, çl = AI da rnatiiz
BB, com ] $ hi $ n,, seixo escritos mais que urn valores em diferentes colunas, iefeientes
a essas subpalavias em S,.....,í+,. .. isto indica a existência de vértices adjacentes sendo
ci'lados. Caso conta'át'io, isto é, se S,....,i+,ç.i tem tamanho igual a 1, o vél'time no nível
q (lue está t'otulado com a pi'irneira componente do desci'itoi' associado à. gi . . . #i+2v-l,
sela substituído por um vértice no nível q + ] rotulado covil a. piimeiia componente do
descritos da. stibpalavia a z +i . . zí+a.+].i. Essa idéia da verificação de ad.jacências está
implementada lias linhas de 18 até 20 do procedimento ,4ruore EsqaeZeío. Poitarlto, a
cada itetaçã.o q, 0 $ q < logo, os vértices do ní't'el g + l são ciladas, conforme a segtmda
parte da Definição 4.2.2. A Figura 4.3 ilustra essa idéia. Observe que a coitetude desse
procedimento, entmciada no Lema 4.2.3, pode sei facilmente demonstrada poi indução
eín seu número de iteiações, através da discussão que acabamos de apiesentai.

Lema 4.2.3 0 procedáme?lío Aivoie Esqueleto constrói corretarnenZe uwa árvore esqü.e-

Jeío D,.. associada rz ?zma /la/az;ra z de taman/io ri. /sÍo é, o procedÍmerzío Aivote Esqueleto
com.ruía correíamente a.s 7naíráze.s Z)S e yérí. E
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Figura. 4.3: Uma ilustração da idéia da atribuição conconente de nomes às subpalavias
de n# e da citação de vértices de Z).. O procedimento ,4ruore Esqueleto, que recebeu
como enfiada a palavra ## = abbabbabbabbaab## . . . #, executando a iteração q = 2.

Observe que l©(u) = alba e que S.óó. = {aZ)babbaZ,, abbabbaa, abbaaZ,##}. Dessa forma,
na iteiação q = 2, além da atribuição concorrente de noílles a todas as subpalavias de
tamanho 23 de z#, ocolie a citação concorrente de vértices de nível q+ 1 = 3. Os vértices
ui,u2 e u3, filhos de u, são caiados nessa. iteiação, de tal maneira que }W(ui) = abbabbab,
)'v(?i2) = abZ,aZ,Z,aa e }'v(u3) = abZ)aab##. Observe também que, W(u) = Z,aaZ' e que

Sbaab := {baa.b####}. .\sslln, o vertice ü é eliminado (to ni\rel q :: 2 e llrn no'L'o vértice
u: é criado no níve] q + ] = 3 tal que )A/(ut) = bati,####
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O procedimento .4ruore EsqueZeío contén] unl laço seqüencial, nas linhas de ll até 27.
quc implemente, a cada iteiação, a atribuição concoiiente de nomes, a criação concorrente
de vértices e a verificação de ocorrência de vértices adjacentes que acabarmos de discutia.
Note que a atribuição de nomes ern paralelo é realizada no laço das linhas de 12 até 17,
em tempo constante, utilizando um número de operações proporcional a 11.. Da rrlesma
forma., o laço nas linhas de 18 até 20, pala verificação de adjacências é executado em
tempo constante e o número de operações utilizadas é proporcional a n. Ainda, o laço de
citação de nomes em paralelo, nas linhas dc 21 até 27 também gasta tempo constante e
utiliza um número de operações proporcional a n. Dessa forma, já que o laço seqüencial
possui log n iterações, temos que o tempo pala-leio do principal laço desse procedimento
é proporcional a Ioga. e o trabalho realizado é proporcional a nlogn. O procedimento
possui ainda dois laços de inicializações, nas linhas de 2 até 10, sendo que o tempo paralelo
gasto nessas inicializações é proporcional a logo e o trabalho realizado é plopoicional a
n logo. Portanto, a complexidade de tempo pa-ialelo do procedimento .4more Esq?le/efo
é O(logo) e o trabalho total realizado é O(n logo). Finalmente, observe que utilizando a
matriz BB, o espaço total gasto é O(n2). Essa argumentação prova o Lema 4.2.4 a seguia.

Lema 4.2.4 ,4 compZez dada de tempo pa7-aZe/o do procedámeriZo Arvore Esqueleto, gue
constrói a árvore esqueleto D, associada a UTrla palavra = de tamanho n, sobre um allat)eto
E de ZamanÀo consíaníe, é T(n.) = O(]ogm.), o l«baZAr realázad. é r(n) = O(nlogn) e .
espaço utilizado é O(n:).

0

Ant.es de apiesentai finalmente um exemplo de construção da árvore esqueleto, obser-
vamos que a. matriz BB não necessita sei inicializada duma.nte a execução desse procedi-
mento. isso se deve à garantia. de que uma }eituia sela realizada somente em posições de
BB prévia e devidamente escritas.

Um exemplo de execução do procedimento .4ruore Esq?leZefo Z,).,, que recebe como
entrada a palavra /# = aZlba.bóabbabbaab## . . . #, relacionado ao exemplo da Figura 4.2,
é ilustrado na Figura 4.4.

Arvore Esqueleto com Rótulos Modificados

Para inicial a transformação dtl árvore esqueleto D, na. árvore dos sufixos 7L, os rótulos
de todos os vértices u C y de Z), devem ser modificados. Observe que todo vértice u C D.,
representado poi V(#tl{, ql # À, pala algum l 5; { $ n. e 0 $ q .$ 1ogn, contém a primeira
componente do desctitor da subpalavra de z# que começa na posição { e tem tamanho 2v
Essa informação é redundante, .já que Z)Sl{, çl tambéill deve cont.ê-la. Antes (te apleseiltai
um algoiitmo que implementa tais modificações, apresentaremos a definição de rótulo
m odificado .
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Rótulo
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Figura 4.4: A matriz dos desctitoies DS e a matriz dos vértices yá't de Z),, tesultadas
da execução do procedimento .4ruore EsqueZeío recebendo como enfiada a palavra # =
abbízbbabbabbaab## . . . #. Na possibilidade de ocorrência de uma escrita. concorrente, a
convenção anotada neste exemplo é de que o menor valor terá ptioiidade. A figura também
apresenta as matrizes BB e .Ad/ no final da iteiação 3.
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Definição 4.2.5 Sela u C L' um védica da óruore esqueleto Z). íaZ que o RÓ u/o de u
contém a posição dc à7}íc o de )'v(u) crn z#. O rótulo modificado ou m-rótulo de l-
é «m p« ({,Z) f«J q«e, .e W(«) . «, p«. «Zg"«.« .«Z,p«J«« «« d. z#, .«Íâ-
Z = wl e á é a posição de {hicáo de uma. ocorrê7icàa de 10 em ##

Descreveremos agora. um procedimento que transforma a árvore esqueleto .D,, cons-
truída anteriormente, na árvore esqueleto ni-rotulada m-Z), ou na árvore esqueleto
com rótulos modificados m-l),. Não considerando a orientação das arestas, a. única
diferença entre a árvore esqueleto com i'óculos modificados m-Da e a árvot'e dos stiílxos
Ta é que não podem existir vértices com o mesmo pai em T= tais que seus rótulos desci'e-
vam duas subpalavras de z# que possuem um prefixo em comum. Entretanto, a. árvore
nl-D, compartilha com T= as propriedades (1), (3) e (4) da Definiçã.o 3.1.1 de T,, senlpie
observando que aqui a palavra z# está sendo utilizada no lugar da palavra z.

Uin m-iótttlo ou lóbulo modificado de um vértice u C V de D. pode sei trivialment.e
computado en] tempo constante conhecendo-se o Rótulo de u e os níveis, digamos q e
g', de u e de P(u), respectivamente. h4ais precisamente, se .j é o Rótulo de u, então
(.j + 2Ç', 2ç -- 2Ç') é o lóbulo n]odificado de u. Para un] vértice Vútl{, çl representado na.
matriz l,''ért, isto é, para um vértice Vó'tl{, çl # À, coral l $ á $ n e 0 $ q 5; Ioga, temos
que a informação sobre o rótulo deste vértice está armazenada em Vú'tl{, ql.Rót?lZo, que
o nível deste vértice é q e que o nível q' de seu vértice pai é a. segunda coordenada. dtl
informação armazenada eli} y ó?'tl{, ql.Pa{. O procedimento .4ruore EsqzzeZeto Ã4odá/içada
abaixo, proposto poi nós, implemente essa ideia esboçada erii IAIL+88j.

Pro cedimento .4 ruol'e E.çgue]eto ]t'foda/içada

Z?mirada. a matriz yért obtida no procedimento ,4ru07'e Zisqueleío, representando Z),
Saída.. a matriz yért piecnchida com os rótulos iTlodificados, representando m-Z),.
OI . Início
02. para l $ { .$ r]. faça-em-paralelo
03. qf <-- logra
04. para .j - l até log rl. + l faça
05. para l $ { $ n. faça-em-paralelo
06. se Vértl{, q l 7é À então
07. k +- l/értj{, qíl.RóíuZo
08. q' +- --l
09. se yérÍlí, qÍI.RáluZo # uo então
lO. (s, q') <-- Vó'tl{, q l.Pa
11. se .j ? q:- -- q' então
12. V'ú'Íl{, qil.Rótulo <---(h+ l2'z'J, 2ç'
13. qf +- q'
14.Fim

l2''J )
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A atribuição de rótulos modificados aos vértices de D, segue o seguinte princípio:
todos os vé)vices, cujos vértices pais se encontram no mesmo nível, terão seus rótulos
modificados. Assim, na primeira iteração poi exemplo, todos os vértices folha do níx.'el

q{ = logra, com l $ { $ n, cujos vértices pais se encontram no nível q -- 1, terão seus

rótulos modificados da forma como descrevemos acima. Em seguida, na próxima iteiação
do procedimento, todos os vértices internos ou folhas, cujos vértices pais se encontram no
mesmo nível q{ 2, terão seus rótulos modificados.

Essa argumentação, feita de forma indutiva, prova a coiretude do procedimento ,4ruore
Zlsque/eto À4odlHcada. Além disso, o procedimento contém um laço seqüencial tal que cada
uma das logo + l iteiações executa um número de operações paralelas proporcional a n
ein t.empo constante. Dessa forma, sua complexidade de tempo para-leio é O(logo) e o
trabalho realizado é O(nlogn). O Lema 4.2.6 abaixo pode sei demonstrado através da
discussão que acabarmos de apresentar.

Lema 4.2.6 0 procedimento Aivoie Esqueleto Modificada cornputa corretamentc os rótu-
los moda.Rcados de cada vértice u C V de D.. A traTlsjormação de D. eln nt-D. é executada
em íemZ)o pata/elo O(Ioga), uf /ázando um total de O(n logo) operações. 0

A Figura 4.5 mostra a matriz vér{ resultante do procedimento ,4ruore Esqueleto À/od-
{/içada, com os lóbulos dos vértices modificados.

Finalizando essa seção, vamos enunciei duas piopiiedades importantes relativas à
ár\oie esqueleto modificada m-D,, contidas em IAÍL+881. Sda ({,Z) e (J,m) os ióttilos
modificados de dois vértices u,u C y de m-Z), tais que P(u) = P(u). Se.ja q o nível de
7'(«)

Proposição 4.2.7 .4s suba)alturas de z# ctÜos descráíores são róZ?l/os modl$cados de u
e 'u tem, um. 7)re$zo colham de tavnüTttt0 7tão maior que 2q l.

UBuv'

Segue imediatamente da Definição 4.2.2 de l). E

Proposição 4.2.8 Se A é o [a7nanAo do maior pre$zo comum de z+i
".f"j-..: . . ."j+m-:, '"'ão nSl{, llOgÉJI lloghjl.

zi+z-i e

T)nTnnnel-rnrãn

Segue imediatamente da coilstiução da nlatiiz DS dos desciitoies dos fatoies básicos
de z# n
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0

Rótulo
1 2 3 4

Figura 4.5: A matriz \''é7't, resultado da execução do procedimento .4more Zlsq leleto
À/od{/içada representando a árvore esqueleto modificada m-t),. O procedimento recebeu
como enteada a iitatiiz 1/(>{ iepiesentando a áivoie es(ltleleto D, associada a palavra
x+ = abbab\)nbbabbüat)## . . . +
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l l l ,i) (2,1) (3,2) (5,4) (9,8)
  oo (l,o) ( 1 ,1 ) (1,2) (1,3)
2 (2,1) (3,1) (4,2) (6,4) (l0,8)

  oo (2,0) (2,1) (2,2) (2,3)
3   (4,1) (5,2) (7,4) (11,8)
    (2,0) (3,1) (3,2) (3,3)
4         (12,8)
          (1,3)
5         (13,8)
          (2,3)
6         (14,8)
          (3,3)
7         (11,12)
          (1,2)
8         li2,tu)
          (2,2)
9         (13,12)
          (3,2)
0        (]4,12)
          (1,2)
l        (13,14)
          (2,1)
L2        li4,i4)
          (3,1)
3        (14,15)
          (l,o)
4        (16,14)
          ( 1 :1 )
5        (16,15)
          (2,0)
LC        (16,16j
          uo



Refinamentos Sucessivos

Após a á.rvoie esqueleto modificada m-Z,), t.et sido construída, o próximo passo do
algoritmo AILSV é produzir uma árvore muito semelhante à árvore dos su6lxos T=, a
menos da orientação de suas arestas. Essa árvore é resultante de logo -- l refinamentos
consecutivos de m-Z.),, que chamaremos agora de D(I'g7'-l). O q-ésimo refinamento é
denotado poi' Z)(i'g"-ç-t), onde l $ q $ 1ogri -- l. Informalmente, Z)(I'gn-q-l) é uma
á.rvore rotulada, coí)l n. folhas, sem nenhum vértice de grau 1, e que possui uma estrtituia
equivalente à estrutura de m-D,. Em particular, as propriedades(1),(3) e(4) da Definição
3.1.1 de T= são verificadas em qualquer refinamento de m-Z),. A árvore Z)(o), produzida
no refinamento logo -- 1, é idêntica. à árvore dos sufixos T=, exceto pela orientação de
suas giestas. Tlustrativamente, os refinamentos sucessivos da árvore esqueleto modificada
m-Z). oconem da seguinte coima:

m-Z), = Z)(i'g" i) - (i'g« 2) ..> D(o) = T=

Definições mais rigorosas para os refinamentos Z)(i'g"-ç-i) onde q :: 1, 2, . . . IDEM l,
contidas em IAIL+88j, serão apresentadas a seguia. Isso será. feito através da especificação
pi'ecisade como Z.)(log«-q-l) é obtida a partir de Z)(I'gn-(q 1) 1) pai'a q = 1, 2, . . . , 1ogrl--l

Definição 4.2.9 Urra ninho é qualquer c07Üu.nfo /ornado pejos ./iZ/}os de algum uédice dc
D(t), para todo h = Ioga. -- 1, . . .,1,0.

Definição 4.2.10 Sejam (á,/) e (.j,m) os rálulos de dois uédices em aZg?lm nánÀo de
D(k), cariz 0 $ h $ Ioga. 1. Um nteáro t,0 < t $ minlZ,m}, é um refinados para ({,Z)

.(.j,m) .e e .««.ente .. ziz:+- . . ."t+.-: - ';j"j+: . . -zj--'-:.

Suponha agora que os refinamentos anteriores a D(k), cona 0 < k $ 1ogri
sido produzidos e que l)(t) satisfaz a seguinte condição(À;):

] , já tenham

1. 1)(k) é uma. árvore rotulada, com ri. folhas e nenhum vértice de grau l

2. Z,)(k) satisfaz as propi'iedades (1), (3) e (4) da Definição 3.1.1 de Tzl

3 Z)(t) é rotulada de tal forma que nenhum pai de rótulos de vértices no mesmo ninho
admite um refinados de tamanho 2#

Observe qtle a condição(À:) é tiivialment.e vetihcada pala a árvore esqueleto modifi-
cada. m-Z). = 1)(i'g"-t). ,\léni disso, o item 3 da condição(0) implica que, revertendo
a orientação de todas as destas de D(o) ocoiierá a transformação de Z)(o) na áivoie dos
suhxos (r:;.
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Apresentaremos agora a definição de D(l-t) como sendo a árvore obtida através da
transformação de D(t). Antes disso, a dehnição de ninho possivelmente ieíiná-.,el faz-se
necessai'ia.

Definição 4.2.11 Urn ninho possivelmente refinável de .Z)(t) é um rzã7zho ctÜo uérílce
pai T)ode admitir um re.fi7Lador de tamanho 2k-t

Note que, pela- Proposição 4.2.7 e pela Definição 4.2.11, os únicos ninhos possivelmente
refináveis em m-.Da :: Z)(log" 1) são aqueles que se encontram no nível Ioga,-- l. Os ninllos
de vértices cujos vértices pais se encontram no nível Ioga -- 2 tornam-se possivelmente
reflnáveis no próximo refinamento. De uma forma. geral, pela Proposição 4.2.7 e pela
Definição 4.2.11, temos que um ninllo torna-se possivelmente iefinável em Z)(k), pala
0 < A $ 1ogrl. -- ], se o pai desse ninho encontra-se no níve] pe]o menos h em ]l)(k)
Finalmente, observe que a raiz uo llunca será o vértice pai de alguitl ninho refinável.

