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Resumo

Neste trabalho estudamos vários algoritmos paralelos desenvolvidos para o modelo
PIAM para os seguintes problemas em gratos: componentes conexas, $oresta maximal.
floresta de custo má.ximo, coleções de florestas disjuntas e coleções de árvores geradoras
disjuntas. Também mostramos soluções para os problemas de "parallel prefix" e "lisa
ranking", isto é, de calcular os produtos parciais em um vedor e em uma lista ligada,
respectivamente, utilizadas como subrotinas na maioria dos outros algoritmos.

Para o problema de "lisa ranking", apresentamos o algoritmo padrão de Wyllie, e as
soluções melhoradas de Gazit e Cole & Vishkin, introduzindo o uso de números aleatórios
e "deterministic com tossing" ein algoritmos paralelos. O nosso tratamento unificado dos
problemas de componentes conexas, floresta maximal e âoresta de custo máximo é baseado
nos trabalhos de Hirschberg et.al., Chin, Lam & Chen, Shiloach & Vishkin e Awerbuch &
Shiloach.

As nossas soluções para encontrar coleções de florestas disjuntas são extensões do
dgoritmo de Edmonds, desenvolvidos independentemente. O melhor resultado novo obtido
para o problema de achar uma coleção máxima de árvores geradoras disjuntas leva tempo
O(m logo l&) com O(m + 1}) processadore, onde Tn e it representam o número de arestas e
vértices do grato, respectivamente. Também mostramos algoritmos paralelos eficientes e
originais para outros subproblemas definidos no texto, e ainda uma nova implementação
serial eficiente para o algoritmo de Edmonds.

Abstract

In this work we study a number of paraUel algorithms, designed for the PIAM motel,
for the following problems in graphs: connected componente, maxinial forest, tnaximum
cosa forest, collections of disjoint forests and collections of disjoint spanning trees. We
dso review solutions to the paraUel prefix and lisa ranking problema, which are usei as
subroutines throughout the work.

We present Wylhe's algorithm for list ranking, as well as improvements made by
Gazit and Cole & Vishkin, ilustrating the use of random algorithms and detemunistic
caiu tossing. We present a unified treatment for the connected componente, maximal
forest and maximum cost forests problema, based on the algorithms of Hirschberg et.al.,
Chin, Lam & Chen, Shiloach & Vishkin and Awerbuch & Shiloach.

Our algorithms for finding collectíons of disjoint forests are extensions of Edmonds'
algorithm, developed independently. Our bege new result is an O(m logo n) algorithm for
finding a maximum number of disjoint spanning trees with O(m + n) processors, where
m and n represent the number of edges and vertices of the graph, respectively . We also
present eMcient and original dgorithms for newly defined subproblems, as well as a new
efficient seriall implementation of Edmonds' algorithm.
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Capítulo l

Introdução

Este trabalho começou como um estudo geral sobre algoritmos paralelos em gratos.
Após investigar vários algoritmos paralelos, obtivemos uma visão geral sobre o que
os caracteriza, sobre técnicas úteis no seu desenvolvimento e sobre os resultados
mais importantes na área. Munidos destes conhecimentos, passamos a procurar um
problema para o qual não existisse solução paralela publicada e que apresentasse
oportunidades para aproveitar o paralelismo. O problema escolhido foi o de encon-
trar uma coleção máxima de árvores geradoras duas a duas disjuntas nas arestas em
um grato. Os resultados destas investigações, incluindo alguns resultados originais,
são relatados nesta dissertação.

Procuramos apresentar os nossos resultados novos de uma forma auto-contida,
descrevendo todos os resultados básicos necessários para a sua compreensão, porém,
em dois casos isto não foi possível. Não falamos sobre algoritmos paralelos de or-
denação, por estes serem um pouco fora do âmbito de nosso tema. O algoritmo de
ordenação que nós utilizamos é de Cole j101. Também não apresentamos algoritmos
para encontrar um empare]hamento maxima] em um grato, utilizado como subrotina
em um dos nossos algoritmos. Referências são dados no texto. Descrições de ambos
estes assuntos podem ser encontradas no livro de Gibbons & Rytter 1281.

Pretendemos que a nossa descrição dos resultados básicos sirva como uma in-
trodução didática ao assunto de algoritmos paralelos em gratos. Fomos então além
do estritamente necessário, apresentando alguns dos resultados mais importantes
(e mais interessantes) da área. Escrevemos os algoritmos de uma forma cuidadosa,
preenchendo muitos dos detalhes que faltam nos trabalhos originais. Por outro lado,
não pretendemos fazer um tratamento exaustivo do assunto, nem fazer uma resenha
geral, e por isso deixamos de falar sobre vários algoritmos e técnicas fundamentais.

Finalmente, tentamos comunicar a nossa visão geral de assunto, destacando
as técnicas que consideramos mais úteis. Constatamos que, em um sentido mais
prático, um algoritmo paralelo é um algoritmo para o qual existe uma implemen-
tação eficiente em um modelo de máquina paralela. Esta definição destaca a im-
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portância do modelo utilizado e do conceito de eficiência, e coloca em evidência a
distinção entre algoritmos e implementar;ões. Um algoritmo descreve as idéias utili-
zadas na obtenção da solução, enquanto que uma implementação se preocupa com
representações e estruturas de dados relacionados com o modelo de computação u-
tilizado. Achamos esta distinção pertinente, e ela influenciou a nossa apresentação.
Em geral, descrevemos primeiro os algoritmos, em uma notação apropriada, e depois
suas implementações (às vezes em várias maneiras distintas) utilizando uma notação
de programação convencional.

Na elaboração de algoritmos, algumas técnicas se mostraram mais efetivas. A
técnica que achamos mais eficaz é procurar reduzir uma instância de um problema a
uma instância menor do mesmo problema. Mostraremos ao longo desta dissertação
as várias aplicações desta idéia. Uma outra é fazer uma redução a um outro pro-
blema, ou vários subproblemas, para os quais já existam algoritmos paralelos. Isto
requer um conhecimento dos resultados na área.

A seguir, indicamos o plano geral do resto da dissertação. Nas próximas seções
deste capítulo, definimos os termos e a notação para gratos e algoritmos que serão
utilizados no restante.

O capítulo 2 define os modelos de computação paralela utilizados nesta disser-
tação, o PRAM e seus variantes. Também introduzimos alguns conceitos impor-
tantes da teoria de complexidade de algoritmos paralelos e definimos os critérios
utilizados para medir a eficiência de algoritmos paralelos.

No capítulo 3 estudamos algumas operações em estruturas de dados básicas.
O algoritmo para resolver o "parallel prefix problem" é um dos mais importantes,
devido ao seu uso frequente ein outros algoritmos. Em seguida, estudaremos um
problema semelhante, o "lisa ranking". O algoritmo de Wyllie introduziu a técnica
de dobramento de caminhos, que apresentamos em vários contextos. Devido à sua
importância como subrotina, existem muitos algoritmos que procuram melhorar os
resultados de Wyllie. Apresentamos dois deles, o de Gazit, que mostra o uso de
números aleatórios em algoritmos paralelos, e o de Cole & Vishkin, que desenvol-
ve a técnica "deterministic com tossing" , conseguindo deterministicamente efeitos
parecidos com os algoritmos aleatórios.

O capítulo 4 apresenta soluções paralelas para os problemas de encontrar as
componentes conexas de um grato, achar uma floresta maximal e achar uma floresta
de custo máximo em um grato. Apresentamos algoritmos eficientes que resolvem os
três problemas no CREW PRAM e no CRCW PRAM.

O capítulo 5 contém os nossos algoritmos para problemas relacionados com
coleções de florestas disjuntas. Desenvolvemos uma generalização do algoritmo de
Edmonds para achar uma coleção de k florestas disjuntas com um número máximo
de arestas. Este algoritmo serve como base para várias implementações. Em particu-
lar, apresentamos uma variação original que encontra k árvores geradoras disjuntas.
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Quando utilizado para encontrar uma, coleção máxima de árvores geradoras disjun-
tas, obtemos um novo algoritmo O(m log:3 n) com O(m + n) processadores em um
CRCW PRAM, onde m e n são o número de arestas e vértices no grifo. Este re-
sultado é relativamente eficiente para algumas classes de gratos, comparativamente
aos algoritmos seriais mais conhecidos. Em seguida estudamos alguns subproble-
mas. Mostramos um algoritmo original para encontrar uma coleção de k florestas
disjuntas com um número "grande" de arestas em tempo logarítmico. Investigamos
o problema de achar uma coleção de k florestas disjuntas de tal forma que nenhuma
aresta que não pertença coleção possa ser acrescentada mesma. Apresentamos um
algoritmo eficiente e original para este problema. Finalmente, descrevemos uma nova
implementação serial do algoritmo de Edmonds da mesma ordem de complexidade
que o algoritmo serial de Roskind e Tarjan, este desenvolvido como uma alternativa
melhor ao algoritmo de Edmonds.

1.1 Definições e Notação
Nesta seção definimos os conceitos da teoria de gratos utilizados nesta dissertação,
junto com a notação empregada. A maior parte dessas são de uso comum.

Dados dois conjuntos ,'l e .B, .4 u .B, .4 n B e .A \ B representam a união, inter-
seção e a diferença desses, respectivamente. Quando um dos conjuntos é unitário,
utilizaremos as seguintes abreviações: 4 + b = Á U {b} e Á -- Z) = ,4 \ {b}.

Dada uma coleção de conjuntos Ái, . . . , .4k, definimos

U .4j = ,4i U . . U 4k

Dada uma coleção de conjuntos P', dizemos que P C 'P é mazíma/ se não existe
outro conjunto Q C P tal que Q D P. P é m(ázimo se não existe outro conjunto
Q C P tal que IQI > IPI.

Um gra/o é um par (7 - (yG, .EG), onde yG é um conjunto finito de elementos
chamados t;e'dites e .EG é um multa-conjunto finito de elementos chamados arestas.
Cada aresta é um par não-ordenado (u, to) de vértices. O multa-conjunto .EG pode
conter várias cópias de um mesmo par (u,u). Os vértices u e w são as pontas da
aresta (u, to). As vezes é conveniente dar um nome, digamos e, a uma aresta (u, to);
neste cmo escre-mos e = («,,«). Um /«ço é uma arest. d' form., («, u).

Em geral, quando o grifo G está subentendido, escrevemos }'' e .E para os
conjuntos de vértices e arestas, respectivamente. Denotamos os tamanhos de y e E
por n e m, isto é, n = IVI e m = IZI.

Um grato sem laços e sem arestas múltiplas é um gra/o simp/es. Ou seja, G é
simples se .E é um conjunto de pares não-ordenados de vértices distintos.

Um gra/o orientado é deânido da mesma maneira que um grato, exceto que as
arestas são pares ordenados de vértices. Um par ordenado é denotado por <t;, w>.
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Dizemos que a aresta <u,m> é orÍe7}fada de u para w. Se para cada aresta <u,w>
em E a aresta <to,u> também está em .E, o grato orientado é sine'talco. Dado um
grato G = (V, E), seu grato orientado simétrico correspondente é o grato formado
substituindo-se cada aresta (u, to) em -E, por duas arestas orientadas em sentidos
opostos, isto é, por <u, 10> e <to, z;>.

Um grato bipartida é uma tripla (S, T, .E), onde S e T são conjuntos finitos
disjuntos de vértices e E é um conjunto finito de arestas. Cada aresta é um par
não-ordenado de vértices, tal que um vértice do par está em S e o outro está em T

Dada uma aresta e = (u,to), dizemos que D e w são adjacentes e que D e w
incidem em e. Os uÍzinAos de u são os vértices adjacentes a t;. Duas arestas que
possuem uma ponta em comum, ou seja, e = (u,w) e / = (u,u), são chamadas de
incidentes.

Dado um grato (V, .E), o corte de um conjunto S de vértices, denotado por
ó(S), é o conjunto de arestas que têm exatamente uma ponta em S, isto é, õ(S) =
{(o,t«) C .E l u C S, «, « S}. Quando o conjunto é unitário, S = {u}, omitiremos as
chaves, escrevendo õ(u). O grau de u é ló(u)l. Denotamos o grau mâímo de G por
óa, formalmente õc = min,cv ló(u)

O conjunto de arestas com ambas as pontas em S é denotado EISI, isto é

zlsl («,«,) c E 1 « c s, .« c s}

Dado um conjunto ,4 de arestas, denotamos por ''ilSI as arestas de .A com ambas as
pontas em S, ou seja, Álsl = Á n zlsl.

Dada uma partição P' de y, o conjunto de arestas com pontas em elementos
distintos da partição é denotado por E<'P> . Formalmente,

E<7'> {(«,«,) C E 1 « C P C 7',w C P2 C 'P, P # P2} ' U Õ(P)
P€P

Dado um conjunto .4 de arestas, .4('P> denota as arestas de Á que têm ambas as
pontas em elementos diferentes de 7>, isto é, .A<p'> = .4 n E<P>.

Um grato H = (VH,.EH) é um subgrcl/o de um grato G se yH Ç yG e
E# Ç EG. Um subgrafo é geradorse yG = yH. Dados um grato G = (y. E), um
conjunto de arestas 4 e um conjunto de vértices S, definimos alguns subgrafos de
G. O suógra/o ndaz do por S é o subgrafo CISI = (S,.EISI). O subgrafo gerador
cujas arestas são as arestas de Á é denotado por G(.4)= (y. Á). O subgrafo obtido
removendo as arestas de .4 é denotado G -- Á = (y. E \ Á). Quando Á = {e}
""e-mos G -- . = (V. E -- .).

Um passeioé uma sequência(uo, ei, t;i,. ' , ek, uk), onde, para 0 $ i$ k, t;i C y,
e, para l $ .j $ k, ej = (uj-l, uj) € E. Dizemos que o passeio é entre uo e uk, e que
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uo é o inicio e ok é o ./im do passeio. O comphmento de um passeio é o número de
arestas na seqiiência. Um passeio de comprimento 0 é um passeio degenerado.

Uma tr{/Aa é um passeio cujas arestas são distintas. Um caminho é uma passeio
cujos vértices sào distintos. Um circuito é uma trilha tal que que uo = uk e os
vértices ul , . . . , uk são distintos.

Em um grifo orientado, um passeio é uma sequência (uo, el, ui, . ' , ek, uk) tal
que, para l $ J $ k, ej é <t;j-t,uj> ou <u.Í,uj-i>. Um passeio é orientado se
ej :: <uj-l, oj>. As definições para trilha, caminho e circuito em um grato orientado
são análogas.

Dois vértices D e w são /{gados se existe um passeio entre u e to. Se u e to estão
ligados, a d stáncÍa entre u e w é o comprimento do menor caminho entre u e w. O
diâmetro de um grato é a maior das distâncias entre vértices.

A relação de /ilação é de equivalência e as classes de equivalência são as com-
pone7}tes de G. Um glafo é chamado conexo se tem uma só componente, ou seja, se
todos os vértices ein r são ligados. Dado um conjunto de arestas Á, um conjunto
de vértices S é conectada por Á se o subgrafo (S, .4lSI) é conexo.

Uma aresta e é chamada aresta de corte se o número de componentes de G -- e
é maior que o número de componentes em G. Alternativamente, e é uma aresta de
corte se existe um conjunto S Ç L' tal que 5(S) = {e}.

Uma ./7oresta rorlentadaJ é um grato (orientado) em que cada aresta é de corte.
Mostra-se que, equivalentemente, uma floresta (orientada) é um grato (orientado)
sem circuitos. Uma árvore rorÍentadaJ é uma floresta (orientada) conexo. Dado
um grato G conexo, uma árvore geradora é um árvore H tal que V.fi' :: yG, e
C/ ]] \-- 1) LJ .

Dado um conjunto de arestas ,4, para simplificar a notação, utilizamos Á
também para representar o subgrafo gerador com arestas .4, isto é, G(.A) = (V. .4).
O sentido correio ficará claro dentro do contexto. Abusaremos da notação chaman-
do o conjunto de arestas .A de floresta, árvore ou dizendo que .4 é conexo, se o
grato G(,4) tiver a propriedade correspondente. Note que ,4 é sempre um subgrafo
gerador.

Dada uma árvore orientada 6', se existe um vértice r tal que, para cada vértice
u em r, liá uin caminho orientado de u a r, então dizemos que G é uma árvore
orientada para uma raiz e o vértice r é chamado de raiz.

Um empate//zame7}fo é um subconjunto ,4 de .E tal que o grau máximo de G(.4)
é um, ou seja, não existem duas arestas incidentes em .,4.

Um c07Üunto ndependente é um subconjunto S de V ta] que .EISI = ç], ou
seja, não existe aresta em .E com ambas as pontas em S. Uma co/oração de um
grato G = (y. .E) é uma função c: V --' Z tal que, para cada aresta e = (u, t«) em E,

c(o) # c(to). Dada uma coloração c, o conjunto de vértices com uma dada "cor" i,
isto é, {u € y l c(t;) = {}, é independente.
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1.2 Algoritmos e Programas
Nesta dissertação utilizamos duas notações para descrever os algoritmos apresenta-

Chamamos de algoritmo uma descrição mais conceptual, onde tentamos desta-
car as idéias essenciais de uma solução para um dado problema. Evitando compli-
cações, os algoritmos empregam, como estruturas de dados, apenas gratos, funções,
conjuntos e sequências, sem entrar em detalhes de representação. A lógica dos algo-
ritmos será definida através de tabelas de decisão, onde as alternativas são chamadas
Casos.

Utilizamos o termo programa para indicar uma implementação de um algo-
ritmo num dado modelo computacional, onde tentamos cuidar de todos os detalhes
de representação das estruturas de dados utilizados. Utilizamos uma notação al-
gorítmica para os programas, parecida com linguagens como Pascal, Algoz e simila-
res, acrescida de um comando paralelo descrito abaixo. A única diferença essencial é
que utilizamos a colocação dos comandos na página para representar o escopo de co-
mandos. Utilizamos a palavra "indentação" (do inglês "indentation"), para indicar
o quantidade de espaço em branco que precede cada comando na sua apresentação.
O escora de um comando c consiste de todos os comandos consecutivos seguidos
com mais indentação que c.

O comando paralelo utilizado neste trabalho tem o seguinte formato:

dos

para cada iC {a, . . . , b} faça em. paralelo
<comando que utiliza à>

<comando que utiliza {>

Note que, neste notação, a indentação é importante, indicando o escapo dos coman-
dos. Assim, no exemplo, todos os comandos que utilizam { fazem parte do escapo
do comando paralelo.

Também utilizaremos a palavra "inicializar" (do inglês "initialize" ) para indicar
a primeira atribuição de um valor a uma dada variável.

Para descrever o comportamento de algoritmos e programas, utilizamos a se
guinte notação:

/(«)
/(«)

/(«)

O(g(n)) se existem k e no t.l que, p;ra " ? no,/(n) $ kg(n)
Q(g(n)) se existem k e no tal que, para " 2 no, /(n) 2 kg(n)

.b(«D ;. Ja ;ln. - o.

Se não é indicado explicitamente, a base dos logaritmos neste trabalho é 2
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Utilizamos frequentemente o algoritmo de ordenação de Cole j101. Para os
nossos fins, consideramos que a saída deste algoritmo é um vedor de permutação que
indica a ordem correra dos elementos. Formalmente, dado um vedor V': .V --> U, onde
N' = {1, . . . , n} e U é um conjunto totalmente ordenado, o resultado da ordenação
em ordem não-decrescente é um vedor bijetivo Á: .N --, N tal que

y(.A(1)) $ }''(,'1(2)) $ $ }'(Á(n))

Este algoritmo leva tempo O(logo) com n processadores em um EREW PRAM
lestes termos são definidos no capítulo 2).



Capítulo 2

Computação Paralela

Neste capítulo faremos uma breve introdução ao assunto de algoritmos paralelos.
A primeira seção descreve o modelo de computação paralela que utilizaremos nesta
dissertação. A segunda seção comenta a análise e complexidade de algoritmos para-
lelos. A terceira seção discute a relação entre tempo e processadores em algoritmos
paralelos e questões de eficiência.

Grande parte da matéria deste capítulo foi baseada nos surveys de Eppstein
& Galil j211, Karp & Ramachandran 1301, Kindervater & Lenstra 1401 e no livro de
Gibbons & Rytter 1281.

2.1 O Modelo PRAM
O modelo de computação paralela que utilizaremos é o PRAM, do inglês "Parallel
Random Access Machine" 1231, 1301. Este modelo é teórico, no sentido que ainda
não é tecnicamente possível construir uma máquina com as suas características. Mas
ele é, como o RAh'l para computadores seriais jll, uma idealização dos conceitos e
capacidades de máquinas reais.

O modelo PIAM tem um número arbitrariamente grande de processadores
seriais, do tipo RAM, cada um com sua memória particular, e uma memória central
compartilhada por todos estes processadores. Cada processador é identíâcado por
um número natural distinto que está disponível em uma palavra de sua memória
local. A operação do PRAM é sincronizada por um controle central, de modo que
todos os processadores ou executam uma mesma instrução, geralmente com dados
diferentes, ou estão inativos, esperando que os outros processadores terminarem a
execução de uma instrução. Neste sentido, o PRAM é um modelo SIMD ("Single
Instruction Multiple Data" , ou Instrução Unica, Dados Múltiplos) 1221.

Em cada ciclo de operação ou passo, cada processador do PRAM pode ler uma
palavra da memória local ou global, executar uma instrução do RAM, e escrever uma
palavra na memória local ou global. Assim os processadores podem comunicar-se
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Ntemória
Compartilhada

Processadores

Controle
Central

Figura 2.1: Esquemática do modelo PRAM

através da memória global em tempo constante. E esta a característica do PIAM
que o torna praticamente impossível de realizar e ao mesmo tempo facilita seu uso.
A memória partilhada libera o programador das preocupações com comunicação de
dados que dificultam a implementação de algoritmos em computadores paralelos
anuais.

Na realidade, o PIAM não é um modelo só, mas uma família de modelos.
Como todos os processadores têm acesso à memória, pode eventualmente ocorrer a
situação em que mais de um processador tenta ler ou escrever na mesma palavra da
memória partilhada. O que distingue os vários tipos de PIAM é o tratamento dado
à leitura e gravação simultâneas. Há três classes básicas:

ERE'W ("Exclusive Read Exclusive Write") Leitura Exclusiva. Gravação Exclusi
va

Neste modelo, todos os coníiitos são proibidos. Se um programa para este
modelo gera uma leitura ou uma gravação simultânea, o programa para com
erro de execução. Então toda responsabilidade para evitar estes coníiitos é
do programador. Este modelo é o mais fraco e o mais próximo da realidade
técnica dos computadores anuais.

CREW ( "Concurrent Read Exclusive Write") Leitura Concorrente, Gravação Ex
clusiva.

Neste modelo, a leitura simultânea é permitida, idas não a gravam;ão si-
multânea. Este modelo é intuitivamente o mais natural, já que leitura si-
multânea é uma operação que, embora difícil de implementar em hardware,
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faz perfeito sentido. Por outro lado, a gravação simultânea não é bem definida
logo deve ser evitada.

CRCW ("Concurrent Read Concurrent Write") Leitura Concorrente, Gravação
Concorrente.

Neste modelo, tanto leitura quanto gravação simultânea são permitidas. Como
gravação simultânea não é bem definida, precisamos ainda estipular uma regra
para resolver os conflitos. Logo existem ainda diferentes variantes do modelo
CRCW

e C'omum (Common)
Nesta variação, gravação simultânea é permitida somente no caso em que
todos os processadores gravam o mesmo valor. Assim, o resultado está
bem definido e não llá conflito entre os processadores.
,Arbitrário (Arbitrará)
Nesta variação, os processadores podem tentar gravar valores diferentes,
mas só um é bem sucedido, e este vencedor é escolhido arbitrariamente.
Qualquer algoritmo para este modelo tem que funcionar independente-
mente do vencedor.

/'rioHdade (Priority)
Nesta variação, estabelece-se uma prioridade entre os processadores, por
exemplo, a ordem natural entre os seus índices. O processador com pri-
oridade inalar é bem sucedido e os outros processadores falham na sua
tentativa de gravar.

e

e

Ainda existem outras variações, mas estas são as principais e as mais utilizadas
na literatura.

Qualquer algoritmo que funciona em um CRCW-comum funciona sem mo-
diâcações em um CRCW-arbitrário, já que, se todos escrevem o mesmo va-
lor, tanto faz qual vence. Taml)ém, qualquer algoritmo que funciona em um
CRCW-arbitrário funciona em um CRCW-prioridade, já que, se não importa
quem vence, pode ser aquele com prioridade maior. Neste sentido, os modelos
formam uma hierarquia, e são apresentados em ordem crescente de potência.

Os três modelos principais também remetem uma hierarquia. O CRCW é o mais
potente, seguido pelo CREW, sendo o EREW o mais fraco. Como argumentado
acima, é claro que qualquer algoritmo escrito por um modelo mais fraco funciona
diretamente em um modelo mais forte. Mas a diferença entre estes não é muito
grande, já que existem simulações do CRCW-prioridade, o modelo mais forte, no
EREW, o modelo mais fraco, com custo O(logo) por passo l52, 641. Para cada
um destes modelos, mostraremos algoritmos que funcionam para ele mas não nos
modelos mais fracos.

10



2.2 Complexidade Paralela
O principal objetivo no desenvolvimento de algoritmos paralelos é o de reduzir ao
máximo o tempo de execução do algoritmo. Espera-se que, alocando mais proces-
sadores para um problema, consiga-se reduzir o tempo de execução. Nesta seção
veremos de modo geral quanto se pode esperar melhorar a complexidade utilizando
algoritmos paralelos.

Algoritmos escritos para o PRAZ/l dispõem de três tipos de recursos: tempo,
memória e processadores. Ao analisar a complexidade de algoritmos paralelos, esta-
mos interessados na utilização de todos estes recursos, porém, vamos nos concentrar
no tempo e nos processadores. O número de processadores utilizados por um algo-
ritmo deve depender exclusivamente do tamanho da instância do problema tratado,
e não do seu conteúdo. Utilizamos p(n) para indicar o número de processadores em
função do tamanho n. Denotamos por t(n) o número máximo de passos executados
pelo algoritmo dentre todas as instâncias de tamanho n. Chamamos a função l o
tempo do algoritmo.

Vale observar que no modelo PRAZ/l não nos preocupamos com a leitura dos
dados. Suponhamos que os dados da instância do problema estão disponíveis na
memória compartilhada no início da computação, e que todos os processadores co-
nhecem o tamanho n da instância. Assim a leitura não consta na função t.

Como na complexidade de algoritmos seriais, estamos interessados em algorit-
mos que utilizam uma quantidade razoável de recursos, onde razoável quer dizer
uma função polinomial no tamanho n da instância. Em particular, exigimos que
p(n) = O(n') para alguma constante c. Com esse número de processadores, mui-
tos problemas têm soluções que levam tempo po/{/ogantmÍco em n, ou seja, com
t(n) = O(log' n) para alguma constante c, Os problemas para os quais existem algo-
ritmos polilogarítmicos com um número polinomial de processadores definem uma
classe chamada .W'C. Colmo algoritmos seriais em geral levam tempo n(n), porque
precisam olhar todos os dados, para estes problemas um tempo polilogarítmico re-
presenta uma melhora significativa e são considerados os que têm um alto grau de
paralelismo.

Do ponto do vista teórico, o PRAZ/l é muito importante porque captura de uma
maneira robusta esta classe de problemas. Por exemplo, vimos que existem simu-
lações em tempo O(log n) entre os modelos de PRAM, logo a classe .A/'C permanece
inalterada independente da versão do PRAM utilizada.

Também existem simulações eficientes para o PIAM em vários modelos reais
de computadores paralelos. Assim, algoritmos escritos para o PRAM podem ser
aproveitados diretamente em alguns computadores paralelos. Além disso, dada a
relativa facilidade para desenvolver algoritmos para o PRAM, pode-se concentrar
nos aspectos essencialmente paralelos do problema, estimulando o desenvolvimento
de novas idéias e técnicas. Depois, estes podem ser aproveitados em versões escritas
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desde o início para máquinas reais.
Tendo assim uma definição consistente dos problemas que têm soluções para-

lelas, queremos caracterizar os problemas que não têm soluções paralelas, aqueles
chamados "inerentemente seriais". Como é possível simular um algoritmo paralelo
que leva tempo t com p processadores em tempo pt usando um só processador, cons-
tatamos que para qualquer problema em .VC existe um algoritmo serial polinomial,
logo uV'C Ç; 'P. E um corolário imediato que qualquer problema que não está em P
não tem uma solução paralela, seguindo estas definições.

Resta então a questão se .VC = P? Para resolver esta questão, procuramos, do
mesmo modo que é feito para algoritmos seriais, identificar os problemas mais diü'ceia
de paralelizar en] 'P e estabelecer uma equivalência entre eles. Uin problema faz parte
da classe P-como/eto se ele está em P' e se, para qualquer outro problema em P',
existe uma redução para ele em tempo polilogarítmico com um número polinomial
de processadores.

Como conseqüência desta definição, se algum problema p'-completo está em
iV'C, então iV'C = P'. Acredita-se que isto não é o caso, e que os problemas P-
completos são "inerentemente seriais". Existe um número grande de problemas
já demonstrados como sendo P-completos l32). Entre eles estão alguns problemas
importantes em gratos, como por exemplo encontrar um fluxo máximo j311 ou achar
uma árvore de busca em profundidade l2, S51.

Existe mais uma classe interessante de problemas paralelos. Podemos permitir
que os algoritmos utilizem números aleatórios. Neste caso, supõe-se que cada pro-
cessador no PIAM tem um gerador de números aleatórios independente dos outros,
e que pode gerar um número aleatório em tempo constante. A classe de problemas
que podem ser resolvidos em tempo polilogarítmico com um número polinomial de
processadores utilizando números aleatórios é chamada 7?.N'C ( "Randomized .VC").
Por um motivo que veremos no capítulo seguinte, algoritmos aleatórios são relativa-
mente comuns e surgem de uma n)aneira mais natural em algoritmos paralelos que
em algoritmos seriais.

2.3 Algoritmos Eâcientes
Embora o nosso principal objetivo seja o de reduzir ao máximo o tempo de execução,
processadores são um recurso caro e queremos minimizar o número necessário para
executar um algoritmo. Nesta seção, mostraremos o quanto isto é possível.

Lembrando que p e t denotam as funções de processadores e tempo, respec-
tivamente, chamamos o produto pt de tuba/Ao do algoritmo paralelo. Para um
problema Q, seja s(n) o tempo do melhor algoritmo serial conhecido que resolve Q,
em função do tamanho n de uma instância de Q. Como podemos simular cada passo
do algoritmo paralelo em uma máquina serial em tempo p, segue que s $ pt.
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Então temos um limite inferior para o número de processadores, p 2 s/t. O va-
lor s/t é chamado a ace/oração ("speed-up" ) do algoritmo paralelo. Dizemos que um
algoritmo tem aceleração /ínear ("linear speed-up") se p atinge o seu limite inferior,
ou seja, se p = O(s/t). Um algoritmo paralelo é e.Poente nos processadoms ("pro-
cessor efncient") se p é maior que seu limite inferior por um favor polilogarítmlco,
ou seja, p = O((s/t) log' n), onde c é alguma constante.

Vale observar que estes conceitos também podem ser aplicados em comparação
com qualquer algoritmo serial, não necessariamente o melhor. Neste caso dizemos
que um algoritmo paralelo é eficiente nos processadores ou tem aceleração linear em
relação a um algoritmo serial específico.

Um algoritmo paralelo é chamado e./íciente se ele é polilogarítmico e eficiente
nos processadores. Algoritmos eficientes aproveitam bem os seus processadores,
deixando poucos inativos em qualquer momento da execução. Dizemos que um
algoritmo é ótimo se ele é polilogarítmico e tem aceleração linear, ou seja, se t é
polilogarítnaico e pt = O(s).

Esta discussão supõe que podemos escolller o número de processadores para
cada instância de cada algoritmo. Mas os computadores reais não têm um número
flexível de processadores, então é interessante analisar o que é possível fazer quando
o número é fixo. O seguinte teorema de Brent l71 mostra a relação entre o tempo
e o número de processadores em termos do número de operações do algoritmo.
Uma operação do algoritmo é um comando executado por um processador ativo.
Geralmente, são os comandos de atribuição e os comandos que fazem leitura na
memória compartilhada, excluindo os comandos do controle dos processadores. O
número de operações ein cada passo é igual ao número de processadores ativos.

Teorema 2.1 (Brent) Z)ado ?zm a/goritmo para/e/o que /eua tempo Z executando
=i operações no i-ésimo passo, é possíue! escrever llm algoritmo paralelo equivalente
co'n p processadores que'/eua tempo 1;1 + {, onde # = El:. z{.