Dessa forma, suponha que cín D(k) exista um conjunto de vértices pais de ninhos
possivelmente reíináveis. Devemos observei que a identificação dos vértices pais de ni-
nhos possivelmente iefináveis depende de um esquema de alocução e escalonamento de
processadores que sela brevemente descrito em uma seção a seguir. Dessa forma, se.ja
({l, Z1), ({2, 12), . . . , ({,«, Z«) o conjunto de todos os rótulos dos vértices de algum ninho ie-
hnável de Z)(t). Se.ia u C V o vértice pai deste ninho. O refinamento de urn ninho é
realizado enl dois passos, como descrito a seguir.

Re$navnento de tlm ninho de D(K)

Passo l Utilize as matrizes yért e l)S para modificar o ninho de raiz u, como segue
Particione os filhos de u em classes de equivalência, colocando na inesnla classe t.odes
os vértices qtic posstiern o mesmo valor pala i)Sli.j, k -- 11, com .j = 1, 2, . . . , zn. Pala
cada classe não uilitáiia. que resulta, execute as seguintes operações:

l

2

3

Cne lim novo vértice pai u para os vértices dessa classe e faça P'(u) = u.l
Faça. o atributo Rótulo de u iecebet o valor (á, 2k'l), onde { = Z)Sl{.j, k -- ll
pa-la qualqtiei l $ .j $ ml

Considere cada filho de u. Para o falho de u cujo Rótulo atual é ({j, Zj), ttoqu(
esse valor pala (ij + 2t ', Z:Í - 2J'':).

Passo 2 Se mais que uma classe resulta da partição, então pare. Caso contrário, se.ja
C a única classe resultante da partição. Segue da hipótese (1) da condição(k) de
Z)(t) que C não pode sei uma classe unitária. Assim, um novo vértice pai u, como
acima, foi citado pala sei o vértice pai dos vértices em C, durante o passo 1. Faça u
um filho do vértice pai de u e faça o atribut.o Rótulo de u recebem ({,Z+ 2k''), onde
({,/) é o rótulo do vértice ?t
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O teorema a seguir, devido a Apostolico et
uma série de refinamentos Z,)(J') não é ambígüa.

al IAIL+881, mostra que a definição de

Teorema 4.2.12 ,4 aplicação sÍhcrorza dos passos / e 2 a lodos os nÍnAos possáueZmenfe
r($ztáueás de Z)(t) produz a árvore que saías/az a condição(k).

Demonstração.

As propriedades (2) e (3) da condição(h) são estabelecidas facilmente pala D(k-:)
Assim, nos concentralemos na propriedade (1). Já. que nenhuma folha nova foi inserida
na transição Z)(k) -.-> Z)(h-t), a. propriedade (1) será satisfeita. uma vez provado que Z)(h i)
é uma árvore sem vértices de grau l.

Comojá mencionado anteriormente, o ninho dos vértices filhos da raiz uo não é refinável
para qualquer A > 0. Assim, pala qualquer vértice u pai de um ninho possivelmente
refinável de Z.)(k), o vértice P(u) está definido. Pela condição(É), o vértice u, tem mais
que um filho, assim como P(u). Seja Õ(k) a estrutura resultante da aplicação do Passo l
r)na / J \lk/

Se, em Z)(t), o ninho de P(u) não é lefinável, então u é um vértice de D(k 1), e u pode
sei o único vértice de grau l em Z)(k) entre qualquer filho de ?l em l)(k) e o pai de u em
D(t). O vértice u é removido no Passo 2, a menos que u se.ja um vértice de grau > 1 em
Õ(k). Portanto, nenhum vértice de grau l é criado nesta paire de l)(k i)

Suponha apoia que, erli D(t), ambos os ninhos de u e de 7)(u) são possivelmente
iefináveis. Ahtmarnos que, cm Z)(t), ou o pai de u não foi atualizado e é um vértice de
grau > 1, ou ele foi atualizado mas ainda possui grau > 1. De fato, pela definição dc
1)(h), ou o ninho de u ou o ninho de 7)(u) não será refinado em limo classe de equivalência
unitária. .Assim, no final do Passo 1, tcm-se as seguintes alternativas:

1. 0 pai de ll em l)(k) é idêntico 'P(u) em D(t). Como o ninho de P'(u) não poderia
ter sido refinado en] um classe unitária, então P(u) deve sei lm} vértice de grau > l
em l)(t ]). Assim este caso se induz àquele onde o nintlo de P'(tl) não é refinávell

2 O pai de u em l)(t) não é o pai de u em D(k). Então o P(t&) enl Z)(t) é um vértice de
grau > 1, e taml)éril um vértice de l)(t-t). Se u. é um vértice de grau > 1 em Z)(É),
então não existe vértice de grau l entre u e P(u) em D(t), e o mesmo é verdadeiro
entre qualquer vértice no ninho de u. e u. Se u é um vértice de grau l em .D(k), então
o único filho de u é um vértice de grau > 1. Como o pai atual de u é ta.mbém um
vértice de grau > 1 pol hipótese, então removendo u no Passo 2 elimina-se o único
vértice de grau l existent.e rlo caminho de qualquer vértice no ninho de u pala o
mais próximo ancestral de giati > 1 desse vértice

D
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Os refinamentos sucessivos descritos acima foram aplicados sobre a árvore esqueleto
modificada nl-Z,),, associada à palavra z# = aóbaóba.bbabbaab## . . . # do nosso exemplo
da Figura 4.5, resultando a matriz V'érí da Figura 4.7 que representa a árvore Z)(o) da
Figura 4.6.

l 4 7 10 14 13 16 3 6 9 12 15 ll 8 5 2

Figura 4.6: A árvore D(o) obtida dos ieíinamentos sucessivos da árvore esqueleto modifi-
cada m-Z). associada. à palavra z# = abbabbabbabbaab## . . . #. Note que a árvore Z)(o)

é a árvore dos suhxos 7:., a menos da orientação de suas arestas.

A conetude do pioceclimento que tiansfotrna a árvore esqueleto modificada in-D;. na
árvore D(o) pode sei demonstrada através do Teorema 4.2.12, poi indução no número Ã
de refinamentos.

Lema 4.2.13 0s logra -- l re/iriamentos corzsecufãuos de lodos os nin/zos possiue/mente
re$náueis da árvore esqueleto vnodã$cada m-D, realizam corretavneTtl,e Q transformação de
77z-Z)= na aTuore /)(u)

0

Como os iehnamentos realizados sobre os ninhos reílnáveis de um dada iteiação sã.o
executados em paralelo em tempo constante, então o tempo total desse procediment.o é
O(logo) e o número tot.al de operações efetuadas é O(n.Ioga).
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l,'ér{
()

Rótulo
Pa

1 2 3 4

Figtiia 4.7: O procedimento Re/iriam.eníos Sucess uos recebe como enteada a matriz
yért representando a álvoie esqueleto n)odificada m-Z). associada a palavra c# =
abbabbabbabbaab## . . . #. A figura mostra a matriz yért, resultado dos iefinament.os
sucessivos m-Z),.: :: Z)(3) .+ Z)(2) ...> Z.)(1) --.} 1.)(o)
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l ( 1,1 ) (2,]) (3,2) (8,3) (11,6)
  uo li,o) (1 ,1 ) (7,3) (1,3)
2 (2,1) (3,2) (5,3) (8,3) (11,7)
  uo (2,0) (2,1) (2,2) (2,3)
3   (4,1) (5,2) (8,3) (11,8)
    (2,0) (3,1) l3,2) (3,3)
4         li4,6)
          (1,3)
5         (14,7)
          l2,3)
6         (] 4,8)
          (3,3)
7       (2,3) (14,9)
        ( ] ,2) (7,3)
8         (14,10)
          (2,2)
9         (14,11)
          (3,2)

C        li4,i2)
          l1,2)

]        l14,13)
          (2,1)

2        li4,i4)
          (3,1)

3        ( 14,]5)
          li,o)

4        (16,14)
          l ] , l )

E        (16,15)
          (2,0)
          (16,16)
           



Lema 4.2.14 H írarzs/armação da árvore esqui/eío modlWcada m-Z). rza. árvore Z)(o)
através dos Te.fiTLamentos sucessivos, é realizada em tempo paralelo OÇ\ogn) e o tuba
Z/zo rea/azado é O(n logo).

0

Revertendo as arestas de Z)(o)

Em algumas aplicações, a árvore dos sufixos T= necessita somente ser peicoiiida as-
cendentemente. Assim, a estrutura obtida na árvore Z,)(o) é suficietit.e para executam essas
tarefas. Entretanto, como qualquer árvoi'e tràe, Tz é usualmente empregada pala executam'
buscas descendentes, começando de sua raiz uo. Isto pequei a inclusão, pala cada atesta
ascendente original u --> u, de unia aresta descendente similar tz --} u. Coilespoildente-
mente, cada vértice u deve agora armazenam rótulos descendentes apiopiiados pala toda
aresta descendente que sa.i de u. Tais rótulos fornecem as informações das ianliílcações
necessárias no cuido de uma busca descendente de uma pala''''ra to, sobre E, na áivote dos
sufixos 7].:.

Existem basicamente duas maneiras de se definir essas informações de iaiilificação,
descritas em IAIL+881. A primeira forma são as informações de ramificação baseadas
diretamente nos símbolos de E e a segunda, são informações de ramificação baseadas nos
desciitoies dos símbolos iniciais das subpalavias de z#, que rotulam as arestas da áivoie
Z)(o). Se.ja ({,Z) o rótulo de uma aresta ascendente u -+ u de Z)(o), airnazenado em u.
Na piimeiia forma deve-se iotulai a aresta descendente u --> u com o símbolo de E que
corresponde a zí. O con.junto de rótulos descendentes do vértice interno u C y de l)(o)
pode então ser armazenado em uma lista linear, limo árvore iria binária ou um vetou.
A implementação que acabamos dc apiesent.ai é rivais eficiente no espaço gasto e menos
eficiente na identificação de uma ramificação, comparando-a com a implementação que
tentaremos descrever mais cuidadosamente a seguir.

A segunda maneira de deíinir infoirnações de iaiilificação pata o vértice u é baseada na
utilização do ç'aloi nSl{, 01, isto é, do nome atribuído ao símbolo zí de z. A implementação
de rótulos descendentes eín vetores, baseada na matriz DS, é bastante simples e utilizada
na maioria das aplicações também descritas em IAIL+88j. Como veremos adiante, o espaço
gasto nessa impleirlentação é O(7?2) é a identificação de uma ramificação é feita em tempo
constante.

Para cada vértice interno u C y de Z)(o) é atribuído um vetou de tamanho n. chamado
R.. O vetou R. armazena as ramificações, Oli as arestas descendentes de u, da seguinte
forma. Se o vértice z; C \,' de Z)(o) é tal que P(u) = u e o Rótulo ascendente contido em u
é ({, Z), então um apontador pala u é armazenado em /ÜIZ)Sl{, Ojl, conforme illistiado na
Figura 4.8 a seguia.
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1 2 nSli,01 n

« I''Ó«tl.j, ql.Rótulo (Í, l)

Figura 4.8: A idéia da representação do vetou de ramificações R.. do vértice u., imple-
mentando a atesta u --> u. Sc (ã,/) é o descritos da aresta u --> u, armazenado no
vértice u, cuja iepiesentação encontra-se na posição (j, q) da matriz Vá't, isto é, tal que
Vó'tl.j, ql.Rótulo = ({, Z), então fa«mos /ÜIZ)Sl{, Ojl +- (.j, q).

A implementação dos vetoies de iamiflcações dos vértices internos da. árvore Z.)(o) é
descrita em um procedimento em alto nível, proposto poi nós. O procedimento Rami-
./ícaçães recebe como entrada a áivoie Z)(o) e constrói, para cada vértice interno da árvore
Z)(o), os vetores de ramificações, ti'ansformando a árvore D(o) na árvore dos sufixos T=,
conforme a discussão que acabamos de apresentar.

Procedimento Rama/ilações

EDiTada.. a áivoic Z)(o)
$az'da. os vetores de ramificação R,., para todo vértice interno de Z)(o), que, .juntamente
com a matriz Vá'Z, iepresentarn a áivoie dos sufixos 7:,..
OI. Início
02. para lodo uédice ánÍerrlo u C V de l)(o) faça-em-paralelo
03. para todo t,é7ZÍce t, C 1/ de l)(o) íaJ que P'(u) = u faça
04. Se.ja vértl.j, ql.Rótulo = ({, Z) o rótulo da atesta descendente

u --> u, armazenado ein u. Então, faça X.IZ)Sl{, Ojl +- (.j, q)
05. Fim

Não é difícil argumentar que o procedimento RamlHcações pode sei implementado
em tempo constante, utilizando n operações. Através de um esquema de alocução e
escalonamento de piocessadotes que tentaremos descievei na última seção do algoritino
AILSV que estamos apresentando, essa argumentação se t.olha mais clama.
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Observe finalmente que as O(n2) localizações de todos os velares R construídos no pr(»
cedimento Rama/ícações não são inicializadas. A colação final de vetores dc ramificações R
descreve uma árvore orientada representando T= e mais informações irrelevantes ("lixo").
Isso significa que, em uma busca descendente, devemos necessariamente verificar a vali-
dade das informações armazenadas nos vetores de ramificações relacionados ao percurso
desse caminho, na árvore dos sufixos T:.

O Lema 4.2.15 a seguir formaliza essas discussões sobre a corietude e as complexidades
deste procedimento.

Lema 4.2.15 0 procedámenío Ramificações compuía corretaznente os ueíores de lama
Pcações de todos os vértices internos da árvore D(o} em temi)o paralelo coTtstante, ut li
zanga O(n) operações e utá/ zango espaço O(n2).

0

Dessa forma, podemos agora estabelecem todas as complexidades gerais do algoritmo
AILSV, já quc todos os procedimentos pata a construção da árvore dos sufixos T= .já
falam descritos. O Teorema 4.2.16 a seguir afirma que o algoritmo AILSV constrói
cotretamente a árvore dos sufixos T. em tempo pa-ialelo total O(logo), utilizando un]
total de O(n logo) operações e utilizando espaço total O(n').

Teorema 4.2.16 0 algoritmo AILSV IAIL+88j c07zstróá correÉamente a árvore dos
su$=os T, associada à palavra = d.e tamanho n, sobre um allat)eto v-, com compteMdade
de tempo paralelo tofaJ O(logo), realizando trabaZA. tofaJ O(nlogn) e &t Zázan'í' esp«ço
ÉoÍaJ O(n:).

Demonstração.

Segue imediat.amente dos Lemas 4.2.3 e 4.2.4, 4.2.6, 4.2.13 e 4.2.14, 4.2.13

Corolário 4.2.17 0 probZe7na de consta'ração da árvore dos szzázos está em .ÍVC'
0

Finalmente, escolheremos um vértice da. árvore Z)(o) do nosso exemplo da Figura 4.6
para ilustrar o procedimento Rama/ilações sendo executado. A Figura 4.9 ilustra essa
execução.
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2

Rabi,J
(3,1) (2,1

4

isl (i6,is)
(2,0)
À

(4,1)3

(2,0

Figura 4.9: A implementação do vetou de ramificações do vértice u de D(o), representado
na matriz Vá't pot VérÍj2,01. Um apontador para o vedor de ramificações é adicionado
em cada célula da estrutura que coíilpõe a matriz l/áí. Esse novo atributo dessa estrutura
é denominado Ramal Observe que o descrit.or (3,2) do vértice filho de u, iepiesentado
na matriz yá'Z na posição \''ó'íl2, ]l, fornece a posiçã.o de início da subpalavia de z#
que rotula a aresta que vai do vértice Vértj2, ll ao vértice u = Vértl2,01. Assim, ternos
que Z)Sl3,0j = 2 será. o índice dessa aresta no vetou R«. Finalmente, Z..l21 +- (2, 1) é o
endereço desse vértice filho de ?l na rTlatiiz Vát.

Reduzindo o Espaço Utilizado

Como vimos anteriormente, a const.rução da. árvore esqueleto ZI),, seus refinamentos
subseqüentes e a construção dos vetores de ramificações dos vértices internos de D(o)
necessitam de espaço O(n.'). O procedimento .Àruore Esqueleto necessita de espaço O(n')
devido à rnatiiz BB, utilizada en} cada iteração pala a atribuição de nomes do con.jLmto
de fatoies básicos dc /. Eíli qualquer refinamento, o ninho dc cada. vértice u necessita de
um vedor de n. posições pala patticionar os vértices desse ninho ein classes de equivalência.
isso hca implícito na rotina de refinamento apresentada anteliolmente e ficará mais clamo
na próxima seção. Finalment.e, ila tiansfolrnação da ái"t'ole l)(o) na á.tvoie dos suílxos T=;
a cada vértice interno u é atiibtiído urn vetou de rarllificações R. de n posições. Nesta
seção apresentaremos llrna foinla alternativa de descrição desses processos, que necessita
somente de espaço O(n.:+õ), pata qualquer 0 < (i $ 1, à custa de um farol de peida no
desempenho de tempo proporcional a l/(i.

Analisaremos inicialmente o procedimento .47'Dote Esg?leZeto. A idéia a seguia é facil-
mente estendida aos outros procedimentos. Considere, assim, alguiiia subpalavra to de
z# de tamanho 2ç, cona q > 0, e se.la 10 := miloz, com lwtl := lw2 :: 2ç'l. Sejam hi e ka
os nomes atribuídos por esse procedimento a tol e w2, armazenados en] l,)S, respectiva-
mente. Como kl e k2 são inteiros entre l e n., existe a dificuldade de economia de espaço
na citação de urn norlle pata lu, já que o pai (ei, ka) pode assumia n.' valores.
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Apresentaienios agora uma forma de se solucionam esse problema, sugerida cn]
IAiL+881 e ligeiramente modificada poi nós, utilizando espaço O(ni+õ), pala qualquer
0 < (5 $ 1. Focalizaremos a atribuição de um nome à palavra w, já que as mesmas ma-
nipulações saião executadas ein paralelo para todas as subpalavras de z de tamanho 2v
A idéia central deste procedimento é expiessai a segunda coordenada h2 através da sua
representação na base [nõl. Os coeficientes (cl/ó, . - . ,ci,co) são computados em ]/õ + ]
passos. O procedimento .4ruore Esqui/efo é então modificado, substituindo-se as linllas
de ll até 17 originais, pela seguinte seqüência de comandos:

Procedimento ,4r7;0re Esq2ze/eto

11

12
13

14
15
16

17
18
19

20
21

22

23
24

para q = 0 até log rl -- l faça
para l 5; { $ n, faça-em-paralelo

h: .--- osl{, çl
É2 <-- Z)Sl{ + 2ç, ÇI
.j

cj <--. À;: mod ná
h, +- IÉ2/n'J
Bnlh:, .jl *-- á
É- +- BBIAi, cjl

até que .7 > 1/(i + ]
0SIÍ, q + tl +-- kt
.a@l#ll +-- á

Dessa forma, a iteiação q do procedimento .4roore Esqwe/eto é aRDia modificada para
contei l/õ + l sub-itciações como acima. A entrada pala a sub-iteração .j = 0, . . . , 1/õ, é
a seguinte:

1. Um desciitoi pala o par consistindo da, subpalavra esquerda e a (.j
(cj l,...,co). Este desciitoi é lim número entre le n.;

1)-dupla

2. O descritos de valor cj, ou seja, um número enfie 0 e nõ ]
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A saída da sub-iteração .j é um descritos para o par consistindo da subpalavra esquerda
e a .j-dupla(cj,...,co). Este desciitoi é um número entre le n.

As escritas concorrentes que possivelmente ocorrerão em qualquer sub-iteiação da
iteração q do procedimento .4ruore Esqui/eto modificado são similares às escritas concor-
rentes que possivelmente ocoiiem sem tais modificações. A única diferença é que, apoia,
uma matriz auxiliar BB de tamanho lz x nõ é suficiente. Para qualquer õ fixo, corei
0 < (í 5; 1, o espaço total necessário é limitado por O(nl+Õ) e o tempo de execução poi
0((1/Õ) log n).

Os refinamentos sucessivos e a inversão das arestas de .D(o), isto é, a criação dos vetores
de ramihcação dos vértices internos de Z)(o), podem utilizar idéias semelhantes para reduzia
o espaço utilizado.

Implementação no Modelo PRAM

O algorítmo AILSV pala construção da áivoie dos sufixos T=, associada a uma
palavra z de tamanho n, é descrito por Apostolico et. al IAIL+881 no modelo PIAM
CRCMr arbitrário, com a utilização de O(n) piocessadoies, diferentemente da descrição
nâ Estrutura Trabalho-Tempo de Apresentação de Algoiitmos Paralelos, apresentada an-
teriormente poi nós.

Dessa coima, gostaríamos dc finalizar a descrição deste algoiitmo apresentando conci-
samente apenas as idéias básicas das principais tarefas realizadas pelos n processadores,
já que o estudo detalhado do es(luema de alocação e escalonamento de tais processadores
é de interesse independente.

No início do algoritmo AILSV, na fase de constilição da á.rvoie esqueleto D., cada
processador pi é atribuído a. uma linlla i da. matriz dos desctitotes DS, para todo l $ í $ n,
de ta] forma que, a cada. iteiação q, com 0 $ q $ 1og71 ], os va]oies nSl{, q + ]l são
os nomes atribuídos aos favores básicos de z que começam ria posição { e têm tamanho
2Ç+i. Caso o processador pf tenha sucesso, isto é, se.ja o vencedor na atribuição do dome
OSl{, q+ 11, então pí recebe a tarefa de ciiai um novo vértice coiiespondent,e na ir)atiiz dos
vértices Vért, na posição l/értjã, ç+ll. Os processadores que fracassam tornam-se inativos
nesse passo. Dessa forma, ao final do procedimento .Arvore Esqueleto, cada processador
p{ está atribuído a uma folha. á de Z),, isto é, está atribuído às posições Z)Sl{,Ioga.l
e Vértlí,lognl da matriz dos desciitores e da rnatiiz dos 'vértices, iespectix,amena.e. A
verificação da existência de destas adjacentes é realizada da seguinte forma. Pala. cada
linha Z da matriz BB existe uma localização de memória distinta .4aUIZI, conhecida por
todos os processadores. A cada itetação q, com 0 $ q $ Ioga. 1, o vértice novo
criado possui mais que um filho se e somente se dois ou mais processadores vencedores
escrevem em diferentes posições da mesma linha de BB. Para saber se esse é o caso,
todos os piocessadoies que escrevem na mesma. linha / de 23B tentam escievei seu índice
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en] .4i©l/l. Em seguida, todos os processadores desta linha, exceto aquele que conseguiu
escievei seu índice em .A(ÜI/l, escreven] urna manca especial x erll ,4aUI/l. Finalmente,
todos os processadores na mesma linha verificam o conteúdo de .4(#lZI. Claramente, o
piocessadoi pi é o único processador que escreve na linha Z se e somente se: neste último
passo de verificação, ,4(ÜIZI = {.

A Figura 4.10 ilustra a disposição dos rz processadores pi na árvore esqueleto Z),, asso-
ciada à palavra z# = abbabbabbabbaab# . . . #, ao final do procedimento .4ruore Esqueleto,
em relação ao exemplo de construção da árvore esqueleto da Figura 4.2.

1 4 7 10 14 13 16 3 6 9 12 15 ll 8 52
Pt P4 P7 Pto Pta Pt3 Ptc P3 Pc P9 Ptu Pts Ptt ps ps p2

Figura 4.10: A alocução dos piocessadotes pi na árvoic esqueleto 1),, ao final do procedi
mento ,4ruore Es(7?le/eto, executado sobre a pa-havia z# = abbabbabba,bbaab# . . . #

O próximo estágio do algoritmo AILSV é a modificação dos rótulos da áivoie es-
queleto Z).. Inicialmente, todos os piocessadoies atribuídos a folhas, cujos vértices pai
encontram-se no nível logo -- l de D, modificam os rótulos contidos nestes vértices. Em
seguida, os processadores corilpetem na tentativa de, simultaneamente, subia ao vértice
pai comum, sendo que somente unl deles torna-se vencedor. A (q l)-ésima iteração
envolve todos os processadores sobre os vértices de nível q ou superior. Como resultado
do processo de construção da átvoie esqueleto com rótulos modificados nl-Z), temos um
mapeamento que atribui algumas folhas e vértices internos a processadores de tal foitna
que a seguinte propriedade, ilustrada. na Figura 4.11, é satisfeita.
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Proposição 4.2.18 Se llm uédáce inZemto lenz k ./iZ/los, então precisamente h -- l pro-
cessadores estão atribuídos a k -- L destes Alhos. Mais que isso, cada um dos k -- l
processadores covthece o endereço do úTLico uédice {vmão sem processador atribuído.

0

q-o.

q-l

q-2

q-3. a
b

#bbb

# l#aa
aa #bb ##

a
ba b

a a b
a ab a
b a

#
a

#
b

b
#

# # #

#
#

q-4
1 4 7 10 14 13 16 3 6 9 12 13 ll 8 5 2

P4 P7 Plo Pt4 Pt3 Pi6 P6 P9 Pt2 Pis Pti P8 Ps

Figura 4.11: A alocação dos processadores pi na átvoie esqueleto modificada m-Z),, ao
final do procedimento Jroore Esqueleto À/od{/içada, executado sobre a árvore esqueleto
da. Figura 4.10.

Nos refinamentos subseqüentes realizados sobre a árvore m-Z),, se uíi] ninho de Z)(k)
de raiz u, possui uma linha de trabalho l da matriz BB corno rascunho, então a trans-
formação sofrida. poi este ninho no Passo l deste refinamento pode ser completada poi
m piocessadoies em tempo constante, onde m é o número de filhos dc u. Cada. ploces-
sadot trabalha sobre um vértice filho, gelando os lóbulos das subpalavtas com metade do
tamanho da palavra armazenada neste vértice, utilizando as matrizes DS e Vá't. Depois
disso, os ptocessadoies utilizam a linha J de BB atribuída ao ninho e mais os rótulos ge-
rados pala paiticioná-los en] classes de equivalência: cada processador neste ninho, cuja
primeira componente dos rótulos gerados é igual a {, compete pala escrever o endereço
de scu vértice na á-ésima ]oca]ização da linha / de Z?B. Dessa maneira, um piocessadoi
representante é eleit.o pala cada classe de equivalência. Classes de equivalência uilitátias
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podem ser marcadas facilmente poi uma segunda escrita conconente restrita aos proces-
sadores peidedoies (após esta segunda escrita, um processador iepiesentante que ainda lê
seu próprio endereço em 1, sabe que ele próprio representa uma classe unitária). Apoia,
os processadores iepiesentantes dc cada classe não unitária criam os vértices pais novos,
rotulando-os com a primeira componente dos seus rótulos gelados como acima, e fazem
cada novo vértice acessível poi todos os outros processadores na classe. Para concluir
o Passo 1, os processadores na mesma. classe atualizam os rótulos de seus vértices. No
Passo 2, a. existência de mais que uma classe de equivalência necessita sei testada. lst.o
é feito através da competição dos processadores representantes que utilizam a raiz do ni-
nho como urna localização comlml de escuta. Se somente uma classe de equivalência foi
produzida no Passo 1, então seu processador representante executa o ajuste do seu rótulo
descrito no Passo 2. Essa discussão sugere que, uma vez que urn vértice de, digamos,
m-Z), :: Z)(logra-l), é atribuído a unl pi'ocessadoi' distinto, Z)(log«-2) poderia ser produzida
em tempo constante. A dificuldade, entretanto, está em como atribuir os vértices (espe-
cialmente, os novos vértices inseridos) de Z)(i'g"-2) ein tempo constante. Poi denlnição,
Z)(k) não possui vértices de grau 1. Parece então que as manipulações dos Passos l e 2
podem sei operadas em tempo constante, atribuindo m -- l processadores, ao invés de
m, a um ninho de m vértices. A única suposição adicional a sei feita é que, no início,
todos os ptocessadoies têm acesso ao único vértice que não possui processador atribuído.
Antes de corneçai o Passo 1, os processadores elegem um processador que estala atribuído
a dois vértices do ninho. Depois dc cada passo elementar, este processador simulador
"alcança" os Duetos. De acordo com a Proposição 4.2.18, isto mostra que n processadores
podem obter o plinleiro ieflnamento de Z),. Na atribuição de linhas de BB aos vértices
de Z)(k), simplesmente atribui-se a {-ésinla linha ao processador p{. Então, sempre que pí
é encarregado de simular dois plocessadotes em um ninho, sua linha em BB é utilizada
pol todos os plocessadoies deste ninho.

Para qtialquel dado valor de h, seja uma atiibttição legítima de piocessadot'es pala os
vértices de Z)(k) unia atribuição que satisfaz a Propriedade 4.2.18.

Teorema 4.2.19 Z)ada uma atrábu ção ZegÍZãrna, de processadores para Z)(X), ?zMa al7i
buição legítima de processadores para D(k-t) pode ser produzida em tempo constante.

0

A Figura 4.12 ilustra a atribuição de processadores à árvore Z)(o) ao final dos defina
mentor sucessivos realizados sobre m-Z),.

Finalmente, no processo de criação dos vetoies de ramificações R de Z«, temos que
rz processadores atribuídos legitimamente a Z)(o), posstlindo O(n) localizações cada lim,
podem tiansformai l,)(o) ein 7, em t.empo constante
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1 4 7 10 14 13 16 3 6 9 12 15 ll 8 52
P4 P7 Z9io Ptí Pt3 /lio Põ P9 Pn ;9is Pit P8 Ps

Figura 4.12: A alocação dos piocessadoies pí na árvore Z)(o), ao final dos refinamentos
sucessivos, executados sobre a átvote esqueleto modificada. m-Z), da Figura 4.11.

4.2.3 Algoritmo Sahinalp-Vishkin

Como visto na Seção 4.1, existem diversos algotitmos seqüenciais para const.iução
da áivole dos sufixos com complexidades de tempo linear. No entanto, o número dc
operações do algoritmo AILSV, que acabamos de descievei, é proporcional a n. logo.
Esse algoritmo é baseado na. at.iibuição de nomes de subpalavtas, equivalentemente ao
algoritmo seqüencial clássico ji<MK721, que realiza assintoticamente o mesmo número
de operações. O algoritmo Sahinalp-Vishkin, proposto clll ISV94j: (determina unia
maneira de quebiat a sinletiia que ocorre no processo de atribuição de nomes, utilizando
a t,étnica de Lançamento Determinístico de Moedas (Z)eíermínàs íc Com Tons ng

Z,)CT7), e assim reduz pala. linear o número de atribuições de nomes a subpalavias.
Apresentaremos a seguia a motivação para o Problema da Quebra de Simetria, uma
visão geral do algoritmo Sahinalp-Vishkin básico e as idéias envolvidas no plojeto de
um algoiitmo ótimo no sentido fraco para a construção da á.tvore dos sufixos, associada a
uma palavra sobre un] alfabeto de tamanho constante.

A complexidade de trabalho do algoritmo AILSV é 'r(n.) = O(nlogn). A técnica
utilizada em jl<MR72, AIL+88) é ineficiente pela seguinte lazão: durante a execução des-
ses algoritmos ocolle a atribuição de nomes a todas as n l subpalavias de tarilanho 2;
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em seguida, ocorre a atribuição de nomes a todas as n -- 3 subpalavras de tamanho 4; e em
geral, ocorre a atribuição de nomes a todas as (n -- 2{ +1) subpalavias de tamanho 2i, onde
l $ { 5; logo. Isto resulta em urn número de nomes atribuídos proporcional a n.Ioga. e
esse valor dita a complexidade de trabalho do algoritmo AILSV. O fatal logarítmico na
contagem dos nomes se deve ao incremento na redundância entre as subpalavras, já que
ocorrem sobreposições, a medida que elas se tomam maiores. O grande problema encon-
trado então é que não existe uma maneira consistent.e de selecionar somente urna. palavra
dent)o de um conjunto de palavras sobrepostas, já que elas são indistingüíveis nesse sen-
tido. A principal idéia deste algoritmo é introduzir uma solução para este problema da
quebra de simetria.

Apresentaremos a seguia a descrição em alto nível do algoritmo básico, apresentada em
ISV941, de complexidade de tempo O(logo n) e complexidade de trabalho O(n loglogn),
pata um alfabeto cujo tamanho é polinomial em n.. Uma implementação alternativa
desse algoritmo, transformando-o em um algoritmo aleatoiizado, tem complexidade de
tempo O(nó), com 0 < .5 $ 1, e trabalho O(nlog*n). Através de algumas alterações
introduzidas no algoiitmo básico, obtém-se um algoritmo ótimo no sentido fisco, isto
é, de complexidade de trabalho O(n), e de complexidade de tempo O(log2n), pala um
alfabeto de tamanho constante.

Algoritmo Básico

Seja z uma palavra de tamanho n sobre um alfabeto E de tamanho polinomial em n.
O algoritmo básico consiste de três estágios. No primeiro estágio ocorre a atribuição de
nomes a algumas subpalavras de z, com o reconhecimento de algumas identidades. Essa
atribuição é realizada de forma iteiativa.

Na iteração 1, a palavra # é particionada em no máximo n/2 blocos. A cada bloco é
atribuído um número enfie l e n,, denominado nome, de tal forma que satisfaça as duas
seguintes propriedades de consistência:

Consistência da Partição: seja alguma subpalavia de # "suficientemente longa" , que
começa na posição á de z e seja uma. ouvia subpalavra de z que inicia na posição
J de z, tal que as duas subpalavras são idênticas. Então, com exceção de possíveis
margens esquerda e direita, essas subpalavias são particionadas da mesma maneira.