Demonstração: Simulamos o algorltmo paralelo original com os p processadores.
Em cada passo i, isto leva tempo l z 1 < ü + 1. Então o tempo total da simulação
e menor que

$(t -- D -: -- '.
Como o tempo total é um inteiro, o resultado segue. D

Para implementar o resultado do Brent é necessário que o valor de z{ seja
conhecido no início do {-ésimo passo e que seja possível alocar processadores para
operações durante a execução. Isto não é sempre o caso, mas é fácil se os comandos
de controle dos processodores são baseados em sequências de inteiros, como veremos
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a seguir. Suponha que temos p processadores disponíveis com índices de 0 a p -- l e
considere o comando paralelo

para cada iC {a, . . . , b} faça em paralelo
<comando que utiliza i>

Se p 2 b -- a + 1, o processador com índice .j executa o comando para o valor a +J
se este é menor ou igual a b, e fica inativo caso contrário. Se p < b -- a + 1, este
comando é simulado pela seguinte sequência:

para cada J C {0,...,p -
/ -. [(z, - « + l)/pj
para k variando de 0 a /-- l faça

j- a+j /+k
se i < b

então <comando que utiliza i>

1} faça em paralelo

onde o processador com índice .j executa o <comando} serialmente para todos os va-
lores a + .j + / + k, para 0 $ k < /. Claramente esta simulação executa o <comando}
para todos os valores de i em {a, . . . , b} e o tempo necessário para executar esta si-
mulação é f(ó -- a + l )/pl vezes o tempo utilizado para o comando paralelo original.
Esta é exatamente a simulação indicada pelo teorema de Brent.

Se un] algoritmo paralelo deixa um número significativo (em relação a n) de
processadores inativos durante a computação, o teorema de Brent mostra que é
possível reescrevê-lo utilizando menos processadores sem alterar t assintoticamente.
Especificamente, se z = o(qt), ou seja, i cresce estritamente menos rápido que qt,
o trabalho do algoritmo novo, utilizando p processadores, é (3/p + t)p = z + pt.
Claramente podemos escolher p < q tal que pt = z. Logo a eficiência do novo
algoritino depende de z, e certamente melhorou sem aumentar a ordem do tempo
do algoritmo, já que r/p = t.

Como collseqüência. notamos que z/t é o valor ótimo para o número de proces-
sadores para um dado algoritino. Com menos processadores, o tempo aumenta pro-
porcionalmente, e com mais processadores, eles ficam inativos e são desperdiçados.
Para todos os algoritmos paralelos a seguir, especificamos ou o número de operações
do algoritmo ou esse valor ótimo para o número de processadores. Com o tempo
e um destes dois dados, o comportamento do algoritmo com qualquer número de
processadores segue do teorema de Brent.
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Capítulo 3

Algoritmos Básicos

Neste capítulo estudaremos alguns algoritmos paralelos básicos em vetores e listas
ligadas. Estes algoritmos são extremamente importantes na prática, e serão utili-
zados pelos algoritmos em gratos a seguir. A análise destes algoritmos dará uma
oportunidade de aplicar as idéias do capítulo 2.

A seção 3.1 apresenta soluções para uma generalização do problema de "parallel
prefix". A seção 3.2 apresenta soluções para o problema de "list ranking" e algumas
variações. A seção 3.3 discute algoritmos mais sofisticados para o problema de "lisa
ranking" utilizando números aleatórios e a técnica denominada "deterministic com
tossing". Finalmente a seção 3.4 descreve as estruturas de dados utilizadas para
representar gratos.

3.1 Vetores
Nesta e nas próximas seções estudaremos soluções para variações do seguinte pro
blema.

Problema 3.1 Dada xma seqtlêncía ul , . . . , u. de e/ementas de um c07zjKnto U mu-
nido de uma operação biná7'ia associativa o, ca/cu/ar, para cada l $ i$ n, o produto

o 'oiDI 0

Os n valores assim calculados são chamados produtos parciais (ou somas pare a s
quando a operação utilizada é adição). Alguns exemplos da operação o utilizadas
nos capítulos seguintes são a adição(ut + ua), e a operação de máximo (maxloi, t;2}).

Este é uma generalização do problema de calcular o produto ul o. . . ou.. Veremos
que os dois problemas têm a mesma complexidade em paralelo. Serialmente isto é
óbvio, já que n -- l operações são necessárias e suficientes para efetuar ambas as
contas, efetuando as operações na ordem

(. - . («: . «,) o «;) o . . .) o ««)
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Em paralelo, as soluções deste problema dependem fundamentalmente da ma-
neira em que a seqüência é armazenada na memória. Nesta seção veremos uma so-
lução genérica e a sua aplicação para uma variação do problema quando a sequência
é armazenada em uin vetar. Na próxima seção veremos o caso em que a seqüência
é representada por uma lista ligada.

Para resolver o problema em paralelo a idéia é simples e representa uma técnica
comum em computação paralela. Reduzimos o problema original a uma instância
menor do mesmo problema. Isto será feito aproveitando a associatividade para
executar o produto em uma ordem conveniente que permita fazer várias operações
ao mesmo tempo. Dividimos a sequência em segmentos e calculamos o produto
dos elementos em cada um. A seqüência de resultados para cada segmento é uma
instância menor, que resolveremos recursivamente. Dada a solução desta, podemos
gerar a solução da instância original.

Algoritmo 3.1 Z)ada ama seqüê7zcÍa t;l, . . . ,u. de e/ementas de m c07Üu7zto U

man do de uma operação óínárla assou at ua o, dedo/ue a seqdêncía zl, . . . ,z. ta/
que, para cada l $ í $ n,

Z.í == 'DI 0 ''' 0'U{.

O algoritmo é recursivo. Seja c uma constante tal que 0 < c < l

Caso l

Caso 2

n = 1.

Devolva ul e pare.
n > 1.

Escolha uma sequência de naturais .jo, , J. tal que m $ cn e

o = Jo < .ji < ' - ' < .7.=n

Calcule, para l $ { $ m,

yi = 0j(i-i)+l 0 ' ' ' 0 t;j.

Chame recursivamente o algoritmo com a sequência yl ,
mazenando o resultado em zi, . . . , z..
Inicialize #j. com zf, para l $ i$ m.
Calcule, para l $ i < m e l $ k{ < .7i+t -- Jil

, ym9 a,r

z.ji+Ai = zi o 'u.ji+l o ' ' ' 0 0.ji+ki

e, para l $ k < .ji,
zk = 'ol o ' ' ' o 'ok

Devolva zl , . . . , Zn e pare. n
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Análise 3.1 0 a/gorítmo 3./ /az O(logo) chamadas recursát;as e dedo/ue a
sequencàa zl,. . .,Zn ta/ que z{ = ul o ' ' ' o u{.

Fato 1: 0 algoritmo 3.1 pára após O(log n) chamadas recursivas.
Isto segue claramente da definição de 0 < c < 1 e da escolha de m $ cn

Fato 2: No íim, z{ = ui o o o{, para l $ í $ n.

No caso 1 , isto é óbvio. Suponha então que o algoritmo funciona para qualquer
sequência com m < n elementos. Logo, após a chamada recursiva,

yi o ''' o y{

'ul o ''' o 'o.ji

Então

r .ji +kí z:i o 'o.ji+i o ' ' ' o 'o.ji+k{

ul o ''' o 'o.ji+kí

e os outros valores de z são claramente correios 0

Este algoritmo vai servir como modelo para as variações a seguir. Se temos
m processadores disponíveis, cada processador pode cuidar de um dos segmentos
deânidos pela sequência .jo, . . . ,J.. Neste caso o tempo gasto em cada chamada
depende do número máximo de operações feitas serialmente por um processador,
cujo valor é claramente dado por maxi.ji -- J{.i -- 1 1 1 $ í $ m}.

O problema 3.1, quando a seqüência é armazenada em um vetar, é chamado
o "para//e/ pre.Hz proólem". No resto desta seção, resolveremos uma generalização
deste. Para facilitar a notação, definimos N = {1, . . . , n}.

Problema 3.2 Seja U um conjunto mu7 ido de t ma operação bín(iria assocíatíua
o, e T um conjunto totalmeTtte ordem,ado. Dados um vetar V: N --} U e um vetar
C:N --, T, tal que C é ordenado (em ordem não-decrescente ou não-crescente),
calcular os produtos

V(m{) o
o«de «.{ = «i«{j C N l O(.j) = C(á)}

. }''({),

Intuitivamente, queremos resolver várias instâncias do problema 3.1, todas ar-
mazenadas no mesmo vedor, onde exigimos que elementos da mesma instância são
consecutivos, ou seja, no mesmo intervalo. O vetor C' indica, para cada elemento de
V, o intervalo ao qual ele pertence. Note que não sabemos explicitamente o número
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de instâncias. nem os seus tamanhos, só sabemos o número total de elementos. Es-
ta informação é guardada implicitamente no vetar C:. Também não é estritamente
necessário que C esteja ordenado (é suficiente que os valores associados com cada
instância sejam distintos), idas é assim que vamos utiliza-lo nos algoritmos a seguir.

Esta variação do problema não dificulta a solução, pelas seguintes observações.
Utilizando a idéia do algoritmo 3.1, dividimos o vetar em segmentos (note que
utilizamos {nterua/o para indicar as posições consecutivas com o mesmo valor em
C' e segmento para as posições consecutivas escolhidos pelo algoritmo). Agora, há
no máximo um intervalo que não termina em cada segmento, justamente o último
intervalo que faz parte do segmento. Então, é só o produto desta última parcela
que precisa ser incluída na instância menor, para incluí-lo nos produtos parciais
seguintes.

A seguir apresentamos uma variação iterativo do algoritmo 3.1 que resolve o
problema 3.2. Como os elementos da nossa seqüência estão armazenados em um
vedor, a escolha da sequência de índices que definem os segmentos é extremamente
simples. Podemos, por exemplo, escolher os índices pares Assim, todos os segmen-
tos têm tamanho 2, m $ n/2 e maxi.jí -- .j{.i -- ljlS i$ m} = 1.

Tanto conceitualmente quanto na prática, é conveniente pensar em uma árvore
binária onde as folhas são os elementos do vedor e as chamadas recursivas correspon-
dem aos níveis da árvore. A árvore binária é representada através da estrutura de
um "heap" W, jll, onde os dois filhos de W(á) são H'(2ã) e H'(2á + 1). 0 exemplo
na figura 3.1, onde utilizamos adição no lugar da operação o, serve para ilustrar o
funcionamento do algoritmo.

Se n não é uma potência de dois, as folhas da árvore ocupam dois níveis no heap.
Queremos que a ordem dos elementos nas folhas da árvore corresponda à ordem dos
elementos no vetor original. Como as folhas no último nível estão à esquerda das
folhas no nível anterior, isto envolve um certo pré-processamento. Note que uma
solução alternativa, e mais utilizada na literatura, é de completar o vetar com valores
"dummy" para que o tamanho do vetor seja uma potência de dois.

O algoritmo tem duas fases. Na primeira, para cada vértice i em um nível da
árvore, calculamos o produto dos valores dos seus filhos, se eles estão no mesmo
intervalo. Isto corresponde ao produto de um segmento no algoritmo 3.1. Caso
contrário, só copiamos o valor do filho à direita. Claramente, o valor armazenado
representa o produto de todas as folhas no último intervalo na subárvore com raiz {.

Na segunda fase calculamos, para cada nível da árvore, os produtos parciais dos
valores neste nível. Tanto o primeiro vértice no nível quanto os vértices que iniciam
intervalos recebem seu próprio valor. Depois, alhos à direita recebem o valor de
seu pai. Os outros vértices recebem o produto do seu vizinho à esquerda com o seu
valor. No final, precisamos efetuar um pós-processamento para recuperar a ordem
original dos elementos.
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Fase l

l l l l l l l l l l
V(1)C(1) V(2)C(2) V(3)C(3) V(4) C(+) V(5)C(5) V(6)C(6)

1 1
V(7) C(7)

Fase 2

\

19; 3
27

\

\

\

\

\

\

+

x(1)

H
+

X(2)
+

X(3)
$

x(+)
+

X(5)
+

X(6)
V

X(7)

Figura Exemplo do algoritmo para somas parciais
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Programa 3.2 Dado um vetar V:Ar --+ U, onde U é munido de uma operação
binária associativa o, e um vetar C: N --, N ordenado, devolve o vetar X: N --, U
LÜI qHe, pata I Ç: N,

x(i) . }'(i)

onde m. = «i«{J C .N l C'(.j) = C(i)}

Seja .A/ =l1,.. ., 2n-- 1}. Utilizamos três vetores auxiliares, todos com aestrutura de
um heap: W: À/ --» P e (;': .A/ --- ]V armazenam todas as instâncias geradas pelo algoritmo,
e X: À/ --, P recebe os produtos parciais para cada instância.

{ -- [i.g «]
(*Copiar os valores*)

para cada í C {l,.. .,n} faça em paralelo
se { < 2n -- 2i

então W({ + 2' - 1) -. }'({)
C''(i + 2' - 1) -- C'(i)

senão W(í + 2' -- 1 -- n) - t'(i)
C'({ + 21 - 1 - n) - C(i)

(*Calcular os produtos*)
para j variando de / a l faça

para cada { € {2j'i , . . . , minÍ2j -- 1, rl -- 11} faça em paralelo
se C''(2i)

então W(i) -- W(2{) o H'(2i + l)
senão n'({) .- w(2i + l)

C''(i) - C''(2i + l)
(*Calcular os produtos parciais*)

X(1) - H'(1)
para j variando de 2 a / + l faça

para cada iC {2j'l, . . . , minl2j -- 1,2n
se t e Impar

então X(i) '-- X((i - 1)/2)
se t

'e par

então se i= 2j-' ou C''(i) # C'(i -- l)
então X(i) '-- W({)
senão X({) -- X({ - 1) . W(i)

(*Recuperar a posição original*)

11} faça em paralelo

para cada á C {l,..., n} faça em paralelo
se { < 2n -- 21

então X({) -. X(i + 2' - 1)

senão X(i) -- X({ + 2' -- 1 -- n)
devolva X a
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Análise 3.2 0 proa«m« 3.2 /unc ona correram.nte em tempo O(logo) com O(n)
operações em um EREW PIAM.

Fato 1: A ordem das folhas corresponde à ordem dos elementos do vedor.
Verificamos os casos nos extremos e a ordem dos outros elementos será con-
sequência da linearidade do mapeamento. Temos que H''(2Z) '-- y(1), lo-
go a primeira folha corresponde ao primeiro elemento do vedor. Também
H'(2n - 1) -- }'(2n - 2') e W(n) '-- y(2n - 2' + 1). M's H''(2n - 1) é a
ultima folha no nível / e W(n) é a primeira folha no nível J -- 1. Como, em um
heap, todas as folhas estão a esquerda do último nível e à direita do penúltimo
nível, a ordem é correra.

Fato 2: Nofim, X(á) = }'(mi)o ..oV(i), paraiC .V
Demonstramos isto seguindo o modelo da análise do algoritmo 3.1, ou seja,
mostramos por indução que os elementos de X em cada nível representam os
produtos parciais dos elementos de W no mesmo nível, sujeito aos intervalos
dados por C"
No nível um, a raiz da árvore, isto vale claramente. Suponha que vale para o
nível .j 2 1. Para 2j'l $ í < 2j, seja

m{ = mina/ C {2j'' , ,i} c"(z)

ou seja, o menor índice no mesmo nível que i com o mesmo valor de O''. Então,

X({) (m{) o . . o W'(i)

Agora, considere os vértices ímpares no nível .j + l da forma 2i+ 1 . Claramente,
eles são filhos a direita de um vértice ã no nível .j. Por construção, os valores
de W(Z), para m{ $ / $ i, são iguais ao produto dos seus filhos com o mesmo
valor de C''. Como os vértices com o mesmo valor de C" são consecutivos,
todos estes filhos tem o mesmo valor de C', com a possível exceção do filho a
esquerda de m{. Como X(2i+ 1) recebe o valor de X(á), temos

X(2i+l) W(mj#.).-...W(2i+l).
Para um vértice par 2i no nível J + 1 , se ele é o primeiro do nível (uma potência
de dois) ou o primeiro em um intervalo, o valor de X é o próprio valor de Wr,
ou seja, miai = 2i. Caso contrário, ele tem o mesmo valor em C'' que seu
vizinho a esquerda 2i -- 1. Segue que, para todos os elementos no nível .j + l,

X({) (mj':) . o W'({)

Do fato 1, temos que as folhas correspondem aos elementos do vetar e o fato
é correio.
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Fato 3: O programa 3.2 leva tempo O(log n) fazendo O(n) operações em um EREW
PRAM.
A contagem do tempo é imediata. Para calcular o número total de operações,
basta notar que cada elemento de W, X e C'' é calculado uma vez e que cada
um dos vetores é de tamanho 2n -- 1 . Daí também segue que não há nenhum
conHito de memória na gravação. SÓ falta verificar que não ocorre leitura
simultânea.

Para valores ímpares de {, os valores (í -- 1 )/2 são distintos. Para valores pares
de i, ie i -- l também são distintos. A verificação dos outros casos é trivial.

n

Aplicando o teorema de Brent, escolhendo p = n/ log n processadores, o tempo
permanece O(logo). Concluímos que este algoritmo é ótimo, já que o tempo é
polilogarítmico e o trabalho (tempo vezes número de processadores) é O(n) que é
da mesma ordem do algoritmo óbvio serial.

Este algoritmo tem várias aplicações em computação paralela. A primeira é
o cálculo do produto (de uma operação binária associativa, como por exemplo a
adição ou o máximo) de todos os elementos, no caso em que o vetou C é constante.
Neste caso, ao invés de devolver o vedor X, é suficiente devolver o valor X(n). No
caso geral, podemos calcular um produto simples para cada intervalo, ou seja, para
cada valor distinto em C. Este resultado é armazenado na posição do maior índice
com cada valor de C'. Ein muitos casos é conveniente devolver um vedor X': N --> U
que contém um resultado para cada valor de C', ou seja,

para cada { € {1, . . . , n} faça em paralelo
se i O'(í) # C({ + 1)

ente. X'(C'(i)) -. X(í)
devolva X'

Uma outra aplicação é a manipulação de conjuntos. Considere, por exemplo,
que temos os n elementos de um conjunto U armazenados em um vedor ,4: N --, U e
o vetou característico Q: .N --, {0, 1} de um subconjunto deste. Queremos um vedor
B: .V --» U que contém os elementos do subconjunto compactados nas primeiras
posições de B. Se calculamos as somas parciais de (2 (com adição no papel de o), o
resultado é um natural distinto para cada elemento do subconjunto. Podemos então
copiar os elementos do subconjunto para f? sem conflito de memória da seguinte
maneira:
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Soma simples por intervalos Compactando um subconjunto

Figura 3.2: Aplicações do algoritmo para produtos parciais

Seja R um vetar com as somas parciais de (2
para cada í C {l,..., rl} faça em paralelo

se Q({)
então B(R(à)) '-- ,4({)

devolva.B.

Ambas estas técnicas são ilustradas na figura 3.2. Vale notar que esta técnica
também resolve o problema se o conjunto está armazenado em uma lista ligada,
desde que não nos importemos com a ordem dos elementos na lista. Utilizamos esta
técnica abaixo, no programa 3.6.

O primeiro algoritmo ótimo para o "parallel preâx problem" foi desenvolvido
por Ladner & Fischer l4õl para o modelo dos circuitos uniformes. O algoritmo deles
é essencialmente o mesmo que o algoritlno 3.2, sem a complicação dos intervalos.
Chin, Laia & Clten l81 observaram que o cálculo de um produto simples em cada
um dos intervalos (o exemplo acima para calcular X') pode ser feito com a mesma
complexidade. O algoritmo 3.2 é uma generalização direta dessas idéias, ou seja, uma
combinação do cálculo dos produtos parciais com a divisão do vetor em intervalos.

Embora este resultado seja ótimo, não é o melhor resultado conhecido. Co-
[e & Vishkin j151 e Reis 1561 desenvo]veram um a]goritmo ótimo que leva tempo
O(log n/log log n) para o CRCW PIAM, onde a operação é adição sobre números
de tamanho O(log n) (este limite é utilizado explicitamente no algoritmo, ao invés
de implicitamente como é o caso na máquina RAM). Utilizamos este resultado na
análise de alguns algoritmos a seguir.
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3.2 Listas e Arvores
#

Nesta seção estudaremos variações do problema 3.1 quando a seqiiência é armazena-
da em uma lista ligada ao invés de em um vetor. Uma /esta /içada é uma sequência
de n elementos onde o sucessor de cada elemento é dado explicitamente por uma
função. No resto do capítulo, consideramos que esta função é armazenado no vedor
S: .V --, N' e os elementos da lista no vetar y: .V --, U, onde .N = {1, . . . ,n} e U é
um conjunto munido de uma operação o. Adoramos a convenção de que S(r) = r
para r o último elemento da sequência. Quando só estamos interessados na relação
entre os elementos, dispensamos o vedor y e chamamos o vedor S a lista ligada.

O índice do primeiro elemento da seqüência é conhecido, então sem perda de
generalidade podemos supor que a seqiiência começa na primeira posição do vedor
(embora não precisemos deste fato em nossos algoritmos). Mas em geral, a ordem
dos elementos na seqiiência não corresponde à ordem dos elementos no vetor. E
justamente este fato que dificulta a solução do problema 3.1 em uma lista ligada.

A função S define um grato orientado, com os vértices N e as arestas definidas
pela função, formalmente G = (N, E) onde E = {(u,S(u)) l u C JV}. Chamamos
este grato o gr(!/o associado à função S e, de novo, abusámos da notação e denotamos
o grifo associado por S. O sentido será claro dado o contexto.

O grifo associado com uma lista ligada S é um caminho orientado, com um
laço no último vértice do caminho. Se existe um caminho orientado de i para j,
a dÍstá7}cÍa de { até .j é o número de arestas neste caminho. Com essas definições,
podemos enunciar o primeiro problema desta seção.

Problema 3.3 Dada uma /esta /içada S: .N --» N, ca/cu/ar, para cada à em N, a
distam,ciü de { até o último elemento da !isto.

Este é chamado o problema de "lisa ranking" . Claramente ele é equivalente a encon-
trar a posição de cada elemento na sequência, já que há n -- .j arestas no caminho
do .j-ésimo elemento da seqÍiência até o n-ésimo elemento.

Então, o problema é essencialmente o de encontrar a ordem dos elementos na
seqiiência, e isto é uin caso particular do problema 3.1. Suponha, no problema 3.1,
que todos os elementos da sequência ul, . . . ,u. valem um e calculamos as somas
parciais (com adição no lugar de o). Claramente, o resultado para cada elemento
será igual à sua posição na sequência.

Por outro lado, dado o "ranking" de uma lista, podemos copiar os elementos
da lista para um vedor, respeitando a ordem da sequência, e utilizar o algoritmo
3.2 para calcular quaisquer produtos parciais. Então os problemas 3.1 e 3.3 são
equivalentes, no sentido de que toda solução de um resolve o outro. Mostraremos
uma solução para a versão mais simples, o problema 3.3, e consideramos resolvido
o problema 3.1.
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Figura 3.3: Dobramento de caminhos para "Lisa Ranking"

Serialmente, existe um algoritmo óbvio para "lisa ranking" em tempo O(n),
simplesmente percorrendo a lista duas vezes, uma vez para contar quantos elemen-
tos há na lista (se esta informação não é dada), e uma segunda vez para atribuir
os valores. O primeiro algoritmo para resolver este problema em paralelo foi desen-
volvido por Wyllie 1671, utilizando uma técnica chamada dobramento de caminhos
("path doubling"). Apresentamos este algoritmo em seguida.

Como no algoritmo 3.1, tentamos reduzir uma instância do problema a uma
instância menor. Essencialmente, cada elemento da lista elimina seu sucessor, pas-
sando a apontar para o elemento seguinte. Assim o comprimento da lista é reduzido
à metade. Mas como isto é feito para lodos os elementos, sobram duas listas, como
ilustrado na figura 3.3. Não há nenhuma maneira de distinguir os elementos que
estão em uma das listas dos que estão na outra. Então a solução é reaplicar a técnica
em ambas. Ou seja, em cada passo do algoritmo o comprimento das listas cai pela
metade mas o número de listas dobra. Como consequência, o número de operações
necessárias em cada iteração é o mesmo.
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Programa 3.3 Dada uma lista ligada S: N ---} N, devolve um vetar D: N --+ N, ta!
que, para cada elemento i em N, DÇi) é a distância de i até o $m da lista.

O vedor auxi]iar B: .V --, ]V conterá n copias do índice do último elemento da lista

/ -- [log «]

para cada ã € {1, . . ., n} faça em paralelo
se S({) # {

então O({) -. l
senão O({) -. 0

para cada iC {l,. . .,n} faça em paralelo
se S(i) = i

então B(1) .- í
para J variando de 0 a Z-- l faça

para cada iC {l,. .., minl2;,n -- 2jl} faça
B(i + 2') -. B(i)

para j variando de l a ! faça

para cada { C {l,..., 7}} faça em paralelo
se S(i) # B({)

então D(i) '-- O(i) + O(S({))
s(i) -- s(s(i))

( *l«icidi,aç ão * )

(*Deter«üne o último elemento*)

( *Broadcas t * )
em paralelo

( *Dobrainento* )

(*Evita leitura simultânea*)

devolvam) D

Algumas observações são indicadas. Primeiro, chamamos a atenção para o papel
da sincronização do modelo PRAM. Para o algoritmo funcionar, todos as atribuições
Z)(i) -- Z)(i) + D(S({)) devem terminar antes que qualquer processador começa a
executar a atribuição S(i) '-- S(S({)), senão o valor de S(i) na primeira poderia ser
corrompido.

Além disso, estamos supondo um grau de sincronização mais forte, no qual a
ordetn das instruções dentro do mesmo comando são sincronizados. Em particular,
na atribuição Z)(i) -- Z)(i) + D(S({)), para evitar coníiitos «a leitura exigimos
que todos os processadores terminam de ler o valor Z)(i) antes que eles começam
de ler o valor de Z)(S({)). Também, tanto neste comando quanto no comando
S(i) - S(S(i)), todas as leituras devem estar completas antes de começar qualquer
gravação. Sem esta coordenação, seria necessário introduzir vários vetores auxiliares
para guardar copias dos valores, por exemplo, um para os valores de 1)({) e outro
para os valores de D(S(á)), complicando desnecessariamente o programa.
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O vedor B é utilizado exclusivamente para evitar leitura simultânea no último
elemento da lista. Durante o algoritmo vários vértices apontam para o último ele-
mento, ou seja, eles têm o mesmo valor em S. Sem a condição .S(í) # B({), todos
estes tentariam ler o mesmo valor l)(S(i)). O procedimento utilizado para comu-
nicar o índice do último elemento para todos os processadores é comum em um
EREW PRAM e chama-se di/usão ("broadcasting"). Sem este esforço, o algoritmo
só funciona em um CREW PRAM.

Análise 3.3 0 programa 3.3/unciona corretamente em tempo O(logo) com n pro
cessadores em um EREW PIAM.

Fato 1: No início de cada iteração do comando broadcast, os elementos
B(1), . . . , B(2;) tem o índice do último elemento.

No início da primeira iteração, isto é claro. Em uma iteração qualquer, todos os
elementos nas primeiras 2j posições do vetar copiam o valor para as próximas
2j posições. Então no fim da iteração, tem 2j+i elementos com o valor do
índice, a não ser na última iteração. Como 21 ? n, no fim da última iteração,
todos os n elementos tem o valor correio.

Fato 2: No fim de cada execução do comando paralelo dobramento, D(i) é a
distância entre í e S(i) na lista ligada.
No início, isto vale por construção. Suponha que vale no início de uma iteração.
Neste caso, Z)({) é incrementado por Z)(S(i)), que é a distância entre S({) e
S(S(i)). Isto é, o novo valor de D({) é a soma das distâncias de i até S(í) e
de S(i) até S(S(i)). Mas em seguida S(í) aponta para S(S(í)) e a aârmação
continua valendo.

Fato 3: Seja R(i) a distância entre ie o âm da lista. No âm de cada execução do
último comando paralelo, D({) = minl2j, R(i)}.
Suponha que D(i) = minl2;'',R(á)} no início de uma iteração (no início
da primeira iteração, com J = 1, isto é verdadeiro). Se D({) ?é 2j'', então
Z)({) = R(í), logo S(í) é o âm da lista e D(S({)) = 0. E«tão o -lor de Z)(i) é
o mesmo no início da próxima iteração.

Se D(i) = 2j'' e D(S({)) = 2j':, então D({) -- 2j. Neste cmo, se S(S({)) é o
fim da lista, então 2j = R(i). Se S(S({)) não é o fim da lista, então claramente
a distância de i até o fim da lista é maior que 2;. Em ambos os casos, a
expressão continua válido no início da próxima iteração.

No cmo em que D(S(í)) = R(S({)), temos do fato 2 que S(S(á)) é o fim da
lista. Então o novo valor de 1)({) é R(i) e a afirmação continua valendo.
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Fato 4: O algoritmo funciona corretamente em tempo O(log n) com n processadores
em um EREW PRANI.

Como R(i) $ n $ 2/, quando o algoritmo termina, o fato 3 garante que
Z)(ã) = R(i) para í C N. A contagem do tempo é trivial e notamos que
utilizamos n processadores em cada passo, resultando em n log n operações.
Como, em cada iteração, S representa um conjunto de listas distintas exceto
no último elemento, e este último elemento não é tratado por causa da condição
S(i) # B(à), como demonstrado no fato 1, não ocorre leitura nem gravação
simultânea.n

Como o trabalho do programa 3.3 é O(nlogn) e o algoritmo serial é O(n),
trata-se de um algoritmo eficiente mas não ótimo. Como este é uma subrotina
importante para vários algoritmos, muito esforço foi gasto tentando encontrar uma
solução ótima. Explicaremos algumas destas tentativas, na próxima seção, porque
representam técnicas interessantes.

Antes disso, falaremos sobre algumas generalizações do algoritmo 3.3. Olhando
para o exemplo na figura 3.3 é claro que depois da primeira iteração do dobramento,
o grato associado a S não é mais uma lista ligada, mas uma coleção de listas ligadas
com o mesmo vértice final. Isto sugere duas generalizações naturais: quando temos
uma coleção de listas ligadas diferentes e quando temos uma floresta orientada.

Considere primeiro o caso em que temos várias listas ligadas todas armazenadas
no mesmo vedor S (note que isto é parecido com o problema 3.2). Como existem até
O(n) listas, a dificuldade nesta versão é de evitar leitura simultânea. Armazenar n
cópias dos elementos finais e fazer uma comparação com cada um em cada iteração
aumentaria a complexidade do algoritmo.

Apresentamos uma solução para este caso baseada em uma idéia de Nata &
Maheshwari l53j. A técnica é de marcar os elementos que apontam para o fim de
uma lista e manter esta informação válida em cada iteração. Para inicializar as
marcações, precisamos inverter as listas, criando uma função Á: N --+ Ar que aponta
para o antecessor de cada elemento. Esta função será útil na maioria dos algoritmos
a seguir.
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Programa 3.4 Z)ada uma co/eção de /estas /iradas armaze7zadas no mesmo vetar
S\ N --, N, deuotue u.m uetor D\ N ---* N, tat qKe, para cctda elemento i em N, D(.i]
é a distância de i até o $m da !isto à qual i peHence.

O vedor .4: iV --, iV armazena a função antecessor e o vetou auxiliar B: N' --, {0, 1} marca
os elementos que apontam para o fim de uma lista.

{ -- Pog «l
para cada í C {l, . . ., n} faça em paralelo

se S(i) # i
então O({) -- l
senão O(i) '-- 0

para cada iC {l,.. ., n} faça em paralelo
Á(i) -- i
se S(i) # i

então .4(S({)) -- i
para cada iC {l,. ..,n} faça em paralelo

B(i) '-- 0
se S(i) = {

então B(i) .-- l
B(,4({)) -. 1

para j variando de l aZ faça
para cada iC {l,. .., lL} faça em paralelo

se B({) = 0
então O({) '- O(i) + O(S(i))

s({) + s(s({))
B({) '-- B(S({))

(*lúci.lbação*)

(*lnverter a lista*)

(*inicializar o primeiro elemento*)
(*evitar conflitos no último elemento*)

(*Marcação*)

(*últimos*)
(*penúltimos*)

(*Dobramento*)
(I'Evita leitura simultânea*)

devolva D. D

Análise 3.4 0 programa l?. /unciona corretamente em tempo O(logo) com n pro
cessadores em um EREW PIAM.