Consistência da Atribuição: todos os blocos consistindo da mesma subpalavra de z
receb em o mesmo nome.

As propriedades de consistência focam introduzidas acima informalmente.
4.13 a seguir ilustra essas propriedades.

A Figura

63



Nomes

Blocos paiticionados e nomeados de forma similar

Blocos e nomes diferentes nas margens

Figura 4.13: Visualização das plopiiedades de consistência: consistência da partição,
consistência da atribuição e margens.

Dessa. forma, a iteiação ] particiona #(0) = #, "reduzindo-a" à palavra #(1); o tama-
nllo de #(1) é no máximo metade do tamanho de z(0). Tteiações subseqüentes realizam o
mesmo procedimento. A itelação {, com { = 2, 3, . . ., induz a subpajavta z(í -- 1) à sub-
palavia. z(í), satisfazendo piopiie(lados de consistência e atribuição similares. O tamanho
de z({) é no máximo n/2

Os nomes dos blocos obtidos na iteiação { são chamados {-rótulos, e as subpalavias
quc eles representam são chaíitadas {-subpalavras. Observe que um {-lóbulo é um nome
que iepiesenta uma. {-subpalavra. Este rótulo é considerado como ]m] {-símbolo em #({),
que sela a entrada para ({ + 1)-ésima iteiação do primeiro estágio. As (í -- l )-subpalavras
são chamadas construtoras das {-subpalavras.

Para motivam o segundo estágio, observe que as palavras ít({), com { = 0, 1, . . . forne-
cem um sistema hieiáiquico de silbcon.jtmtos sobre o con.junt.o dos índices {1, 2, . . . , n,},
representando partições cada. vez maiores de {1, 2, . . . , n}. Especificamente, z(0) fornece
subconjuntos unirá.rios onde cada slibconjunto contém urn único índice. Os subconjuntos
de z({) satisfazem as seguintes piopriedadcs: (i) cada subcon.junto de z(i) é resultado da
união de subconjuntos de z(í l); (ii) a união dos subcon.illiltos de z(á) é o con.junto
{1, 2, . . . , n} e (iii) os subcon.juntos são dis.juntos, isto é, a inteiseção de qualquer pa-i de
subconjuntos é vazia.

O algoritmo Sahinalp-Vishkin básico constrói a áivoie dos sufixos associada à
palavra z em iterações. Entrega.nto, a piopiiedade de consistência da partição é muito
finca, já que não se pode gaiantii que quaisquer duas subpalavras idênticas de z são
paiticionadas, e portanto rotuladas, da mesma forma. O segundo estágio desenvol're um
sistema hierárquico de subcon.juntos alternativo, detalhado a seguia. Um subcon.junto
nesse sistema alternativo é denominado núcleo. No contexto de núcleos, a letra r7 é
utilizada pala denotam subpalavras
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Semelhantemente ao primeiro estágio, q(0) = z(0) = z e os núcleos, ou subconjuntos,
de q({), com { = 1,2, . . . satisfazem: (i) cada núcleo de 77({) é a união dos núcleos de

q(í -- 1) e(ii) a tmião dos núcleos de ?7(!) é o conjunto {1,2,...,n}. Entretanto,(iii) a
intetseção de alguns pares de núcleos de ?7({) não é vazia.

Núcleos representando a mesma subpalavra serão atribuídos com o mesmo nome. O
exemplo a seguir tenta esclarecem a relê.ção entre as subpalavras, os núcleos e os nomes
dos núcleos.

Exemplo. Sela abacadebdcaca uma subpalavra de z tal que zii = a, zi2 = b, zi3 = a,
z14 =clz15 =(z)#16 =dlz17 = e)g18 =b)z19 =(Z)a;20 = c)z21 =alz22 =clz23 =a Su-
ponha que {11, 12,13, 14,15,16,17, 18},{14, 15,16,17, 18,19}, e {16,17, 18,19, 20,21, 22,
23} são núcleos de 77(1). Sejam 3, 2 e 6 os nomes desses núcleos, respectivamente.
Então, em ?7(1) uma subpalavia 3 2 6 corresponde à subpalavra acima de z. Apoia,
se.la abacadebacaca uma subpalavia de z tal que z3i = a, zau = b, z3a = a, z31 = c,
z3õ = (z, z36 = d, z37 = e} z38 = b, z39 = a, z40 = c} z4i = a} za2 = c, a;43 = a} e suponha
que {31,32,33,34, 35, 36,37,38}, {33,34,35,36,37,38,39} e {36, 37,38, 39,40,~41,42,43}
são núcleos de v7(1). Sejam os nomes desses núcleos 3, 1 e 5, respectivamente. Então,
em ?7(1) uma subpalavra 3 1 5 corresponde à subpalavra acima de #. Observe que: (1)
a única desigualdade de z19 e z30 implica mais que uma desigualdade em 77(1)1 (2) existe
redundância entre os núcleos, como por exemplo, na subpalavia 3 2 6 de 77(1), o símbolo 2
não é realmente necessário, jú que o núcleo 3 interseciona o núcleo 6 e (3) sempre que ne-
cessário pode-se montei o número de símbolos no começo de cada núcleo antes do próximo
núcleo começar. Poi exemplo, para o núcleo de nome 3 acima este número é 3 e pala o
núcleo 2 este número é 2.

A lazão pala utilização do sistema alternativo é que esse sistema permite satisfazer a
seguinte piopiiedade. Considere dois núcleos de algum v7({) que representam duas sub-
palavras idênticas de z. Então, essas subpalavtas devem possuir o mesmo nome. Esta
propriedade é mais forte que a propriedade da consistência da partiçã.o e assegura que o
terceiro estágio pode ser implementado eficientemente em paralelo, sem peida de qualquer
identidade.

O teiceito estágio constrói a árvol'e dos sufixos associada à palavra z da seguinte coima.
A entrada para a última iteiação é a árvore dos sufixos 7'(1) dos nomes derivados de 77(1).
A última iteração constrói a árvore dos sufixos dos nomes de 7?(0) = z. A {-ésima iteração
constrói a árvore dos sufixos 7'({) dos nomes derivados de 77({), a paitil da árvore dos
s«fixos 7'({ + 1).

Como já mencionado, o algoritmo básico tem complexidade de tempo O(log2n) e
complexidade de trabalho O(n log logo), para um alfabeto cujo tamanho é um polinõmio
em n. Além disso, uma implementação alternativa tem complexidade de tempo O(nÕ) e
complexidade de trabalho O(n logo n), para 0 < (i $ 1.
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Algoritmo Otimo

Considere inicialmente o caso geral, onde a palavra de ent.fada é obtida de um alfabeto
cujo tamanho é limitado por unl polinõmio em n.. O algoritino básico não possui trabalho
linear devido aos seguintes três problemas:

1. No primeiro estágio, particionando uma palavra de tamanho rz em blocos, pode sei
necessário um número de operações que é proporcional a n log* n. A atribuição de
nomes aos núcleos no segtmdo estágio também necessita da realização de O(n logo n)
operaçoes.

2. No terceiro estágio, necessita-se executar a ordenação: ern cada iteração, de n in-
teiros, selecionados em um intervalo de l, . . . ,n2. Até o momento, não existe um
algoritmo paralelo que soluciona este problema de falira ótima em tempo polilo-
gaiítmico.

3. O refinamento de T({), na iteração á do terceiro estágio, pode necessitam de logo m
passos pala cada vértice, produzindo um número de operações que é ptopotcional a
m,loq' n,

O algoritmo ótimo é então desenvolvido supondo que a palavra de entrada ít seja
obtida de um alfabeto cujo tarrianho é limitado por alguma constante c.

O algoritmo ótimo inicia da. seguinte forma. As primeiras O(loglog* n) iterações do
algoritmo básico são modificadas. O objetivo é reduzia o tamanho de z({) e v7({) pata
menos que n,/(logo n)2. A saída das iterações de l a O(loglog* n) no primeiro e segundo
estágios do algoiitmo básico são computadas utilizando um algoiitmo alternativo. Equi-
valentemente, as últimas log log. log n iterações do terceiro estágio do algolitmo básico são
trocadas poi um algoiitmo alternativo. As outras iteiações dos três estágios do algoiitmo
básico são mantidas inalteradas. O projeto do algoiitmo ótimo é essencialmente uma
aplicação da técnica de aceleração em cascata.

O algoritmo ótimo tem complexidade de tempo O(logo n) e complexidade de trai)alho
O(n), pal'a uma palavra obtida de um alfabeto cujo tamanho é constante.

4.2.4 Algoritmo Hariharan

O algoritmo Hariharan, proposto em IHai941, constrói a áivoie dos sufixos associada
à palavra #, de tamanho n, sobre um alfabeto E de tamanho constante, com complexi-
dade de tempo O(logo n), complexidade de trabalho O(n), ilo modelo CRCMr PRAM. O
algoritmo utiliza espaço O(n) e foi o primeiro algoritmo paralelo ótimo no trabalho e no
espaço utilizado pala a solução desse problema. Ele pode ainda sei gcnelaliza(lo pala
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uma palavra z obtida de tim alfabeto geral, polinomial em n, com desempenho de tempo
O(log' n) e de trabalho O(nlogjE ), utilizando espaço O(nlog IEI). Neste caso também,
o algoritmo é de trabalho ótimo.

Note que a construção da árvore dos sufixos da palavra z envolve implicitamente a
ordenação dos símbolos de z através do alfabeto E. Portanto, nenhum algoritmo para-
lelo pode ter um limitante melhor pala o trabalho que o algoritmo AILSX7 quando os
símbolos em z são obtidos de um alfabeto de tamanho polinomial em n. Entretanto, o al-
goritmo AILSV possui as mesmas complexidades de tempo, trabalho e espaço pata, poi
exemplo, alfabetos binários. A existência de um algoiitmo de complexidade de trabalho li-
near, para o caso em que a palavra z é obtida de um alfabeto de tamanho constante, foi um
importante desafio no processamento pa-ralelo de palavras, solucionado em ISV04, Har941.

O algoritmo AILSV utiliza algumas técnicas algoiítmicas interessantes pala a. cons-
trução da árvoic dos sufixos. No entanto, nesse algoritmo não existe o uso das plopiieda-
des intrínsecas de palavras. A técnica utilizada em lnar941 é bastante diferente e explora
propriedades combinatoriais e periódicas de palavras, devido especialmente à natureza
repetitiva da áivoie dos sufixos. E interessante notar que, nesse algoiitmo, é explorada
a suposição de que o alfabeto é de tamanho constante pal'a a obtenção de um algotitmo
de trabalho ótimo, utilizando espaço linear. A seguia aptesentatemos os dois principais
ingredientes do algoritmo desenvolvido:

8 O esquema gei'al do algoiitmo depende de um limitante superior, que será descrito,
para a seguinte questão combinatória. Se {, é o número de vezes que a subpalavra
y ocorre em z, então qual o valor do somatório )j:minliiV,{oy}, sobre todas as
palavras binárias y, de tamanho m, como uma função de n. e de m? Note que este
somatório está estritamente relacionado com o número de vértices da árvore dos
sufixos associada a n, que possuem duas ligações sufixos incidentes sobre eles. Em
IHar941 mostrou-se que esse somatório é limitado superiormente pot (n. Ioga.)/m.

e O algoritmo paralelo está baseado em uma versão concmrente do algoiitmo seqüenci-
al de N/rcCreight para construção da árvore dos sufixos, e constrói uma única estitt-
tula de dados na qual as alvores dos sufixos das palavras binárias zli}, . . . ,a;lk}
são intercaladas. O algoritmo tem complexidade de tempo O(maxiljzlill} Ioga),
complexidade de trabalho O(E{ lzlill), e utiliza espaço O(E{ lsçlill). Neste algo-
ritmo, um processador é atribuído pala cada palavra alia; cada processador executa
o algoiitmo seqüencial de McCreight em sua respectiva. palavra. Isto leva a dois
problemas, e o mais crítico deles é o fato que um processador que insere lim vértice
u nesta estrutura de dados pode ter de espetar pela ligação suflxa de seu vértice pai
antes de continuar. De fato, longos caminhos podem apatecet na estrutura de dados,
com cada vértice deste caminho espetando pela ligação sufixo de self vértice pai. Um
argumento de amortização é dado pala- mostram que o trai)alho total realizado é de
fato linear.
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Visão Geral do Algoritmo

O algoritmo Hariharan utiliza. o seguinte esquema para construção da árvore dos
sufixos. Arvores dos sufixos são construídas para subpalavras de i de tamanhos su-
cessivamente crescentes, eíii O(logo) estágios; a árvore final produzida é a árvore dos
sufixos associada. à palavra z. No primeiro estágio, as subpalavras têm tamanho m,
onde m é polilogarítmico em n. Nos estágios subseqüentes, as subpalavrm têm tamanhos
2m., 2zm, 2óm.,

O primeiro estágio estabelece o primeiro desafio deste problema, já que não é clamo nem
mesmo como este primeiro estágio pode ser completado com complexidade de trabalho
O(n). A versão concorrente do algoritmo de h/lcCreight descrita anteriormente é utilizada
da seguinte forma. A palavra z é dividida em blocos de tamanho 2m. Um processador é
atribuído para cada bloco. Cada processador executa o algoritmo seqüencial de McCreight
para inserir todas as stibpalavras de tamanho rn de seu bloco em uma árvore dos sufixos.
Todos os processadores inserem subpalavras na mesma estiutula de dados. O tempo
utilizado até esse momento é O(mlogn) e o trabalho O(n).

Cada estágio subseqüente pode ser executado facilmente pela ordenação dos rl itens
em cada estágio. Entretanto, o trabalho realizado na execução dessa tarefa é O(n log2 n,).
O principal desafio nesse instante é encontrei uma alternativa para o problema de ordenar
n itens em cada estágio. Pala evitar que a complexidade de trabalho seja ineficiente como
acima, o seguinte esquema é utilizado.

Cada estágio é executado em dois passos- Como visto anteriormente, em um dado
estágio todas as subpalavias de um determinado tamanho são processadas. No primeiro
passo, a árvore dos sufixos é computada. pala um subconjunto destas subpalavias cuida-
dosamente escolhido. Utilizando a propriedade combinatória mencionada acima e explo-
rando propriedades periódicas, pode-se mostrar que o número de tais subpalavras que não
são periódicas com períodos pequenos é O(n/ log2 n), e que aquelas subpalavras que são
periódicas com pequenos períodos podem ser agrupadas em O(n/ logo n) famílias. Pode-se
então ordenam estas subpalavias escolhidas utilizando o algoiitmo paralelo de ordenação
poi intercalaçã.o de Cole ICo1881 de tal forma que o trabalho total realizado na ordenação
é O(n/Ioga) por estágio e, portanto, O(n) eira todos os estágios.

No segundo passo, explorando a estrutura repetitiva. da árvore dos sufixos, obtém-se
a árvot'e dos sufixos associada. a t.odas as subpalavras utilizando a áivoie dos sufixos as-
sociada às subpalavias escolhidas acima. Estas subpalavras escolhidas permitem que um
giafo definido sobre as folhas da árvore dos sufixos obtida no estágio anterior seja parti-
cionado em árvoresl este particionamento do grifo é crítico pata o desempenho ehciente
do segundo passo

Finalmente, o principal resultado obtido em IHar941 é apresentado rlo Teorema 4.2.20
a seguir
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Teorema 4.2.20 Ezisie ?lm a/.gorãlmo para/e/o no made/o PR.4À/ C'RC'l,T/ co?lzulri para
construir a árvore dos su$zos associada a uma l)aloura = de tavnanho m., sobre llm alfat)eto
de tamantlo constante, caiu complexidade de tempo OI.\og4 n), complexidade de trabattto
O(n.) e que uíáZãza espaço O(n.). ,4/ém disso, ezlsZe urra aJ.goriímo parale/o rzo made/o
PIAM CRCW comllm para coltstrttir a árvore dos su$=os associada a Mina palavra = dc
lamaít} o n, sobre ulrl a!.fabcto vu de tavnanho poliTtomáal em n, com covnple=idade dc tempo
O(log' «,), con.ple«{d«d' de f«ó«ZAo O(nlog IX ) e q«e «tÍJá« "p«ç. O(nlog IXI), .end.
ordenados os símbolos em vcu. Ambos os algoràtmos T)idem ser impte7nentados no modelo
PIAM CREW com as mesmas complexidades.

n
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Capítulo 5

,A.plicações

A utilidade da áivoie dos stiílxos pode sei ilustrada em vários problemas de proces-
samento de palavras e em alguns problemas de outras áreas da ciência da computação.
As soluções paralelas de tais problemas, que constroem esta. estiutuia em paralelo no
primeiro estágio de plé-processamento, apresentam níveis de dihculdade difeientcs. Oti
sda, existem tanto aplicações bastante simples e imediatas como aplicações sohsticada.s e
bem mais elaboradas.

Estamos, na verdade, interessados na utilização da. árvore dos sufixos no piojeto de
algoritmos paralelos eficientes para solução de diversos problemas em ciência da. com-
putação, especialmente problemas de processamento de palavras. Dessa forma, para cada
problema apresentado, descrevemos uma solução paralela, possivelmente indicando de-
ferências que o solucionam seqüencialmente. Além disso, as soluções são apresentadas
com diferentes níveis de profundidade.

Os problemas de encontrar a maior subpalavia repetida de uma dada palavra. e de eii-
contiai o identificador dc uma subpalavia, dados um índice e uma palavra, são aplicações
imediatas da. árvore dos sufixos e, portanto, vêm descritos inicialmente. O problema do
casamento de padrões on-/{ne (ori-Zurze string mafching) também pode sel solucionado com
a utilização da áivote dos sufixos e, devido a sua importância, descrevemos cuida.dosa-
mente tal aplicação. Em seguida, aplicações mais sofisticadas são descritas, com menos
profundidade: encontram o menor ancestral comum, casamento aproximado de padrões
( approzãmate stráng rnaícháng) , construção do autómato dos sufixos minimal e do autómato
dos fatotes minimal, a generalização da árvore dos sufixos associada a matrizes quadradas
e compressão de dados. Alguns desses problemas possuem aplicações em outras áreas, tais
como o casamento aproximado de padrões e a generalização da árvore dos sufixos pa-ia
matrizes quadradas, cona aplicações em biologia n]olecular computacional e ei]] processa-
mento digital de imagens de baixo nível, respectivamente.
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5.1 Maior Subpalavra Repetida

Descrição do problema
Dada uma palavra z encontram a maior subpalavra que ocorre mais que uma 'ç'ez em z

Solução (IJáJ021)

Seja z uma palavra de tamanho n. e suponha, sem perda de generalidade, que n. = 2t,
para algum inteiro positivo A, e que =. :: # é um símbolo especial que não ocorre em
nenhuma outra posição de #. O pré-processamento consiste de construir a árvore dos
sufixos Tz associada a # e computai' l)'\;(u) para cada vértice intei'no u C V' \ F de T=. A
computação de ll'V(u)l, pata todo u C }'\F, é armazenada em um novo atributo da matriz
\'/ért, e pode ser realizada de duas maneiras: durante a. execução do algoritmo AILSV,
atualizando o atributo l)'v(u) sempre que necessário, ou logo após a construção da árvore
dos sufixos Tz, utilizando uma técnica básica em computação pai'dela, chamada poánter
junipáng IJáJ921. Assim, o pré-processamento é executado em tempo pa-ialelo O(logo),
utilizando O(n log n) operações.

A resposta para uma consulta maior-subpalavra-repetida é um vértice interno
u c T' \ F de T= tal que l)'V(u) = ma*,cv\r IW(u)

Pela Proposição 3.3.3, pala uma árvore dos sufixos T= associada a uma palavra z (te
tamanho n, temos que IVI $ 2n. -- 1. Logo, IV \ PI $ n, -- 1. Portanto, nosso problema
se deduz a encontrei o máximo de O(n) elementos. Tal problema pode sei solucionado
utilizando a técnica de aceleração en] cascata (ache/erated cascadirig) IJáJ921 em tempo
pa-ialelo O(log Ioga), utilizando um número linear de operações, no modelo PRAZ'r CRCW
comum. Ouvia. alternativa de solução para o problema de encontrar o máximo de uma
seqüência de rz elementos em paralelo está descrita em ISV811, e apresenta as mesmas
complexidades citadas.

Portanto, o processamento da consulta maior-subpalavra-repetida pode sei exe-
cutado em tempo pa-talelo O(loglogn), utilizando um número linear de operações. Um
exemplo deste tipo de consulta é ilustrado na Figura. 5.1.

5.2 Identificadores de Subpalavras

Descrição do problema

Dado {, encontram a menor subpalavra w de unia palavra. z que identifica a posição i
de zl oti seja, to ocoile ern z na posição {, mas to não ocone em nenhuma ouvia posição
de z
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Entrada: z = aZ)babba#

a

w(«:)
b

b
a

w(«. 4

#b
b #

a.

#
#:

8
74H

W(«2) l
b

W(u4)l = 3

b
b

# a

##
#

©©
5 2

w(«;)
b

b

# a

Maior subpalavra repetida: )V(us) = abra

Figura 5.1: Um exemplo de consulta maior-subpalavra-repetida

Solução (IJáJ021)

Supomos, sem perda de generalidade, que c é uma palavra de tamanho n, = 2t tal que
z. = # é um símbolo especial que não ocos'e em nenhuma ouvia posição de z. Neste
caso, o sufixo aiz +i . . .a. é tim idcntificadoi da posição { de z, mas um prefixo menor
pode sel suficiente.

Na fase de pté-processamento, basta construir a árvore dos sufixos T=, associada à
pa-lavra z, conforme o algoritmo AILSV apresentado na Seção 4.2.2

Dado {, com l $ { $ n, podemos localizar a folha u C F de Z., associada ao sufixo
zi:rÍ+l . . . z?, na matriz V'á'{, em tempo seqüencial constante. A resposta a essa consulta é
a concatenação da palavra }'v(P(u)) com o primeiro símbolo do rótulo da aresta 7'(u) --> u
d€ L

O algoiitmo de pré-processamento pode sei implementado em tempo paralelo O(Ioga),
utilizando um total de O(n logo) operações, e a consulta identificador-de-subpalavra
pode sei iespoíldida em tempo seqüencial O(1). Um exemplo de urna consulta deste tipo
é ilustrado na Figura 5.2.
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Enfiada: a = abbabba# e { = 3

l 4 7 8 3 6 5 2

Tdentificadoi da subpalavia que inicia na. posição 3 de z: bab

Figura 5.2: Um exemplo de consulta identificador-de-subpalavra

5.3 Casamento de Padrões On-fine

Descrição do problema

Dada uma palavra z, cha.filada texto, de tamanho rz, pala- pré-processamento, com
n = 2k e z. = # um símbolo especial que não ocorre em nenhuma outra posição de z,
responder rapidamente a consultas da. forma: a palavra #, chamada padrão, de tamanho
m, com m $ n, ocorre em 3'/

Como já mencionado, a árvore dos sufixos foi inicialmente concebida com o objetivo de
solucionar esse problema. Diversos algoiitmos seqüenciais tiatanl especificamente desta
aplicação da árvore dos sufixos IWei73, Aku93, ]<os941.

Víamos agora a solução paralela proposta poi IAIL+88j. Claramente, qualquer con-
sulta envo]vendo o padrão Z/ pequei Q(m) operações, .já que y não está disponível pata
pré-processamento, e portanto todos os símbolos de y devem sei examinados. O ob.jetivo
então é executar tal consulta em tempo O(logra), utilizando O(m) operações, independen-
temente do tamanho da palavra z. X/viemos a seguir que este ob.jetivo é de fato possível
com a utilização da árvore dos sufixos. Antes do início desta descrição, a seguinte definição
se faz necessária.
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Definição 5.3.1 Sda a uma paZau7a e y uma suZ)pa/aura de z. O locus É(y) de y na
á«o« do. .uÉ«« T= é «m «é,Zi« « C v de Tz t'/ q« / é p,e$«. de W(«) . W(P'(«)) é
um 'prefixo próprio de ay.

Pot exemplo, na Figura 5.1, o locus da palavra abb é o vértice us, isto é, Z(abb) = us.
Pela Definição 5.3.1 acima, uma palavra qualquer y ocoiie em z se e somente se existe

um vértice u C y de T= tal que Z:(g) = u. A resposta a uma consulta da forma "Z/ ocoile
em z?" é lim vértice deste tipo.

Solução (po:' mAiL'''881)

Como z está disponível para pt'é-processamento, construímos a árvore dos sufixos Ta
associada à palavra #. Durante o processo de construção de T=, as seguintes informações
devem sei guardadas:

1. Todas as logo matrizes 23Z? utilizadas no procedimento 4ruore Esquelefol

2 Todas as árvores intermediárias Z)(k), com k = logo, . . . , 0. Aos vértices internos de
cada árvore intermediária l)(k) devem estai associados seus respectivos vetores de
ramificações R.

Agora, para cada vértice interno u C V de .D(k), com 0 $ À; $ Ioga -- 1, é atribuído um
vedor de ramificações de tamanho n, chamado R«. O vedor R. armazena as ramificações,
ou as arestas descendentes de u, da seguinte forma. Se o vértice u C y de l)(k) é tal
que 7'(u) = u e o Rótulo ascendente contido em u é ({,Z), então um apontador pata, u
é armazenado em a.IZ)Slí, kll, sempre que exista uma subpalavra de z de tamanho pelo
menos 2k, que I'otula a atesta u --} u, Oli seja, sempre que 2k ? Z.

Um exemplo completo da fase de pié-processamento, incluindo todas as informações
que necessitam ser armazenadas, conforme os itens (1) e (2) acima, é ilustrado nas Fíbulas
5.3, 5.4 e 5.5. Neste exemplo, a palavra g = abbabba# é fornecida como entrada.

O processamento de consultas casamento-de-padrões on-Zune será descrito algorit-
micamente a seguir, em um nível bastante alto, no procedimento Casamento dc Padrões.
Basicamente, este procedimento consiste de três passos: no Passo 1, construímos a matriz
Z)S# dos descritoies de subpalavras especiais de yl no Passo 2, um teste inicial é realizado
para que, no Passo 3, iterações sejam realizadas com o objetivo de encontrar um vértice
u em Tz tal que Z:(y) = u, se tal vértice existe. Sempi'e que necessário, utilizaremos a
notação BB{, com .{ = 0, . . . , 1ogn -- 1, pata referenciar a matriz -BB na {-ésima iteiação
do procedimento .4rt;ore Esqueleto. Da mesma forma, utilizaremos a notação Vért{ e R'.,
com ã = logo -- 1, . . . ,0, para iefeiencíar a matriz I''ért e os vetoies .f?:,, com u C l,'' de
Z)('), no {-ésimo refinamento sucessivo (le m-Z)=.
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Figura 5.3: Algumas estruturas salvas na fase de pré-processamento: a matriz dos des-
ciitores Z)S. da palavra z = abbrzbba# e as matrizes Bl? das itelações do procedimento
.4ruore Esqueleto.
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D(2)
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juntamente com os vetotes de iami

D(i)
0 1 2 3 1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Z)(2) e Z)(t),

(l,o)

Figura 5.4: As árvores intermediárias
ficações de selas vértices internos.
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Figura 5.5: A árvore Z)(o), .juntamente com os vetores de ramificações de seus vértices
internos, e a árvore dos sufixos T. associada à palavra z = abbabba#
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Procedimento C'asa7nenfo de Padrões

Entrada. as log n. matrizes BB geladas no procediment.o .4ruore EsqzzeZeto, as logra. ma-
trizes rá't, geladas nos refinamentos sucessivos de m-Z),, representando as árvores in-
termediárias D(k), com É = logra. -- 1, . . . ,0, juntament.e com os vetores de ramificações
dos vértices internos de cada áivoie intermediáiial e o padrão Z/ de tamanho rn, tal que

Saída. uma resposta "Slh'r" indicando que o padrão ocorre no texto z otl uma resposta
"NAO", caso contrários e u]]] vértice u C l,' de D(t), com 0 $ A $ Ioga,, indicando
respectivamente que É(g) = u ou que y é um prefixo próprio de }'v(u).

Passo 1. No procedimento árvore Esqueleto computamos os nomes das subpalavias de
## de tamanho potência. de 2 de tal forma que o valor Z)S,l{,çl, com l $ { $ n e
0 5; q $ 1ogn, é um nome único dado à subpalavi'a zÍzi+i . . . {+2ç.l de z# e Z,)S.l{, çl ::
Z)Srl.j, çl se e somente se zlzi+l . . . zi+2ç-l :: zjzj+t . . . zJ+2ç-l. Neste passo i'ealizamos a
atribuição de nomes a algumas subpalavras do padrão 3/. Pala cada q = 0, . . . , [1og rnJ , as
subpalavias que estação recebendo nomes são aquelas que possuem tamanho 2'z e começa.m
na posição {, onde { -- l é um múltiplo de 2v e á+ 2q 5; m+l. Os nomes são armazenados
em uma matriz Z)Sv dos desciitores das subpalavras da palavra. padrão 3/, de dimensão
m x jlogmJ + 1, equivalentemente à nlatiiz -DS.. A atribuição de nomes é realizada de
forma que se duas subpalavtas de tamanho 2ç, uma em z# e outra em y, são idênticas
então selas nomes são iguais. Essa computação pode ser feita utilizando as n)atiizes BB
geladas no procedimento ,4ruore Esqui/eío do algoritmo AILSV.
Passo 2. Seja Z)S,jl, jlogmJI = À; o nome do prefixo de y de tamanho 21i'g"J. Observe
que se nenhum Z)S,li, jlogmJI é igual a # então o prefixo de y cujo tamanho é 21i'g"'J
não ocorre ern z. Podemos então concluir que a resposta a essa consulta. é "NAO", em
conjunto com o vértice raiz uo, isto é, y não ocorre em z e r(g) = t;o em T=. Suponha
que Z)S.li, j]ogmJI = k, pala- a]gum ã, onde ] $ { $ n -- 1. Devemos verificar apoia se
Vâtlh, jlogmJI aparece em l)(i'g" 1). Note que, pela Definição 4.2.2 da á.tvore esq\ieleto
Z),, yértlh, jlogmll não aparecerá ern l)(i'g" 1) se e somente se todas as subpalavras de
z# cujo prefixo de tamanho 21i'g"J é idêntico ao prefixo de y de mesmo tamanho, também
possuem o mesírlo pi'efixo de tamanho 2jl'gmJ+l. Se l/ú'tlÊ, jlogmJI apai'ece em Z)(I'g" i)
então, como os i'efinamentos Z.)(logo-l) ...> 1)(Ioga-2) ...> . . . .-.> Z)(jlogmJ) manipulam somente
subpalavras de tamanho maior' que 2jl'gmJ O vét'vice Vé7'tjh, [logmjl também apai'ecerá
em Z)(ll'gmJ) e pi'osseguimos com o Passo 3. Caso conta'ário, isto é, se V'ó.tlA, jlogmJI = À
em Z)(i'g"-t), então devemos verificam se 3/ é igual a zJ;zk+l . . zt+.,.i símbolo a símbolo.

Passo 3. O objetivo desse passo é encontrar um vértice u na árvore dos sufixos T. tal
que y é um prefixo de )'\;(u), se tal vértice existe. Pala isto, utilizamos a matriz l)S,
computada no Passo l e as árvores Z,)(ç), q = jlogmJ -- 1, . . . ,0, do pré-processamento.
O vértice u é encontrado usando alguma noção de busca binária em jlogm] iteiações,
descritas a seguir.

m<n
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lteração q, (q = jlogmJ -- 1, . . . ,0). Se.jam u e y' os paiâmetios de entrada da iteração
q. Pai'a a iteração jlogmJ -- 1, 'u = yá'tli.gmJIA, jlogmJI e y' é o sufixo de Z/ que
começa na posição 21i'g'"J+t. O ob.jetivo então é verificar se g' ocorre em )'V(u). A
árvore que estamos trabalhando é a árvore D(ç). Existem duas possibilidades:

l O vértice u a])aiece em D(ç). A Possibilidade l possui duas subpossibilidades:

(a) 2ç é maior que o tamanho de y'. Neste caso, não há nada a fazei e os
parâmetros de entrada da iteração atuãl tornam-se os parâmetros de en-
teada da próxima iteração.

(b) 2ç é menor ou igual ao tamanho de y'. Suponha que y' começa na posição
J de Z/ e 'y é o valor armazenado em Z)Svl.j,çl. Se o valor X.,l,yl é vazio
então Z/ não ocoiie ern z. Caso contrário, os paiâmetios de enteada da
próxima iteração serão o sufixo de y' que começa na posição 2ç + l e o
vértice apontado pot a,l71.

O vértice u não aparece em Z)(ç). Isto signihca que t; tem somente un] filho em
.Õ(q+l) e assim u foi omitido de D(ç) no Passo 2 do refinamento Z)(ç+i). Se.]a ?l
o único filho de u em Z)(ç+i). A Possibilidade 2 possui duas subpossibilidades:

(a) 2ç é maior que o tamanho de y'. Suponha que o Rótulo de u em .D(ç)
é ({,Z). Neste caso, g/' ocorre em # se e somente se y' é um prefixo de
zi+1-2ç+l, . . . , #i+l. Vei'ificamos isto símbolo a símbolo.

(b) 2ç é menor ou igual ao tamanho de 3/'. Comparamos Z)S,já+Z--2ç+l,ql, o
único nome de zÍ+1-2'+i, . , zi+l, com o único nome do prefixo de 3/' cujo
tamanho é 2ç. Se estes nomes são diferentes então 3/ não ocoile em ír. Caso
contrário, os parâmetros de entrada da. próxima iteração seixo o sufixo de
y' começando na posição 2Ç + l e o vértice u.