Fato 1: No início de cada iteração do comando para dobramento, S(S({)) = S({)
se e some«te se B({) = 1.

No início, S(S(á)) = S(á) só para o último e o penúltimo elemento de cada lista.
No comando paralelo para fazer a marcação, são exatamente estes elementos
que recebem o valor um. Logo, no início da primeira iteração do comando
para dobramentom vale o fato.

Suponha que é verdade no início de uma iteração qualquer. Então
S(S(S({))) )) se e some«te se .B(S(á)) Como S(i) + S(S({)) e
Z?({) '-- l?(S(i)), a afirmação continua valendo no início da próxima iteração.
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Fato 2: O programa 3.4 funciona em tempo O(log n) com n processadores em um
EREW PRAM.
Este fato segue diretamente do fato l e a análise do programa 3.3. D

Consideramos agora o caso em que o grato associado a S, ignorando os laços,
é uma floresta orientada. E fácil ver que cada componente desta floresta tem um
vértice que tem um laço (ou, ignorando os laços, não tem uma aresta saindo dele),
que chamamos a raiz, e que existe um caminho de cada vértice para uma raiz. Então
a distância de cada vértice para a raiz é bem definida e representa a pro/undidade
do vértice na árvore que corresponde à componente.

De novo, a idéia básica do programa 3.3 funciona sem modificação, fora o pro-
blema de evitar contitos na leitura. Em uma floresta, infelizmente não há como
resolver esta dificuldade. Leitura simultânea ocorre em todos os vértices da floresta
que tem mais que um filllo, e não temos como identificar todos estes vértices em
tempo constante. Note também que estes vértices podem mudar durante a execução,
porque em cada dobramento, todos os netos viram filhos. Então se um vértice tem
um só filho mas tem mais que um neto, acontecerá leitura simultânea só na próxima
iteração. Então ficamos com um algoritmo para um CREW PRAM.

Programa 3.5 1)ado uma ./7oresfa orientada S:.V--} N, de o/ue um vetar
D:N --+ N, tal que, para cada elemento { em N, D(.i) é a distância de i até a
raiz da arvore à qual i pertence, ou seja, a sua pro.fundidade.

I'-- Flor n]
para cada iC {l, . . . , n} faça em paralelo

se S(í) # {
então O(i) .- l
senão D(i) -- 0

para J variando de l a / faça
para cada í C {l, . . .,ll} faça em paralelo

o({) '- o({) + o(s({))
s(i) -. s(s({))

(*lúcidbação*)

(*Dobramento*)

devolva D. 0

Análise 3.5 0 programa g.5/unclona com'etamente em tempo O(logo) com n pro
cessadoms em um CREW PIAM.

O resultado segue diretamente da análise do programa 3.3. D
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Como observado acima, para resolver o problema 3.1 em uma lista ligada, pode-
se encontrar o "ranking" da lista, utilizando o programa 3.3, passar a lista para um
vedor, calcular os produtos parciais e finalmente voltar o resultado para a lista.
Mas é possível resolver este problema diretamente, utilizando uma generalização
do programa 3.3. Primeiramente, precisa inverter a lista, utilizando a técnica do
programa 3.4, para acertar a ordem das operações. Depois é só inicializar Z) com os
valores dos elementos da lista y e substituir adição pela operação binária associativa
desejada. O único detalhe faltando é que o último elemento não entra nas contas
no programa 3.3, mas isto pode ser resolvido acrescentando um elemento "dummy"
no fim da lista. Não apresentaremos os detalhes. Mas, nos algoritmos a seguir,
consideramos que o problema 3.1 pode ser resolvido em uma lista ligada em um
EREW PRAM com o tempo e número de processadores necessários nos algoritmos
acima

3.3 Simulando Algoritmos Aleatórios
Nesta seção veremos algumas idéias introduzidas na pesquisa para um algoritmo
ótimo para o problema 3.3 de "lisa ranking"

Muitas das soluções melhores utilizam a mesma idéia do algoritmo 3.1. Elas
tentam encontrar uma subseqüência de elementos, cujo número de elementos é uma
oração constante do número original e tal que os elementos não estejam muito longe
entre si. Formalizando este conceito, definimos uma c-segmentação, para uma cons-
tante 0 < c < 1, como um subconjunto ..V de .V tal que IX $ cn e, para todo ã em
N, a distância de i até um elemento de X é menor ou igual a uma constante (um
natural que não depende de n).

Esta definição de uma c-segmentação envolve a própria distância que queremos
calcular. Nesta situação, onde não temos nenhuma informação sobre a distância Z),
todos os elementos parecem iguais. Esta simetria aparente entre os elementos da
lista dificulta esta tarefa, e as técnicas desenvolvidas para resolver este problema
chamam-se quebra de s rzetHa ("symmetry breaking").

Mas supondo que sabemos encontrar uma c-segmentação, podemos implemen-
tar o algoritmo 3.1 para listas ligadas. A c-segmentação será dada pelo seu vedor
característico, ou seja, um vedor X: N --, {0, 1} tal que X(i) = 1 se { está na c-
segmentação e X({) = 0 caso contrário. O algoritmo supõe que a lista é duplamente
ligada. Como sabemos inverter uma lista (técnica vista no programa 3.4) isto não é
uma restrição.
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Programa 3.6 Z)ada ma /isto dup/amante /{gada de tamanco m $ n, armazenada
idos uetores V'. N --, U, S. N --* N e A. N + N, onde S e A são as fqn,ções sucessor
c antecessor respectivamente, dedo/ue um vetar Z): .N --.+ t,r, ta/ que, para l $ á $ m,

0({) (.j) . V(S(j)) o . }''(Á(Í)) . }'(i),

onde j é o índice do primeiro elemento da lista

O programa supõe a existência de uma constante c e um subprograma que calcula o
vedor característico X: .N --» {0, 1} de uma c-segmentação.

O programa é recursivo e utiliza três vetores auxiliares, y': ]V --- P, S/: .rV --, ]V e
.4': ]V --, ]V, para armazenar a instância reduzida e um vetor l)': N' --, Ar para guardar
o resultado desta instância. Note que o valor de m precisa ser comunicado a todos os
processadores no início de cada chamada, utilizando um "broadcast"

se m $ r«/ log nl
então 1) .-- os produtos parciais de y e S (programa 3.3)
senão X -- uma c-segmentação da lista dada por S e Á (algoritmo dado)

para cada { C {l, . . ., m} faça em paralelo ('wCalcular os produtos*)
se X(i) = 1 e Á(i) # i

então O({) -- }'({)
j '-- Á(i)
'nquanto X(j) = 0 e .A(j) # .j faça

D({) - 0(.j) o 0(i)
.j -- .4(.j)

.'i({) -. .j
y '-- somas parciais de X (programa 3.2)
para cada { C {l,.. .,m} faça em paralelo

se X(i) = l
então }''(}'({)) '-- O(i)

,4'(}''(i)) -. }'"(Á(i))
s'(}''(i)) -. }''(i)
se Á'(}''({)) # }''({)

então S'(.4(}''({))) -. }'''(i)
Z)' '-- o resultado deste algoritmo com y(m), n, }'', S' e Á'
para cada iC {l,. . .,m} faça em paralelo

se X(i) = l
então O({) -- O'(}'''(i))

para cada { C {l,. ..,m} faça em paralelo
se (X(i) = 1 e S({) # {) ou Á({) = i

então .j -- {

enquanto X(S(.j)) = 0 faça
0(S(j)) .- 0(.j) o 0(S(.j))
j '-- S(.j)

(*a instância reduzida*)

devolvam) D
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Análise 3.6 .$e.jam T(n) e nC2(n) o tempo e o nzímero de operações, respectiua-
men,te, necessários para calcular uma c-segmentação em um dado modelo de PRAZ,
o«de Q(n) á «.« /Maçã. «ão-d««.«nte. Sd« r'(n) o lema. p«« c«/c«/a, " s'-
mas parciais TtO mesmo modelo de PIAM. O programa 3.6, quando intocado com
m = ll, .funciona corretament,e em tempo

o((r'(n) + T(n)) log log n)

com O(nQ(n)) operações vieste mesmo modelo de PR.4M

Fato l No fim do programa 3.6,

0({) ) . }''(S(.j)) o . y(Á({)) . v(i),

onde j é o índice do primeiro elemento da lista.

O primeiro comando paralelo calcula, para cada elemento í na c-segmentação
(isto é, cada i tal que X(i) = 1), o produto do segmento que termina em i.
No início da /-ésima repetição do enquanto,

.j . . - ,'l( { ) . . . )
l vezes

D({) (S(.j)) o . . . . L'(i)

No fim deste primeiro comando, J é o índice do elemento da c-segmentação
antes de { na seqüência e Z)(í) é o produto do segmento que termina em {.
Depois da modificação de Á, A(i) aponta para o elemento antes de i na c-
segmentação.

Depois de calcular as boinas parciais, o vetar y é uma numeração dos elementos
na c-segmentação. Então o comando r'(y(á)) '-- D(i) armazena os produtos
dos segmentos em L'' e o comando Á'(y(í)) '-- y(.,4(í)) guarda o elemento
antecessor de y(í) na lista .4'. Depois de inverter a lista Á', criando o vetar
S' representando a função sucessor, temos uma instância menor do mesmo
problema.

Depois da chamada recursiva e a atribuição de 1), temos que

e

o(i) ) . y(s(1)) . . v(i)

para todo i naEc-segmentar;ão.

No fim da /-ésilna iteração do último enquanto,

J . . . S(.j) . - -)
l vezes

33



o(j) = v(i) . - . - . }''(.f).
Então no fim do algoritmo, Z) contém os produtos correios

e

Fato 2: O número de chamadas recursivas para reduzir o tamanho da instância de
n para fn/ log nl é O(log log n).

Após { chamadas recursivas, temos que a instância é menor ou igual a c'n, isto
é, m $ cin. Logo, queremos que cin $ n/ log n, ou seja, se ié o menor inteiro
maior que logo/clogn o algoritmo termina a recursão

Fato 3: O tempo gasto em cada chamada recursiva é O(T'(m) + T(m)) com
O(mC?(m)) operações.

Pela definição da c-segmentação, o número de elementos entre dois membros
da c-segmentação é constante. Logo os comandos "enquanto" são repetidos
um número constante de vezes. Não tem nenhum conflito de memória nos
comandos explícitos do programa. Ou seja, os comandos paralelos do algoritmo
levam tempo O(1) com O(m) operações em uin EREW PIAM. O cálculo das
somas parciais e da c-segmentação levam tempo T'(n) e T(n), respectivamente,
com O(m) e mQ(m) operações, respectivamente. Como Q é não-decrescente,
Q(m) = Q(1), e segue o fato.

Fato 4: O tempo do programaé O((T'(n) + T(n))loglogn) com O(nC?(n)) ope-
raçoes.

O valor de m após i chamadas recursivas é menor ou igual a cin. Então o
tempo total do algoritmo é dado por

0 (1og lo g n)

t(n) $ }: (T'(c:«) + r(c'n))
{:0

$ o((r'(«) + T(n))log log «)

Dados que Q é não-decrescente e c < 1 , o número de operações é

O(l.glog n) O(loglog n )

)l: 0(c:nQ(c:n)) $O(nQ(n)( >: c:) (nQ(n))
{=oi=o

O tempo do programa 3.3, quando utilizado em uma lista com n/log n ele-
mentos, é O(logo) com O(n) operações. Este algoritmo é utilizado só uma
vez, no fim das chamadas recursivas. Como, pelos resultados da seção 3.1,
T'(n) log log n 2 1og n, este termo não pesa na complexidade.

D
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Então, resta o problema de encontrar uma c-segmentar;ão. A primeira solução,
de Víshkin 1661, utiliza números aleatórios para quebrar a simetria. Cada processa-
dor é associado a um elemento da lista e joga uma moeda. Se ele obtiver uma cara
e o seu sucessor obtiver uma coroa, o sucessor é eliminado do conjunto. Afirmamos
que os outros elementos formam uma 15/16-segmentação. Vishkin mostrou que,
com probabilidade que tende rapidamente para 1, mais que 1/16 dos elementos são
eliminados. Como este protocolo impede que dois elementos seguidos sejam elimina-
dos, a distância entre os elementos é l ou 2. Logo este conjunto satisfaz a definição
de uma 15/16-segmentação com alta probabilidade.

Programa 3.7 Z)ado uma lista ligada S: .N --} N dedo/ue, com prol)ab /idade
1 -- C-Q(n/loglogn)

o vetar caractenbtíco X: .N --, {0, 1} de uma 15/16-segmentação

O vedor auxiliar R: N' --, {cara, coroam guarda o resultado das escolhas aleatórias

para cada { C {l,..., 7}} faça em paralelo
se S({) # i

então R(i) '-- escolhe cara ou coroa aleatoriamente
senão R({) .- c'ra

x({) -- l
se S({) # i e R({) = c.r, e R(S({)) = coroa

então X(S({)) -- 0
devolvaX 0

Análise 3.7 0 programa 8.7/uncãona corretamente com probab /idade

1 -- e--Q(n/ loglogn)

e /eua tempo O(1) com O(n) operações em um .8RBn' PR.4JW.

Fato 1: 0 programa leva tempo constante com O(n) operações em um EREW
PRAM.
Imediato

Fato 2: O número de elementos removidos é no mínimo n/16, com probabilidade
1 - C-Q(n/ I'gl'gn)

Claramente, o número esperado de elementos eliminados é n/4. Olhando para
o elementos de distância par do início da sequência, Vishkin mostrou que
a probalidade deles serem eliminados é independente. Utilizando algumas
desigualidades sobre a distribuição binomial, ele demonstrou a probabilidade
acima. Para detalhes, veja a referência 1661.

Q
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Lembramos que o programa 3.6 leva tempo

O((T'(n) + T(n)) log log n) com O(n(2(n)) operaçõ",

onde T'(n) e T(n) representam o tempo necessário para calcular somas parciais e
uma c-segmentação, respectivamente, e n(2(n) é o número de operações necessárias
para calcular uma c-segmentação. Temos que o cálculo das somas parciais leva tempo
O(logo) em um EREW PRAM(programa 3.2). Então, utilizando o programa 3.7
para calcular a c-segmentar;ão, o programa 3.6 resolve o problema 3.1 em tempo

O(log n log log n) com O(n) operações

em um EREW PRAM. Escolhendo p = n/(lognloglogn), temos, do teorema de
Brent, um algoritmo aleatório ótimo. Em comparação com o algoritmo 3.3, o preço
da otimalidade foi um decremento no tempo.

Para tornar este algoritmo determinístico, Cole & Vishkin j13, 121 desenvol-
veram uma técnica que eles denominaram "deterministic com tossing" (cara-coroa
determinística), que tenta simular este efeito aleatório. Embora não haja como
distinguir os elementos do vedor conforme suas posições na lista, cada um é identi-
ficado por um índice distinto, a sua posição no vedor. Cole & Vishkin mostraram
como utilizar estes índices para quebrar a simetria. Considerando os números em
notação binária, eles definiram uma nova operação que escolha um bit. Embora os
bits escolhidos assim não sejam aleatórios, eles têm características interessantes que
possibilitam a solução do problema.

Primeiro definiremos duas novas operações sobre números naturais dados em
notação binária. Dados dois naturais a # b, sejam al . . . a. os bits de a (ou seja, a{
é o coeficiente de 2{ na expansão binária de a) e br . . . b. os bits do Z). Seja a Q b a
posição do bit menos significativo em que a e b diferem, fonnalmente

a o ó'!g mina.j l aj # bj}

Definimos
. » Ó'2 * (« o Ó) + ««ó.

Por exemplo, com a = 01 1 100 e b = 1 10000, eles diferem no feri;erro bit, logo aob = 2
(a primeira posição é 0) e a> b = 2 + 2+ 1= 5.

Também precisamos de uma generalização do conceito de uma c-segmentação.
Em uma lista ligada S: N --, N, um subconjunto X de N é um c07Üunto {ndepende7zte
se, para cada iC ]V tal que S(í) # {, { C X implica S(á) € X (em uma lista, isto

corresponde à definição usual na teoria de gratos). Chamamos um conjunto R de
vértices k-regente ("k-ruling set") se R é um conjunto independente, e, para todo
vértice u, existe um caminho de u para um elemento de R de comprimento menor ou
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igual a k. E consequência imediata que o último elemento da lista está em qualquer
conjunto k-regente. Note que k pode representar uma função que depende de n.

Segue da definição que um conjunto k-regente divide a sequência em segmentos
de comprimento entre 2 e k. Logo para qualquer conjunto k-regente R, é imediato
que lal $ n/2. A observação essencial para os nossos objetivos é que qualquer
conjunto O(1)-regente(ou seja, k é uma constante(lue não depende de n) é uma 1/2-
segmentax;ão. Neste caso, a distância entre elementos é constante, e a equivalência

Apresentaremos dois algoritmos de Cole & Vishkin para construir conjuntos
O(1)-regentes, um que é sublogarítmico (isto é, t(n) = o(logo)), mas não é ótimo,
e um outro que é logarítmico e ótímo. Nossa versão do primeiro é baseada nas
modificações sugeridas por Goldberg, Plotkin e Shannon 1291 utilizando o conceito
de coloração. Uma co/oração dos elementos de uma lista S: .V -.-} .V é uma função
C':N --, /V tal que C(i) # C'(S({)) para todo i tal que S(i) # i(de novo isto
corresponde ao mesmo conceito em grifos). Em particular, a função C'({) = { é uma
coloração. O algoritmo abaixo constrói em cada iteração uma coloração com menos

No que segue, utilizamos a seguinte notação:

segue

cores

log(i)n
log({)n

def

dd

def

logo
loglog(i-i)n - log ' .. log n para í > l

t vezes

ininli log(i) n < 1}.log*n

Programa 3.8 Z)aços dois velares .4:.N --l N' e S:.V --} N' repmsentando as

funções antecessor e sucessor respectivamente de uma lista !igada de n elementos
e um nattlra/ / $ 1og* n, dedo/ue o uetor caractembtáco X: N --} {0, 1} de wm c07zjun-
fo (4 + 2 1og(1) n)-rege7}te.

Utilizamos um vetar auxiliar C': /V --, iV para representar uma coloração dos elementos
da lista.

para cada í € {1,..., n} faça em paralelo
c'({) -- í

pai'a.j variando de l a / faça
para cada { C {l, . . . , n} faça em paralelo

se S(i) # i
então C(i) -- C'(i) » C'(S({))
senão C({) '-- C'({) mod 2

(*Color.çã.*)
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para cada í C
x(i) -. o
se S(i) =

então
se A(í) =

então
se S({) #

então

{l, . . . , 11} faça em paralelo

{ (*o último elemento está sempre no conjunto*)
x({) '-- l
í e X(S(i)) # l(*o primeiro também, se n > 2*)
x({) -- l
i e .,4(i) # i
se C'(.4(i)) < C'(i) e X(.4(i)) = 0
e C'(S(i)) < C({) e X(S(i)) = 0

(*máximo local não adjacente a um elemento já escolhido*)
então X(i) -. l

se C'(.A({)) > C(i) e X(.4({)) = 0
e C'(S({)) > C'(i) e X(S(i)) = 0

(*mínimo local não adjacente a um elemento já escolhido*)
então X(i) '-- l

(*para evitar leitura simultânea*)

devolva X D

Análise 3.8 0 programa 3.8 /u7tcáoz&a corretame7}íe em tempo O(/) com rz preces
dadores em um EREW PRA M.

Fato 1: Para í C .V tal que S({) # á, C'({) # C(S({)), ou seja, C' é «ma coloração.
Suponha que é verdade no inicio da .j-ésima iteração do comando paralela
que calcula a coloração. Quando .j = 1, a afirmação é claro. Considere um
elemento a e seus sucessores, b = S(a) e c = S(b). Suponha que b # c. Temos
que a> Z, = 2 +(ao Z,) + a-ó e 6> c = 2 +(boc) + bb«. Se a<>b # boc, então
a> b # Z)> c. Se aob = Z)oc, então a e b diferem no bit aoó, logo a..b # bó«
Em ambos os casos a afirmação vale no início da próxima iteração.

Se b é o último elemento da lista, o mesmo raciocínio pode ser aplicado. Se
aoó é diferente de 0, a> b 2 2 e então não é igual a bmod2. Se aoZ) = 0,
então a e b diferem no primeiro bit, e o resultado segue.

Fato 2: No fim da .j-ésima execução do comando paralelo para coloração,

C'(á) $5 +2llog nl

Por indução. No início da primeira iteração, temos que C'({) $ n. Então o
número de bits de C'(ã) é menor ou igual a jlog nJ + 1. Como a numeração dos
índices começa com 0, o -lor de C'({) Q (J(S(i)) é me-r ou igual a jlognJ.

C'(i) > C(S(i)) $ 2 jlognJ + 1< 5 + 21ogn

e a afirmação é verdadeira no fim da primeira iteração.
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Suponha então que é verdade no início de uma iteração. Seja b o número
de bits necessários para representar C(ã). Se um número é ímpar, podemos
subtrair um sem alterar o número de bits necessários para representa-lo. Segue
que

<

<

li.gO + 2 li.go-o «l )l + l
li.g(4 + 2 i'go-o «)l + l
li.g 20 + i.go-u «)l + l

Agora, se log(j-t) n 2 2, temos que

b <

<

<

li.g 4(i.go-o «)l + l
l2 + 1oglog(j-0 nl + l
llogm nl + 3

Se log(j-l) n < 2, é direto que b $ 1log(j) nl + 3. Então

a(Í) o C'(S({) ) LIDE(j) nl + 2 e

2(li.K'D«l + n + lc'(i) » c'(s(i))
F "r.. ; . , . ,.l . , ; . 'l . - ''n .
VUX XX&AXX WXA UV W Ü &A\A U\ WV U

Fato 3: No íim, o conjunto x = { 1 X(í) = 1} é (4 + 2 llog(i) nl)-regente.
Em cada passo, um elemento só é escolhido se os seus vizinhos não estão na
lista. Claramente, dois elementos consecutivos não podem ambos ser local-
mente máximos ou mínimos, já que, pelo fato 1, não tem valores consecutivos
iguais. Então os vértices escolhidos em paralelo não são adjacentes e X é
independente.

O último elemento da lista é escolhido durante a inicialização. Como, pelo
fato 1 , C' é uma coloração e, pelo fato 2, os valores satisfazem

0 $ C'(i) $ 2 llogm nl + 5,

o comprimento da maior sequência monotânica é 2 llog(i)n + 5. Logo a
distância, entre os elementos escolhidos, que são os entremos dos segmentos
monotânicas, é menor que este valor. Segue, pela definição, que isto é um
conjunto (4 + 2 llog(i) nl')-regente.
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Fato 4: As operações ao b e a > b podem ser calculadas em tempo constante, dadas
instruções para converter notação unária para binária e para extrair um bit
de uma palavra em tempo constante.

Sem perda de generalidade, suponha que a > b. Sejam z = a -- b e y = z -- l.
Considere a representam;ão binária de z e y. Nas posições iniciais de a e Z) que
são iguais, z contém o bit 0 e o bit z..ó = 1. Segue que nas mesmas posições
iniciais de y, y contém os bits l e y..Ó = 0. Também, todos os bits nas posições
maiores de # e y coincidem. Então z = 3 XOR y tem l nos bits 0 a a Q b e 0
nos demais, ou seja, z é a representação unária de (a Q b) + 1. Falta converter
para binária e subtrair um para obter o valor a o b. Para calcular a > b, só
precisa extrair o bit a..b e fazer o cálculo da definição.

Fato 5: O algoritmo leva tempo O(/) com n processadores em um EREW PRAM.
A contagem do tempo é imediato dado o fato 4 e uma inspeção mostra que
não tem conflitos de memória.

0

Para qualquer / constante, este algoritmo é ótimo. Se / = logo n, pela definição
de logo n, log(i) n < 1, logo o algoritmo devolve um conjunto 4-regente e então uma
1/2-segmentação. Utilizando esta última versão para calcular uma c-segmentação,
a complexidade do algoritmo 3.6 para o problema 3.1 é

O((log n + log' n) log log n) com O(n logo n) operações

em um EREW PRAM. Escolhendo p = n log' n/(logo log logo) e aplicando o teo-
rema de Brent, temos uma solução (lue leva tempo O(log n log logo) com trabalho
0(n logo n).

Aqui, o preço pago para eliminar o uso de números aleatórios é um aumento
no trabalho do algoritmo. Mas logo em seguida mostraremos que não é necessário
pagar este preço, apresentando um algoritmo determinístico ótimo. Como existem
algoritmos determinísticos melhores, esta versão do programa 3.6 não é muito sig-
nificativo. Porém, o algoritmo 3.8 é importante, na sua versão ótima quando / é
constante, porque muitos outros algoritmos são baseados ou utilizam diretamen-
te esta técnica, em particular alguns algoritmos ótimos para o problema de "hst
ranking"

A seguir apresentamos o algoritmo ótimo de Cole & Vishkin para achar um
conjunto O(1 )-regente. Ao invés de aplicar a operação > repetidamente, eles aplicam
a operação uma vez (ou duas vezes), obtendo uma coloração com 2 jlog nJ + l cores
(ou 2 jloglognJ + l cores). E claro pelas definições que todos os elementos da
mesma cor formam um conjunto independente. Então o algoritmo testa as cores
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Figura 3.4: Exemplo do algoritmo para um conjunto 2-regente

uma por uma, escolhendo os elementos da cor que não são vizinhos aos elementos
já escolhidos.

Para fazer isto de modo eficiente, eles precisam separar os conjuntos dos ele-
mentos com a mesma cor fazendo uma ordenação. Como uma ordenação padrão
j101 é cara (utiliza O(n log n) operações), eles aproveitam do fato de que os valores
são O(log n) e desenvolvem um algoritmo mais eficiente baseado no "bucket soro"
Para processar os elementos da mesma cor separadamente, eles copiam os índices
dos elementos da mesma cor em um vedor, de maneira que elementos com a mesma
cor são consecutivos mas elementos de cores diferentes são separados por pelo menos
p elementos com valor nil. Este "espaço" entre elementos da mesma cor assegura
que o algoritmo nunca processa dois elementos da mesmo cor ao mesmo tempo.

A figura 3.4 ilustra o funcionamento do algoritmo com 2 processadores.

41



Programa 3.9 Dados dois velares .A:.N --} Ar e S:/V --+ Ar repmsenta7zdo as
junções antecessor e sucessor respectiuameTtte de uma lista ligada de n elementos,
dedo/t;e o oetor caractenbtico X: .N --> {0, 1} de um c07Üunto 2-regente.

Sejam po número de processadores e ]W = {1,...,2n [logn+ lj}. O vetor(;: .V --- JV
será uma coloração. O vedor C?: .V --» N' guarda os índices dos elementos em ordem cres-
cente de cor. No vedor Q': M --, ]V os índices dos elementos em Q' com a mesma cor estão
em ordem crescente mas separados por pelo menos p valores nil. A constante a vale l se
o programa é executado em um EREW PIAM e 2 em um CRCW PIAM.

para cada { C {l,.. .,n} faça em paralelo
x(i) + o
se S({) = i

então X(i) -- l
c'(i) -. í
repita a vezes

se S({) # {
então C'(í) -- C({) » C.'(S({))
senão C(i) - C'(i) niod 2

s «-- lnax C (broadcast o resultado do algoritmo 3.2)
O '- permutação que ordena C' em ordem não-decrescente
para cada { C {l, . . . , n + 7)s} faça em paralelo

C?f(i) - nil
para cada iC {l, . . .,n} faça em paralelo

Q'({ + c'(Q({)) * p) -. Q({)
para .j variando de l a 7}/p + s faça

para cada iC {l,...,p} faça em paralelo
se C2'((.j -- 1) + p + {) # nil

então k -. Q'((.j - 1 ) * p + i)

se X(.4(k)) = 0 e X(S(k)) = 0
então X(k) '-- l

(*desloca os elementos*)

devolva X D

Análise 3.9 0 programa 3.9 /unciona corretamente em fe«.po O(logo) com O(n)
'pe«iões em «m EREH' PR.4M e e«, tempo O(log n/ log log n) com O(n) operações
em tlm OR C'H' PR.4 Jv.

Fato 1: Para (.j -- 1) + p < k $ .j * p tal que Q'(k) # nil, os valores de C'(Q'(X;)) são
iguais

Por co«strução, . sequência C'(Q(1)),.. .,C'((2(n)) está em ordem nã'-

decresce«te. Sej. « = O((2(i)) * p. Se C'(Q(i)) = C'(Q({ + 1)), ' posiçã'
de Q(i) em Q' é { +a e a posição de Q(á+ 1) é i+ a+ 1. Então os elementos
"m o mesmo -lor em C' são consec«tidos em Q'
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Se C'(Q(í)) < C(Q(í + 1)) e-tão C'(Q(í)) + l $ C'(Q({ + 1)). Neste c,se '

posição de Q(í) em Q' é í + a e a posição de Q(! + 1) e

i+l+c'(c?(í+i))*p ? í+t+(c'(Q({))+t)*p
? i+a+ l +P.

Logo os elementos de valores diferentes são separados por pelo menos p valores
nil, como indicado abaixo.

a(Q '( {) )=0 Q '( {) =nü C(Q '(i)) =.

Q'(1) . . . Q'(.j-) Q'(J:+ i) ... c?'(.j- + p) . . . Q'(.j, +p+ i) . . . Q'(j,+-)
p valores

onde, .ji, . . . ,.j,+l é uma subseqÍiência tal que .ji+l

(supondo que jo = 0).
Então qualquer sequência de p elementos consecutivos de Q inclui valores de
ilo máximo um segmento de valores de C' definidos de (2', e todos estes têm o
:nes:no «lor de C'(Q'(i)).

.ji = p + 1{/ 1 c'(/) = ill

Fato 2: O programa 3.9 devolve um conjunto 2-regente.

Dado o fato 1, o algoritmo sempre examina elementos com o mesmo valor de
C'({) en] paralelo. Como valores consecutivos na lista são diferentes, então o
algoritmo nunca seleciona dois elementos adjacentes. Como foi verificado que
os elementos adjacentes não foram escolhidos antes, o conjunto é independente.
Como todos os vértices são examinados, o conjunto escolhido é maximal. Pela
inicialização, o último elemento faz parte do conjunto.

Fato 3: O programa 3.9 leva tempo O(logo) com O(n) operações em um EREW
PRAM e em tempo O(logo/loglogn) com O(n) operações em um CRCW
PRAM.
Em um EREW PRAM, o fato 2 da análise do programa 3.8 garante que s =
maxiCN C'{ = O(log n). Logo todas a operações fora a ordenação claramente
utilizam o tempo indicado. Cole & Vishkin j13, 121 apresentaram um algoritmo
para ordenação baseado no "bucket soro", que utiliza o fato que os valores
são todos O(log n), e cuja complexidade é da mesma ordem que o algoritmo
para calcular produtos parciais. Então, dados os resultados anteriores para o
problema 3.1 (programa 3.2), segue a análise do tempo para o EREW PRAM

Para o CIRCW PIAM, o cálculo dos C'(i) é repetida uma segunda vez para ob-
ter valores distintos menores ou iguais a O(log log n). Como s = O(log log n) =
O(logo/loglogn), e dado o resultado anterior (j15, S61) para o problema
3.1 no CRCW PRAM, o algoritmo de ordenação citado acima leva tempo
O(logo/log logo) com O(n) operações. Segue o resultado. O
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Utilizando o algoritmo 3.9 no algoritmo 3.6 em um EREW PRAM, temos que
a complexidade deste coincide com o resultado aleatório anterior, ou seja, ele leva
tempo O(log n log log n) com n/ iog n log log n processadores.

Mas no CRCW PRAM, a complexidade do algoritmo 3.6 é

O( ogn loglogn) com O(n) operações.

Com n/ log n processadores, temos um resultado ótimo com tempo logarítmico

A tabela 3.1 mostra um resumo das complexidades desses e outros algoritmos
na literatura para resolver o problema 3.3 de "lisa ranking". O programa 3.9 junto
com o programa 3.6 foi o primeiro algoritmo determinístico ótimo para o problema,
mas somente para o CRCW PIAM. O algoritmo ótimo para o EREW PRAM de
Cole & Vishkin j11, 141 é extremamente complicado, utilizando uma solução para
um problema geral de reescalonamento de processadores que necessita de gratos de
expansão ( "expender graphs" ). Esta utilização de gratos de expansão também torna
o algoritmo inutilizável na prática, porque as constantes embutidas na complexidade
s ao enormes .