2

A computação da matriz DSv dos descritores de algumas subpalavras de y é equi-
valente a construção da matriz Z)S, dos descritores dos fatoies básicos de z, realizada
corletamente no procedimento .4ruore Esqueleto, na Seção 4.2.2, conforme o Lema 4.2.3.
Dessa forma, podemos a6lrmai que o Passo l do procedimento Oasarnento de Padrões
computa coiietamente a matriz DS. em tempo pata]e]o O(]ogm). No entanto, o número

total de subpalavras de 3/ envolvidas nesse processo é $ Xlil g"J $ . O(m), e portanto, o
número total de operações realizadas nesse passo é O(m).

O Passo 2 verifica se existe alguma subpalavra de z, de tamanho jlogmJ, idêntica ou
com o mesmo nome do prefixo de tamanho jlogmJ de g/. Se tal subpalavla não existe,
então certamente o padrão y não ocone em z e a resposta para a consulta casamento-
de-padrões é "NAO" . Caso contrário, é verificado se existe urn vértice u C y de m-Z), =
Z)(log"-l), de alguma forma i'elacionado a essa. subpalavi'a. Se esse vértice u C y existe en]
Z)(logra-l), podermos gaiantii' que u existe em Z.)(jlogmJ), .já. que os i'cfiiiarnentos Z)(logo-l) ...>
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-..> Z)(jlogmJ) processam somente subpalavras de tamanho maior que 21log"J e ente.o
segue-se ao Passo 3. Caso contrário, isto é, se o vértice u não existe em Z,)(logo--l), deve-se
verificar se y é igual a zk k+l . . zk+.-i símbolo a símbolo. Essa tarefa pode ser executada
em tempo O(logra), utilizando O(m) operações. Claramente, essas complexidades são as
complexidades do Passo 2.

A busca de um vértice u na árvore dos sufixos T= tal que 3/ é um prefixo de )'V(u), se
tal vértice existe, é realizada durante a execução do Passo 3. O vértice u é encontrado
utilizando-se alguma noção de busca binária em jlogmJ iterações, com o uso da matriz
Z)S. do Passo l e as árvores intermediárias .D(ç), com q = jlogmJ -- 1,...,0, da fase
de plé-processamento. O vértice u e a subpalavra y' são os parâmetros de entrada da
q-ésima itetação, com q ' llogmJ -- 1,. . .,0. Para a iteração q = jiogmJ -- 1, u é o
vértice ao final do Passo 2 e y' é o sufixo de y que começa na posição 21i'g"J+i. O objetivo
neste instante é verificar se y' ocorre eill }'v(u), trabalhando em D(Ç). A propriedade
invariante satisfeita em todas as iterações é que u € V' de l)(ç+t) e g/f é uma subpalavi'a cujo
tamanho é menor que 2ç+l. A corretude desse passo pode sei demonstrada poi indução
em q, utilizando a. propriedade invariante e levando em consideração as possibilidades e
subpossibilidades de cada iteração. O tempo gasto nesse passo também é O(logra) e o
número total de operações utilizadas é O(m). Essa discussão que acabamos de apiesentat
motiva a apresentação do seguinte teorema:

Teorema 5.3.2 Z)abas uma paZaura íezfo z e uma palavra padrão g, de tamanhos n e m,
respect uarneníe, com m $ n, a resposta a ?zma consuZla do tipo casamento-de-padrões
é compufada correfamente pe/o procedimento Casamento de Padrões em tempo paraZeZo
O(logra), «./{««d. t«ó«Z/,o O(m), em «m« PR.4M CRC'W.

0

Um exemplo foi selecionado pala, ilustrar a execução do procedimento C'asamento de
Padrões, apresentado na Figura 5.6.

5.4 Outras Aplicações

Nesta seção estamos interessados apenas em compiovai a ampla utilização da árvore
dos sufixos na solução dc diversos problemas de algumas áreas da ciência da computação.
Dessa forma, apiesentaiemos sucintamente certas aplicações, apenas descrevendo o pro-
blema e relacionando iefetências que propõem algotitmos, seqüenciais e paralelos, que
solucionam tal problema utilizando a á.ivore dos sufixos conto um estágio inicial de pié-
processamento.
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Entrada: z nbbabba# e y = abbabbu

Passo l Passo 2 Passo 3

os,l1,2l= 1 = ns,l1,21
V'Ú'tj1, 21 C Z)(2)

g = 1, u = yértj1, 21 e 3/' =
1. 1i C V de Z)(i)

1.2. 2ç $ 1Z/'

os.IS, ll &,l21

q = 0, u = yértj1, 3j e y' a

1. u C F de Z)(o) e 3/' # c
lm -- 'y

Resposta. "SIM", e devolva u Vá'tÍI, 3j C V de Z)(o)

Figura 5.6: O procedimento C'asamento de Padrões sendo executado, dadas a palavra
texto z = abbabba# e a. palavra padrão y = abbabba.

Menor Ancestral Comum

Descrição do problema
Seja 7' uma árvore com raiz, disponível para pré-processamento. Responder a consultas

em tempo real da forma: "qual vértice é o menor ancestral comum (/owest commom
aricesíor) de u e u?", pala qualquer pai dc vértices u, u C V de 7'

Solução sequencial

O algoritmo proposto poi IHT841 requer tempo O(n) pala pié-processamento e tempo
O(1) por consulta.

Solução paralela

O algoritmo desenvolvido em ISV88) considera que a árvore dos sufixos T=, associada
à palavra # de tamanho n, está disponível para pié-processamento. Nesta fase, a. átvoie
dos sufixos T= sofre modificações cm O(]og ri) passos paralelos, utilizando O(n) operações.
Essa nova estrutura suporta eficientemente consultas do tipo menor-ancestral-comum:
k consultas podem ser processadas em tempo O(1), utilizando O(A) operações, no modelo
PRATvl EREW. O algoiitmo proposto pm IL0021 soluciona o problema de computai o
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menor ancestral comuna de todos os pares de vértices de uma árvore. Para a árvore dos
sufixos Tr, associada à palavra z de tamanho n, com IV'l = O(n), esse algoz'itmo tem
complexidade de tempo O(logo), utilizando O(n.2) operações, no modelo PRAN4 ERE\V
Pela Proposição 3.3.3 é fácil ver que existem O(n.2) pares de vértices diferentes em T,, e
assim, esse algoiitmo é ótimo no sentido fraco.

Finalmente, a consulta menor-ancestral-comum pode ser facilmente modificada
pala responder a consultas do tipo: "dadas duas subpalavras yt e g2 de uma pa-lavra z,
qual é o inenoi prefixo comum entre #i e 3/2?"

Casamento Aproximado de Padrões

Descrição do problema
Sejam z = zl, . . . ,z« uma palavra texto, y = yi,. . . ,3/m uma palavra pedi'ão, com

m 5; n, e um inteiro h ? 1. No conhecido problema de casamento de padrões buscam-
se todas as oconências do padrão no texto. No problema do casamento aproximado
de padrões (approàmate str ng matching) buscam-se todas as ocorrências do padrão no
texto, com a existência de no máximo A diferenças. Esse problema também é conhecido
como casamento de padrões com É diferenças (stMng rnalc/zàng wit/} À; dlWererices).

Por exemplo, sejam abade./'gh{ o texto, bcvdPegh o padrão e A = 3. Na. verificação
da ocoiiência do padrão, com $ À; = 3 diferenças, na posição 2 do texto, a seguinte
correspondência entre ocde/gh e badPegh pode ser estabelecida:

1. Z, (do texto) coitesponde a b (do padrão)

2. c a a

3. d a d

4. nada a #

5. e a e

6. j a,nada

7. g a. g

8. h a h

A correspondência pode ser ilustrada como a seguir

ba l3e gh
t, c d e jg t«
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Em somente três lugares existe correspondência entre símbolos diferentes. Isto implica
que existe uma ocorrência do l)adido, que inicia na posição 2 do texto, com 3 diferenças.

Existem três tipos de diferenças:

1. Um símbolo do padrão coiiesponde a um símbolo diferente do texto. Neste caso,
dizemos que os símt ocos não correspondem (mísmatcA).

2. Um símbolo no padrão conesponde a um "símbolo vazio" no texto

3. Um símbolo no texto corresponde a um "símbolo vazio'' no padrão

Consideremos o problema do casamento aproximado de padrões ou casamento de
padrões com A diferenças: encontrei todas as ocoiiências do padrão no texto com no
máximo A diferenças do tipo 1, 2 e 3.

O caso h = 0 do problema do casamento aproximado de padrões resume-se no problema
do casamento de padrões já estudado poi nós na Seção 5.3.

O casamento aproximado de padrões é importante não somente do ponto de vista
teórico, mas também do ponto de vista prático. Ern paiticulai, o casamento aproximado
de padrões é importante em biologia molecular, já que o casamento excito de padrões não
é suficiente ICL00, CL94

Diversas variantes desse problema são consideradas. Poi exemplo, quando somente
diferenças do tipo (1) são consideradas, esse problema é conhecido como casamento de
padrões com À; não correspondências (màsmafcÀes). Outra variante é o problema do
casamento aproximado de padrões com trechos de tamanho variável e sem im-
portância (aparo Trate strirzg znaícÀàng w tA uaráab/e-Jengt/} and don't Gares yZZ)Cs).
Poi exemplo, no casamento do padrão com+íador com o texto computador, o símbolo #
seria substituído pela palavra. pul no texto, com zelo diferenças. Poi outro lado, ca-
sando comutador coii] corztador, o número de diferenças seria igual a 1. Tal casamento é
particularmente útil quando parte do padrão permite muitas variações.

Apesar de todas estas variantes serem consideradas, o problema do casamento de
padrões com É diferenças é o mais importante de todos e algoritmos pata soluciona-lo,
com a utilização da árvore dos sufixos, serão considerados a seguir.

Soluções seqüenciais

Os algoritmos seqilenciais utilizam o algoritmo em IWei731 .otl ern jlvlcC761 pala cons-
truir a árvore dos sufixos ZI., associada à palavra c, na fase de plé-p)ocessamento. Além
disso a árvore dos sufixos é modificada pelo algoiitmo em IHT841 para suportar a con-
sulta menor-ancestral-comum. A fase de pié-processamento tem erltão complexidade
de tempo O((m+ m) log IXI) e utiliza espaço O(n+ m).
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O algoritmo de IGG881 soluciona o problema do casamento de padrões com A diferenças
com complexidade de tempo O(nh + (n + m) log IXI). Pala um alfabeto E de tamanho
constante, o algoritmo de ILV891 temi complexidade de tempo O(nk) e para um alfabeto
qualquer a complexidade de tempo é O(n(logm+k)). O melhor algoritmo que conhecemos,
proposto por IUkk93j, soluciona este problema com complexidade de tempo O(m2q + S),
onde q = O(min(n, mk+'lEr)) e S é o tamanho da saída, com a utilização da técnica
de programação dinâmica. sobre a árvore dos sufixos. Finalmente, em ICL90, CL941,
o algoritmo desenvolvido tem complexidade de tempo de caso médio O((n/m)&logm),
pala A < m/(logra + O(1)). No pior caso, a complexidade é equivalente à dos algoiitmos
anteriores. Esse algoritmo soluciona problemas mais específicos, onde o texto é aleatório e
diferenças não são muito freqüentes. Estas iestiições são encontradas em diversas tarefas
em análise de seqüências de DNA e são bastante caias de se executar com a utilização dos
algoritmos anteriores. Não tivemos acesso ao seguinte trabalho recente:

8 Cobbs, EasZ 4pprozêmate À/atcÀáng usáng St4/7iz Trens, in Proceedings of 6th Annual
Symposium on Combinatorial Pattern Matching, CPh/1 95

Soluções paralelas

A fase de pié-processamento utiliza o algoritmo em IAIL+881 pala construção da árvore
dos sufixos T= associada à palavra #, e também o algoiitmo em ISV881 para realizar mo-
dificações em T= de modo que ela suporte a consulta menor-ancestral-comum. A fase
de pré-processamento tem complexidade de tempo O(logra), complexidade de tiaball)o
O((n + m) Ioga) e utiliza espaço O(nlogn + m').

Os algoritmos paralelos descritos em IGG881 solucionam somente o problema do ca-
samento de padrões com h não coitespondências. O algoiitmo proposto em ILV891 solu-
ciona o problema do casamento de padrões com k diferenças com complexidade de tempo
O(logra + k) e utiliza O(nlogm + nA) operações, também utilizando o modelo PRAZ\4
CRCW

Autómato dos Sufixos Minimal e Autómato dos Fatores Minimal

Descrição do problema

Alvores dos suílxos e grifos orientados acíclicos de palavras (dírecÉed acg/cZác mora
grapÀs - Z).41,yGs) são estruturas de dados que mantêm relações intrínsecas. Ambas as
estruturas são obtidas de uma áivoie fria, como no exemplo ilustrado na Figura 5.7. Existe
uma simetria funcional enfie estas estruturas e elas possuem essencialmente a mesma faixa
de aplicações.
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baG,
b b

1 4 7 8 3 6 5 2

Figura 5.7: A áivote fria, Oli a áivote dos sufixos esticada Z'.,, associada ao conjunto
dos sufixos da palavra # = abbabba#, a árvore dos sufixos T=, obtida de T'. através da
compactação dos caminhos de vértices de grau de saída 1, e o DAWG G,, obtido de T',
através da identificação de sub-árvores isomorfas de IZ',. Note que os vértice quadrados
em IZr. são vértices raízes de sub-alvores isonlorfas.
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Em ICR001 foi proposto um algoiitmo paralelo que transforma a árvore dos sufixos T=,
associada à palavra g de tamanho n, em um DA'WG G, associado a a, em tempo paralelo
O(log n), utilizando O(n logo) operações.

Solução paralela(poi ICK901)

O autómato dos sufixos minimal e o autómato dos favores minimal são duas eí,ti utuias
que podem sei obtidas eficientemente em paralelo, a partir do giafo DAWG.

A computação do autómato dos sufixos minimal é simples: essencialmente o autómato
dos sufixos minimal é obtido diretamente do DAWG, mais informações adicionais sobre
os estados finais. O algoritmo que implementa essa idéia tem complexidade de tempo
paralelo O(Ioga), realizando O(nlogn) operações, no modelo PIAM CRCW

Muito mais complicada é a computação do autómato dos fatoies minimal. Um al-
goiitmo com as mesmas complexidades que o quc acabamos de mencionam também foi
proposto em ICK901.

Arvore dos Sufixos de uma Matriz Quadrada

Descrição do problema

Uma nova estrutura é proposta em IGia93, Gia951 que generaliza a árvore dos sufixos
de uma palavra para a árvore dos sufixos de uma matriz quadrada. Baseados nessa nova
estrutura, algoritnlos seqüenciais eficientes são propostos pala solução de problemas de
processamento de imagens de baixo nível e de bancos de dados visuais.

qnliin=.\
-' v - 'A y 'A--'

Somente os algoritmos seqüenciais de IGia93, Gia951 se propõem a solucionar tal pro-
blema. Sua complexidade de tempo é O(n2(log IEI +logn)) e o espaço gasto é O(n'), para
entradas de tamanho n:

Compressão de Dados

Descrição do problema

Padrões repetidos e fenõinenos coirelatos em palavras são conhecidos como o principal
assunto em muitos aspectos das telecomunicações e na computação teórica, notavelmente
em teoria dos códigos e ern compressão de dados, na teoria das linguagens formais e no
piojeto e análise de algotitmos. valias algoritmos eficientes têm sido desenvolvidos para
detectar e explorar a presença de subpalavias repetidas e otit.tos tipos de tegttlaiidêides
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em palavras. Enl compressã.o de dados, tal subseqüência repetida pode ser utilizada pata
ieduzii o tamanho da seqüência. original, como pot exemplo é feito nos esquemas freqüentes
de compressão de dados.

Solução (po:' ISzP93-l)

O problema de padrões repetidos é estudado probabilisticamente. Uni parâmetro
importante de uma árvore dos sufixos, que é essencial na análise e no piojeto de algoritmos
sobre l,alavras e de compressão de dados, é a pro/undádade de ?lm sa$zo. Uma análise
probabilística dessa medida é então realizada.
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Capítulo 6

Considerações anais
/

A árvore dos sufixos é, certamente, uma das estiutuias de dados mais estudadas em
processamento de palavras. A fundamentação teórica. básica, obtida através do estudo de
um conjunto de definições e propriedades relativas a essa estrutura, permitiu-nos conhecer
as principais características da áivoie dos sufixos, motivando-nos a estudar os algoritmos
pala a sua construção.

No estudo desses algoritmos, iniciamos plocuiando compreender a essência do fun-
cionamento do algoritmo seqiiencial de IK/rcCieight IMcC761, especialmente devido a sua
utilidade no pio.leio de algoritmos paralelos pala a construção da árvore dos sufixos. Os
algoiitmos seqüenciais restantes foram apenas mencionados.

O principal objetivo de nossa dissertação foi o estudo de algoritmos paralelos para
construção da. árvore dos sufixos. Dessa maneira, procuramos descrever detalhadamente
o algoritmo apresentado em IAIL+881, que consideramos ser o mais importante dos algo-
ritmos paralelos pioneiros com esse objetivo. Sua complexidade de tempo é O(logo.), o
trabalho realizado é O(nlogn) e o espaço utilizado é O(n2). Um esquema alternativo de
implementação pode reduzir o espaço utilizado para O(n,t+õ), para qualquer 0 < (5 $ 1,
com o acréscimo de um fatal (l/(í) na complexidade de tempo do algoritmo.

Apesar de existirent diversos algoiitmos seqüenciais pala construção da áivoie dos sufi-
xos de complexidade de tempo linear, o número total de operações realizadas no algoiitrno
paralelo em IAiL+881 é plopoicional a n Ioga, independentemente do tamanho do alfabeto
relacionado. Esse algoritíno está baseado no procedimento clássico de atribuição de nomes
de IKIK4R721. Esse procedimento produz uma estiutuia de dados extremamente útil pala
algoritmos paralelos que trabalham com palavras, como mostrado em ICR911. No entanto,
essa técnica impossibilita que o trabalho desempenhado pelo algoiitmo seja linear devido,
basicamente, ao número de subpa]avias, propoiciona] a n.ioga, às quais o algoritmo deve
atribuir nomes. Esse número teoricamente dita a complexidade de trabalho do algoritmo.
O farol logarítmico se deve ao aumento das redundâncias enfie as stibpalavias, .já. que
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ocorrem sobreposições a medida que elas se tornam maiores. O principal problema é que
não existe uma forma consistente de selecionar somente uma subpalavra em um con.junto
de subpalavras sobrepostas.

Tentamos mostram uma visão geral do funcionamento dos algoritmos paralelos poste-
riores, que conseguem solucionar satisfatoriamente este problema da quebra de sámelrãa e,
portanto, sã.o algoiitmos de trabalho ótimo.

Vimos também de modo sucinto alguns algoritmos paralelos mais recentes. O algo-
ritmo de Sahinalp e Vishkin ISV041 visa a quebra da simetria que ocorre no processo
de atribuição de nomes, e assim induzem o nomeio de operações realizadas pala linear.
O algoritmo proposto tem complexidade de tempo O(logo n) e complexidade de trabalho
O(n). O espaço total utilizado continua sendo O(n:+õ), para. qualquer 0 < (i $ 1, como no
algoritmo anterior de IAiL+881. Haiihaian IHai941 obteve o primeiro algoritmo paralelo
de trabalho e de espaço ótimos, que constrói a árvore dos sufixos com complexidade de
tempo O(logo n). Faiach, Hatiharan e Muthukrishna.n IFHMj, em um trabalho ainda não
publicado, propõem um algoiitmo paralelo aleatolizado para construção da árvore dos su-
fixos, de complexidade de tempo O(log n), complexidade de trabal})o O(n) e complexidade
de espaço O(n).

No contexto das aplicações, aproveitamos as estiutul'as de dados geradas no algoiitmo
paralelo para construção da áivoie dos sufixos em IAIL+88j e tentamos descievei cuida-
dosamente o problema da busca da maior subpalavra repetida, o problema da busca dos
identificadores de subpalavras e o problema. do casamento de padrões, juntamente com a
descrição de algoiitmos para-ledos para soluciona-los. Apresentamos ainda, idéias básicas
de algumas outras aplicações, tais como a busca do menor ancestral comum, o casamento
aproximado de padrões, a geração do autómato dos sufixos minimal e do autómato dos
falares minimal, a generalização da átvoie dos suhxos para matrizes quadradas e a com-
pressão de dados.

Acreditamos tei conseguido reunir em nossa dissertação os principais trabalhos desta
área. Em especial, conseguimos mostrar algumas piopiiedades básicas relativas à árvore
dos sufixos, como por exemplo, que a. quantidade de vértices da árvore dos sufixos é no
máximo linear no tamanho da palavra de enfiada. Completamos ainda algumas demons-
trações de tais piopiiedades que não se encontram na literatura. Diferentemente da des-
crição em IAIL+881, apresentamos os procedimentos paralelos contidos neste trabalho com
a. utilização da Estrutura Tiabal})o-Tempo de Apresentação de Algotitmos Paralelos. Isso
certamente galante nlaioi facilidade de análise e de compreensão desses procedimentos,
além de evitei a preocupação com a alocução e o escalonamento de processadores. Deta-
Ihamos certos estágios do algoritnlo em IAiL+881 (pol exemplo, o procedimento .4ruore
Esq?leleto À/od{/içada), que estão descritos superficialmente no artigo original. Dentro do
contexto das aplicações, conseguimos ieunii um grande conjunto de problemas e de algo-
iitmos, seqüenciais e paralelos, pata soluciona.-los. Estas soluções são constituídas de um
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primeiro estágio de pré-processamento, onde ocone a construção da árvore dos sufixos.
Descrevemos com detalhes especialmente o problema do casamento de padrões .juntamente
com um algoritmo paralelo eficiente para sua solução. A motivação para a escolha do ca-
samento de padrões foi a certeza de que este é um dos problemas mais estudados em
ciência da computação.

Terminado este nosso trabalho, sabemos que muito ainda há pala se fazei. O estudo
detalhado de algoritmos seqüenciais é, indubitavelmente, bastante relevante, jú que eles
podem fornecem princípios e técnicas para a construção de novos algoritmos paralelos.
Sabemos, sobretudo, que os algoiitnlos paralelos mais importantes, em ISV94, Har941,
não foram estudados com profundidade. E certo também que uma implementação de
algum desses algoiitmos paralelos completaria nosso trabalho. No entanto, encontramos
uma dificuldade inicial na transformação e na implementação de um algoritmo descrito
no modelo de memória compartilhada em unl algoritmo pala o modelo de memória dis-
tribuída. Enfatizamos, portanto, a necessidade de desenvolvimento de novos algoritmos
paralelos para a construção da árvore' dos sufixos, piojetados para máquinas de memória
distribuída..
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,A.pêndice A

Implementação do -A-lgoritmo AILSV

A implementação de um algolitmo paralelo pala construção da árvore dos sufixos fa-
zia paire de nossa proposta de dissertação inicial, apresentada em junho de 1995. Por
sua descrição mais didática e bem detalhada, escolhemos o algoritmo AILSV para esse
propósito. No primeiro semestre de 1995, enquanto aguardávamos a chegada de uma
máquina paralela ao instituto, decidimos simulam seqiiencialmente todo processan)ente
paralelo realizado no algoritmo AILSV, com o objetivo principal de compieendei seu
funcionamento e de realizar testes básicos. Um grupo de iniciação científica, orientado
pelo Prof. Siang Wun Song e co-orientado por mim, composto pelos alunos do Bachare-
lado em Ciência da Computação do IME Daílton Santana de Almeida, Ernesto Nakamura
e Márío Yasunori Yamauti, deu início a. essa implementação. Uma parte do código dessa
implementação, descrito em PASCAL., é apresentada na Seção A.l e, na Seção A.2, apre-
sentamos dois exemplos de execução.

A máquina paralela que esperávamos chegou no início do segundo semestre de 1995.
A PomerXplorer da PARSYTEC é constituída pot 16 nós, cada um com um processa-
dor PowerPC 601 pata computação e um fransputer T805 pala comunicação, além de
32 Mbytes de memória, totalizando portanto 512 Mbytes de memória. A velocidade de
pico teórica desta maquina é de mais de um bilhão de operações aritméticas por segundo
(1,2 GPLOPS) e o sistema. operacional é o PARlx. O modelo de computação paralela é
o modelo de rede de interconexão. Dessa forma, um desafio inicial foi encontrado: esta
máquina trabalha no modelo de fede enquanto que os algoritmos que estudamos perten-
cem ao modelo de memória compa-rtilhada. Assim, devido à ausência de semelhanças
entre estes modelos, deveríamos projetai um outro algoritmo paralelo pala construção da
árvore dos sufixos que se adequasse ao modelo de rede. Depois de algumas discussões
infrutíferas decidimos abandonar esse projeto. A busca poi uma implementação paralela
eficiente provavelmente implicaria o projeto de um novo algotitmo paralelo, apioptiado
pala máquinas paralelas de memória distribuída. Isso, além de ficam faia do escopo de
nossa dissertação, dernandalia tim tempo adicional muito além do t.empo já gasto.
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A.l Algoritmo Seqüencial

(+ Construcao da arvore esqueleto 'k)

Procedure ArvoreEsqieleto(s string; var Rai.z: unitPai);

var j, i, q: number;

begin

for i := NP downto l do

BBE[,OrdSigma(s]i])] := i;
for i. := NP downto l do begin

j := BB]] ,OrdSigma (s]i] )]

DS[i,O] := j ;
if j = i then bebi.n

Vert[i,0] .Pai.x := Raiz.x;
Verter.,0] .Pai.y :: Raiz.y;
Verter,0].Rotu]o := DSE1.,0]
Vert[i,0].Nfi]hos := 0;

end;

(+
(+

em paralelo - simula vitoria I')

do processador de menor numero +)

('k j = vencedor(i.) +)

end;

(+ se i> n, convencionámos que DSE],q] m+l +)

for q := o
for i.

J
if

to n-l do begin
= NP downto l do begin
= Í + pow (2,q);
j > m
then BB[ DS]i,q] , m+] ] := i
e[se BB[ DS [i,q] , DS [j ,q] ]

(+ iteracoes da arvore esqueleto 'k)

(+ 1 - 2 +)

end;
for i.

J
if

= NP downto l do begin
= j. + pow (2,q) ;
j > m
then DS]i,q+]] := BB[ DS]i,q] , m+] ]
e[se DS]i,q+]] := BB[ DSE[.]]q] , DS]j,q] ] (+ 3 +)

end;
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for i := NP downto l do

if DS]i,q+]] = i then bebi.n
Vert[i,q+]].Pai.x := DS]i,q];
Vert[i,q+]].Pai.y := q;
Vert[i,q+]].Rotu]o := DS]i,q+]]
Vert [i. ,q+]] .Nfi.]hos := 0 ;

(+ no ' criado tem zero filhos +)
[nc(VertIDSE[,q] ,q] .Nfi]hos) ;

(+ incrementa numero de fi.lhos do no

(+ 4 +)

+)
end;
i := NP downto l do

if VertIDS]i,q] ,q] .Nfilhos = 1 then begin
Vert[i,q+]] .Pai..x := VertIDS]i,q] ,q] .Pai.

Vert[i,q+]] .Pai..y := VertIDSE],q] ,q] .Pai.
end;

paz

for (+ 5 +)

x;
y;

end;

end;

(+ Construcao da arvore esqueleto com rótulos moda.fi.cados +)

Procedure ArvoreEsqueletoMRotuladaMDx;

var p: array [[..NP] of unitPai;
j, t, ql-: number;

bebi.n

for j :=
p [j ]
p [j ]

end;

NP do bebi.n
j ; (+
n;

= Verter,q].Rotula 'k)
('k q = n = log2(m) #)

for t := n downto 0 do
for i := NP downto l do

(# i.teracoes m-Dx +)

if ((Vert[p[i.] .x,p]i] .y] .Pai..x <> Raiz.x) or

(Vertlpli] .x,p]i] .y] .Pai..y <> Rai.z.y)) then begin
q[ := Vert]p]i].x,p]i.] .y] .Pai.y;
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if ql : t-l then begin
j := Vert]p]i] .x,p]i-] .y] .Rotulo;
Vert[p[i.] .x,pEi] .y] .MRotu]o.x := j + pow (2,q])
Vert[p[i.] .x,p]i] .y] .MRotu]o.y := pow(2,pE].] .y)

pow (2,ql);
VertlpEi] .x,p]i.] . y].Pai .x;
Vertlpli] . x,p]i.] . y].Pai .y;

Pli] .x
Pli].y

end;
end
else i.f t = 0 then bebi.n

Vert[p[i.] . x,pE].] .y] . MRotu]o . x

Vertlpli].x,p]i.].y].Rotulo;
VertlpEi] .x,p]i-] .y].MRotu]o.y := pow(2,pEi] .y)
p[i.] .x := Raiz.x;
pE[.] .y := Raiz.y;

end;

end

(+ Programa principal +)

begin
Raiz.x := 0;

Raiz.y := 0;

s := ParamStr(1) ;
for i := 1 + length (s) to m do
writeln ( 'Teste : ' , s) ;

ArvoreEsqueleto (s, Rai.z);

wri.tem;
writeln ('Matriz DS');
writeln;
for i := 1 to NP do begin

for j := 0 to n do

frite (DS[i,j] :4)
wri.tem;

end;
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writeln;
writeln ('Arvore Esqueleto')
wri.tem;
for i. := 1 to NP do bebi.n

for j := 0 to n do

write(Vert[i.,j] .Rotu]o:5, '(',Vert]i.,j].Pai.x:3,
Vert [i,j] .Pai.y:3, ') ');

writeln
end;

ArvoreEsqueletoMRotuladaMDx;

wri.tem;
wri.tem ('Arvore Esqueleto M-
wri.tem;
for i := 1 to NP do begin

for j := 0 to n do

frite ('(', Verter,j]
Vert [i.,j]

Rotulada ) ;

MRotulo
MRotulo

x:3,
y:3, ') ')

wri.tem;
for j := 0 to n do

frite ('(',Vert]i,j]
wri.tem;
wri.tem;

end;

Pai.x:3, ,Vert]i,j] Pai..y:3,') )

end
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A.2 Exemplos
Exemplo l

Teste: abbabbabbabbaab#

Matriz DS
1 1
2 2
2 3
1 1
2 2
2 3

l
2
3
l
2
3
l

1 1
2 2
3 3
1 4
2 5
3 6

2 8 8
3 9 9
l 10

12
13
14
15
Í6

10
11
12
13

14
15

16

2
2
l
l
2

16

2
3

13
l

15
16

11
12
13
14
15
16

Arvore
1 (
2(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(
0(

16(

Esqueleto
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, . o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
o, o)
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1 ( 1 , 0) 1 ( 1 , 1) 1 ( 1 , 2) 1 ( 1 , 3)
2( 2, 0) 2( 2, 1) 2( 2, 2) 2( 2, 3)
3( 2, 0) 3( 3, 1) 3( 3, 2) 3( 3, 3)
0 ( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 4( 1 , 3)
0 ( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 5( 2, 3)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 6( 3, 3)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 7( 1 , 2) 7( 1 , 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 8( 2, 2) 8( 2, 2)
0 ( 0, 0) 0( 0, 0) 9( 3, 2) 9( 3, 2)
0 ( 0, 0) 0( 0, 0) 10( 1 , 2) 10 ( 1 , 2)
0( 0, 0) l l ( 2, 1) 11 ( 2, 1) 11 ( 2, 1)
0( 0, 0) 12( 3, 1) 12( 3, 1) 0( 3, 1)

13( 1 , 0) 13( 1 , 0) 13( 1 , 0) 13( 1 , 0)
0 ( 0, 0) 14( 1 , 1) 14( 1 , 1) 14( 1 , 1)

15( 2, 0) 15( 2, 0) 15( 2 , 0) 15( 2, 0)
16( 0 , 0) 16( 0 , 0) 16( 0 , 0) 16( 0, 0)



Arvore Esqueleto M-Rotulada
( 1, 1) ( 2, 1) ( 3, 2) ( 5
( o, o) ( l, o) ( 1, 1) ( 1

4) ( 9, 8)
2) ( 1, 3)

( 2, 1) ( 3, 1) ( 4, 2) ( 6
( 0, 0) ( 2, 0) ( 2, 1) ( 2

4) ( 10, 8)
2) ( 2, 3)

( 0 0) ( 4, 1) ( 5
0) ( 2, 0)

2) ( 7
1)

0)
0)

4) ( 11, 8)
2) ( 3, 3)

0)
0)

0)
0)

0) ( 12, 8)
0) ( 1, 3)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

o) ( o
o) ( o

0) ( 13, 8)
0) ( 2, 3)

o) ( o
o) ( o

0) ( 14, 8)
0) ( 3, 3)

o) ( o
o) ( l

0) ( 11, 12)
2) ( 1, 2)

o) ( o
0) ( 2

0) ( 12, 12)
2) ( 2, 2)

o) ( o
0) ( 3

0) ( 13, 12)
2) ( 3, 2)

o) ( o
o) ( l

o) ( o
1) ( 2

0) ( 14, 12)
2) ( 1, 2)

0) ( 13, 14)
1) ( 2, 1)

o) ( o
1) ( 3

o) ( o
o) ( l

0) ( 14, 14)
1) ( 3, 1)

0) ( 14, 15)
o) ( l, o)
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0)
0)

0)
0)

0) ( 0, 0) ( 16, 14)
l) ( 1 , 1 ) ( 1 , 1 )

0
( 0

0
( 0

o) ( o
0) ( 2

o) ( o
o) ( o

o) ( o
0) ( 2

o) ( o
o) ( o

0) ( 0, 0) ( 16, 15)
0) ( 2, 0) ( 2, 0)