O algoritino ótimo de Anderson & Miller l31 é bastante simples. Ele utiliza
o algoritmo 3.8 para achar um conjunto O(loglogn)-regente em tempo constante
junto com um método um pouco mais flexível de escalonar os processadores. O
segredo do algoritmo é a análise da sua complexidade, baseado em uma função peso
associada aos elementos. Embora a análise seja muito engenhosa, o algoritmo não
introduz novos conceitos.

3.4 Gratos
Nesta seção descrevemos as estruturas de dados utilizadas nos algoritmos paralelos
para representar um grato. Também discutimos como converter uma representação
em outra.

Essencialmente, as estruturas são iguais às estruturas utilizadas para algoritmos
seriais: matriz de adjacêncías, listas de adjacências e um vetar de incidências. Em
todas as estruturas, tomamos para os vértices o conjunto y = {1, . . . ,n} e para as

arestas o conjunto E = {1,...,m}. Seja .A/ = {1,...,2m}.
A matriz de a@acências é uma matriz Á: y x y --, {0, 1} tal que Á(u,to) = l

se e somente se (u,w) é uma aresta. Esta representam;ão serve para gratos simples
orientados e não-orientados. Quando o grifo não é orientado, a matriz é simétrica
e a representação é equivalente ao grato orientado simétrico correspondente.

As /estas de a(Üacênclas de um grato são n listas ligadas guardando, para cada
u em y, os vértices adjacêntes a u. Todas as listas são armazenadas nos mesmos
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'A representa um algoritmo aleatório e D um algoritmo determinístico
ÕO programa 3.7 e 3.6
'0 programa 3.9 e 3.6
dO programa 3.9 e 3.6 com o algoritmo ótimo de j151 em um CRCW

Tabela 3.1: Algoritmos para "list ranking
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Autores Ref. Ano Tempo Operações PRAM Tipo'
Wyllie   1979 0(1og n) 0(n log n) EREW D

VishkinÓ   1984 0(1og n log log n) 0(n) EREW A

Vishkin   1984 0(1og n log' n) 0(n) EREW A

Vishkin   1984 0(1og n) 0(n log log n) CRCW A
killer
& Reis   1985 0(1og n) 0(n) CRCW A
Kruskal
et.al.   1985 o( E181h ,' /p) oh#ãh«) EREW D

Kruska]
et.al.   1985 0(n' ) 0(n) EREW D

Cole & .
Vishkin   1986 0(1og « log log n) 0(n) EREW D
Cole &
Vishkin   L986 0(1og n logo n) 0(n) EREW D
Cole &
Vishkin   1986 0(1og n) 0(n logo n) EREW D

Colei
Vishkin   1986 0(1og n) 0(n) EREW D

Cole & d
Vishkin   1989 0(1og n) 0(«) CRCW D
Anderson
& Miller   1990 0(1og n) 0(n) EREW A
Anderson
& Miller   1988 0(1og n) 0(n) EREW D



vetores S: .A/ --., y e W: M --> V, representando a função sucessor e os vértices res-
pectivamente. Um vetar ,4: y --, À/ guarda o índice do primeiro elemento na lista
de vizinhos de cada vértice. Note que, em um grato sem orientação, cada aresta
lu,w) é armazenada em duas listas, a de u e a de to.

Meteres de incidências vêm em duas variedades: o vetar ,4: .A/ --, V x y é um
vedor que, para cada aresta e em E, armazena a aresta. e = (u,w) em ambos os
sentidos, isto é <u, to> e <to, u>; o .4': .E --, V x V guarda cada aresta uma vez em um
dos sentidos. A primeira só faz sentido para gratos não-orientados. O último pode
representar um grifo orientado ou um grato não-orientado. Ainda existem variações
em que as arestas são ordenadas por algum critério, como por exemplo uma ordem
lexicográfica ou uma função de custo.

Dados os algoritmos básicos das seções anteriores, é fácil converter uma repre-
sentação para outra. Abaixo apresentaremos as complexidades de cada transfor-
mação junto com uma idéia de como fazê-lo, mas não mostraremos os algoritmos
detalhados por estes serem bastante simples. Todos as complexidades são para um
EREW PRANI.

Lista para Vetar -- tempo O(log n) com m operações.

Para cada elemento ein cada lista de vizinhos, precisa-se determinar o vértice
do qual ele é vizinho e a sua posição na lista. Ambos estes cálculos são feitos
utilizando o "ranking" das listas. Também, para cada vértice precisamos saber
quantos vizinhos tem, e depois calcular as somas parciais destes valores. Com
o "ranking" e as somas parciais, podemos encontrar uma posição única para
cada aresta no vetor de incidências.

Lista para Matriz -- tempo O(log n) com n2 operações.

Para cada elemento em cada lista de vizinhos, precisa determinar o vértice
do qual ele é vizinho utilizando o "ranking" das listas. Também precisamos
inicializar a matriz com zeros. Depois, é só atribuir l na posição da matriz
que corresponde a cada elemento em cada lista.

Matriz para Vedor -- tempo O(log n) com n2 operações.

Cada posição da matriz que contém o valor um, precisa determinar um índice
distinto no vetar. Isto pode ser calculado utilizando somas parciais. Depois,
a atribuição dos valores é direta.

Matriz para Lista -- tempo O(log n) com n' operações.

Cada posição da matriz que contém o valor um, precisa determinar um índice
distinto. Isto pode ser calculado utilizando somas parciais. Nas listas o suces-
sor será sempre o elemento seguinte, exceto pelas posições correspondendo as
últimas posições em cada linha de matriz com o valor um. Para a primeira
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posição em cada linha da matriz com valor um, precisamos inicializar o vetor
que aponta para o primeiro elemento da lista de vizinhos.

Vetou para Matriz tempo O(1) com n' operações.

Precisamos inicializar a matriz e, para cada aresta no vetar de incidências
atribuir um na posição da matriz correspondente.

Vetar para Lista tempo O(logo) com m log n operações.

Precisamos ordenar o vedor pelos pelo valor do primeira vértice em cada aresta.
Depois os valores vão nas mesmas posições dos velares que armazenam as
listas, cuidando dos casos do primeiro e último aresta em cada segmento.
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Capítulo 4

Componentes Conexas e Florestas

Neste capítulo estudaremos o problema de achar as componentes conexas de um
grato. Além de ser um dos problemas mais básicos em grifos, é frequentemente
utilizado por outros algoritmos colho pré-processamento. Fora a sua importância
prática, este problema foi um dos primeiros em gratos a ser considerado do ponto
de vista paralelo e as soluções foram uma fonte importante de técnicas e idéias para
resolver problemas em gratos.

Na seção 4.1 discutimos a relação do problema das componenetes conexas com
os problemas de achar uma floresta maximal e uma floresta de custo máximo, e
descrevemos alguns conceitos comuns a todas as soluções paralelas para estes pro-
blemas. A seção 4.2 apresenta implementações que resolvem os três problemas em
um CREW PRAM. A seção 4.3 apresenta soluções em um CRCW PRAM.

4.1 Componentes e Florestas Máximas
Fonnalmente, o nosso problema é o seguinte

Problema 4.1 Dado um gra/o G, e7}contrar uma parfÍção C de y ta/ que dois
uéd ces t; e to estão no mesmo e/ementa de C se e somente se u e to são /{gados por
um caminho em G.

Informalmente, as soluções para este problema começam com a partição P' de
y em vértices isolados, e vão juntando elementos de P' se estes estão ligados por
uma aresta e. Acontece que, em geral, o conjunto de todas as arestas e encontradas
durante este processo forma uma floresta. Logo, este problema está relacionado com
o seguinte, e todas as soluções apresentadas resolvem os dois ao mesmo tempo.

Problema 4.2 Dado tzm gra/o G, encontrar uma ./7oresta mazimaZ F' de G
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Além dos problemas 4.1 e 4.2, estudaremos a conhecida, variação do problema
4.2 onde cada aresta tem um custo associado e tentamos encontrar a floresta de
custo máximo.

Problema 4.3 Dado um gra/o G e uma /unção c: E --, Q+, encontrar uma ./7oresta

F' d. G Z./ q«. E..Fc(e) á má,{m..

Quando todos os custos são iguais, este problema é equivalente ao 4.2, devido
ao fato conhecido da teoria dos gratos de que qualquer floresta maximal F' é uma
floresta máxima. Mais do que isso, se os custos são estritamente positivos, qualquer
solução para o problema com custo é uma solução para o problema sem custos.

Proposição 4.1 Sejam G um gra/o e c:E ---+ (Q+ uma /unção de ctzsto, [a/ que

c(.e) > 0 para e çi E. Então uma $oresta F de custo máximo é uma $oresta
mazimai.

Demonstração: Seja F' uma floresta de custo máximo e suponha que F não é
maximal. Então existe uma aresta e entre duas componentes de r'. Mas neste caso
/? + e é uma floresta com custo maior que /'. uma contradição. []

A seguir, apresentamos uin modelo de uin algoritmo para resolver os problemas
4.1 e 4.2. Este algoritmo, como os do capítulo anterior, reduz o problema original
para uma instância menor do mesmo problema. Dado um grato G e uma partição
P de y, o algoritmo considera o grato # = (P, .E<'P>), onde cada aresta e em E<P>
liga os elementos de 7) que contêm as suas pontas. Isto é essencialmente o grato
obtido contraindo os elementos da partição P' e eliminando os laços produzidos, mas
não as arestas múltiplas.

A seguinte proposição será muito importante nos algoritmos a seguir. Aqui e no
resto da dissertação, dado um grato (7 = (y. E) e F Ç E, vamos abusar da notação
e utilizar F' para indicar tanto o conjunto de arestas quanto o subgrafo gerador
G(r') = (y, F). O sentido correio vai ser claro dado o contexto.

Proposição 4.2 Dado um gra/o G e uma ./7oresta F' de G, se.ja P a partição de
V da.dü pelas contou,entes de F. Seja F' u,ma P,aresta. de H = ÇP.EÇP\l). Então,
F' U F é uma $oresta em G.

Demonstração: Como F' é uma floresta em H, cada aresta e de F'' é uma aresta
de corte em .H(F''). Então e separa os elementos de P' em dois conjuntos S e T
Como cada aresta de r' tem ambas as pontas em um mesmo elemento de T', segue
claramente que e separa S e T em F'' U F, logo e também é uma aresta de corte em

Um circuito em F'U F' não pode conter só arestas de r', porque r' é uma floresta,
e não pode ter nenhuma aresta de r'', porque estas são todas arestas de corte. Logo
F'/ U F' é uma floresta. []

F'\.J F
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Algoritmo 4.1 Dado um grafo G , devolve a partição C de V em compon ent es de 
G e uma floresta maximal F de G . 

Cada iteração começa com uma partição P de V e um conjunto A ele arestas . 
Na primeira iteração, P começa com { { v} 1 v E V} e A é vazio. 

Caso l : E(P) -/- 0. 

Escolha uma floresta A' não vazia no grafo H = (P, E(P) ). 
Seja P' a partição ele V dada pelas componentes de A U A'. 

Recomece com P' e A U A' no lugar de P e A respectivamente. 

Caso 2: E(P) = 0. 

Devolva P e A e pare. 

o 

Análise 4.1 O algoritmo 4-1 pára em no máximo n-1 iterações e devolve a partição 

de G em com.pon entes e uma flore'>ta maximal. 

Fato 1: No início ele cada iteração, A é uma floresta ele G cujas componentes são 
os elementos da partição P. 

Segue imediatamente ela proposição 4.2 e da construção de P' . 

Fato 2: O algoritmo 4.1 é correto e pára em no máximo n - l iterações. 

Claramente, em cada iteração do caso l , IPI diminui. Como no início IPI = n 
se IPI = l então E(P) = 0, s gue que no máximo n - 1 iterações do caso 1 

são possíveis. 

Quando o algoritmo pára, a condição E(P) = 0 garante que, para cada P em 
P , ó(P) = 0. O fato 1 garante que G[P] é conexo , logo os elementos de P são 
as componentes de G. Claramente, a floresta A é maximal. D 

Este é só o modelo de um algoritmo , porque os seus passos introduzem subpro
blemas não triviais. Especificamente, não está claro como encontrar uma floresta 
A' em H , nem orno achar as componentes da floresta A U A', visto que estas são 
versões simplificadas dos problemas principais. Além disso, a tarefa de encontrar 
uma aresta em E (P), se esta xiste, não é computacionalmente fácil. As várias 
soluções em paralelo respondem exatamente estas questões. Abaixo veremos a linha 
geral dessas soluções. 

Antes disso , consideremos rapidamente a solução serial. Primeiramente notamos 
que se IA'I = 1, ou seja, se escolhemos A' = {e} para e E E(P), então A' é claramente 
uma floresta. Além disso, A U A' tem uma componente a menos que A, logo a nova 
partição P' é construída fazendo a união dos elementos P e Q que contêm as pontas 
de e, ou seja, P' = P \ { P, Q} U { P U Q}. 
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Então resta saber como achar uma aresta em E<'P>, se este conjunto não é
vazio. As soluções padrões, busca em largura e busca em profundidade, consideram
um elemento de 'P, digamos Q, e procuram uma aresta em -5(C?) examinando todas
as arestas incidentes em algum vértice de Q. A diferença entre estes duas soluções é
essencialmente a disciplina utilizada para armazenar estas arestas. Quando não há
mais arestas em ó(Q), Q é uma componente e o algoritmo precisa procurar outro
vértice fora da componente para recomeçar o processo.

Agora pensando em vens(5es paralelas para o problema, existem duas generali-
zações óbvias. Ao invés de escolher uma aresta em ó(Q), podemos escolher todas
" arestas em ó((2) ou escolher «ma aresta em ó((2) para cada e/ementa Q em 'P
A primeira opção é essencialmente uma busca em largura, avançando de um nível
para outro em cada passo, acrescentando a Q todos os vértices vizinhos. Mas o
algoritmo esboçado assim terá seu tempo delimitado pelo diâmetro do grato, que é
O(n). Então, independentemente do número de processadores e da implementação,
esta versão do algoritmo não será polilogarítmica. Portanto a primeira alternativa
não é apropriada.

Vale a pena observar que se tentamos fazer uma busca em profundidade ao invés
de uma busca em largura, a situação piora. Foi demonstrado por Anderson l21 e
Reif 1551 que o problema de achar uma enumeração dos vértices na mesma ordem
que eles seriam visitados em uma busca em profundidade é P-completo para gratos
arbitrários.

Agora consideremos a outra possibilidade: cada elemento (2 da partição 'P esco-
lhe uma aresta eQ em ó(Q). Claramente esta escolha define uma função Z): 'P --.» P
tal que l)(Q) é o elemento de 'P que contém a outra ponta de eQ. Chamaremos
esta função de /u7zção de asco/Aa. Para entender este caso, investigaremos o gri-
fo associado à função de escolha, ou seja, o grato orientado GD = (P, .EI)), onde
EZ) = {((2,O(Q)) Q C p'}. A figura 4.1 mostra um exemplo. Abusaremos da
notação e utilizaremos D tanto para a função quanto para o grato associado. O
sentido será claro dado o contexto.

Considere uma componente C' do grato associado D. Obviamente, C' é conexo
e tem o mesmo número de arestas e vértices, logo O é uma árvore acrescida de uma
aresta e portanto tem exatamente um circuito. Se eliminamos uma aresta (t;, m)
deste circuito, o vértice u seria o único em C' sem uma aresta saindo, logo todos
os caminhos orientados em O' terminariam em t;. Ou seja, O -- (t;, w) é uma árvore
orientada para a raiz t;.

Se o circuito em O' é um laço (u, o), então esta é a única aresta no circuito de (7
e u é o único vértice de C' que pode virar a raiz de uma árvore orientada. Também,
é fácil identificar u, já que ele é um ponto fixo da função Z), isto é, Z)(u) = u. Então,
para todos os efeitos práticos, C' pode ser considerado com uma árvore orientada
para a raiz u. (Notamos neste sentido que as listas ligadas da seção 3.2 têm esta
propriedade, devido à convenção de que S({) = { para o último elemento da lista.)
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A aresta escolhida por cada vértice

Figura 4.1: O grifo associado com a função de escolha

Concluímos que o grato associado à função Z), e portanto o conjunto de arestas
{eQ l Q C p'}, é quase o que queremos. Para transformar D em uma floresta, só
precisamos eliminar uma aresta de cada circuito que não é um laço. Falta saber
como achar esta aresta, ou eventualmente, como restringir os elementos de P que
participam na escolha de tal forma que a função parcial resultante corresponda a
uma floresta. Os algoritmos paralelos nas próximas seções resolvem esta questão de
vários modos diferentes.

Um outro subproblema que resta no algoritmo 4.1 é como achar as componentes
de Á U .A'. Para responder a esta questão, definiremos algumas estruturas de dados.

Primeiro, considere a partição C de y em componentes de G. Para representar
C, queremos uma função C: }'' ---, X tal que C'(u) = C'(«,) se e somente se u e «,
estão na mesma componente. Se colocamos X = V e exigimos que u e C'(u) estejam
na mesma componente de G, temos que C(u) = C'(O(u)) para todos os vértices. No
grato associado C', isto quer dizer que todos os circuitos são laços e todos os vértices
são adjacentes à raiz da componente. Ou seja, cada componente de C', ignorando
os laços, é uma árvore orientada para uma raiz de altura menor ou igual a um, que
chamaremos uma estro/a (veja o exemplo na figura 4.2).

Representaremos a partição P' do algoritmo 4.1 por uma função P: V --> y tal
que P é uma floresta, (ou seja,, todos os circuitos do grato associado são laços) e
as componentes de P correspondem às componentes da floresta .4. Chamaremos
a raiz r de cada componente (ou elemento) de P' de representante da componente.
Dizemos que uma aresta orientada (o, w) é repnsentatátJa se P(u) é a representante
da componente de P que contém u, isto é, P(P(t,)) = P(t,).
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Uma estrela
P(P(«)) -- P(«,)

Figura 4.2: A operação de pendurar uma componente em outra

Então para criar a floresta p'' cujas componentes correspondem às componen-
tes de .4 U Á', precisamos, para cada aresta e em Á', ligar as componentes de P
correspondendo às componentes de .4 ligadas por e. Se e = (o,m) é representativa,
podemos pendurar a componente representada por P(o) na componente que contém
w, removendo o laço em P(o) e ligando P(u) com «, (ou P(«,)) fazendo a alteração
/'(P(u)) '-- w (ou /'(w)). Isto é ilustrado na figura 4.2. Claramente nenhum circuito
é formado neste processo. Então, se podemos garantir que as arestas da floresta Á'
são representativas, é fácil achar a nova partição P' que corresponde às componentes
dp d ll n'

Mas as componentes da floresta P descrita acima não são necessariamente es-
trelas, que é a forma final que queremos. No entanto, é fácil fazer esta transformação
utilizando a técnica de dobramento de caminhos da seção 3.2 (veja o algoritmo 3.4).
Se alterámos P fazendo P(t,) - P(P(u)) para todo u C V, o comprimento do ca-
minho até a representante é reduzido para fc/21 , onde c é o comprimento original.
Segue que O(log n) repetições são suficientes para que todos os caminhos tenham
comprimento um.

Resumindo, se queremos implementar o algoritmo 4.1 para resolver os problemas
4.1 e 4.2, precisamos esclarecer as seguintes dúvidas: como eliminar os circuitos
do grato associado à função de escolha, como garantir que as arestas em .A' são
representativas e como encontrar as arestas em .E<P'>, se estas existem.

O resultado seguinte, atribuído a Sollin l61, mostra que o mesmo modelo 4.1
também serve para resolver o problema 4.3. Ao invés de escolher uma aresta qual-
quer em ó(Q) para Q C P, podemos escolher a aresta de custo máximo e o resultado
será uma floresta de custo máximo.

Proposição 4.3 Sd«. G am g,a/o, c: .E --, Q+ «m«./unção d. c«to t«/ que c(e) >
0 para e C .E e (2 um c07Üunto de ue'NÍces. Seja e uma aresta com ctlsto máximo
em i5(Q). Então ezisfe uma ./Zoresta F de casto mázjmo qae conte'm e.

53



Demonstração: Suponha que existe uma floresta F' de custo máximo que não
contém e. Se r' n 5(Q) = ç], então F + e é uma floresta com custo maior que F,
uma contradição. Agora seja ./ C F' n .S(Q). Como e é a aresta com custo máximo
em ó(Q), temos que .(e) ? c(./). Clarame«te F' + e -- .r é um' noresta, cujo c«sto
é maior ou igual ao custo de r'. Concluímos que c(e) = c(/) e r' + e -- ./' é uma
floresta de custo máximo que contém e. a

4.2 Implementações no CREW PRAM
Os algoritmos que apresentaremos nesta seção utilizam uma ordem total sobre os
vértices ou as arestas de grato H = ('P, .E<'P>) para garantir que os circuitos do grato
associado à função de escolha Z) são de tamanho 2, como mostraremos abaixo.

Dado que os circuitos são de tamanho 2, para cada vértice D em um circuito,
Z,)(Z)(u)) = t;. Então para eliminar o circuito, só precisamos escolher um dos dois
vértices, u ou l)(u), como o representante, removendo a aresta saindo deste em 1) e
colocando um laço no seu lugar. Para escolher entre u e D(u), vamos supor que o
conjunto V é totalmente ordenado. Assim, podemos escolher, por exemplo, o maior
dos dois.

Hirschberg, Chandra e Sarwate 1341 mostraram que o fato de y estar totalmente
ordenado é suficiente para garantir que os circuitos tem tamanho 2.

Proposição 4.4 Z)ado um gra/o G sem uéNices {so/aços com uma ordem total sobre
V, seja D: V --, V a função de$nida por

O(«) ax{«, C y 1 («,««) C 8(«)}.
Então. todos os circuitos de D têm tamanho 2.
Demonstração: Seja (t;o, el, oi, . . . , ek, uk) um circuito orientado em 1), com uk =

uo. Sem perda de generalidade, suponha que uo é o vértice máximo dentre uo, . . . , uk.
Por construção, u2 é o vértice máximo adjacente a ol. Mas uo é adjacente a ui e oo
é máximo. Concluímos que t'l escolheu u., ou seja, o circuito é (t;o, ei,ui, e2,t;o) de
tamanho 2. []

Para resolver o problema 4.3, de encontrar uma floresta de custo máximo, preci-
samos, conforme a proposição 4.3, escolher a aresta máxima em ó(u), não o vizinho
máximo. Mostraremos que, se temos uma ordem parcial apropriada sobre as arestas,
chegaremos à mesma propriedade sobre os circuitos.

Proposição 4.5 1)aços um gra/o G sem t;édices {so/aços e wma ordem parcial sobre
flf ta/ qt&e se el e e2 nao sao c07nparauezs então as p07ztas de el e e2 sao &gt&a:sJ seja
Z):V'-.+ I'' a /unção definida por

O(o) = .« tal que («, .«) = ««zim«/ó(«).
Então todos os circuitos de D têm tamanho 2.
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Demonstração: Seja(uo,ei,t;i,.. . , ek,z;k) um circuito orientado em D, com uk =
uo. Note que as arestas eí são orientadas, mas vamos abusar da notação e identificá-
las com as arestas não orientadas correspondentes de G.

Se ei não é comparável com ei+i, então as pontas são iguais, logo
lu{,ei+i,ui+i,ef,uí) é um circuito de tamanho 2. Concluímos que { = 2 e a pro-
posição vale.

Suponha que todas as arestas do circuito são comparáveis. Da definição de Z),
temos que eÍ+i é a aresta maximal que incide em oi. Logo, como eí incide em o{ em
G, eí $ eí+i. Segue que ek 2 ei. Mas ek também incide em uo em G, e como ei é
a aresta de custo maximal que incide em oo, segue que ei 2 ei; ou el e ek não são
comparáveis. Em ambos os casos, ei e eJ; têm as mesmas pontas e o circuito tem
tamanho 2. []

Se y é totalmente ordenado, podemos estender a ordem de y para E utilizando
a ordem lexicográfica. Como os pares de vértices não são ordenados, precisamos
fixar uma representação para cada aresta e = (u,to), por exemplo, escrever (t;, w)
tal que u > to. E claro que a ordem lexicográfica definida sobre estes pares satisfaz
a condição da proposição 4.5. Formalmente, esta ordem é definida como (t;l, wl) $
(«,, .«:) se e se:ne«te se m-{«-, «,-} < :n-{«,, w,} o« m«{«-, .«-} = -nax{«,, w2}

e minlul,wt} < ininlu2, wal-

Se temos uma função de custo c: .E --, Q+ injetora, a ordem total deânida por
c satisfaz a condição da proposição 4.5 trivialmente. Caso a função não seja injeto-
ra, podemos utilizar a mesma ordem lexicográfica definida acima para desempatar.
Então em qualquer caso, podemos utilizar uma ordem parcial sobre as arestas para
garantir que os circuitos têm tamanho 2.

C)bservanlos que a função de escolha dada pela proposição 4.4, isto é l)(u) =
maxi«, C V l (o,to) C ó(u)}, é equivalente à escolha da aresta máxima na ordem
lexicográfica no grifo orientado simétrico correspondendo a G. Ou seja, se trocamos
o par não ordenado (z;, zo) pelos pares ordenados <u, w> e <w, u>, a função de escolha
D'(o) = -« tal que (u, .«) = mazím«/ó(o), utilizando a ordem lexicográfica, é igual a
Z). Então podemos considerar a escolha do vizinho máximo como um caso particular
da escolha da aresta máxima no corte.

Abaixo apresentaremos uma variação do algoritmo de Hirschberg, Chandra e
Sarwate 1341. Para garantir que as arestas escolhidas são representativas, o algoritmo
simplesmente transforma P em uma coleção de estrelas no fim de cada iteração.
Então todos os vértices ficam adjacentes a um representante em P

O grato G é dado pela sua matriz de adjacências, onde y = {1,.. . ,n}. Os
vértices do grato H = (P', E<P'>) são os representantes dos elementos da partição
P, que está armazenada no vedor P. Na prática, como P é uma coleção de estrelas,
isto (quer dizer que as pontas da aresta (u, w) são P(u) e P(w) em H

Dada uma matriz T, adoramos a notação T(u, ) para representar o vetar corres-
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pendendo a uma linha da matriz, e T(, t;) para representar o vetor correspondendo
a uma coluna da matriz.

Programa 4.2 Z)ado um gra/o G, representado pe/a matriz de aiÜacêncías
IV/: V x V ---- {0, 1} e uma ordem lota/ sopre V e uma ordem parda/ sopre E ta/
que, se eí e e2 7tão são compor(íueís, então as pontas de el e e2 são {gtlais, dedo/tie
«m «.to, P: }' --, V t«/ q«e, p«« «é,t:'" « . «,, P(«) ) .e . ««.e«te '' "'
to estão na mesma componente de C e a matriz de a(Üacências ,4: y x y --+ {0, 1}
de uma .Roresta máxima em relação à ordem dadct sobre E.

Seja Uo = V U {0}. Utilizamos três estruturas auxiliares: o vedor C': y --- Uo x Mo guar-
da uma aresta para cada vértice em }'', o vedor Z): t'' --» Uo x Uo representa a função de
escolha em # e a matriz T: y x y --, Uo x Uo é utilizada para armazenar as arestas que
participarão no cálculo dos máximos. Suponhamos que o par (0, 0) é comparável com e
menor que (qualquer aresta na ordem definida.

As variáveis z, e y, são variáveis locais ao processador u. Os índices são necessários
para a análise a seguir.

para cada u C y faça em paralelo
P(«) .-- «

para cada u C }'', 10 C y faça em paralelo Á(u, w) - 0
repita [log n] vezes

para cada u C y, w C V faça em paralelo
se P(«) # P(w) e M(«, -«) = l

então r(«, w) - («, :«)
senão r(«, w) '-- (o, o)

para cada u C V faça em paralelo
C'(u) - maxi(u,)(programa 3.2)

para cada D C V' tal que P(u) = 1; faça em paralelo
para cada w C }'' faça em paralelo

se P(w) = u

então r(«, w) - c'(««)
senão 7'(«, ««) -. (0, 0)

(z., g/«) -- lnax T(D, ) (programa 3.2)
se (,., y.) # (0, 0)

então O(«) - P(3/.)
senão O(«) - «

se D(D(«)) = « então D(«) -- m«*{«, O(«)}
se O(«) # « então Á(z.,3/.) .- 1; Á(y.,,.) -- l
P(«) -. o(«)

repita [log n] vezes
para cada u C V faça em paralelo

P(«) -- P(P(«))
devolva P e .4
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Análise 4.2 0 programa 4.e /unciona corretamente em tempo O(log'n) com
O(n2/ log n) processadows em m C'REW PR.4A4'.

Fato 1: No início e no fim de cada repetição externa, ,4 é a matriz de adjacências
de uma floresta F' de G e, para cada u, to C ç'', P(u) = P(w) se e somente se
« e w estão «' -nesma comp'"-t' 'le /' e P(P(o)) = P(«).
No início da primeira iteração, isto é claro. Suponha que é verdade no início
de uma iteração qualquer. Seja 7' a partição de y definida pela função P e
seja Pu o elemento de P que contém u.

Como P é uma coleção de estrelas, P(u) e P(t«) são os representantes das
"mp'n'"t's P. e P« resp"ti-m'nte. Se P(o) # P(«,) e («,««) é um; ,r"ta
de G, então («,w) C õ(«) e («,.«) C ó(Pu). Segue q- C'(«) = m«{'5(«) n
ó(P«)}, se este conjunto é «ão vazio, e (0,0) caso contrário

Como P(«,) = « e P(t,) = o, temos que Pu = P.. Segue que (z,,y.) =

maxÍÓ(P.)} se Ó(Pu) # a, e (#,,y.) = (0,0) c-,se co«trário. Como P é «m'
coleção de estrelas, P(y,) é o representante de P,, , logo D representa a função
de escolha ein H = (7', E<7'>).

Se o grato H tiver vértices isolados, o comando D(u) '-- u coloca laços nestes
vértices. Segue da discussão anterior (veja proposições 4.4 e 4.5) que, depois
da atribuição D(t;) -- P(g,), os circuitos de Z) têm tamanho 2 ou l.
A atribuição O(u) - :naxlu,D(o)} transforma O em uma Horesta. Seja
.4' = {(z«,y.) « # D(u)}. Como ,4' «ão inclui «ma das .,restos em cada
circuito, Á' é uma floresta em .f/. Logo, da proposição 4.2, no fim da iteração
a matriz ,'l representa uma floresta em G.

Antes da atribuição P(t,) - Z)(u), P(u) = u e logo u é um representante.
Como (z«,3/,) C .5(P«) e P é uma coleção de estrelas. P(z.) = o. Logo
todas as arestas ein Á' são representativas. Logo esta atribuição pendura u
em Z)(u) = P(y.) e segue da discussão anterior que P é uma floresta cujos
componentes correspondem às componentes de .4 U .A'

Em cada iteração do comando P(u) '-- P(P(t;)), o comprimento do caminho
de u até o representante é reduzido à metade (arredondado para cima). Logo
após flogn] iterações, o comprimento será 1. Então P(P(u)) = P(t,) no fim
da iteração, para todo u € V, e P(u) = P(to) se e somente se o e to estão na
mesma componente de ,4, e então na mesma componente de G.

Fato 2: Se (z,,g/.) = (0,0), então {.« C y l P(«,) = u} é uma componente de G.

Temos, da prova do fato 1, que (3.,y.) = (0,0) se e somente se ó(Pü) = a.
Como, P é uma coleção de estrelas e u é um representante, temos que Pu =
{w C y l P(to) = o}. Também do fato 1, Pu é conectada pelas arestas de Á,
logo é conexo eln G. Segue que Pu é uma componente de (7.
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Fato 3: Ein O(log n) iterações externas, o programa pára e a partição P correspon-
de às componentes de G e Á é a representação de uma floresta máxima.

Seja a o número de vértices não isolados em H = (?, E<P'>) e considere as
florestas D e P no fim de uma iteração. O número de arestas em ,4' é igual ao
número de arestas em .D menos o número de vértices isolados e o número de
circuitos de tamanho 2. Logo l,4'1 2 a/2. Segue que o número de componentes
de 1), e por conseqÍiência de P, é IPI -- l.4'l $ 1'PI -- a/2.
Como vértices isolados já representam componentes pelo fato 2 e o número de
vértices não isolados cai pela metade em cada iteração, depois de flognl ite-
rações todos os vértices são isolados e, do fato 2, P representa as componentes
de G. Do fato 1, .4 é uma floresta maximal e segue da proposição 4.3 que .4 é
uma floresta máxima.