0) ( 0, 0) ( 16, 16)
o) ( o, o) ( o, o)

Exemplo 2

Teste: abbabababbbaba##

Matei.z DS

l
2
2
l
2
l

l
2
3
l
3
l

l
2
3
4
3
4

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

2 3 7 7 7
l 8 8l
2 2 9 9
2 2 2
2 3 3
l l
2 3
l

10
11

12 12
13 13
14 14
15 15
16 16

10
11

12
13

14

15
16

14
15
16

15

15
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Arvore Esqueleto

Arvore Esqueleto M-Rotulada

( 1, 1) ( 2, 1) ( 0, 0) ( 0, 0) ( 3, 14)
( o, o) ( l, o) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1)

( 2
( 0

1) ( 3
0) ( 2

1) ( 4, 2) ( 0, 0) ( 6, 12)
0) ( 2, 1) ( 2, 2) ( 2, 2)

( 0
( 0

0) ( 4
0) ( 2

1) ( 5, 2) ( 0, 0) ( 7, 12)
0) ( 3, 1) ( 3, 2) ( 3, 2)

( 0
( 0

( 0
( 0

( 0
( 0

( 0
( 0

o) ( o
o) ( o

0) ( 6
o) ( l

2) ( 0, 0) ( 8, 12)
1) ( 4, 2) ( 4, 2)

o) ( o
o) ( o

o) ( o
o) ( o

o) ( o
o) ( o

o) ( o
o) ( o

0) ( 0, 0) ( 9, 12)
0) ( 3, 2) ( 3, 2)

0) ( 0, 0) ( 10, 12)
0) ( 4, 2) ( 4, 2)

o) ( o
o) ( o

o) ( o
0) ( 3

0) ( 0, 0) ( 9, 14)
1) ( 3, 1) ( 3, 1)

1o1

1 ( 0, 0) 1 ( 1 , 0) 1 ( 1 , 1) 1 ( 1 , 1) 1 ( 1 , 1)
2( 0, 0) 2( 2, 0) 2( 2, 1) 2( 2, 2) 2( 2, 2)
0( 0, 0) 3( 2, 0) 3( 3, 1) 3( 3, 2) 3( 3, 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 4( 1 , 1) 4( 4, 2) 4( 4, 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 5( 3, 2) 5( 3, 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 6( 4, 2) 6( 4, 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 7( 3, 1) 7( 3, 1) 7( 3, 1)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 8( 1 , 1) 8( 1 , 1) 8( 1 , 1)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 9( 2. 1) 9( 2, 1) 9( 2, 1)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 10( 2, 2) 10( 2, 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 0( 0, 0) 11 ( 3, 2) 11 ( 3, 2)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 12( 1 , 1) 12( l 1) 0( l 1)
0( 0, 0) 0( 0, 0) 13( 3, 1) 13( 3, 1) 13( 3, 1)
0( 0, 0) 14( 1 , 0) 14( 1 , 0) 14( 1 , 0) 14( 1 , 0)

15 ( 0, 0) 15( 15, 0) 15( 15, 0) 15( 15, 0) 15( 15, 0)
0( 0, 0) 16( 15, 0) 16( 15 , 0) 16( 15 , 0) 16( 15, 0)



0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0)
0)

0) ( 0, 0) ( 10, 14)
l) ( 1, 1) ( 1, 1)

o) ( o
1) ( 2

o) ( o
0) ( 2

0) ( 11, 14)
1) ( 2, 1)

0) ( 14, 12)
2) ( 2, 2)

0) ( 0, 0) ( 15, 12)
0) ( 3, 2) ( 3, 2)

0)
0)

0)
0)

o) ( o
l) ( l

o) ( o
1) ( 3

0) ( 14, 14)
l ) ( 1 , 1)

0) ( 15, 14)
1) ( 3, 1)

0)
0)

1)
0)

0)
0)

0)
0)

0) ( 0, 0) ( 15, 15)
o) ( l, o) ( l, o)

15 0)
15, 0)

0)
15, 0)

o) ( o
0) ( 15

o) ( o
0) ( 15

0) ( 16, 15)
0) ( 15, 0)15

0) ( 17, 15)
0) ( 15, 0)15
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i\pêndice B

Lista de Símbolos

Símbolo Significado Primeira Ocorrência

.'l@
BB
D.
Z)(o)
Z)(A)

F
G.
z:(g/)
P

S
S
7
T'
T
z'.
L
V
\'l

v' ért

vetou pala busca. de adjacências
matiíz para atribuição de nomes
árvore esqueleto
árvore dos sufixos invertida
É-ésinlo refinamento de m-Z).
lef[namento Z)(É-t) no Passo ]
matriz dos descritores
con.junto dos vértices folha
DAXVG associado a z
locais da palavra Z/
função pai
h-composição de '7)
\rntnt' dn t'nrtliGpnnÀne d'' ?l

UU\-V U UU W
fi l n pã n ci l '' r'ccnl'
U \ WV U LB UVUUVZ

fllnpãn '=llf'Decai oc+nntiHnAnil\ÍWV U\lvUUUVK UUUUAAUZ\.EU

árvore t-ária
sub-árvore de raiz ui
árN,ore tóe
áivoie dos sufixos esticada
áivote dos suüjxos

conjunto de vértices
tamanho da árvore
matriz dos véi vices
função passeio

38

38
36

50

47
49
38
23

83

73
22
22
52
20
20
19
20
23
24
18
19

27
38
22
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Símbolo Significado Primeira Ocorrência

d(«)
h(«)
h(«o)

m-Z).
«d:(z:)
su/.
uo

«(Í)

grau do vértice u
alt.ura do vértice u

altura da árvore 7' de raiz uo
quantas palavras y oconem em c
árvore esqueleto modificada
ordem do símbolo #i em E
á-ésimo sufixo
vértice raiz
ã-ésimo símbolo da palavra z
á-subpalavra
ã-ésima palavra
tamanho da palavra w

20
27
27
66
44
38
37
19
05
63
66
05

C

q
À

T
@

E
E*

palavra vazia
núcleo
vértice vazio
j-ésimo símbolo de E
trabalho
função bi.jetora de F em jl, nl
alfabet.o
todas as palavras sobre E

05
63
2()
20
10
23

05
06

concatenação de palavras
símbolo especial

05
33#

104



Bibliografia

[A187] A. Apostolico and C. lliopoulos. Parallel log-time constiuction of sufhx tiees
CSD TR 632, Purdue Univeisity, Department of Computer Science, Septembei
1987

IAIL+88j A. Apostólico, C. lliopoulos, G.M. Landau, B. Schieber, and U. \rishkin. Parallel
constiuction of a sufhx trem \Á,ith applications. ,4ZgoriíhmÍca, 3(3):347-365, 1988.

IAku931 T. Akutsu. A linear time pattern matching algoiithm. In A. Apostolico, M. Cto-
chemoie, Z. Ga]i], and U. lvlanber, editors, ProceedÍngs, yí/l .4nnuaJ Sg/mposáum
on C'oznbinatorãa/ Paffern À4atc/zÍng, C'PÀ/ g3, volume 684 of Z,ecture Nozes án
Cornpuler Scãence, pares 1 10, Padova, ltaly, Jure 1993. Spiinger-Vellag

[AN95] A. Andeisson and S. Nilsson. EfHcient implementation of sufhx trees. So./tware
Practãce and Ezperáe7zce, 25(2):129 141, 1995.

IBEH891 A. Blumei, A. Ehrenfeucht, and D. Hausslei. A'werage sizes of sufhx trees and
DA\\rGs. Z)iscrete ,4pp/{ed .A4aí/zernaíics, 24:37 45, 1989.

[CL90] \;V. Cllang and E. Lawlei. Apploximate stiing inatching in sttblineai expecte(l
t\me. ]n PToceedings, 3]th IENE Con.ferevLcc o?l tlte Foundatàons o.f Compltter
Scàerzce, F'OCS gO, pares 116 124, St. Louis, h/rissouii, USA, October 1990.

[CL94] W. Chang and E. Lawler. Sublineai approximate stiing matching and biological
applicatioiis. .4Zgorá /zmáca, 12(4/5):327--344, 1994.

ICo1881

[CR90]

R. Cole. Paiallel melge soft. S/.4À4 J. aoznpliíirzg, 17(4):770 785, 1988

M. Ctochemoie and W. Rytter. Paiallel construction of minimal suMx and
factor atitomata. /7dormalÍon Processàng Éetíers, 35(3):121-128, 1990.

[CR91] M. Ctochemore and W. Rytter. Usefulness of the l<arp-Millet-Rosenbeig al-
goiithin in paiallel computations on stiings and ariays. 7'heoretácaZ C'ompuíer
Scãe71ce, 88(1):59 82, 1991.

105



[DSR92] L. Devtoye, \v. Szpankowski, and B. Reis. A note on the height of sttfhx tiees
S/,4À4 J. Como ltà7}g, 21(1):48 53, 1992.

[FHM] M. Faiach, R. Haiihaian, and S. Mut.htikiishnan. Optimal patallel suHx tree
""':«ctio«(t«Z,«Zh. em -d«,«.nto).

IFri601

[GG88]

E. Ftedkin. arie memory. (l;ommunàcaf ons o./ the .4CÀ/, 3(9):490-500, 1960

Z. Gatil and R. Giancarlo. Data structures and algorithms for appioximate
string matching. Jou.rr aJ o/ C'ompleàíg/, 4(1):33 72, 1988.

IGia931 R. Giailcailo. The suffix of a squaie matrix, with applications. In ProceedÍngs,
4tü Artnuat ACM-FIAM Symposium on Discreto Algorithms, SODA 93, pagos
402 411, Atistin, Text\s, US.A, .January 1993.

IGia951 R. Giancailo. A generalization of the stiHix tiee to squaie matrices, with appli
cations. S/.4Jt4 J. (7omp71tãng, 24(3):520 562, 1995.

IHai941 R. Flaiihatan. Optimal patallel sufhx trem constiuction. In Proceedãrzgs, 26tb.
ATtTtual ACM Syml)osium ovl the TheorlJ oJ Computing, STOP 94, pagos 29Q
299, 1vlontieal, Quebec, Canada, May 1994. ACM Press.

[HT84] D. Haiel and R. E. Tai:jan. Fase algoiithms for flnding neaiest commoíll anões
tons. S/.4.A4 J. (7omp?lZing, 13(2):338 355, 1984.

[JáJ92] J. JáJá. .47} /ntrod?zciíon ío ParaJZeJ .4ZgoráZhms. Addison-Wesley Publishing
Company, Inc., Maiyland, 1992.

[JS91] P. Jacquet and \V. Szpankowski. \Vhat. can we learn aboill, suMx tiees fiom in-
dependent tiies? Tn F. Dehne, J.-R. rock, and N. Santola, editois, Proceedãngs,
2rzd Workshop on. ,4Zgorál/zms aria Data Síructures, WHI,)S 9.7, volume 519 of
Z,ecÍure Nomes íri Compufer Scáence, pagos 228 239, Ottau,a, Canada, Aligust.
1991. Spiingei-veilag

[l<D95] S. R. l<osaia.iu and A. L. Delcher. Large-scale assernbly of DNA strings a.nd
space-efncient consttuction of sufHx ttees. Tn Proccedángs, 2'7í/& ,4n7t?laZ .4 (7À/
Symposáu?n on íhe T/teory o/ (;omputáng, STOP' 95, pares 169 177, Las Vegas,
Nevada, USA, June 1995. AClvl Press. (pieliminaiy velsion).

liça/rR721 R. NT. l<aip, R. E. N'lillel, and A. L. Rosenberg. Rapid identification of iepeated
pa-tteins in strings, trees and aitays. In Proceedángs, #fÀ 4nnuaZ .4C'À/ Sympo-
sÍum ozt í/ic Theory o/ Coma)?/táng, STOP' 72, pagos 125--136, Denver, Colocado,
US,\, li.'lav 1972. ACT\T Ptcss.

106



jl<nu731 D. E. l<nuth. T/te .4ri o/ Compuíer Programzizáng, volume 3 : Sotting and Seai.
ching of C'omputer Science aria /n/ormaZãorz Processãng, chapter 6 : Scaiching
pares 481 505. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Osso, NorxÀ'ay, 1973

jl<os941 S. R. l<osaraju. Real-time pattein matching and quase-leal-time construction
of sufhx trees. In Proceedãngs, 26fh .4nnuaZ ,4CÀ/ SI/mposium ori t/z.e 7'/}eory o/
CompufÍng, S70C' P4, pages 310 316, Montreal, Quebec, Canada, May 1994
ACM Press.(pteliminary version).

[L092]

[LP81]

R. Lin and S. O]aiiu. A fase cosa-optima] para]]e] a]gorithm foi the ]owest.
common ancestor problem. ParaJJeZ (;omputÍrzg, 18(5):511 516, 1992.

H. R. Lewis and C. H. Papadimitriou. ZIJemenís o/ l/ze Theorg/ o./' C'ompüíaíáon.
Pientice-Hall software series. Pientice-Hall Inc., Englewood Clifls, New Jersey,
1981

[LSV87] G. M. Landau, B. Schieber, and U. Vishkin. Paiallel constiuction of a sufHx
tree. In T. Ottmann, editor, ProceedÍngs, Jqt/i .4rzrzuaZ /nternatàonaJ C'oZ/oq? um
orz .4utomafa, Laztguages and Programming, /C,4Z;P 87, volume 267 of Z,ecíure
Nozes án C'ompuíer Science, pages 314 325, 1<ailsruhe, Federal Reptiblic of Ger-
many, July 1987. Springer-Verlag.

[lN89] G. h'T. Landau and U. Vishkin. Fase paralle} a.nd serial approximate stiing
matching. Journü/ o/ .4Zgorit/zms, l0(2):157 169, 1989

IMah921 H. l\4. Mahmoud. EuolutÍon o/ random seara/z trens. Wiley - Inteiscience series in
Disctete N'latheillatics aild Optimization. John Wiley & Sons, Inc., Washington,
DC,USA,1992

IMcC761 E. M. h'tcCreight. A space-economical suHx tree construction algorithm. Jour-
naJ o/ .4CÀ/, 23(2):262 272, 1976.

[SV81] Y. Shiloach and U. Vishkin. Finding the maximum, merging and sotting in a
paiallel modem of computation. JournaJ o/ .4ZgorifAms, 2(1):88 102, 1981.

[SV88]

[SV94]

B. Scllieber anel U. vishkin. On finding lowest common ancestois: simplification
and palallelization. S/4À/ J. Compufãng, 17(6):1253 1262, 1988.

S. C. Sahinalp and U. vishkin. Symmetiy bleaking fol sufHx tiee construct.ion.
In Proceedi7tgs, 26ttt Annual ACM Slymposium on the Theor'y o.f ComplLting,
STOP' 04, pages 300 309, 1vlontieal, Quebec, Canada, May 1994. ACN'l Press.
(extended abstiact).

107



ISzP921 \A'. Szpankowski. Probabilistic analysis of geneialized suHix trens. In A. Apos-
tolico, Z. Gatil, and U. N'lanber, editois, Proceedings, .?rd .4nn&a/ Symposíum
on C'ombãnaZor a/ Patter"zz À/atc/zing, (JPM g2, volume 644 of LecÍure Notas ár}
C'ompute7' Scáe7tce, pares 1 14, Tucson, Aiizona, USA, Apiil 1992. Springei-
Veilag.(extended abstiact).

ISzp93aj W. Szpankowsky. Asymptotic properties oi' data compression. /E.EE Trens. orz
/n/ormaiãon Theorg/, 39(5):1647 1659, 1993.

ISzp93bl W. Szpankowsky. A genetalized sufHx tree and its (un)expected asymptotic
behaviors. S/]M J. (7ompuZÍng, 22(6):1176 1198, 1993.

[Ukk93] E. Ukkonen. Approximate string-matching oval s\tfhx tiees. In A. Apostolico,
lvl. Ciochemote, Z. Galil, and U. Manber, editora, Proceedàrzgs, 41A .4nnuaJ Sg/m-
posáurn Olt C'omb maior aJ PaÍiern .4/afc/záng, CP.A4 g3, volume 684 of Z,ecZure
.7Vofes in C'ompufer Scáence, pages 228 242, Padova, ltaly, June 1993. Springei-
verlapl

[Ukk95] E. Ukkonen. On-linfa construction of sufHx trens. ,4Zgorífhmãca, 14(3):249 260,
1995

IVis941 U. Vishkin. Can parallel algorithms enhance serial implementation? in H. J.
Siegel, editor, 81/z /níerriaíã07taJ Param/e/ Process rzg Sy7nposíum, pares 376 385,
Cancún, À4exico, Apiil 1994. IEEE Computei Societ.y Press.

IWei731 P. \Veinet. Linear pa-ttein matching algorithms. In Proceedángs, /IEEZ! J,4th
,4nrzuaJ SZ/mposÍuírt on.SwÍfcAáng and .Áutornaía 7'heory, pares l ll, lowa, USA,
Octobel 1973.

108