Fato 4: O algoritmo leva tempo O(log'n) com n [n/lognl processadores em um
CREW PRAM.
A construção de uma linha de T leva tempo O(1) com n processadores para
cada linha. Pelo teorema do Brent, podemos fazer isto em tempo O(log n) com
[n/lognl processadores por linha. Colho max é uma operação associativa e
os valores são armazenados no vetar correspondendo a uma linha da matriz
T, o cá]cu]o do máximo ]eva tempo ]ogn com [n/lognl processadores por
linha utilizando o programa ótimo 3.2 para calcular produtos parciais. O
dobramento de caminhos precisa de n processadores e leva tempo logo (veja
o programa 3.5)

As outras operações levam tempo O(1) com mais que n processadores. Logo,
cada repetição leva tempo O(log n) com n [n/lognl processadores. Como a
malha externa é repetida log n vezes do fato 3, o tempo total é O(logo n) com
n [n/ log n] processadores.

Claramente, cada processador grava em posições distintas de memória, então
o algoritmo só necessita de gravação exclusiva. Como P é uma floresta, vários
vértices podem ter o mesmo pai, isto é, o mesmo valor de P(u). Logo, em
todos os pontos do algoritmo em que acessamos P(t;), pode ocorrer leitura
simultânea. Então o algoritmo funciona em um CREW PIAM, mas não em
um EREW PIAM.

0
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O programa 4.2 é uma versão modificada do algoritmo de Hirschberg, Chandra
e Sarwate l34j. Generalizamos o algoritmo para tratar os problemas 4.1, 4.2 e 4.3
uniformemente. devolvendo a floresta máxima e utilizando uma ordem lexicográfica
sobre as arestas para o prol)lema 4.2 e a ordem dos custos com desempate lexi-
cográfico pelo problema 4.3. Também simplificamos a eliminação dos circuitos de
tamanho dois.

Este algoritmo é eficiente para gratos densos, onde m = Q(n2), mas não é ótimo,
já que o algoritmo serial é O(n') neste caso. Observamos que, no cálculo da maior
aresta em um corte, o algoritmo considera todos os vértices do grato, escolhendo uma
aresta, para cada um. Mas depois, na escolha de uma aresta para cada componente,
ele só processa os representantes. Como o número de representantes cai pela metade
em cada iteração, esta segunda tarefa leva menos trabalho.

Seguindo nesta linha, a idéia de Chin, Lam e Clhen l81 é de melhorar a eficiência
só olhando para os representantes. Para fazer isso eles constroem explicitamente o
grato simples H' formado pela contrição dos elementos da partição. Isto é equi-
valente ao grato H = (P', E<P>) elinünando as arestas múltiplas. O algoritmo tem
duas partes. A primeira é uma simplificação do programa 4.2, já que não precisamos
considerar os vértices nem as arestas em G. A segunda parte constrói o novo grato
.f/' para a próxima iteração.

Descreveremos a segunda parte informalmente. Primeiro, recalculamos os no-
mes dos vértices de tal forma que vértices na mesma componente são consecutivos.
Para isto ordenámos os índices dos vértices pelas suas componentes e depois troca-
mos os valores para todas as estruturas que representam o grato ]7. Em seguida,
escolhemos uma aresta para cada componente, utilizando o algoritmo 3.2 para pro-
dutos parciais por intervalos. Note que o objetivo da ordenação foi o de organizar
os dados em intervalos para poder aplicar aquele algoritmo. A escolha de uma a-
resta reíiete a inesina estratégia do algoritmo anterior, primeiro determina a aresta
máxima saindo de cada vértice (calculando o máximo por linhas) e depois determina
a aresta máxima de todos os vértices na mesma componente (calculando o máximo
por colunas). Finalmente, fazemos a contrição do grato, copiando os valores dos
representantes para estruturas de tamanho reduzido, eliminando todos os vértices
que não são representantes no novo grifo .f/

De novo, o grato G é dado pela sua matriz de adjacências. Seja H' = (W,.A)
o grato resultante da contrição dos elementos de P em G, correspondendo. ao gra-
to H = ('P, E<7'>). Representamos H' da seguinte maneira: W = {1,. . .,I'PlJ; o
vetou R: W --, V indica, para cada vértice de H', o representante da componente
correspondente de P; T é uma matriz T: W' x W --> y x y, que funciona como uma
matriz de adjacências, só que o elemento T(t;,zo) é uma aresta ligando as compo-
nentes correspondendo a u e to no grato G, se esta existe, e (0, 0) caso contrário.
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Programa 4.3 Dado um gra/o G representado pe/a sua matriz de adyacências
M: y x y --, {0, 1} e ama ordem lota/ sopre V' e E ta/ qae V á bem-ordenado e,
se ei = e2, czzÍão as pontas de ei e e2 são iguais, dedo/tie um uetor P: V -..+ y ta/
g«e, p«« «áNí'" « . :«, P(«) = P(«,) .. . s.«.ente s. « e .« e.fã. «« me'«.« "m-
ponente de (7 e a matriz de a(Üactí7zcias .A: y x y --} {0, 1 } de uma ./Zoresta m(ízáma
em relação à ordem dada sobre E.

Como descrito acima, a matriz T: V x V --, Uo x Uo contém as arestas de (.; corres-
pondendo as arestas de X e o vedor R: y --, y contém os vértices de G correspondendo
aos vértice de H. O vedor f': y --, {0, 1} é o vetor característico dos representantes dos
elementos de P

Os velares Z): y --, }'', C': V' --, y, S: y --- y e Z: y --- y são auxiliares utilizados para
ordenar as estruturas.

S <--- 7Z,

para cada u C V faça em paralelo
P(«) '-- '«; R(«) - «
para cada to € \'' faça em paralelo

se M(«, w) = l

então r(«, ««) '-- («, w)
senão r(«, w) '-- (o, o)

repita flor nl vezes
para cada iC {l, . . .,s} faça em paralelo

(z, y) -- m,..xÍT(i, 1),..., T({,s)}(programa 3.2)
« .-- R(i); r'(Í) -- l

se (,, y) # (0, 0)
então P(«) -. P(3/)
senão r'(i) - 0

se P(P(«)) = « então P(«) - m«<{«, P(u)}
se P(«) # «

então F'({) - 0; .'!(z, y) - 1; .4(3/,') - l
repita [log n] vezes

para cada u C y faça em paralelo
P(«) -. P(P(«))

(*Reordenar as estruturas*)
para cada iC {l, . . . , s} faça em paralelo

0({) - 2 * P( R({)) + r'({)
C '-- permutação que ordena D em ordem não-decrescente
para cada iC {l,. . .,s} faça em paralelo

R(i) - R(C(i))
F(i) -- r'(C(i))
para cada .j C {l,.. .,s} faça em paralelo

T(i,j) -. r(c'({), c'(.Í))
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(*Calcular a aresta máxima para cada componente*)
pai'a cada { € {1, . . . ,s} faça em paralelo

Z({) -- P(R({))
r({, ) '-- :««'iT(i, i),

r(, {) '-- :««'l7'(i , {),
T(i, s)} nos intervalos definidos por Z (3.2)

, T(s, {)} nos intervalos definidos por Z (3.2)
(*Contrair o grMo*)

s' -. F'(1)+ . . .+ /'(')(p,o©am' 3.2)
S .-- permutação que ordena F em ordem não-crescente
para cada { C {l,..., s'} faça em paralelo

R(i) + R(S(i))
para cada J C {l, . . . , s'} faça em paralelo

r(i,.j) -- z'(s(í), s(.j))
T(i, i) -. (0, 0)

S .t-- S/

devolva P e A D

Análise 4.3 0 programa #.3 /uncíona corretamente em tempo O(log'n) com

O(n2/ logo n) processadoms em um C'REW PR,4JW.

Fato 1: Depois de reordenar as estruturas, P(R(1)), . . . , P(R(s)) é uma seqüência
não-decrescente e, se { é o último vértice de um segmento de valores iguais,
R(i) R(i)).
Por co«str«ção a é «ma permutação tal que D(C'(1)),. . . ,D(0(s)) é «ão
decresce«te. Como F'({) é 0 ou l, IZ)(i)/2J = P(R({)). Logo a seqÍiência

P(R(a(1))), , P(R(C'(.)))

é não-decrescente, e depois da execução do comando R(i) --- R(C'(á)), segue a
afirmação.

Antes da reorde«ação, se F'({) = 1 então P(R(i)) = R(i) (já que P(o) = «
e u = R({)). Como as mes:nas trocas são feitas em ambas as estruturas, '
relação continua valendo depois. Claramente, a função Z) foi construída de tal
forma que os pontos fixos de P são os últimos em cada segmento de elementos
"m o mesmo -lor de in(i)/2J = P(R(á)).

Fato 2: Depois de contrair o grato, R({) = P(R({)) para iC {l, . . . ,s'}.
Como a ordenação de S é não-crescente e F' só assume os valores l e 0, os
s' valoru de l estão no início da sequência F'(S(1)),. . . , f'(S(s)). Mas, da
constr«ção, os elementos com r'({) = 1 têm P(R(á)) = R(i).
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Fato 3: No início de cada iteração, para i,j C {l, ,. },

r({,.j) w) c E l P(«) ) e P(.«)

se este conjunto não é vazio, e (0, 0) caso contrário.

No início da primeira iteração, isto é claro. Suponha que é verdade no início
de uma iteração qualquer. Denotaremos por P a função P no inicio da ite-
ração, antes das modificações. Depois da reordenação, a afirmação continua
verdadeira, já que trocamos as posições de T e .R. Depois do cálculo de T(í, ),

r(/,.j) m-lr(/,É) jk$1e P(R(k)) X(.j))}
Depois do cálculo de T(, i),

r(i,j ) m-{ 7' (/ , .j ) / $ { e P(R(Z))
maxlr(/, k) k $ .j e P(R(A)) P(R(.j))

e / $ i e P(R(/)) R(i))}
Se ie j são os maiores índices no segmento de elementos com o mesmo valor
P(R(i)) e P(X(.j)) respectivamente, então, dos fatos l e 2,

r(i,j ) m-lr(z, k) l p(R(k)) = R(j) e P(R(J))
maxi(«,w) C .E l P(.P(«)) e P(,P(«,))
maxi(«,.«) C .E l P(«) í) e P(.«) = R(.j)}

Pelo fato 2, os novos elementos de R e T depois da contrição são exatamente
estes índices dos pontos fixos, portanto a afirmação vale no início da próxima
iteração.

Fato 4: No fim do programa, os vetores P e 4 representam as componentes e uma
floresta máxima de G respectivamente.

Dado, dos fatos l a 3, que T e R representam a contrição do grato // =
(P', E<'P>), o resultado segue da análise do algoritmo 4.2.

Fato 5: O tempo do algoritmo é O(log2n) com n2/log2n processadores em um
CREW PRAM.
Suponhamos que existem nq processadores disponíveis para q à 1. Como
n 2 s, podemos alocar pelo menos q processadores para cada linha (ou coluna)
de T. Como cada linha (coluna) de T é um vetor com s elementos de interesse,
logo o cálculo de um valor de max para cada linha da matriz leva tempo
O(s/q + log s), aplicando o teorema do Brent na análise do programa 3.2. O
dobramento de caminhos leva tempo O(log n + n log n/nq), de novo aplicando

62



Brent na análise do programa 3.5. A ordenação levam mesmo tempo, utilizando
o algoritino de Cole j101. As outras operações levam tempo O(l + s/nq) ou
0(1 + ./q).

Então cada iteração leva tempo O(s/q + logo). Como o número de vértices
cai pela metade em cada iteração, o algoritmo leva tempo

t(n)
Pog nl - l
E
k:o

}''E''
0(n/q + log' n)

< 0((n/2')/q + log «)

0(n/2*) +
[l.gn]-l
E
k=O

0(1og n)

Logo, com q = n/ logo n, o tempo é O(logo n). Claramente, como o programa
4.2, este algoiitmo precisa de uln CREW PIAM. O

Este algoritmo é ótimo para gratos densos ou para gratos apresentados pela sua
matriz de adjacências. Então, temos uma solução ótima para os três problemas
deste capítulo, para gratos densos, em um CREW PIAM.

4.3 Implementações no CRCW PRAM.
Nesta seção estudamos um algoritmo de Shiloach e Vishkin 1601 que tem tempo
O(log n) com O(m+n) processadores. Este algoritmo é mais rápido que os anteriores
e utiliza menos processadores quando aplicado a gratos esparsos. Em detrimento,
ele não é ótimo e necessita de um modelo mais forte, o CRCW PRAM. O algoritmo
que apresentamos abaixo é uma versão mais simples devida a Awerbuch & Shiloach

Este algoritmo utiliza a mesma idéia básica que os algoritmos anteriores: cada
elemento da partição P' escolhe uma aresta no seu corte. Como o cálculo da aresta
máxima é relativamente caro, este algoritmo aceita qualquer aresta do corte. Mas
neste caso, não podemos garantir que os circuitos da função de escolha têm tamanho
2, nem tamanho fixo, e não podemos transforma-la em uma floresta em tempo
constante. Então o algoritmo utiliza uma nova técnica para evitar circuitos nas
arestas escolhidas.

Para escolher as arestas, utilizamos fortemente a capacidade do modelo CRCIW
Trabalharemos com o grato orientado simétrico G' correspondendo a G, substituin-
do cada aresta não-ordenada (u,w) pelo par de arestas orientadas <t;,to> e <to,u>.
Alocamos um processador para cada aresta de G'

Para cada aresta no corte de uma componente, o seu processador escreve um
valor em uma posição da memória compartilhada associada ao representante da

lsl
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componente. Agora, todas as arestas no mesmo corte vão escrever na mesma posição
de memória ao mesmo tempo. Pela definição do CRCW PIAM, só uma será bem
sucedida, e esta é a aresta selecionada. Como este processo só envolve uma gravação
e uma verificação de valor, esta seleção leva tempo constante.

Considerando o programa 4.2, a outra tarefa que necessita de tempo logo é
a transformação da floresta ein uma coleção de estrelas, utilizando dobramento de
caminhos. Isto é necessário, nos algoritmos anteriores, para garantir que as arestas
escolhidas sejam representativas, ou seja, que podemos achar o representante de
cada vértice em tempo constante. Eliminando esta iteração, não podemos necessa-
riamente pendurar as componentes associadas a cada aresta, porque não podemos
achar a representante. Então o algoritmo faz o óbvio: ele só utiliza arestas que têm
uma ponta adjacente a um representante.

O outro motivo para esta transformação é que no final queremos uma coleção
de estrelas. Mas isto não impede que, durante a execução do algoritmo, P seja uma
Horesta qualquer. E suficiente diminuir a altura das componentes da floresta uin
pouco em cada iteração externa. fazendo a operação de dobramento só uma vez. .Já
(lue vamos fazer O(]og 71) iterações externas, espera-se que ao final tenhamos Mina
coleção de florestas da i-nesnla maneira.

Para obter este efeito global, precisamos garantir que em cada iteração a al-
tura de cada árvore na floresta é reduzida. Claramente, isto só não acontece nas
componente que são estrelas. Logo a prioridade do algoritmo é achar arestas nos
cortes das estrelas. Isto é possível, porque todas as arestas no corte de uma estrela
são representativas. Deste modo, uma estrela só permanece uma estrela se já é uma
componente de G. Nas outras componentes, se não encontrarmos uma aresta no seu
corte, pelo menos ieduzinlos a sua altura.

Resumindo estas observações, cada iteração do algoritmo tem três etapas: pri-
tneiro ela acha arestas representativas que não formam circuitos; depois, para todas
as estrelas sobrando, ela escolhe uma aresta no seu corte; finalmente ele reduz a
altura das componentes dobrando os seus caminhos.

Claramente, o algoritmo precisa identificar as estrelas durante a execução de
cada iteração. Por isso, apresentaremos um subprograma que faz isso.

Programa 4.4 Z)ada uma ./7oresta P: y --+ V, dedo/t;e um vetar S: y --} {0, 1} ta/
gKe S(t;) = 1 se a compone7tte que conttím u em P é ma estro/a e S(u) = 0 caso
contrário.

para cada u C V faça em paralelo
s(«) '-- l
se P(«) # P(P(«))

então S(«) -. 0
s(P(P(«))) -- o

s(«) '-- s(P(«))
devolva S. D
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Análise 4.4 0 programa #.{ /uziciona correÉamenZe em tempo O(1) com n preces
dadores em um CRC'kKcomum PR,4À/.

Fato 1: 0 programa 4.4 é correio.

Depois do comando S(P(P(u))) '-- 0, o início e o fim de cada caminho de
comprimento dois têm S(u) = 0. Logo um vértice u tem S(u) = 1 se e
somente se ele é a raiz r de uma estrela ou adjacente a uma raiz e não tem um
neto. Então a atribuição S(o) - .9(P(u)) dá o valor correio para os vértices
adjacentes a cada raiz da floresta.

Fato 2: O programa 4.4 leva tempo O(1) com n processadores em um CRCW
comum PRAM.

A complexidade do algoritmo é imediata. O único comando que pode gerar
conflitos de gravação é o comando S(P(P(u))) - 0. Mas «este caso, todos os
processadores escrevem o mesmo valor, logo o algoritmo serve para o modelo
CIRCW com.uln.

D

O grato G" será representado pelo vedor de incidências W: M --, V x b'', on-
de A/ = {1, . . . ,2m}, e m é o número de arestas em G. Os elementos do vetou
a,rmazenam as arestas orientadas em qualquer ordem.

A partição P será representada pela função P: y --, y. Para facilitar a análise
depois, queremos que as componentes de P no início do algoritmo tenham altura l,
ou seja, que não sejam só laços. Para isto, penduramos um vértice "dummy" em
cada vértice original.

Programa 4.5 Z,)ado wm gra/o G repmsentado pe/o uetor de incidências
W: .A/ --, }'' x V, onde cada aresta aparece em ambos os sentidos, dedo/ue um ue-
í., P: L' --- y f«/ q«., P«« «á,t:". « . «,, P(«) = P(.«) .. . .o«..«'' '' " ' :«

estão rla mesma compone7}te de G' e o uetor caractenbtÍco Á: E --} {0, 1} de uma
$oresta ma=imal.

Seja .N = {1,...,2n}. Estenderemos o vetor P para P:.V --, y, introduzindo n
vértices "dummy", cada um ligado a um vértice distinto de V'

(Jtibzamos um vetar auxiliar S: .V --, {0, 1} para armazenar a saída do programa 4.4,
indicando os vértices que fazem parte de uma estrela.

para cada e C ]W faça em paralelo
.4(e) - 0

para cada u € y faça em paralelo
P(«) -- «
P(« + «) '-- «
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repita
para cada e C M faça em paralelo

<«, w> -- H'(.)
se P(«) = P(P(«)) e P(u) > P(««)

então P(P(«)) .- P(w)
se P(P(«)) = P(.«) então Á(e) - l

S - programa 4.4 com entrada P
para cada e C A/ faça em paralelo

<«, w> .- W(.)
se S(«) = 1 e P(«) # P(,«)

então P(P(«)) -. P(«,)
se P(P(«)) = P(.«) então .A(e) -- l

S +- programa 4.4 com entrada P
q-o
para cada u C N faça em paralelo

se S(«) = 0
então P(«) -- P(P(«)); q -. l

até que q = 0
devolva P.

(*Etapa l*)

(*Etapa 2*)

(*Etapa 3*)

D

Análise 4.5 0 programa 4.õ /unGiDa'z corretamente em tempo O(log n) ut / zango
O(m + n) processadoms em um OR(7W-arZ)ítrárlo PR.4.A/.

Seja /' {(«,.«) 1 .,'1(.) l e (W(e) .«> o« W(.)
Fato 1: Nenhum vértice é pendurado em uma folha.

Vértices são sempre pendurados no vértice P(to). Da inicialização, P não tem
vértices isolados no início. Nas iterações seguintes, só juntamos componentes,
logo P não tem vértices isolados. Então P(to) não é uma folha.

Fato 2: No im'cio de cada iteração, se P(u) > o então u é uma folha em P
No início da primeira iteração, isto é óbvio. Suponha que é verdade no início
de uma iteração (qualquer. Na etapa l temos que P(to) < P(o), e do fato l,
que P(w) não é uma folha. Logo a atribuição P(P(u)) «-- P(w) não altera a
validade do fato.

Na etapa 2, é possível que P(to) < P(t;), então, depois da atribuição
P(P(t,)) -- P(t«), a condição não esteja mais satisfeita. Mas afirmamos
que na floresta resultante, só folhas apontam para P(t,) e P(o) não é a re-
presentante da sua componente. Logo, depois do dobramento de caminhos
P(t;) '-- P(P(u)), P(t,) vira uma folha e o fato é verdadeiro no início da
próxima iteração.

Se, no âm da etapa 1, uma componente é uma estrela, então nenhuma mo-
dificação foi feita na componente na etapa 1, ou seja, nenhuma componente
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foi pendurada nela, nem ela em outra. Logo, se P(u) é representante de uma
estrela. e 7' foi pendurado em P(u) na etapa 2, r também era o representante
de uma estrela. Mas neste caso, todas as arestas entre as duas componentes
são representativas, e como a ordem é total, um dos dois, r ou P(t;) é menor.
Logo, na etapa 1, uma das componentes teria sido pendurada na outra. Como
isto não aconteceu, concluímos que nenhum vértice foi pendurado em P(t;) na
etapa 2. Como P(u) foi pendurado em P(w), certamente P(t,) não é mais a
representante da componente e a afirmação é valida.

Fato 3: No início de cada iteração, P é uma floresta e as suas componentes, des-
considerando os vértices "dummy", correspondem às componentes de r'

No início da primeira iteração, isto é verdade, já que F não tem arestas e as
componentes de P são os vértices do G acrescidos de um vértice "dummy"
Suponha que vale no início de uma iteração qualquer.

Do fato 2, os vértices em qualquer passeio orientado em P estão em ordem
não-crescente, a não ser pelo par inicial. Se dois elementos são iguais, trata-se
de um representante. A menos de laços, não pode haver circuitos em P, logo
P é uma Horesta

Se a atribuição P(P(u)) '-- P(w) foi bem sucedida, então a aresta e foi a aresta
escolhida entre as duas componentes, logo a inclusão de e em F mantém a
.Ermnpn- .,..,1.'4a,pn ,.. ;..',;n H. ,..nq,;.. :l'....n-
aPllllllaf\(&v v\-l Llcb\l\-Pnc llv l ll lv Llaf lil va\1111(b lilt=la-çr(Lv.

Fato 4: No fim da etapa 2, se Q C P é uma estrela, então Q é uma componente de
G
Se Q é uma estrela no fim da etapa 2, então (2 não foi modificado nem na
etapa l nem na etapa 2. Ein particular, se ele não foi modificado na etapa 2,
então não existe nenliunla aresta no seu corte. Como (2 é conexo do fato 3, (2
é uma componente.

Fato 5: Seja Q uma componente de P e seja /z(Q) a altura de Q. Então

2

E w)s(;y",
onde í é o número de iterações e a soma é feita sobre todas as componentes
de P que não são componentes de (7.

Pela inicialização de P, temos que )ll:(a A(Q) = n no início da primeira iteração.
Como vértices não são pendurados em folhas pelo fato 1 , a altura de P(w) é no
máximo um a menos que a altura da componente que contém to. Logo a altura
da nova componente é menor ou igual à soma das alturas das componentes do
início da iteração.
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Nuas, na etapa 3, o dobrainento de caminhos reduz o comprimento da qualquer
caminho de c para [c/21. Claramente, a redução é mínima quando c = 3,
reduzindo para 2. Logo as alturas são reduzidas de pelo menos 1/3 e segue o
resultado.

Fato 6: O programa 4.5 é carreto e leva tempo O(log n) com O(m+n) processadores
em um CRCW arbitrário PRAM.

O tempo é imediato do fato 5. Quando o algoritmo pára, os fatos 2 e4
garantem que as componentes de P são as componentes de Á e de G. Nas
etapas l e 2, o algoritino tenta escrever em P(P(u)), produzindo conflitos de
gravação. Qualquer processador pode vencer e o algoritmo funciona. Logo o
modelo CRCW arbitrário é necessário para este algoritmo.

n

O programa 4.5 resolve os problemas 4.1 e 4.2. Notamos que, ao contrário do
caso do CREW PRAM, o mesmo algoritmo não é capaz de resolver o problema 4.3
com custos. No CREW PRAM, escolller qualquer aresta é tão complicado quanto
escolher a aresta máxima, então esta não altera a complexidade. Mas o algorit-
mo acima implementado no CRCW arbitrário escolhe uma aresta qualquer, sem
possibilidade de selecionar as arestas por um critério específico.

Se utilizarmos o modelo mais forte, o CRCW prioridade, podemos adaptar
o algoritmo para resolver o problema 4.3. Como no programa 4.5, alocamos um
processador para cada aresta. Quando vários processadores tentam escrever seu
valor na mesma posição da memória compartilhada, vence o processador com índice
menor. Se este processador tem a aresta com maior custo, então a aresta desejada
será escolhida.

O seguinte algoritmo, devido a Awerbuch & Shiloach ISI, mistura elementos
dos algoritmos 4.2 e 4.5. Como o programa 4.5, ele não escolhe arestas para todas
as componentes e só faz un] dobramento de caminho em cada iteração. Como o
programa 4.2, ele só escollle arestas das estrelas, e como as arestas escolhidas são
tnáximas, os circuitos formados, se existirem, são de tamanho 2 e podemos eliminá-
los da maneira já explorada em 4.2.

As estruturas de dados são as mesmas que para o programa 4.5.

Programa 4.6 Dado um gra/o G repmsentado pe/o z;etor W; E --> y x V, onde
cada aresta aparece em ambos os sentidos, e uma ordem Lota! sobre E, devolve um
«.t., P: V --* L' t«/ q«e, p-« «é,tÍ". « . «,, P(«) = P(.«) .e . s.m.«'' '' " ' :"

estão na mesma compone7}te de G e o uetor caractembtico Á: E --} {0, 1} de uma
$oresta máxima em relação à ordem dada.
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Utilizamos os vetores auxiliares S: 1,' --, {0, 1}, para indicar se um vértice faz parte
de uma estrela, e T: V --» E, para armazenar a aresta escolhida para cada vértice.

para cada u C V faça em paralelo
P(«) .- «
P(n + «) -- «

R -- ordena(E) em ordem decrescente definida pela operação max
para cada e € E faça em paralelo

H'(e) - H''(R('))
.4(e) -. 0

repita
S - programa 4.4 com entrada P
para cada e C .E faça em paralelo

«, .« -- W'(e)
se S(«) l e P(«) # P(.«)

então r(p(«)) -. («, w)

se 7'( P(«)) = («, .«)
então P(P(«)) '-- P(.«)

se P(P(«)) = P(«) então P(«) -. m«'{«, P(«)}
se P(«) # « e 7'(P(«)) = («, ««)

então Á(') - l
S - programa 4.4 com entrada P
g- o
para cada u C y faça em paralelo

se S(«)
então P(«) -. P(P(«)); q -. l

até que q = 0
pai'a cada e C E faça em paralelo

Á(R(e)) -. ,4(.)
devolva P e Á D

Análise 4.6 0 programa #.6 /unciona correfamenle em tempo O(logo) ut /izan'ío
O(m + n) processadoms em um C'RC'W-pr oHdade PR.4.A/.

Fato 1: Seja r' = {(«,«,) 1 ,'l(e) = 1 e (W(e) = («,w) ou W(e) = (.«,«))}. No

início de cada iteração, P é uma floresta cujas componentes, desconsiderando
os vértices dummy, correspondem às componentes de r'

No início da primeira iteração, isto é verdade pela inicialização. Suponha que
é verdade no início de uma iteração qualquer.

Temos que P(u) é alterado somente se o é representante de uma estrela. Se
P(w) não é um representante, então a componente que contém w não é uma
estrela e logo não foi modificada nesta iteração. Se P(w) é um representante,
então pode formar circuitos. Mas pelas proposições 4.5 e 4.4 os circuitos têm

69



tamanho 2. Os circuitos de tamanho 2 são eliminados em seguida, utilizando
a mesilla técnica que o programa 4.2. Logo, no fim da iteração P é uma
floresta. Claramente, as arestas acrescentadas a ,4 ligam as componentes que
correspondem às componentes de P pendurados.

Fato 2: No âm de cada iteração, se a componente Q de P é uma estrela, então Q
é uma componente de G.

Seja C? a componente que contém u. Se T(P(t;)) foi alterada, então Q não
é uma estrela. Mas se T(P(o)) não é alterada, então nenhuma aresta tentou
escrever nesta posição, logo Q não era uma estrela no início ou não há nenhuma
aresta no corte de Q. Neste último caso, Q é uma componente de G.

Fato 4: Seja Q uma componente de P e seja A(Q) a altura de Q. Então
9

;)'«
3}: h(Q) $

Q

onde { é o número de iterações e a soma é feita sobre todas as componentes
de P que não são componentes de G.
A prova é idêntica à prova do mesmo fato no programa 4.5.

Fato 5: O progran)a 4.6 leva tempo O(log n) com O(n + m) processadores em um
CRCW-prioridade PRAM.
A ordenação leva tempo O(log m) com m processadores utilizando o algoritmo
de Cole j101. O tempo do resto do algoritmo segue diretamente do fato 4. O
número de processadores necessários é claro.

Gravação simultânea pode ocorrer no subprograma 4.4 e no comando
T(P(t;)) -. (u,w). Neste último, precisamos garantir que a aresta máxima,
deÊnida pela função max, é a aresta bem sucedida, para poder garantir que a
floresta é de custo máximo, via proposição 4.3, e para garantir que os circuitos
de P têm taillanlio 2. Depois da reordenação, a aresta máxima está associ-
ada ao processador menor (correspondendo ao índice u), que é o processador
vencedor na definição do modelo CRCW prioridade.

0

A seguir, na tabela 4.1, apresentamos uma lista de outros algoritmos para o
problema 4.1 de achar as componentes conexas. A maioria destes algoritmos também
resolvem o problema 4.2 de encontrar uma floresta máxima, ou então podem ser
facilmente modiâcados para este Êm. Eles não resolvem em geral o problema 4.3
com custos, pelo menos não com a, mesma complexidade.

Destes, o algoritmo de Cole & Vishkin jl ll se destaca para ser o primeiro algo-
ritmo ótimo cujo tempo é O(log n), desprovando uma conjetura de Wyllie l67j. Note
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que cv(m, n) é uma função inversa da função de Ackerman e cresce extremamente
devagar. Ein particular, se m = Q(nlog'n), cl(m,n) é constante. Este algorit-
ino é fortemente baseado nos algoritmos dos próprios autores para os problemas do
capítulo anterior, dos produtos parciais e de "list ranking". O algoritmo ótimo tem
valor teórico, mas de novo utiliza gratos de expansão ("expender graphs"), logo as
constantes são grandes.

Além disso, o trabalho de Kruskal, Rudolph & unir 1421 tem a melhor com-
plexidade conhecida para o modelo EREW, quando existem poucos processadores
disponíveis. O algoritmo é ótimo quando o número de processadores é menor ou
igual a mi/2-' para gratos relativamente esparsosl com m 2 n log p. A análise deste
algoritmo também depende da existência de um algoritmo ótimo para o problema
de "lisa ranking"
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Operações

'0 programa 4.2
ÓO programa 4.3
cO programa 4.5
ÓOs programas 4.5 e 4.6
'Algoritmo aleatório

Tabela Algoritmos para componentes conexas
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tirscnoerg
Chandra.

Sarwate 1341 '
1979 O(log' n) O(n' log n) CREW

Savaae.
Ja'Ja'159 L981 O(log' n) O(log' «(m + « log n)) CREW

Chia, Lam,
Chen [81 ó

1982 0(1og' n) O(n') CREW

Shiloach.
Vishkin [601 '

1982 0(1og «) O((m + n) log n) CRCW

Kucera [431 1982 O(log n) O(n' log n) CRCW
at

Maheshwari
53

1982 0(1og: n) O(«' log n) EREW

Awerbuch.
Shiloach 151 d

L983 0(1og «) O((m + n) log n) CRCW

  Vishkin l6SI L984 0(1og: l}) O(n:) CRCW

  Kwan.
Ruzzo [44 1984 0(1og' n) O((m + «) log n) CREW

  Cole.
Vishkin [13 1986 O(log n log(2) 7t log(3) n) O(m+n) CRCW

  Gazit [26, 271 ' 1986 0(1og «) O(m + «) CRCW

  Cole.
Vishkin íl l 1986 0(1og « ) O((m + «)a(m, n)) CRCW

 
rllsKa

Rudolph,
unir [42

1990 o(T' -..(«l/,' -..,, + !L!:m) O(m + « log n) EREW

  Das,
Deo 116 L988 0(n./P + « log P) 0(m) EREW

  Szwarcfiter
61

1990 O(lag: n) O((m + n) log n) CREW

  Han.
Waaner 133 1990

o(T' + '!" + i.g' «) O(m + « log n) CREW



Capítulo 5

Coleções de Florestas Diquntas

Neste capítulo estudaremos o seguinte problema

Problema 5.1 Dado am gra/o G = (V.E), encontrar lama co/eção mázÍma de
ardores geradoras de G, duas a duas disjuntas iras arestas.

Para simplificar a notação, utilizaremos a frase ardores geradoras di©untas ao
invés de árvores geradoras duas a duas disjuntas nas arestas. Os gratos neste capítulo
não são necessariamente simples, idas colocamos a restrição que o número de arestas
seja polinomial no número de vértices.

No resto desta introdução, descrevemos os resultados seriais e paralelos co-
nhecidos para este problema. As soluções do problema 5.1 foram caracterizadas
independentemente por Nash-Williams j511 e Tutte l63j em 1961.

Teorema 5.1 (Nash-Williams,Tutte) Dado um gra/o G = (V. E) com dois ou

mais uér'vices, e:cisne uma colação F\, . . . , FK. de ardores geradoras disjuntas de G

ia/ que

- ««L$n] ,
OILde o mínimo é tomado sobre. todas as partições 'P de V em dois ou mais blocos.

Neste teorema, como no restante deste trabalho, dado um grato G = (y. E) e
uma partição P de V, E<T'> denota o conjunto das arestas de G que têm pontas em
elementos distintos da partição, isto é,

z<7'> = U ó(p)
P€P

As demonstrações do teorema citados acima não são algorítmicas. O primeiro
algoritmo polinomial para este problema foi desenvolvido por Edmonds j19, 18, 201
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em 1965, como consequência da solução de um problema mais geral, o de achar uma
partição nu'numa de uin matróide em conjuntos independentes.

Baseados no trabalho de Edmonds, vários autores desenvolveram implemen-
tações para o problema particular em grifos. Os primeiros trabalhos trataram de
encontrar duas árvores geradoras disjuntas, devido à relação com o "Shannon swit-
ching game". Kameda & Tolda 1381 desenvolveram um algoritmo O(mncv(m, n)),
onde m = IZI, n = IVI e a função a, definida por Tarjan 1621, é uma inversa da
função de Ackerman que cresce extremamente devagar.

Em 1977, Petersen 1541 desenvolveu um novo algoritmo, mas que utiliza os mes-
mos conceitos que o algoritmo de Edinonds. Clausen e Hansen l91 implementaram os
algoritmos de Petersen e de Edmonds e, sem análise teórica, compararam o desem-
penho das duas versões, concluindo que o algoritmo de Edmonds era mais rápido.
Subsequentemente, Roskind e Tarjan 1581 desenvolveram uma implementar;ão rápida
da versão de Petersen com tempo O(m').

Lawler 8& Martel l47, 461 interpretaram o problema como um caso particular de
encontrar uin fluxo máximo Huna rede "polymatroidal". Imai j3SI implementou uma
versão com complexidade O(m2 log n). Gabow & Stallman 1241 continuaram nesta
linha, e adaptaram as técnicas de Dinic j171 para encontrar um fluxo máximo numa
rede para o caso de matróides. A partir deste resultado, Gabow & Westermann l2õl
desenvolveram o melhor algoritmo conhecido, de complexidade O(mn log n). Eles
utilizam uma combinação das idéias ein Roskind & Tarjan e Gabow & Stallmann.

Recentemente, Narayanan, Sarau e Vazirani IS01 desenvolveram um novo algo-
ritmo, também para o caso geral de matróides. Utilizando técnicas desenvolvidas
para matrizes por Mulmuley, Vazirani & Vazirani 1491, eles apresentam um algorit-
mo paralelo aleatório, para o caso de matróides com representações lineares, que
é polilogarítmico, assim demonstrando que o problema 5.1 está em 7?.A/'C. Além
deste algoritmo, nenhum resultado paralelo para o problema 5.1 foi encontrado na
literatura. Ein particular, não é conhecido se o problema está em ./V'C, nem se ele é
'P-completo.

No nosso trabalho, descreveremos uma nova implementação serial do algoritmo
de Edmonds com complexidade O(n' 5àa(mn,mn)), onde óc é o grau mínimo de
G e a(s,t) é a mesma função inversa de Ackerman. Como óa = O(m/n), este
resultado também é O(m'cv(mn, mn)). Introduzimos o favor .5C por achar que este
representa melllor a complexidade do algoritmo, ou seja, trocamos o grau médio do
grato, representado por m/n, para o grau ininimo (5a

Também apresentamos um algoritmo paralelo determinístico que leva tempo
O(nóa logo n) com O(m+n) processadores em um CIRCW-arbitrário PRAM e tempo
O(nóa log' n) com O((m + n)/ log n) em um CREW PRAM. Embora que não sejam
polilogarítmicos, estes algoritmos são eficientes nos processsadores para algumas
classes de gratos.
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Na seção 5.1 descrevemos uma versão mais geral do problema 5.1 que estuda-
remos em mais detalhe. A seção 5.2 contém uma generalização do algoritmo de
Edmonds, desenvolvido independentemente. As seções 5.3, 5.4 e 5.5 desenvolvem o
nosso algoritmo paralelo para o problema 5.1.

As seções 5.6 e 5.7 contêm algoritmos paralelos polilogarítmicos para outros
problemas relacionados com coleções de florestas. As seções 5.8 e 5.9 apresentam a
nossa implementação serial e eficiente do algoritmo de Edmonds.

Fora algumas exceções anotadas no trabalho, toda a matéria do resto do capítulo
é original.

5.1 Definições e Caracterização
Nesta seção, apresentaremos as deânições e a notação necessárias no resto do
capítulo. Depois apresentaremos uma generalização do problema 5.1 que será o
objeto principal de nosso estudo neste capítulo, junto com uma caracterização das
soluções deste problema.

No que segue, sejam dados um grato G = (y. E), uin conjunto de arestas A, um
conjunto de vértices S e uma partição P de }''. Lembramos que .4 representa tanto
um conjunto de arestas quanto o subgrafo gerador G(Á) = (V, .4). O sentido correio
será claro dentro do contexto.

Algumas definições da seção 1.1 importantes para a discussão a seguir são:
.4<P'> = ,4 n E<P>; ,4lSI = {(«,.«) c '{ 1 " C S,w C Sl; o conju«t. S é conect' .
por Á se o grato (S, .4lSI) é conexo.

Dadas duas partições P' e ç2 de y, P' é um re./inamento de Q se, para cada
elemento P de 'P, existe um elemento Q de Q tal que P Ç Q. Neste caso dizemos
que Q é mais grosso que P

Dado uin grato (-; = (V. E), uma k-.Poresta em G é uma coleção de k florestas
FI,. ..,FA de G duas a duas disjuntas nas arestas. Uma k-floresta Fi,.. .,Fk é
mazÍmaZ se não existe uma k-floresta .rq, . . . , .r?Z tal que /;' Ç /V, para l $ .j $ k, e

U .ryl > IU /GI. Em outras palavras, não existe nenhuma aresta fora da coleção que
i)osso ser incluída em uma floresta da coleção sem formar um circuito.

Uma k-floresta FI, . . . , Fk é máxima se não existe uma k-floresta .rq, . . . , .r?Z tal
que IU .fi' l < IU /ÇI, ou seja, não existe outra coleção com um maior número total de
arestas. A fig'ura 5'.1 mostra um exemplo de uma 2-floresta maximal e uma 2-floresta
máxima.

Embora 5.1 seja o nosso problema central, resolveremos este estudando o se
guinte problema mais geral.

Problema 5.2 Dado um gra/o G = (y. E) e um inteiro positÍtio k, e7zcont7'ar wma
k- Roresta máxima em G.
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2 floresta maximal 2-floresta máxima
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A Z\UP,

Figura 5.1 : Exemplos de uma k-floresta lnaximal e máxima

É claro que qualquer Ã-floresta ein G tem no máximo k(n -- 1) arestas e a
É-floresta máxima atinge este limite se e somente se existem k árvores geradoras
disjuntas no grato. Logo podemos verificar se existem k árvores geradoras disjuntas
no grato só verificando o número de arestas na k-floresta máxima. Portanto, pode-
mos determinar o número máximo de árvores geradoras disjuntas procurando uma
k-üoresta máxima repetidamente para vários valores de k, fazendo uma busca linear
ou uma busca binária em k. Então uma solução para o problema f).2 fornece uma
solução para o problema 5.1

Como primeiro passo, vamos caracterizar as soluções do problema 5.2.

Proposição 5.2 0«do «m g«/o 6' = (V. E), «m« k-.P.«.t« f':,

partição P' de L'',
U p,IS k(n - lp'l)+la<7'>1.

, FK em G e uma

Demonstração: É claro que U.r$<P'> Ç E<'P>.
PllPI, . . . , PklPI é uma k-floresta de subfiorestas de r'l, . .
.r$1PI tem no máximo IPI -- l arestas. Logo

Para cada P em P,
Fk, então cada floresta

uel
k

U r,<7:''> 1 + }1: E: l&lpl
P€7' j= l

.E<'p>1 + }: k(lpl - i)
P€?

$ 1Z<'P>1 + k(n - I'PI)

$

0

O corolário abaixo segue imediatamente da proposição 5.2
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Co«lábio 5.3 0«do «m g,a/o G = (t'',E) . «m« t-.P.«.t« FI,...,Fk, .. .,Í.t'
uma punição P de V ta/ que

IUr,l - l7''l) + lz<7'>1,

então a k-$oresta é máxima

Na próxima seção descreveremos um algoritmo que prova a existência de uma
k-üoresta e uma partição que satisfazem esta igualdade. Na realidade, mostraremos
algo um pouco mais forte, isto é, que existem uma k-floresta e uma partição que
satisfazem as condições da seguinte proposição.

Proposição 5.4 Dado um gra/o G e uma k-./7oresta FI, . . . , FA, se ezíste uma par-
tição P' ta/ que B<P'> Ç U Fi e, para cada e/ementa P em P e cada .Poresta .1% na
k-$oresta, P é conectada por Fi, elttão a k-8oresta é máxima.

l)emonstração: Suponha que existe uma partição P' que satisfaz as condições da
proposição. Como E<P'> Ç UFJ e UFJ(p'> C E<7)> temos que UFJ<P'> :: E<P>.
Também, dado que P é colectado por /'j, então FJJPI é uma árvore geradora de
alPI. Logo IFJIPll = IPI -- le IU81Pll = k(IPI :- 1). Então

}:lU p,lpll -l'pl)
P€P

e, pelo corolário 5.3, FI, . . . , Fk é máxima. 0

5.2 Algoritmo para k-Horesta Máxima
Nesta seção apresentaremos um algoritmo que resolve o problema 5.2. Este algorit-
ino, embora desenvolvido independentemente, é uma generalização do algoritmo de
Edmonds j19, 201 voltado para o caso particular de gratos (mas a generalização do
nosso algoritmo para matróides é imediata). O algoritmo surgiu da nossa tentativa
de aplicar as técnicas dos capítulos anteriores ao problema 5.2 para desenvolver um
algoritmo paralelo, ou seja, um algoritmo que tem uma implementação eficiente em
um PRAM. Especificamente, tentamos reduzir uma instância do problema para uma
instância menor do mesmo problema.

Inicialmente, tentaremos dar uma, noção informal das idéias básicas do algoritmo
descrevendo a solução do seguinte sub-problema fundamental: dados um grato G e
uma k-âoresta /'i, . . . , Fk em G, aumentar o número de arestas na k-üoresta, se isto
for possível. A figura 5.2 mostra o funcionamento do algoritmo.

Será conveniente nesta discussão pensar em uma k-floresta como uma coloração
das arestas do grato com k cores de tal forma que todas as arestas da mesma cor
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Legenda: A & Z\U4
,) G'

e

componentes de FI ('P)0 G' = G - EÇP)

b) G' G'

componentes de /% em (l?P0 acrescente e a .fÜ

')
\/

\/

e\/

\

\

\

\

\

\

\

\

\

F2 + e não é uma floresta em (l;

/ . /' «tã. .m E<'P>
e no circuito de .IÜ + e

F2 + e -- / é uma üoresta

FI + ./' é um. floresta

Figura 5.2: Ilustração do algoritmo para aumentar uma k-floresta
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formam uma floresta. Assim, quando falarmos de /$ queremos dizer o conjunto de
arestas pintadas com cor .j. Também, dizemos que as arestas que não pertencem à
k-üoresta são arestas sem cor.

Se a k-floresta não é máxima, certamente ela contém uma floresta .rG que não
é máxima. Note que não estamos supondo que o grato é conexo, logo uma floresta
máxima não é necessariamente uma árvore geradora. A idéia central do algoritmo
é de "quebrar" o grato nas componentes de /%, isto é, nas componentes do grato
G(FJ) = (y, /%). Denotamos por 7' a partição de y dada pelas componentes de .f%.
Claramente, para cada elemento P de ?, .r%jPI é uma árvore geradora de (-;lPI e P
é conectado por l$-

Se existem arestas sem cor entre dois elementos de 7), claramente podemos
colorir pelo menos uma destas arestas com a cor .j sem formar um circuito, portanto
aumentando a k-floresta. Este passo é ilustrado no item b) da figura 5.2 no grato

Suponha então que todas as arestas entre componentes de P; estão coloridas.
Neste caso construímos a instância reduzida jogando fora todas as arestas com pon'
tas em componentes diferentes de Fj, ou seja,, a nova instância é G' = G -- E<P'>.
Tentamos resolver o problema para (l;' aplicando o algoritmo recursivamente. Note
que, seguindo a convenção acima, a k-floresta FI , . . . , Fk é deânida em G', onde cada
floresta .rq é formada pelas arestas com cor i em G'. Este passo é ilustrado no item
a) da figura 5.2.

Afirmamos duas coisas sobre esta nova instância: se for possível aumentar a
k-floresta em G' (com algumas restrições que descreveremos abaixo) então pode-
mos estender a solução para G; senão a k-floresta original já é máxima. Abaixo

justificamos estas afirmações.
Suponha que conseguimos aumentar a k-floresta em G' de tal forma que quais-

quer dois vértices u e to ligados por um caminho de cor { em (7' antes da mudança
continuam ligados por um cantinho da mesma cor na k-floresta aumentada (veremos
que isto acontece naturalmente no decorrer do algoritmo). Necessitamos desta con-
dição, entre outros motivos, para garantir que os elementos da partição P continuam
conectados pelas componentes de Fj, ou seja, que F] continua uma floresta máxima

Considere o conjunto F, no grato original G. Se Fi é uma floresta, não há
nada a fazer. Caso contrário, todos os circuitos de Fi incluem arestas de E<'P>.
Queremos remover o menor número possível destas de tal forma que .fq volte a ser
uma floresta. Intuitivamente, o número que precisamos descolorir é menor ou igual
ao número de arestas acrescentadas à k-floresta em G'. A tarefa de remover estas
arestas é equivalente à de achar uma floresta maximal em .r;l que contém todas as
arestas de G'. Mas estas arestas descoloridas estão todas em E<'P> e então pelo
menos uma pode ser acrescentada a /%. Ou seja, relativa à nova k-floresta, Fj agora
tem arestas sem cor entre suas componentes, logo caímos no primeiro caso. Este

.J

em GP
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Leg«lda: FI

G

/ .\/ \/ \/ \

\
\

\
\

z\U8 elementos de 7)i <)

G' G"

e

p'o 'f)l= componentes
de FI em (l;

a' = G - KÇPxh
7(1) = 1

7>a= componentes
de F2 em (I'

:\8.GW,\

Figura 5.3: 1-Tina decomposição de um grato

passo é ilustrado no item c) da figura 5.2.
Duas observações são relevantes. Como o número de arestas descoloridas é

menor ou igual ao número de arestas coloridas em G', e como conseguimos colocar
pelo menos uma nova aresta em /%, certamente aumentamos o número de arestas
na k-floresta em G. Também, ao descolorir uma aresta e, as pontas de e continuam
ligadas em .f?. pelas outras arestas do circuito. Logo, esta nova k-floresta preserva
as relações de ligação como exigido acima.

Agora, suponha que não conseguimos aumentar a k-floresta em G'. Claramente,
podemos aplicar o mesmo algoritmo em G' recursivamente. Da discussão acima, se
em algum ponto existe uma aresta sem cor entre componentes de uma floresta,
então podemos aumentar a k-floresta e recursivamente propagar este aumento para
o grato original. Concluímos que todas as arestas jogadas fora em cada redução
são coloridas, e que. o processo só termina quando encontramos uma instância em
que a k-floresta é máxima. Ou seja, chegamos a uma partição do grato G em que
todas as florestas são árvores geradoras dos seus elementos, e todas as arestas entre
elementos são coloridas. Então esila é uma solução máxima, como demonstrado na
proposição 5.4. A hgura 5.3 mostra um exemplo deste caso.

Formalizemos estas idéias. Apesar da descrição intuitiva acima, o algoritmo
apresentado não é recursivo. Ao invés de fazer uma chamada recursiva, o algoritmo
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constrói e guarda explicitamente a partição de y, juntamente com a cor .j da floresta
utilizada. Para isto utilizamos a estrutura definida a seguir.

Uma decomposição relativa a uma k-floresta F'i, . . . , Fk em G é uma estrutura
I'Po,..., Pt,7), onde p'o = {V}, 7 é uma função 'y: {l,...,t} --, {l,...,k}, e, para
l $ / $ t, PÍ é um refinamento de Pl-i tal que, para cada P em p'l, P é conectado
por }'v(f). Dizemos que t é o tamanco da decomposição.

Uma decomposição é chamada como/eta se, para cada / 2 1,

(FIU n E<'Pl>) \ E<Pi-i> = O,
ou seja, se os elementos de Pr são as componentes de FI(i) \ E<'Pl-t>. Uma partição
'PI da decomposição é chamada estáue/ se, para cada .j C {l, . . . , k}, e cada elemento
P em PI, P é conectada por .l$, ou seja, se todas as florestas da coleção são árvores
geradoras quando restritas aos elementos de p'l.

Relativamente à discussão anterior, a sequência de chamadas recursivas corres-
ponde a uma decomposição completa, e uma partição estável é um sub-problema no
qual a k-floresta é máxima. A figura 5.3 já vista mostra uma decomposição completa
de tainanl)o 2 tal que P2 é estável.

A eztcnsão de uma decomposição (Po,...,p't,'7) é uma decomposição
('Po,..., 'Pt+l,'y') de tamanho t+ l onde, para l$ / $ t, '(/) = 7'(Z) e os valores de

P:+. e ''(t + 1) são compatíveis com a definição de decomposição A restrição as
de uma decomposição (p'o, . . . , Pt, "r), para 0 < s < t, é a decomposição de tamanho
s,('Po,...,P',,'y'), onde, p'ra l $ J $ s, '(/) = 'r'(J).

Nestes termos, para reduzir uma instância do problema, o algoritmo cria uma
extensão de uma decomposição completa. Ademais, fazer uma restrição da decom-
posição é equivalente a retornar de uma chamada recursiva.

Algoritmo 5.1 Dado um gra/o G e um natKraZ k, dedo/ue wma k-./Zoresta máz ma
FI, . . . , Pk e uma partição Q de V ta/ qae

U.Àlíi -iel)+lz<e>i

Cada iteração começa com uma k-floresta F'i,...,Fk e uma decomposição
(Po, . . . , p't, "r). A primeira iteração começa com uma k-floresta qualquer (na falta

de algo melhor, começa com a k-floresta de florestas vazias) e com a decomposição
trivial, ({y}, a), onde t = 0

Caso A: Pt não é estável.
Escolha ã tal que l.rC \ E<'Pt>1 < n - IPtl.
Seja 'P a partição dada pelas componentes de Fi \ E<P't>
Recomece com uma extensão da decomposição, com p't+t
'y(t + 1) = {, no lugar da decomposição.

P e
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Caso B E<'p.> \ U p. # ÇÕ.
Sejam X =(E<'Pt> \ U FJ) \ E<'Pt-í> e y = FI(t) \ E<Pt-i>.
Seja r' 2 y um. floresta maximal no graf. H = (V. X U y).
Seja f'' 2 F' uma floresta maximal em H' = (y. F' U FI(t)).
Recomece com F'' no lugar de .IÇ(t) e a restrição da decomposição
a t -- l no lugar da decomposição.

7'. é estável e E<'Pe> \ U 8 = ç).
Devolva FI , . . . , Fk, Pt e pare.

0

Caso C

Observamos que o algoritmo apresentado não é bem definido, já que casos A e B
não são mutuamente exclusivos. Ou seja, mesmo se existirem arestas sem cor entre
as componentes de uma floresta em uma dada iteração, podemos continuar gerando
instâncias menores até que a partição correspondente seja estável. Veremos que
em alguns casos isto faz sentido. Contudo, imporemos uma certa disciplina nessas
escolhas, para garantir que o algoritmo funcione. Exigimos que, uma vez escolhido
o caso B, continuamos executando o caso B, sem interrupção, até que a k-floresta
aumente. A análise mostra que isto é de fato possível.

Análise 5.1 Se, uma uez esmo/Ando, o caso /3 é repet do até que a k-.Poresla á au
montada, o aZgorltmo 5..r pára em O(n2k) íteraçães com

lu 41 1'p.l) + l.E<7''.>l

Fato 1: No fim do caso B, (F' \ y) = (F'' \ FI(,))

Se X = (a, isto é trivial. Suponha que X # a.

Como r' C X U y e x n FI(t) ' ç), temos que (f' \ y) n FI(t) ' a' Como
F C f'', segue que(r' \ y) Ç(f'' \ FI(t)),
Também y Ç EI(t) implica que -FU.l l(t) = (F'\y)UFI(t) Como F'' Ç F'UFa(t),
temos que (F'' \ FI(t)) ç (F \ y).

Fato 2: No fim do caso B, lr' \ rl = IFI(t) \ p'l + lr''l -- IFI(t)l.
Para quaisquer conjuntos .A e B, l.4 \ BI = 1.41 -- 1.4 n .el. Logo

r' \ FI(t)l -- IFI(t) \ F' lr''l-lp'n PARI-(IFIHI
r''l -- IFIH

EaM n r''l)

A relação segue diretameute do fato l
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Fato 3: No início de cada iteração, (Po, . . . , Pt,'y) é uma decomposição completa.

No início, isto é verdade, trivialmente. Suponha que ocorra o caso A. Os
elementos de P' são as componentes de .l?. \ E<7't> por construção, logo a
afirmação é verdadeira no início da próxima iteração.

Suponha então que ocorra o caso B. Como não alterámos as partições nem a
função 'y, só precisamos verificar que, para cada partição Pi, seus elementos
continuam sendo as componentes de .IÇ({) \ E<Pi-i>. Se X = a, isto é trivial.
Suponha que X # ç).

Seja s um índice tal que s < t e '(s) = 'y(t). Se ' não existe, então as
modificações de .fÇ(t) não afetam as partições Pi para í < t e a afirmação é
válida no início da próxima iteração.

Do fato 1, temos que

(r'' \ &U) n E<T'.-.> =(F' \ }'') n E<P.-t> ç Ã' n E<'P:-i> = a

Como s $ t - 1, E<P.> Ç E<P't.t>, logo (F' \ .f%0)) n E<P',> = a. Logo todas
as arestas em F'' \ f? (t) têm ambas as suas pontas no mesmo elemento de P..
Como cada conjunto P C P. é conectado por FI(t) e F' é maximal, concluímos
que eles continuam conectados por r''

Também, como a decomposição é comp]eta, (/%(t) n E<P''>) \ E<P,-i> = ç],
logo r'' n E<P',>) \ E<P',-t> = a. Portanto Pt corresponde às componentes de
F' \ E<'P.-i > e a afim)ação continua verdadeira no início da iteração seguinte.

Fato 4: No fim do caso B, se X # ç) então 0 < ip \ rl $ 1ptl -- lpt-i

Considere o grato Hx = ('Pt, X), onde as pontas de uma aresta (o, to) C X são
os elementos P e Q da partição Pt que contém u e to respectivamente. Como
sabemos do fato 3 que a decomposição é completa, cada floresta maximal em
Hx corresponde a uma única floresta inaximal em H = (y.X U y). Em
particular, as arestas de F' \ y formam uma floresta maximal em Hx. Como
X # ç], a floresta maximal é não nula, logo F \ y # a.

Também temos que X Ç E<Pt> \ E<Pt-i>. Logo nenhuma aresta de X liga
dois elementos da partição Pt-i e então o número de componentes na floresta
maximal F'\ y de H' é menor ou igual a IP't-i 1. Mas o número de vértices em
H' é I'Ptl. Logo o número de arestas em f'\ y é menor ou igual a I'Ptl -- IPt-i

Fato 5: No fim do caso B, Fa(t) \ F' Ç E<Pt-i>.
Se X = ç) isto é trivial. Suponha que X # a. Claramente, y e FI(t)nE<'Pl-l>
formam uma partição de FI(t) Como F'' 2 y, temos

FI(t) \ F'' c FI(t) \ }'' c .l? (t) n E<'Pt-i> ç E<P't-i>
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Fato 6: No início de cada iteração, i< ri.
O número de componentes de F' é n -- lr'l = IPt+tl. Como IPI < n -- I'Ptl,
temos que IP't+i )' IPtl. Mas 'Pol = 1 e I'Ptl $ n, logo t < n.

Fato 7: No início de cada iteração, f't, . . . , Fk é uma k-Horesta.

No início, isto é claro. O caso A não altera as florestas. Então suponha que
ocorra o caso B. Por construção, f'' Ç (E<Pt> \ U .f$) u .IÇ(t), logo r'' é disjunta
das florestas 4 para .j # 'r(t). Também, f'' é uma floresta, logo Ft,. . . , Fk
continua uma k-floresta no início da próxima iteração.

Fato 8: Se o caso B é repetido até que a k-floresta é aumentada, o algoritmo 5.1
pára em O(n'k) iterações.
Primeiro mostraremos que é possível repetir o caso B até que a k-floresta é
aumentada. Suponhamos que o caso B ocorreu, logo E<'Pt> \ U/?' :# O. Se
X = a, como E<Pt.l> ç E<'Pt>, então E<'Pt-i> \ U.r% # a e no início da
próxima iteração caso B ainda é aplicável

Se X 7é (a, o fato 4 garante que lr' \ rl > o. Do fato 2, 1/%(t) \ r''l > 0 ou
r''1 > 1/%(t)l. A segunda possibilidade implica que a k-floresta aumenta, e
a prime'ira possibilidade, junto com fato 5, garante que E<Pt-i> \ U l;' # a.
Então ou a k-floresta aumenta ou as condições do caso B valem no início da
próxima iteração.

Se o caso B ocorre com t = 1, como E<'Pt-t> = E<P'o> = Ç), logo X # ç) e
do fato 5, concluímos que f%(t) \ r'' :: a. Portanto, como r' \ y # a do fato
4, o fato 2 garante que IF'rl > IFI(.)l. Ou seja, quando t = 1 o caso B sempre
acrescenta arestas à k-florestal Enl;ão é possível repetir o caso B até que a
k-floresta seja aumentada
Como 1 < n do fato 6. entre cada seqiiência de repetições do caso B vamos
executar o caso A no máximo n vezes. Claramente, vamos repetir o caso B
no ináxiino n vezes também. Logo serão necessárias no máximo 2n iterações
para aumentar a k-floresta por uma aresta. Como o tamanho máximo de uma
#-üoresta é k(n -- 1), o «úmero total de iterações é O(n'k).

Fato 9: O algoritmo 5.1 devolve uma k-floresta FI,
q- IUr.l - l) + lz<7'.>1.

Quando o algoritmo pára no caso C, a proposição 5.4 garante que Ft,
e P. satisfazem a relação acima.

, F# e uma partição Pt tal

,n
0

O algoritmo 5.1 junto com a proposição 5.2 nos dá a seguinte caracterização
das soluções do problema 5.2.
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Teorema 5.5 Para todo gra/o G e natura/ k, uma k-.Poresta FI,...,FA em G
nltazzm.a se e som.ente se

U p.l k(" -l'pl)+lE<'p>1}

onde o mthimo á tomado sobre bodas as paT'Éiçães P de V'

Este resultado, embora não apareça explicitamente na literatura, é consequência
do algoritmo de Edmonds e é implícito no trabalho de Roskind e Tarjas. Ele é uma
generalização do teorema 5.1 do Nash-Williams e Tutte. De fato, se FI, . . . , FÊ é
uma coleção de k árvores geradoras disjuntas, então, IU FJI = k(n -- 1), e, para toda
partição P' de }'',

k(n - 1) $ A(n - l7'l) + IZ<7''>1.

Se não há k + l árvores geradoras disjuntas, existe uma partição P. tal que I'P,l > l
e

(k + l)(n 1) > (k + l)(n }''.l) + lz<'p.>

Então temos que

k(I'p.l - i) $ 1z<'p.>

(k + i)(l7'.l - i) > lz<'p*>l

Claramente,

e, como A é inteiro, segue que

Como mencionado anteriormente, o algoritmo 5.1 é uma generalização do algo-
ritmo de Edmonds [191. Há essencialmente duas diferenças entre eles: a flexibilidade
na escolha entre os casos A e B e a maneira de modificar a k-Horesta. O algoritmo
de Edmonds utiliza uma regra bem definida para decidir entre casos A e B, que
discutiremos na nossa implementação serial.

Chamaremos de /ase do algoritmo uma sequência de repetições do caso B até
que a k-üoresta seja incrementada. Para aumentar a k-floresta, Edmonds sempre
escolhe, no caso B, um conjunto F' tal que F' = y + e. Como resultado, cada fase
aumenta a k-floresta de exatamente uma aresta. Pensamos que, escolhendo F' como
uma floresta maximal em H = (y. X U y), conseguiríamos aumentar a k-âoresta de
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várias arestas em cada fase, e assim diminuir o número de iterações necessárias até
o término.

Na política de escolha entre os casos A e B adorada na análise 5.1 acima, ain-
da existe uma certa liberdade na escolha entre estes dois casos. Podemos parar a
execução do caso A logo que encontramos uma aresta em E<'Pt> \ U FJ, podemos
continuar até que T't seja estável ou podemos parar em qualquer ponto entre estes
dois extremos. Em princípio, esta liberdade deveria facilitar o objetivo de aumentar
a k-floresta por várias arestas. Intuitivamente, cada vez que estendemos a decom-
posição, mais arestas sem cor se encontram em E<?t>. Como, no caso B, para cada
aresta e em r' ou e é incluída na k-floresta ou uma outra aresta em .E<'Pt-l> é
descolorida, o número de arestas sem cor em .E<P't-t> aumenta. Neste último caso,
aumentamos o número de arestas em X na próxima iteração.

Ou seja, se o caso A é executado até que P. seja estável, em geral o número de
arestas candidatas em X aumenta, e então aumenta a chance do que a floresta F seja
"grande". Infelizmente, isto não é garantido. No pior caso, as arestas candidatas
serão mal distribuídas entre as componentes, isto é, todas ligarão as mesmas duas
componentes de p't. Então, ilo pior caso, só podemos garantir que uma aresta será
escolhida. Por outro lado, acreditamos que, se este algoritmo fosse utilizado na
prática, seria interessante continuar o caso A por algumas iterações depois que o
caso B fica aplicável.

Mesmo no melhor caso, constatamos que o número de arestas que podemos
acrescentar à k-floresta é limitada.

Proposição 5.6 0 rz/gorítmo 5./ acrescenta no má:imo n
em ca.da fase.

l arestas (i k-Poresta

Demonstração Dos fatos 2 e 4 da análise 5.1, temos que

lr''l Flul$1P.l-lP'.-:l
Portanto, o número de arestas acrescentados à k-floresta é menor ou igual a

l

.j='
. 1 I'p.-- l) 'Pol

Como IP'.l $ n e IP'o 1, o resultado segue. 0

Como cada fase necessita de O(n) iterações, mesmo se fosse possível garantir
que acrescentamos o número máximo de arestas em cada fase, o algoritmo utilizaria
O(nk) iterações. Assim, nenhuma implementação paralela baseada neste algoritmo
será polilogarítmica e isto é uma evidência que o problema talvez seja p'-completo.
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5.3 Algoritmo para A Arvores Geradoras Dísjun-
tas

Nesta seção, apresentamos uma versão do algoritmo que, ao invés de resolver o
problema 5.2, encontra k árvores geradoras disjuntas se estas existem. Primeiro
explicaremos os motivos para esta alteração.

Ao invés de reduzir o número de iterações aumentando a k-floresta por várias
arestas, tentaremos diminuir o tempo gasto em cada fase. Como o algoritmo depende
intrinsecamente da construção de uma decomposição, que é um processo serial,
queremos diminuir ao máximo o tamanho da decomposição. Como cada partição
representa uma instância do problema com menos arestas, queremos garantir que o
número de arestas eliminadas em cada iteração do caso A seja grande.

Para conseguir isto, alterámos a natureza do algoritmo. Vamos exigir que E<'Pt>
seja suficientemente grande para garantir a existência de k árvores geradoras dísjun-
tas, ou seja, que IZ<P.>1 > k(IPtl -- 1) na condição do caso A. Canse(lüentemente,
o algoritmo vai encontrar k árvores geradoras disjuntas, se estas existem, e caso
contrário devolverá uma partição que garante a não existência de tais árvores.

Faremos mais duas modificações para diminuir ao máximo possível o tamanho [
da decomposição. Primeiro, queremos que a próxima partição na decomposição seja
tão grande quanto possível, assim reduzindo o número de partições necessárias para
chegar a uma partição estável. Para isto, escolhemos para rq a floresta com o menor
número de arestas. Depois, aproveitando a liberdade na escolha entre os casos A e
B, vamos fazer o caso B sempre que possível, só estendendo a decomposição quando
não houver mais o que fazer. Para isto, mudamos a condição do caso A.

Algoritmo 5.2 Dado um gra/o G e um ztatura/ k, dedo/ue Kma co/eção FI, . . . ,Fk
de k árvores geradoras disjulLtas, se existem, ou uma partição 'P tal que

z<p'll < t(lp'l - i).

Cada iteração começa com uma k-floresta Fi,...,FÊ e uma decomposição
('Po, . . . , p't,7). A primeira iteração começa com uma k-floresta (qualquer (na falta
de algo melhor, começa com a k-floresta de florestas vazias) e a decomposição trivial,
({t'}, O), onde Z = 0.

Caso A: .E<Pt> \ U4 = a, IE<P't>1 2 #(IP'tl - 1) e existe .j tal que
14 \ z<'p.>1 < n - l7'.l.
Escolha { tal que IP. \ .E<'Pt>1= minjCK lJJ \ E<?t>1.
Seja 7' a partição dada pelas componentes de Fi \ E<P't>.
Recomece com uma extensão da decomposição, onde Pt+l
'r(t + 1) = i, no lugar da decomposição.

k(l7''.l

p'e
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Caso B z<'p.> \ Ua # a.
Sejam X = (E<'P.> \ U 8) \ .E<'Pt-l> e }' = FnU \ E<P'.-i>.
Seja F' ;2 y uma floresta maximal no grato H = (}', X U y).
Seja f'' 2 F' uma floresta maximal em H' = (V. r' U FI(t)).
Recomece com F'' no lugar de Fa(t) e a restrição da decomposição
a t -- l no lugar da decomposição.

IU 41 = k(n - i).
Devolva FI , . . . , Fk e pare

z<p'.> 1 < k(I'p.l - i).
Devolva Pt e pare.

Caso C

Caso D
0

Análise 5.2 0 a/gorÍtmo 5.2 /uncíona corretamente e pára em O(nklogn) íÉe

rações.

Fato 1: No início de cada iteração, IP't1 2 t(n -- l -- IL2j;Ü) + l.
No início, com t = 0, isto é claro. Suponha então que é verdade no início de
uma iteração. O caso B só pode aumentar o tamanho da k-floresta, logo não
pode invalidar a relação. Suponha que ocorre o caso A.

Temos que E<'P.> Ç U4, logo IUP, \ Z<'P.>1 = IUP,l - l.E<'P.>1. T'mbém
temos que IE<P't>1 ? k(IP'tl -- 1). Como IFi \ E<'Pt>1 é mínimo, segue que

H\z<P'.> < U p,\ Z<'P.>l
k

U81 1Z<P'.>l

B:\:ly. - qz,.l - D.
Agora,

IT'l « -lp.\ z<'p.>

k

« - : - l:ya + '(« - : - l:lfb -- :

o + i)(« - l - .K:lÍiJ.) + i.

>

>

Logo a relação é verdadeira no início da próxima iteração
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Fato 2: No início de cada iteração, se IU FJI < k(n -- 1), então

* : ,@!'T,'::tu '
Temos que I'P.l $ n. Do fato 1, segue que t(n-- l

.- ' $ R=:1?9B'z-
< n e é imediato

Fato 3: O algoritmo 5.2 pára em O(nk log n) iterações.

No pior caso, o algoritmo faz t execuções do caso A, depois t execuções de
caso B repetidamente, cada vez aumentando o tamanho da k-floresta de uma
aresta. O fato 2 garante que

t$

Logo o número de iterações é menor ou igual a

'''g'' . *(T*- :?
IU 41:. k(" - i) - IU 41

k(:!:i) l
2k(« - i) E 'l

2k(n - l)(l + log. k(n - l))
0(nk log n)

Fato 4: O algoritmo 5.2 funciona corretamente.
Primeiro mostramos que, se o caso A não ocorre, então um dos outros casos é
aplicável. Para os casos B e D, isto é óbvio. Suponha que E<'Pt> \ U.li' = ç3
e IZ<P.>1 ? k(IP'.l -- i). Logo, l.e<'P.> n u P,1 2 k(l7''tl -- 1). Se o caso A não
ocorre, então, para todo J C /{, IFJ \ E<?t>1 = n -- IPtl. Logo,

U81 k(I'P.l - 1) + k(n - I'P.l)

k(n - l).

Segue que o caso C é aplicável.

Claramente, a análise do algoritmo anterior pode ser aplicada diretamente
aqui. Se o algoritmo pára, o teorema de Nash-Williams e Tutte garante que o
algoritmo devolveu o que foi prometido.

n
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5.4 Implementação Paralela
Dados os resultados dos capítulos anteriores, é relativamente claro que as operações
individuais em cada caso do algoritmo 5.2 (bem como do algoritmo 5.1) podem ser
feitas em paralelo em tempo polilogarítmico . Mostraremos isto em detalhe abaixo.
No que segue, seja Ã' = {1, . . . , k}.

Programa 5.3 Z)ado üm oral/o G, repmsentado pe/o z;etor de incidências
,4: .E --> V x y, e um natura/ k, dedo/ue um vetar r': .E -...> Ã + 0 repmsentando k

ardores geradoras disjuntas, se e=ístem, ou am vetar P: V --} y repmsentando uma
p-tição 'P t«/ q«. IZ<'P> < k(17'1 - 1).

A decomposição é representada por uma matriz P: V' x y --, t'' e um vedor ': V'' --- .f('
O vetor que corresponde à {-ésima linha da matriz é denotado por P(i, ).

Os vetores X: E --- {0, 1} e }'': E --, {0, 1} são utilizados como vetores característicos
de vários subconjuntos durante a computação. O vedor S: /í + 0 --, y armazena as somas
ou somas parciais, de X ou y, em pontos diferentes da execução.

O vetor Á': E --, V x }'' representa um subconjunto de arestas. Os vetores C': E --* Z
e C': E --, Z representam funções de custo para as arestas em .4 e A' respectivamente. O
vetou auxiliar r'': E --, /( + 0 representa uma k-floresta.

para cada e € E faça em paralelo
F(e) '- 0

para cada u € }'' faça em paralelo
P(o, «) -- «

q +- 0; t - o
repita

S -- permutam;ão que ordena F em ordem crescente
para cada e € E faça em paralelo

r''(e) '-- r'(S(e))
(«, ««) -. .4(S(e))
se P(t,«) # P(t, .«)

então X(e) -- l senão X(e) -. 0

}''(e) -- 1 - X(e)
S .-- soma X nos intervalos dados por F' (programa 3.2)
/ora - soma S (programa 3.2)

"mc« - S(0)
S .-- soma y nos intervalos dados por F' (programa 3.2)
mini .-- min S (programa 3.2)
para cada u C }'' faça em paralelo

se P(t,«) = «
então X(«) -. l senão X(«) - 0

vamp - soma X (programa 3.2)
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(*CM. A*)

se s.«.c., = 0 e /o« 2 k * (vamp -- 1) e mini' < n -- fa«.P
então para cada j C /\' faça em paralelo

se S(j) = ,«in/'
então X(.j) -- .j senão X(j) -. 0

'y(t+ 1) -. m«({X(1),...,X(k)}(programa 3.2)
para cada e C E faça em paralelo

Íu. w) ...- Á(e)

;e r'(') = 'y(t+ 1) e P(t,«) P(t,,«)
então X(.) -- l senão X(e) '-- 0

.4' - o subconjunto de .A indicado por X (programa 3.2)

P(t + 1, ) - componentes de .A' (capítulo 4)
t .-- t + l

(*CMO B*)
se semear > 0

então para cada e C E faça em paralelo
(«, .«) '-- A(')
se P(t,«) # P(t, w) e r'(e) = 0
e P(t - l,«) l,w)

então X(e) -. 1; C(e) -- 2
senão X(e) -- 0

lama .-- soma X (programa 3.2)
se tamX > 0

então para cada e € E faça em paralelo
(«, w) '-- Á(e)
se F(e) = 1(t)

então se P(t - 1, «) = P(t - 1, '«)
então X(e) '- 1; C'(e) '-- 3
senão X(e) -- 1; C(') -. l

S .-- somas parciais de X (3.2)
.'!' .- o subconjunto de .4 indicado por X (3.2)
C'P .-- o subconjunto de C indicado por X (3.2)
F/ -- floresta de custo máximo em .A', C"
para cada e € E faça em paralelo

se X(e) = l
então se F'(S(')) = l

então r'(e) -. '(t)
senão F(e) '-- 0

ZI +--- t -- l

até que mini' = n -- l ou /ora < k + (vamp -- l)
se mini = n -- l

então devolva f'
senão devolva P(t)

(*Cuos C e D*)

D
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Análise 5.3 0 programa 5.3 /uncÍona corretamente em tempo O(nklog'n) com

O(m + n) process«dons e«. «m CRC'W:-p,ioHdade PR 4M e '"'' te«',po O("k log' n)
com O(m/ log n) processadoms em am CRER'r PR.4M.

Fato 1: As condições do programa correspondem aos casos A, B, C e D do algoritmo

Seja p't a partição representada por P(t, ). Depois do comando paralelo que
calcula os valores de X e y, X é o vedor característico de E<P't> e y é o vedor
característico de E \ E<P.>. Depois de calcular as somas de X (utilizando o
programa 3.2), temos

5.2

s(.j )
semear

»'«

z<p.> n al
z<7'.> n(z \ u F,)l = lz<7:'.> \ U P,l
z<p'.>l

Depois de calcular as somas de y. temos

.S(.j) 14 \ Z<7''.>l

"''i«r' - Ue ip, \ z<p'.>

Imediatemente antes da atribuição para vamp, X é o vetar característico do
conjunto {u C y l P(u) = u} logo vamp = 1'Ptl. Uma comp'ração com as
condições do programa acima e do algoritmo 5.2 confirma a correspondência.

Fato 2: A implementação do caso A corresponde à especificação do algoritmo 5.2.

Na primeira parte, os valores não nulos do vedor X representam os índice das
florestas cujos tamanhos são iguais ao tamanho da menor Horesta. O maior
valor ein X representa uma floresta cujo tamanllo é mínimo em (7 \ E<'Pt>.

Na parte seguinte, X representa o vedor característico de Fv(t+i) \ E<'Pt>. De-
pois de formar um vetar com estas arestas, calculamos as componentes desta
sub-floresta, com o aigoritmo 5.2. Finalmente incrementamos o valor de t
assim estendendo a decomposição para a próxima iteração.

Fato 3: A implementação do caso B corresponde à especificação do algoritmo 5.2.

Durante a repetição, X é o vetor característico de (E<'P,> \ U Fj) \ E<'Pt-t>.
Se este conjunto não tem elementos, nada mais é feito além de reduzir para
t -- l o valor de t no final.

Se o conjunto não é vazio, as arestas de Fa(t) são acrescentadas a X, que passa
a representar o vedor característico de FI(t)U(.E<7',> \U .IÕ)\ E<Pt-t>. O vedor
C' associa, um custo a cada aresta neste conjunto, de tal forma que as arestas
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de .fC,(t) \ E<'Pt-i> têm o maior custo, seguidas pelas arestas de X \ y, e as
arestas sobrando em fQ(t) têm menor custo.

Assim, a floresta de custo máximo devolvido pelo sub-programa vai ter o
número máximo de arestas com custo maior. Ê claro que isto corresponde
à floresta indicado no algoritmo 5.2. No final alterámos o valor de t para
indicar a restrição da decomposição.

Fato 4: A implementação dos casos C e D corresponde à especificação do algoritmo

Claramente o programa termina em qualquer um destes casos e devolve a
estrutura correta.

5.2

Fato 5: A complexidade de cada iteração é O(log m) com O(m + n) processadores
em um CRCW-prioridade PRAM e O(log' n + logm) com O((m + n) logo)
processadores em um CREW PRAM.
Todas as operações feitas explicitamente no programa levam tempo O(m/p)
com p processadores e só tem conflitos de memória na leitura de P, então
funcionam ein um CREW PRAM. Os cálculos de soma, inox e dos subconjun-
tos utilizam o algoritmo :3.2 para produtos parciais, logo, aplicando o teorema
de Brent, levam tempo O(logra + m/p) em um EREW PRAM. Dos resul-
tados do capítulo 2, o cálculo das componentes tem complexidade menor ou
igual ao cálculo da floresta de custo máximo, que é O(Ioga) com O(m + '})
processadores em um CRCW-prioridade PRAM (programa 4.6) ou O(log' n)
com O((m + n)/ log n) processadores em um CREW PRAM (144, 611). Orde
nação leva tempo O(logm) com O(m) processadores em um EREW PRAM
utilizando o algoritmo de Cole j101. Assim, segue o resultado.

Fato 6: O programa leva tempo O(nklog'n) com O(m) processadores em um
CRCW-prioridade PRAM e O(nk log; n) com O((m + n)/ log n) processadores
em um CREW PRAM.

Como m é polinoinial em 1}, então log m = O(log n) e o resultado segue dire-
tamente da análise do algoritmo 5.2 e do fato 5.

D

Podemos eliminar a chamada do sub-algoritmo para calcular a íioresta de custo
máximo, utilizando duas chamadas do algoritmo para floresta maximal no seu lugar.
Para isso, seria necessário inicializar as estruturas utilizados no algoritmo para flores-
ta maximal de forma apropriada, para garantir as inclusões exigidas pelo algoritmo
5.2. Explicitamente, a primeira chamada começaria com a floresta Fa(t) \ E<'Pt-i>,
e a segunda chamada começaria. com a floresta r'. Com esta mudança, o algoritmo
tem a mesma complexidade no CRCW-arbitrário PRAM.
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Também vale notar que aqui não podemos aproveitar os algoritmos ótimos para
componentes conexas e floresta inaximal, porque a ordenação necessita de O(m)
processadores para obter tempo O(log n). Ou seja, em um CRCW PRAM, a orde-
nação é a operação mais cara. No CIREW PRAM, uma simulam;ão do algoritmo de
Cole com m/ log n processadores leva tempo O(logo n), logo a complexidade é igual
à de encontrar uma floresta de custo máximo.

5.5 Arvores Geradoras Disjuntas em Paralelo
Voltando ao problema principal, o de achar um número máximo de árvores geradoras
disjuntas, podemos utilizar o programa 5.3 e fazer uma busca binária em k. Para
isto precisamos de um limite superior para o valor de k.

Proposição 5.7 1)ado um gra/o G, o ntímero mázímo de ardores geradoras d d n
Éas é «.e«.r o« igaa/ « -nintâa,,n/(n -- l)}, .nde -5C é o g«u múlÍmo de G.

Demonstração: Seja k o número máximo de árvores geradoras disjuntas em G.
Claramente, cada árvore incide pelo menos uma vez em cada vértice t;, logo k $ óa
Também, o número de arestas em k árvores geradores é k(n -- 1), que não pode ser
maior que o número de arestas no grifo, logo k $ m/(n -- l).

Este resultado segue também do teorema do Nash-Williams e Tutte, escolhendo-
se as partições apropriadas. u

Como .5c $ 2m/n, temos que m/n = Q(õc). Logo, assintoticamente, .5c; é
sempre menor ou igual a m/n, e então é um limite superior melhor para k.

Proposição 5.8 t/ma co/eção mázáma de ardores geradoras d slt&ntas FI,. . .,Fk
J««'o "m "m« p«tiçã. 'P de ç' t«/ q«e k Z<'P>1/(1'PI - l)j pode 'e, e«co«t"-
d« em temo. O(nóc; log' n) com O(m + «) p«c'ss«dom' em «m OR(7W-«bÍtrárÍ'
PR.4M o« .m t mp. O(nóalog'n) «m O((m + n)/logo) p«ce""do'«; 'm "m

(;RE Pr PRÁM.

Demonstração: Seja k o número máximo de árvores geradoras disjuntas em G.
Temos que k $ óc; e então são suficientes logra iterações de uma busca binária,
utilizando o programa 5.3 como subrotina, para achar o valor máximo de k. Com
mais uma chamada da subrotina com o parâmetro k + 1, o programa 5.3 devolve a
partição que satisfaz a relação acima. O resultado segue da análise do programa 5.3
e de nossa suposição de que o número de arestas é polinomial no número de vértices.
Q

Então o trabalho (tempo vezes número de processadores) deste algoritmo é
O(mnóalog3n), tanto no CRCW PRAM quanto no CREW. O melhor algoritmo
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serial conhecido para este problema é de Gabow e Westermann 1251, e tem comple-
xidade O(mn log n). Então o algoritmo paralelo acima é eficiente nos processadores
para gratos com grau mínimo constante. Em comparação com o algoritmo de Ros-
kind e Tarjan, que é O(m'), este algoritmo é eficiente nos processadores, já que
n.5a = O(m). Em comparação com o algoritmo serial apresentado nesta dissertação,
que é O(n'óâa(mn, mn)), o algoritmo paralelo é eficiente nos processadores para
gratos densos nos quais óa = ç2(m/n).

Então, embora seja razoavelmente eficiente quando o número de processadores
disponíveis é O(m), este algoritmo dificilmente pode ter uma variação que é poli-
logarítmica. O maior impedimento não é o fato de que não podemos aumentar a
k-üoresta de mais de uma aresta, como inicialmente acreditamos, mas o fato que não
há trabalho suficiente para fazer em cada iteração. Ou seja, como cada iteração do
programa 5.3 só faz trabalho O((m + n) log n), uma implementação polilogarítmica
implicaria em um novo algoritmo serial com complexidade O((m + n) log' n), para
alguma constante c. Acreditamos que isto não seja possível, já que este complexi-
dade não depende de k e intuitivamente é mais difícil achar um número maior de
árvores geradoras disjuntas.

Para continuar as nossas investigações, seguimos duas linha de pesquisa. Primei-
ro tentamos ver quais sub-problemas podem ser resolvidos rapidamente. Segundo,
tentamos achar uma nova generalização do algoritmo que faz mais trabalho em cada
iteração. A seguir apresentamos alguns resultados.

5.6 Algoritmo para h-H.oresta Grande
O algoritmo seguinte mostra uma maneira de inicializar uma Ê-üoresta rapidamente
com mais que a metade do número de arestas em uma k-floresta máxima. Este
algoritmo é eficiente. Além disso, introduz a técnica utilizada a seguir para encontrar
uma k-floresta maximal.

Algoritmo 5.4 1)ado um g7a/o G Guio gra mthimo é ma or ou gua/ a A e uma
ordem lota/ sobre r, dedo/t;e uma k-./7oresfa FI, . . . , Fk ta/ que IUPJ1 2 nk/2.

Para cada t; C V, sejam,
Z,. = {<u,w> c V x t' l (u, w) c E, .« < u}, /. = min {k, IL.l},
R« = {<«,w> € \' x }' 1 («, «,) C .E,w > «} e ,« = «ú« {k, l-hl}.
Para cada u C y, coloque os elementos de L. e .f?« em uma ordem
arbitrária.

Se >1:, /. Z nk/2
então F. = {(t,, w) C E l <o, w> é o {-ésimo elemento de L«}
se«ão a = {(u, .«) C E l <o, «,> é o {-ésimo elemento de R«}.

Devolva Fi , . . . , FA. O
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Análise 5.4 0 a/goritmo 5.# dedo/ue uma k-./7oresta [a/ que IU .rSI ? nk/2 em uma
íteração.

Fato 1: No fim, para cada u C W, /, + r, ? k

Como óc 2 k temos que IZ,.l + la.i = .5(u) ? k. Por construção,

1. + r. = min {2k, À; + IL,l, k+ IX.l, IZ,.l+ IX.l}

e segue o resultado

Fato 2: No fim, ou )l:, J. 2 nk/2 ou }l:. r. 2 nk/2.
De fato 1, temos que E(J.+ r.) 2 nk. Logo E /,+Er. ? nk. Então o maior
dos dois é maior ou igual ao nk/2,

Fato 3: No fim, os conjuntos F{, para l $ í $ k, são florestas disjuntas
Sem perda de generalidade, suponha que El:. /j 2 nk/2, logo

a {(u, «,l C E l (t,, «,) é o ã-ésimo elemento de L.}

Seja (t;o, el, ul , . . . , e,, u.) um passeio orientado no grifo com arestas a. Como
ej C /Ü, uj-t > t;j. Por indução, segue que uj > ul para 0 $ .j < / $ s. Então
nenhum vértice se repete no passeio e logo .rq não tem circuitos.

Como as duas orientações de cada aresta (.,,«,) e (w,u) estão em L, e Rw
ou em 1,. e R., cada aresta vai ser escolhida no máximo uma vez. Logo as
florestas Fi, para l $ í $ k, são disjuntas.

Fato 4: O algoritmo 5.4 devolve uma k-floresta do tamanho prometido em uma
iteração.

Como não llá comando de repetição, o resultado segue diretamente dos fatos
a2 e 3

Programa 5.5 Dado um gra/o G cêdo gra m homo é maior ou água/ a k, repm-
sentado pe/o uetor de incidências .4: E -+ y x V, o?zde cada aresta aparece nos dois
se«tidos, de«/« «m «t« F': E + /{ + 0 t«/ q« a = {e € E l F'(e) = {} á «m«
./Zoresta para l$ i$ k e IU FJl? nk/2.

Os vetores L: E --- {0, 1} e R: E --- {0, 1} são os vetores característicos dos conjuntos
1, e R do algoritmo 5.4. O vedor T: y --, y representa os tamanhos dos conjuntos L e
R para cada vértice, e Z: E --- {0, 1} é o vedor característico das arestas escolhidas. Os
vetores S: E --- 1? e C: .E --- V são auxiliares.
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S - permutação que ordene A pelo primeiro vértice de cada par
para cada e € E faça em paralelo

<«, .«> - ,4(e)
C(S(e)) - «
se u > w

então l,(S(e)) '-- 1; R(S(e)) -- 0
senão Z,(S(e)) -. 0; R(S(e)) -- l

T .-- somas parciais de Z nos intervalos dados por C'
para cada e C E faça em paralelo

se r(S(e)) $ k e L(S(e)) = l
então r'(e) - T(S(e)); Z(') - l
senão F'(e) - 0; Z(e) -- 0

z +-- soma Z

se ac < l\kl'Z
então 7' - somas parciais de R nos intervalos dados por C'

para cada e C E faça em paralelo
:e 7'(S(e)) $ k e R(S(e)) = l

então F'(e) -- r(S(e))
senão r'(e) - 0

devolva r'. 0

Análise 5.5 0 programa .5.5/uncíon'z corretamente em tempo O(log n) com m pro
cessadores em vm EREW PIAM.

Fato 1: 0 programa 5.5 calcula corretamente as florestas FI,
algoritmo 5.4.

, .Fk indicadas no

Por construção, os elementos de C estão em ordem não decrescente. Clara-
mente, L é o vedor característico de {(t;,w) C E l to < u}. Então T recebe,
na primeira atribuição, uma numeração das arestas de L para cada vértice
u. Então as primeiros k arestas desta numeração correspondem às arestas
escolhidas no algoritmo 5.4.

Claramente z representa o número de arestas nessa k-floresta. Se z 2 nk/2, a
afirmação é verdadeira. Se # < nk/2, então o programa faz os mesmo cálculos
com {(o,zo) C E l w > u}. Por simetria e pelo fato 2 da análise do programa
5.4, as arestas escolhidas formam uma k-floresta do tamanho prometido.

Fato 2: O programa 5.5 leva tempo O(log n) com m processadores em um EREW
PRAM.
Em um EREW PRAM, todos os passos feitos explicitamente levam tempo
O(1) com m processadore e os subrotinas para calcular as somas levam tem-
po O(logo) com m processadores. Então a complexidade é dominada pela
ordenação, que leva tempo O(log n) com m processadores j101. []
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Roskind & Tarjas mencionam no artigo 1581 que na tese de doutorado de Ros-
kind 1571 llá uin algoritmo de complexidade O(m+nk) para inicializar uma k-floresta
com no mínimo nk/2 arestas. Embora não tivéssemos acesso a este trabalho, supõe-
se que o algoritmo descrito é uma versão serial do algoritmo acima.

Comparando as complexidades, o nosso algoritmo é eficiente mas não ótimo,
devido à necessidade de ordenar as arestas na versão paralela. Se o grato é dado
através das suas listas de adjacência podemos eliminar a ordenação. Utilizando um
algoritmo ótimo para "list ranking" , temos uma versão ótima deste algoritmo.

Note-se, também, que a idéia deste algoritmo é uma generalização de uma
técnica encontrada em Szwarcfiter j611.

5.7 Algoritmo para k-Horesta Maximal
Nesta seção consideramos o seguinte problema

Problema 5.3 Dado llm gra/o G = (y, E) e um inteiro positivo k, encontrar 'Éma
k-.floresta ma=imat cm G.

Este problema pode ser facilmente resolvido serialmente em tempo O(mk), cal-
culando k árvores geradoras, cada vez eliminando as arestas que já fazem parte de
alguma floresta. Porém, sua solução paralela não é trivial.

A idéia básica é uma generalização do algoritmo 5.4. Neste algoritmo, algumas
arestas foram escolllidas para cada floresta de tal forma que, ein todos os caminhos,
a seqüência de vértices era monotõnica, garantindo assim que nenhuma floresta
contenha circuitos. Como cada aresta só pode estar em uma floresta, o algoritmo
distribui as arestas incidentes em cada vértice através de uma ordem arbitrária.

Para continuar este processo, cada componente de cada floresta tenta escolher
uma aresta no seu corte de tal forma, que cada aresta é escolhida uma vez e todas
as seqÍiências de componentes sejam monotõnicas. Para tanto, precisamos estender
a ordem total sol)re os vértices para uma ordem total sobre os elementos de uma
partição de y. Na prática isto é feito selecionando um representante para cada
conjunto, como veremos na iinplementax;ão abaixo.

A parte mais difícil é evitar que a mesma aresta seja escolhida por várias com-
ponentes. No algoritmo 5.4 isto foi fácil porque as componentes de cada floresta
eram vértices, logo os cortes ou coincidiam ou eram disjuntor. Como cada aresta
fazia parte de um só corte, era fácil alocar as arestas em cada corte para uma única
floresta. No caso geral, os cortes das componentes podem ter interseções não trivi-
ais, logo não há nenhuma maneira trivial de distribuir as arestas. Um exemplo é
mostrado na figura 5.4.

No algoritmo a seguir isto é resolvido construindo-se um grato auxiliar que re-
presenta este problema de distribuição das arestas. O grato auxiliar é um grato
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bipartida, com as arestas sem cor do grato original em um dos conjuntos da bipar-
tição e as componentes de cada floresta no outro. Dois vértices são ligados se a
aresta está no corte da componente. O item a) da figura 5.5 mostra o grato auxiliar
para o grato da figura 5.4.

Para garantir a monotonicidade das sequências, dividimos o grato auxiliar em
dois, separando as arestas do grato auxiliar em dois conjuntos. Suponha que a aresta
e em G liga as componentes P e Q de uma floresta. Existem duas arestas correspon'
dentes no grato auxiliar, (e, P) e (e, Q). Sem perda de generalidade, suponha que
P < (2 na ordem total dada sobre as componentes. Então colocamos a aresta "me-
nor", (e, P) em um dos conjuntos e a aresta "maior", (e, (2), no outro. Os itens b) e
c) da figura 5.5 mostram estes dois subgrafos derivados do grifo auxiliar. Qualquer
emparelhamento em um destes dois gratos corresponde a uma escolha apropriada
para as componentes. Escolhemos o maior emparelhamento que possamos achar
rapidamente em paralelo.

Algoritmo 5.6 Dado um gr(!/o G e um 7tatura/ k, deuoltpe xma k-./Zoresta mazimal

Cada iteração começa com uma k-Roresta F't , . . . , Fk. A primeira iteração começa
com a k-floresta de florestas vazias.

Para cada e C E\U a e cada n, sejam P.(e) e QÍ(e) as componentes de a que
contém as pontas de e. Suponha que existe uma ordem total entre as componentes
de cada floresta. Assim podemos comparar P.(e) e Qi(e).

Caso A: Existe e C É; \ U 4 e uma õoresta a tal que â(e) # Q{(e)
Seja H«.- = (S, T, WI,..) um grato bipartido auxiliar onde

S
T

w".

{((2,{) 1 Q é uma componente de F-}

{((P,(e),i), e) l P,(e) > Qi(e)}.

Seja H.:.Ü (S, T, W«.Ü) um outro grato bipartido onde

W.:,« = {((â(e),i), e) l â(e) < Q{(e)}

Calcule emparelhamentos maximais À/«.* e M«Ü« em Hmm e J7«ü«
respectivamente. Seja M o maior emparelhamento entre .114«.x e
À4...Ü. P;ra todo ie /{, seja .A{ = {e C E l ((Q,{), e) C M}

Recomece com .fi', U ,4í no lugar do Fi para iC /{

P-ra cada aresta e C .E \ U FJ e cada floresta a, P,(e) = Qi(e).
Devolva Fi , . . . , Fk e pare. []

Caso B
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Figura 5.4: Exemplo para o problema de achar k-floresta maximal

,) b) .)

Grato a,uxibar Separação do grato auxiliar

Os números rotulando cada componente correspongSm à ordem total
aresta associadas às componentes de {.l
arestas associadas às componentes de r2 ''

Figura 5.5: O Grato auxiliar e a sua separação
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Análise 5.6 0 a/g.ritmo 5.6 de«/ue uma k-.Roresta m- ma/ m O(log n) íte«ções

Fato 1: No início de cada iteração, FI , . . . , Fk é uma k-floresta.

No início, isto é verdade trivialmente. Suponha que ocorre o caso A. Seja P{
a partição de y correspondendo às componentes de .f?.. Considere os gratos
orientados Z){ = ('Pi, Á{), onde é entendido que as pontas de uma aresta e C Áí
são P.(e) e Q{(e) e a orientação dependem do emparelhamento JW, ou seja, se
((&(e),i), e) C M então e sai do vértice P,(e).
Afirmo que estes gratos são florestas. De fato, considere um passeio orientado
no grato l)i, (Eo,el, - ,e,, .I',). Pela construção de .Af temos que Pj-i < Pj,
se o emparelhamento escolhido foi .Ad...n (ou PJ-i > PI' se o emparelhamento
escolhido foi .lb/m-). Claramente, por indução, nenhum vértice se repete no
passeio, e então Di não tem circuitos
Uma consequência imediata é que os gratos Hi = (V. F, U Ái) são florestas, já
que as arestas de Ái juntam as árvores de F{, sem formar circuitos.
Também. os conjuntos Fí e .4{ são dois a dois disjuntos, já que U .4í Ç Z\U F{ e
que cada aresta foi selecionada uma única vez pelo emparelhamento escolhido.
Logo F. U ,4i, para { C /{ formam uma k-floresta, e a afirmação vale no início
da próxima iteração.

Fato 2: O algoritmo devolve uma k-floresta maximal

Imediato, dado o fato l e a condição do caso B.

Fato 3: O algoritmo pára em O(logo) iterações.

Seja F'{, . . . , /?X uma k-floresta tal que IU í''l é máximo sujeito à restrição que
.rq 2 Fi, para í C /{. Oriente cada componente de cada floresta .rV para uma
raiz. Seja D = U /q \ U F{. Então cada aresta e C D sai de uma componente
de uma floresta Fi, digamos â(e) e entra em uma outra componente de a,
digamos Q{(e).

Seja O.. = {e C O l ã(e) > Qi(e)} e O..«. = {e C O l a(e) < (2i(e)}.
Afirmamos que B.. = {((P,(e),{),e) l e C Z)«-} é um emparelhamento em
H... Pela definição de D.., B..x Ç W... Claramente, para cada e C l)«M
o conjunto P.(e) é único. Também, cada componente de cada floresta a
tem no máximo uma aresta saindo da componente em .l;''. Logo, B«- é um
emparelhamento. Do mesmo modo, B«.Ü = {((&(e),á),e) l e C Z)...h} é um
emparelhamento ein H«.Ü:.

Como l.a..l + IZ?...ÜI = 101, existe um emparelhamento JW em H«u ou H«ü
tal que l.A/1 2 1Z)l/2. Então o tamanho de um emparelhamento máximo
À/' em H.«- ou H..:Ú é maior ou igual que IZ)l/2. Como o tamanho de um
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emparelhainento inaximal é maior ou igual à metade do tamanho de um em-
parelhainento máximo, temos que l.A4«u1 2 1nl/4 ou lJt4«.ü1 2 1Z)l/4. Logo
o número de arestas candidatas a complementar a k-floresta diminui por uma
fração fixa em cada iteração, logo o número de iterações é O(log n). []

A implementação deste algoritmo é direta. A primeira parte constrói os gratos
auxiliares, contando (quantos vértices há nos conjuntos S e T e quantas arestas o
grato possui, e a seguir cria um vetor //.,x: E' d S x T representando as relações
de incidência no grato bipartida. O mesmo é feito para H«ú«.

Depois de calcular os emparelhamentos chamando uma subrotina, o algoritmo
determina o tamanho dos dois e escolhe o maior. Finalmente, recalcula as íiorestas
e as partições que representam as componentes das florestas.

As estruturas de dados são parecidas com as das outras implementações. A
k-floresta é representada por uma função parcial indicando a k-floresta em que se
encontra uma aresta. As partições de y representando as componentes das florestas
são armazenadas em florestas dadas pelas k funções P: /{ x V ---, y. No íim de cada
iteração as florestas são transformadas em coleções de estrelas.

Programa 5.7 Z)ado um gra/o (; repmsentado por um uetor Á: .E --} V x y onde
cada aresta aparece lias duas orie7}tações, det;o/ue um ueÉor F: E --> {0, . . . , k} ta/
q«. n = {eC E F'(e) =í} é«m"./Zo«'t«e F,...,Fk é«m«k-.Po«.t«m"im"/.

As componentes da k-floresta são representadas em uma matriz P: X' X }'' --* y, onde
interpretamos P(i,), para iC y, como um vedor de y em V. Sejam À/ = {1,. ..,mk} e
N' = {1, . . . , nk}. As estruturas

S: y x Ã' --, {0, 1},
r: E --, {o, i},
W..: E x /\' --, {0, 1} e
W....: E x Ã' ---» {0, 1}

representam os conjuntos S, T, W.:..x e T'«Ú: do algoritmo 5.6, respectivamente, e
RS: V x 1< --. N ,
RT:E--, E.
RWmm: E X /( .--.> i\4 e
RW...ü: .E x Ã.' --, À4

enumeram os elementos dos conjuntos S, T, W.. e W:..Ü respectivamente
Os vetores, X,..x; .A/ --- N' x E e H.«h..: .A4' --+ Ar x E representam as relações de

incidência dos grifos X«.x e #.«L.. do algoritmo 5.6 respectivamente. Os vetores
Jv.,*: M --.- {0, 1} e À/...h: JM --, {0, 1} são os vetores característicos dos emparelhamentos
correspondentes do algoritmo 5.6.

para cada e C E faça em paralelo
r'(e) -- 0
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para cada u C r,j C /í' faça em paralelo
P(.j, «) -- «

repita
para cada e € Z,.j C /(' faça em paralelo

(«, ,«) -- 'l(e)
se r'(e) = 0

então T(e) '-- l senão r(') - o
se P(.f, t,) > P(.j, w) e r'(e) = 0

então PUm.(e,.j) -- 1; W«:..(e,.j) -' 0
se P(.j, u) < P(j, w) e F'(e) = 0

então W:.-(e,j) .- 0; W«.ü(e,.j) - l
para cada u C V,.j C /( faça em paralelo

se P(.j, «) = «
então S(«,.j) --- l senão S(«,.j) - 0

RW,::.* - somas parciais de W«,,. considerado como um vedor
RW...i.. '-- somas parciais de W.«Ü. considerado como um vetor
R.S - somas parciais de S considerado como um vetou
RT -- soldas parciais de T

t - RT(«.)
para cada e C E,.j € .fr faça em paralelo

(«, ««) -- .4(e)
se W..(.,.j) = l

então #...(RW(e, .j)) ---(XS(.j, P(.j, «)) + t, Rr('))
se W::.ü(e,.j) = l

então #::.ú(.RW(',J)) --(XS(.i, P(i, «)) + t, RT('))
À4..* .-- emparelhamento maximal de W«.*
À4..Ü. :-- emparelhamento maximal de W..«.
[inax +"' somil Jb/,nax

t:::Ü -- soma iW.ü«
para cada e € V,.j C /( faça em paralelo

(«,«) - '{(e)
se tmax > tlnhi

então se .W...(XW'(.,.j)) = l
então r'(e) - .j

P(.j, P(.j, «)) - P(.j, «,)
senão se M..:Ú(RW(e,.j)) = l

então r'(e) -- .j
p(.j, p(.j, «)) -. p(.j, w)

repita Ioga vezes
para cada u C V,j C /( faça em paralelo

P(.j, «) - P(.j, P(.j, u))
até que t = 0
devolva F D
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Análise 5.7 0 programa 5.7 /uncíona correfamente em tempo O(log'n) com
O(mÊ) processadoms cm um CRCW PR,4.A/.

Fato 1: 0 programa é uma implementação correra do algoritmo 5.6
WI.. é o vetar característico de

{(e,J) c E x Ã je « U4 e P,(e) > Qj(e)}
W.:.Ü é o vedor característico de

{(e,j) c E x /{ je « U F, e P,(e) < Qj(')}
S é o vedor característico de

{(t;,.j) C V x /{ l u é um representante de 8}

T é o vedor característico de

{.c E l g Ua}

RW', RS e RT representam uma enumeração dos elementos em W, S e T
respectivamente. Esta enumeração define os nomes dos vértices e arestas no
grato bipartido. Claramente o vedor H.:.* tem um elemento para cada aresta
do grato bipartido correspondente. Cada elemento de /í é composto pelo nome
da representante de uma componente e o nome de uma aresta de (-; no grato
bipartido. Então H«.-, e por dualidade H.«ü.., representam os gratos desejados.
Alem disso, t.. e t:..Ü contém os tamanhos dos emparelhamentos encontra-
dos. Cada aresta que está no emparelhamento maior é colocado na floresta
correspondente e as componentes que contém as pontas desta aresta são liga-
das na representação das componentes, pendurando uma em outra. No final,
a representam;ão das componentes é transformado em uma coleção de estrelas,
utilizando dobramento de caldinhos, para que todas as arestas possam achar
os representantes das suas pontas em tempo constante.

Fato 2: O tempo é O(log' n) com O((m+n)k) processadores em um CRCW PIAM.
Claramente o tempo é dominado pelo cálculo dos emparelhamentos maximais.
O melhor algoritmo determina'suco conhecido, de lsraeli & Shiloach 1371, leva
tempo O(log' n) com O(m + n) processadores. Mas m e n referem-se aqui ao
número de arestas e vértices no grato H«- ou H«i« em que o emparelhamento
é calculado. Neste grifo o número de vértices é menor ou igual a nk + m é
o número de arestas é menor ou igual a mk. Dado que o programa pára em
O(log n) repetições da análise do algoritmo 5.6, segue o resultado.

n
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Este programa é eficiente, mas não é ótimo. Também existe um algoritmo
aleatório para encontrar um einparelhamento maximal, de lsraeli & leal 1361, que
leva tempo esperado O(logo) com O(m + n) processadores num CRCW PIAM.
Utilizando este algoritnlo ao invés do algoritmo determinístico, podemos achar uma
A;-üoresta maximal em tempo esperado O(log: n) com O((7n + n)k) processadores.

As idéias do algoritmo 5.6 fornecem uma indicação do número de arestas em
uma k-floresta maximal em relação ao número de arestas em uma k-floresta máxima.

Proposição 5.9 Z)ado lzm gra/o G, seja Fi,
F{, . . . , F; uma k-Poresta máxima. Então

, FK uma k-$oresta ma=imal e

U41 ? IU C'l/3

Demonstração: Seja H = (S, E, .4) um grato bipartida, onde .g = y x /{ e

,4 ={((u,.j),e) C S x T je incide em «}.

E claro da análise do algoritmo 5.6 que qualquer k-floresta corresponde a um empa'
relhamento em H. O contrário não é verdade em geral, porque um emparelhamento
qualquer corresponde a uma quase-floresta que pode ter circuitos. Mas é claro da
construção que não há laços nem circuitos de tamanho dois.

Portanto, no emparelhamento JW correspondendo a FI, . - . , Fk podemos acres-

centar no máximo IU FJI/2 arestas para transformar .A/ em um emparelhamento
inaximal. Ora, certamente o número de arestas no emparelhamento A4*, correspon-
dendo a .rq", . . . , /q, é menor ou igual ao número de arestas en] um emparelhamento
máximo em H. Sejam a e a' o número de arestas em um emparelhamento maximal
e máximo em //, respectivamente.

Então

:3lU p,l/2 2 « 2 .'/2 ? IU p.'
e o resultado segue. D

Se é dado que o grato tem k árvores geradoras disjuntas, podemos ainda me
chorar este resultado.

Proposição 5.10 Dado um gra/o G que contem k árt;ares geradoras di4untas, seja
F], . . . , Fk uma k-./7o«sta mazima/. Então IU 41 2 k(n -- 1)/2.

Demonstração: Seja p'Í a partição de V dada pelas componentes da floresta .f%,
para j C /{ e seja t = IU rjl = Ef:i l.rÇI. Do teorema 5.1 de Nash-Williams e Tutte
e o fato que existem k árvores ge;adoras disjuntas, segue que k(I'Pil -- 1) $ 1E<Pí>1.
Note que esta desigualdade vale mesmo quando p'i = {V}, já que ambos os lados
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são 0. Como a X;-floresta é maximal, E<P'i> Ç Uj#i .f$ e então IE<'Pi>
Segue que

k

E k(I'p: l{=1
E

í=1 {=1
i) $ )1: 1z<'p;>1 $ kt - lal $ (k l )t

Também l7''il = n -- lal e

al l - }:l'p.l
{=1 {=1

Combinando estes resultados, temos que

t >

>

>

i-$TEa'-.i n

i-L@« - o
l.2

ã/2'T(« - D

0

Novamente consideremos o algoritmo 5.2. Duas modificações que nós fizemos
neste algoritmo a partir do algoritmo 5.1 garantem que as primeiras k iterações
vão achar uma k-floresta maximal. Especificamente, quando exigimos, no caso A,
que a floresta escolhida para a próxima partição na decomposição seja a floresta de
tamanho mínimo, e quando escolhemos, no caso B, a floresta maximal em (I'', XUy).
Colho conseqiiência, se existe unia floresta vazia esta será escolhida no caso A para
fazer a decomposição. Neste caso, a floresta maximal escolhida no caso B é a floresta
maximal no grato G \ U .f$. Claramente, isto corresponde ao algoritmo óbvio serial
para calcular uma k-floresta maximal.

Valem algumas observações. Mais óbvio e menos interessante, para k > log' n
podemos fazer este cálculo mais rapidamente utilizando o algoritmo 5.6. Mas mais
interessante é que, se fizermos esta substituição, garantimos que a primeira ite-
ração aumenta a k-floresta por uma oração constante do número máximo. Também,
lembrando os comentários no fim da seção 5.5, notamos que o trabalho feito pe-
lo programa 5.7 é O(mklog'n), inalar que o trabalho feito eln cada iteração do
algoritmo 5.3.

Tudo isso sugere que mais uma generalização do algoritmo 5.1 poderia dar
melhores resultados. Ou seja, ao invés de achar a floresta inaximal no caso B,
poderíamos calcular uma k-floresta maximal. Infelizmente, os nossos esforços até
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agora não revelaram uma maneira de garantir que isto diminui o número de iterações
no pior caso. E necessário investigar melhor a relação entre uma k-üoresta maximal
e uma k-floresta máxima. Acreditamos que há lugar para mais pesquisas nesta
'l;.'D'';,.Y--'

Por outro lado, o problema 5.2 tem ligações com o problema de fluxo máximo,
notado no trabalho de Lawler l47, 461. Como este problema é P-completo, suspeita-
se que os problemas 5.1 e 5.2 também são.

5.8 Implementação Serial
Nesta seção apresentaremos uma versão serial eficiente do algoritmo 5.1, que cor
responde ao algoritmo de Edmonds j19) para o caso particular de gratos. Essencial
mente, esta versão concentra-se no seguinte subproblema:

Problema 5.4 Dado um g7a/o G = (y. E), uma k-./7oresta F't, . . . ,Fk e uma aresta
e C E \ \J Fj, e.ltcolttrar, se existe, uma k-Jtoresta F{, . . . . Fj: tat que

ua
Então, ao invés de tentar aumentar a k-floresta por várias arestas, esta versão

procura aumentar a k-floresta por uma só aresta pré-definida. Esta restrição simpli-
fica a tarefa de redistribuir as arestas entre as florestas da k-floresta e permite uma
escolha determinística entre os casos A e B do algoritmo 5.1.

Para encontrar uma k-floresta máxima, precisa iterar a solução do problema 5.4
até que não existe nenhuma aresta e que pode ser incluído na k-üoresta, criando o
sub-problema de escolher e ou determinar que ela não existe. Os casos A, B e C do
algoritmo abaixo resolvem o problema 5.4 e o caso D trata da escolha de e. Fora
estas modificações, a nova versão é parecida com o algoritmo 5.1.

Algoritmo 5.8 0ado um gra/o G = (V. .E) e um matar'z/ k, dedo/ue uma k-./Zoresta
mázlma FI, . . . . Fk .janto com uma partição Q de y ta/ que

UP,l= k(n lel)+lz<e>l

Cada iteração começa com uma k-floresta Fi,...,Fk, uma decomposição
(p'o, . . . , Pt, 7), uma variável e em .E + nil e um conjunto X C. E + nil. A primeira
iteração começa com uma k-üoresta qualquer (na falta de algo melhor, começa com
a k-üoresta de florestas vazias), com a decomposição trivial de tamanho 0, e = nil e
X 0
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Caso A e g E<'Pt> \ U & e 7't nào é estável
Escolha í tal que IFi \ E<'Pt)l < n -- IPtl
Seja P' a partição dada pelas componentes do .rC \ E<'Pt>.
Recomece com uma extensão da decomposição, com Pt+i = P e
"r(t + 1 ) = {, no lugar da decomposição.

e C E<'P.> \ U 8.
Seja s $ Z tal que e C E<'P.> \ E<'P.-l>.
Se Fa(,) + e é uma floresta então F'' = FI(,) + e e ./' ' nil.
Se F,v(,) + e contém um circuito C?, então escolha / em Q n E<'P,-i>
e F'' = /%(,) + e - ./

Recomece com F'' no lugar de /Q(,), / no lugar de e e a restrição
da decomposição a s -- l no lugar da decomposição.

P. é estável e E<7'.> \ U e = a
Devolve Pt, F'i, . . . , /'k e pare.

. g E<'Pt> \ U 8 e 7'. é estável e E<7't> \ U a # a
Escolha ./' em E<'Pt> \ U .rG.
Recomece com ./ no lugar de e e X + e no lugar de .V

Caso B

Caso C

Caso D

D

A análise a seguir concentra-se no novo caso D, que escolhe a aresta e, para
veriâcar que ele funciona e que o algoritmo nunca testa a mesma aresta duas vezes.
Neste contexto, vale observar que o conjunto X só serve para facilitar a análise e
representa as arestas testadas e descarnadas (porque não podem ser incluídas na
k-floresta). As modificações iio caso B para aproveitar do fato que só estamos
acrescentando uma aresta são bastante claras e não as discutiremos em detalhe.

Análise 5.8 0 a/gorÍtmo 5.8 /u«cÍon" cor«íamenfe e pára em O(m + "'k) {Íe
rações.

Fato 1: No início de cada iteração, e € U /%.

No início da primeira iteração, isto é verdade trivialmente. O caso A não
altera a relação. No caso B, se Fa(,) + e é uma floresta, então / +- nil. Se
Fa(,) + e contém um circuito, então / é removido da A-floresta. No caso D,
.f C E<P't> \UFJ, logo/ c Z\U/$. Em todos os casos, o fato continuaválido
no início da próxima iteração.

Fato 2: No início de cada iteração, x n E<7't> = ç).
No início da primeira iteração, isto é trivial. Suponha que ocorre o caso D. Do
fato l e a condição e é E<'Pt> \U Fj, segue que e € E<'Pt> e o fato é verdadeiro
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no início da próxima iteração. Seja R o elemento de Pt que contém as pontas 
de e numa ocorrência do caso D. Como Pt é estável, Ré conectado por cada 
floresta Fj na k-floresta. Afirmamos que, no início de cada iteração a seguir, 
R continua conectado por cada floresta Fj na k-floresta e existe Q E Pt tal 
que R Ç Q. Esta última condição garante a validade do fato. 

Suponha que ocorre o caso A. Então R Ç Q para algum elemento Q de Pt e 
Ré conectado pela floresta F; escolhida. Logo, todas as arestas de F;[ R] estão 
contidas em Q e Ré uma parte conexa da floresta Fi restrita a Q. Portanto , 
uma das componentes de P contém R e, como a k-floresta não é modificada, 
a afirmação continua valendo no início da próxima iteração. 

Suponha que ocorre o caso B. Como o tamanho da decomposição é diminuido e 
as partições na decomposição são refinamentos dos anteriores , se R Ç Q E Pt, 
então, paras < t, existe Q' 2 Q tal que R Ç Q' E P 3 • Como e E E(Ps) e 
J E E(Ps- 1 ), nenhuma aresta em F-y(s)[R] é alterada, logo R continua conec
tado por ada floresta na k-floresta e a afirmação continua valendo no início 
la próxima iteração. 

Fato 3: No início de cada iteração, e ~ X - nil. 

No início da primeira iteração , isto é trivial. O caso A não modifica e nem X. 
Se ocorre o caso B e F-y(s) + e contém um circuito, então J E E(Ps- 1) e, do 
fato 2, J ~ X. Caso contrário , J = nil. Se ocorre o caso D, f E E(Pt) , logo, 
do fato 2, J ~ X. Logo, em todos os casos o fato continua verdadeira no início 
da próxima iteração. 

Fato 4: O algoritmo 5.8 pára em O(m + n 2 k) iterações. 

Se ocorre o caso D e e # nil, o fato 3 garante que o conjunto X aumenta. 
Se e = nil , então ou é a primeira iteração e X aumenta, ou a k-floresta foi 
aumentada no caso B. Logo o número de vezes que o caso D pode ocorrer é 
no máximo m + 1. 

As condições dos casos A, B e C são casos particulares das condições corres
pondentes do algoritmo 5.1. As ações nos casos A e C são iguais. É facil ver 
que a ação no caso B corresponde a urna fase (seqüência de ocorrências conse
cutivas) do caso B no algoritmo 5.1, n caso em que só urna aresta é escolhida. 
Logo a análise do algoritmo 5.1 é aplicável ao algoritmo 5.8. Logo o algoritmo 
5.8 faz O(n2k) iterações para os casos A, B e C, mais m para o caso D. 

o 

Para implementar este algoritmo, falta especificar vários detalhes. Entre outros, 
é preciso determinar como escolher i tal que IF; \ E(Pt)I < n - IPtl no caso A. 
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Adotaremos a seguinte estratégia natural: testar as florestas uma por uma em uma
ordem fixa mas arbitrária. Mas, para tornar isto eficiente faremos algo que não é
tão natural: gerar uma nova partição na decomposição para cada floresta testada,
incluindo as que são maximais (tal que lr. \ E<'Pt>1 = n -- I'Ptl). Ou seja, ao invés
de escolher {, simplesmente construímos a partição P dada pelas componentes da
próxima floresta na ordem pré-determinada. Veremos que esta idéia, embora um
pouco contra-intuitiva, é fundamental para obter a complexidade do algoritmo.

Formalmente, a função 'r da decomposição definirá esta ordem fixa e arbitrária
p'ra as fiorestm. Uma função/: M --, /{, onde IW1 2 1/rl, é cú/icase/(1),. . -,/(k)
é uma permutação de 1, . . . , k e /(á + k) = ./'({). Claramente, qualquer função cíclica
serve para a escolha de '.

Como a função ' é fixa durante a execução do algoritmo, uma partição 'PI da
decomposição é sempre associada com a mesma floresta Ea(1)' Suponha que, nu-
ma ocorrência do caso A, a partição 'Pt+i da decomposição já foi construída em
alguma iteração anterior. Mostraremos que a nova partição 'P calculada no caso
A é mais grossa que a partição anterior p't+l, ou seja, P' é formado pela união de
alguns elementos de Pt+l. A consequência essencial é que podemos reutilizar as
partições anteriores, diminuindo o trabalho necessário para construir e manter a de
composição. Uma outra conseqüência importante é que, para calcular P, só precisa
examinar arestas ein FI(t) que estão em .E<'Pt+i> também. Portanto, o número de
arestas que precisamos testar em cada iteração do caso A é relativamente pequeno,
como veremos abaixo.

Como até k partições consecutivas da decomposição podem ser iguais, o tama-
nho da decomposição é limitado por nk ao invés de n. .Já que reaproveitaremos
das partições, utilizaremos uma decomposição (Po, . . . , 'P.k, 7) de tamanho âxo. Ao
invés de fazer uma extensão da partição no caso A, substituirimos a nova partição
P no lugar de ?t+l.

Um outro detalhe importante que não esta claro é como encontrar / c Q n
E<'P.-i> no caso B. Isto é feito fazendo uma busca em largura num grato (alias
uma subüoresta) auxiliar construída a partir de um subconjunto das arestas em
FI(t) n E<P',>. Estes subconjuntos, para l $ s $ nk, que também são utilizados no
caso A, serão armazenados explicitatnente e são críticos para a análise do algoritmo.

Segue uma descrição detalhada das estruturas de dados utilizadas. No seguinte,
seja M = {1,..., nk} e /{ = {1,...,k}. Também, dado dois inteiros a e b, definimos

# l. ,. .ldi:f r 7 a)

a operação binária a O b'g maxla -- b, 0}.

e Grato

O grato G é representado por seu vetar de incidências, .A: .E -.-} V x y, onde
cada aresta aparece em um só sentido (mas também funciona se cada aresta
aparece nos dois sentidos). Como no resto da dissertação, y = {1, . . . ,n} e

.E ..,m}.
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8 Florestas

As florestas FI,
interdependentes:

Fk da k-floresta, são armazenadas em várias estruturas

um vetar F': E --, /{ + nil, representando uma função parcial de .E em /{,
que guarda, para cada aresta, a floresta da qual ela faz parte, se alguma.
O« seja, ,

l .j se.C4
r'(e)

1. nil se e C z\UPJ.
k partições de ç'', /'l , . . . , .Ft, onde os elementos de cada partição .Fi são
as componentes da floresta .fÜ

um vedor C': À/ --+ 2E, que, para cada partição da decomposição, guarda
uma lista ligada das arestas da floresta correspondente cujas pontas estão
em elementos distintos da partição e que não ligam elementos distintos
de partições anteriores. Formalmente, para Z em iV

c'(/) =(.rc,mn E<p'l>) \ UC'(i)

(E,m n E<'p.>) \ E<'p...>
{<1

e Decomposição

A decomposição é armazenado em nk + l partições Po,. . .,P.i;. A função
7: .IW --, /{ é definida por "r(J) = / mod k + 1. Esta função é cíclica, e não é

armazenada explicitamente, pois pode ser calculado em tempo constante.

e Partições
As partições de v. tanto da decomposição quanto das componentes de Fj
descrita acima, são implementadas utilizando as estruturas de dados e algo-
ritmos para manipular conjuntos disjuntor descritos e analisados por Tarjan
1621. Cada conjunto é armazenado por uma árvore orientada para uma raiz,
onde os vértices da árvore são os elementos do conjunto. A raiz é chamada o
representante do conjunto e é utilizado para identificar o conjunto.

Existem duas operações para manipular os conjuntos:

c07zj('P, t;) é uma função que, dada uma partição P' de y e um elemento
u de y, devolve o representante do conjunto em P' que contém u.
união('P,u,w) é um procedimento que, dada uma partição P e dois
vértices u e w, determina os conjuntos P e Q que contém u e to res-
pectivamente, e depois constrói um novo conjunto P U (2, eliminando os
conjuntos r' e Q, e escolhe um representante para o novo conjunto.
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A análise feito por Tarjas mostra que qualquer sequência de s chamadas de
con.j e t chamadas de uzLião, intercaladas em qualquer ordem, para s 2 t, leva
O(scv(s,t)) tempo, onde a função a(s,t), definida em 1621, é uma inversa da
função de Ackerman e cresce extremamente devagar. Para ter uma idéia, se

logo < 2Z l 65536 vezes
2

e«tão a(s, .) $ 3

e Cortes e Circuitos
Para encontrar eficientemente a aresta / no caso B do algoritmo 5.8, cons-
truímos um grato auxiliar H. Considere o subgrafo gerador G(Ea(t)) -
(y. Fa(t)). Como cada elemento de Pt é conectado pela floresta correspon'
dente FI(t), podemos contrair cada elemento de 'Pt e o grato resultante será
uma floresta também. O grifo H = (7't, C'(t)) é uma subfloresta deste grato
contraído. onde uma aresta e C (.;(t) incide nos elementos de Pt que contém
as suas pontas.

Este grato será representado por listas de adjacências, de tal forma que pode-
mos encontrar um caminho entre dois elementos da partição utilizando uma
busca em largura em tempo linear no tamanho de H. Especificamente, eles
são armazenados em uma matriz H: y -+ 2Z*l''*t'. Para cada representante
o de um elemento de 'Pt, guardamos uma lista duplamente ligada de triplas,
consistindo do índice e da aresta em .4, da outra ponta da aresta e o índice
de e na lista ligada C'(t). Este último é para poder remover a aresta da lista
C(t) em tempo "nstante.
Para não prejudicar a complexidade, precisamos inicializar as listas só para
os representantes dos elementos da partição, não para todos os vértices. Pa-
ra isto. utilizamos uma outra matriz X: M x V --} E para armazenar, para
cada partição e cada vértice de H, em qual iteração do algoritmo a lista foi
últimamente modificada. Se este valor não é igual à iteração corrente, a lista
precisa ser inicializada.

Programa 5.9 Dado um gra/o G repmsentado por um vetar de incidências,
,4;.E --, t/ x V, e um 7}atura/ k, dedo/t;e uma /unção rareia/ F':.E --» /{ ta/ que
{e C E l F'(e) = .j} p«« .j C /{ é «m' ./7orest« ' um« partição 7''. ta/ que

{. c E r'(.) # «iill l) + l.e<'p.>1.

As estruturas de dados utilizados são descritas acima. Além destas, precisamos de
um inteiro t que indica uma partição da decomposição.
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p'o -. {Ç''}
para cada / C À/ faça PI - {lu} l u € V}
para cada j C /( faça .Fj - {lu} l t} C V}
para cada / C M faça C'(J) '-- ç)
para cada e C E faça F(e) - nil
para cada Z C À/, D C \'' faça X(Z, u) -- 0
t -- 0, e -. 0; («, w) -. (1, 1); « - 0
repita

enquanto cona(7't, u) = c.Ú(7'., «,)
e (t < k ou IPtl > IPt-k+il) faça

t-t+l
enquanto não chegou ao fim da lista C(t) faça

/ .- a próxima aresta de C'(t)
(,,y) - Á(/)
se c-j(7'.---,.) = ""/(P'.-- , y)

então «niã.(7'. , ', y)
acrescente / no fim de C'(t + k)

remo- / de C'(t)

(*Cmo A*)

(*CMO B*)

enquanto cona(7't, u) # c-j(7't, w) faça
'nquanto cona(7''t-i, u) # co"j(Pt-i,«') faça

[ +- t -- ]

F(.) -. l(t)
acrescente . - fim de C'(t)

se co«j(/',U, u) = "'Ü(/'.U, w)
então ' ' (*Co«strói #*)

para cada / C C(t) tal que / # e faça
(,, y) -- .'!(/)
P, q -- co«j(p't, z), co«j(Pt, g/)

se X(t,p) # a (*lnicializa a lista de p*)
então #(p) '-- O; X(t,P) - '

se X(t, q) # a (*lnicializa a lista de q*)
então #(q) -. a; X(t, q) -. «

seja i o índice de / na lista C'(t)
""scente (/, q, i) na Ust, #(p)
acrescente (/,p, {) na lista #(q)

7' - c.nJ(7''., «); q -. co«j(7'., :«)
ache um caminho 7' entre p e q em n
e -. uma aresta de T
remova e de C'(t)
F(e) - nil
(«, .«) -- À(e)

senão t'nÍão(/-,(t) , D, w)
t +.- t -- l
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(*CMO D*)

enquanto (t Z k e l7'tl = IT't-k+il)
e cona(Pt, u) = cona(p't, w) e a < m faça

a-a+l
e <--- a,
(«, .«) - Á(e)

até que t 2 k e l7'tl = IP't-J;+il e cona(7':, u) = cona(p't, w) e «
devolva /' e Pt

D

No seguinte, seja F.i {e C E l F'(e)

Análise 5.9 0 p«g«m« 5.9 /uncÍon' corretamente em tempo O(m + n'k')

Fato l No início de cada comando de repetição,

EIH n (E<7'l> \ E<P'rek>) c'(/)

para / C A/. lembrando que / (3 À; = maxtJ -- k, 0}.

No início da primeira iteração, isto é verdade trivialmente, já que todos os
conjunto são vazios. Depois, as inodiâcações que podiam invalidar a proposição
são as seguintes:

e E<?t> diminui quando união(p't, z, y) é executado.
Neste instante,/ =(z,Z/) está em C'(t), logo em E<'Pt> Ç E<'Pt+k>. Após
a execução de u7tião, ./ tem ambas as pontas no mesmo elemento de p't,
ou seja ./' é E<P't>. Logo ./' sai do conjunto E<P't> \ E<'PtOk> e entra em
E(Pt+i;> \ E<P't>. Mas em seguida / é retirado do C'(t) e colocada em
C'(t + k), mantendo a veracidade do fato.

C'(t) diminui quando removemos e de C'(t).
Neste caso, logo em seguida r'(e) '-- nil, ou seja, e é removido de .1%(t)

também e a relação não esta modificada.

FI(t) '"menta quando F(e) -' '(t).
Neste ponto, sabemos que e C E<Pt> \ E<P't-i>, logo / g E<'Ptok>, já
que este é um subconjunto de E<'Pt-t>. Como e é colocada em C'(t) em
seguida a relaçãocontinua valendo.

e

e

Fato 2: No início de cada iteração, se [ ? k e I'Ptl = IPt-É+il então as partições
7>t-k+i, . . . , P'. são estáveis.

Como Pi+l é um refinamento de Pi, IP'i+ll = IPil se e somente se p'i+i = Pi.
Se Pt.k+i = . . = p't, como l é cíclico, temos que cada elemento de Pt é
conectado por cada floresta /% na k-floresta. O fato segue da definição de uma
partição estável.
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Fato 3: Para l $ s < t, l7>.1 2 lÍÊ;BI + l
O valor de f é incrementado no caso A só quando t < k ou I'Ptl > 1'Pl-k+i
Logo, param $ s < t, IP,l ? P,-(k-i)l+l Então, paras'a(k--1) 2 1,
temos por indução que

P,12l'P.-.@-Ul+a.
1)/(k - t)J, ' - «(k - l) = le l7'',1 2 1'P:l+ « e'Portanto, para a - l(s

resultado segue.

Fato 4: No início de cada comando de repetição, os conjuntos C'(/), para / C ]V,
formam uma partição de U FI'

Dado qualquer sequência de conjuntos Xo, . . . ,X, tal que Xo Ç; . . - Ç X, e
Xo = ç], claramente os conjuntos H = X{ \ Xi-t para l $ i $ s formam uma

partição de X,
Considere os conjuntos X.,j = Fa(j) n E<'P.k+j>, para j C /{ e 0 $ a $ n -- l
Também definimos X-i,j = O para J C /{. Do fato l acima, temos que

C'(ak + .j) = FIU n (E<'P.k+j> \ E<'P(.-i)k+j>) = X.,j \ X.-i,j

Claramente, X...,j Ç X..,j. Do fato 3 e a iniciahzação, se à > (n -- l)(k -- l)
então IPil = n, logo E<?i> = E. Concluímos que

x«-i.j = F,v(j) n E<P'(«-t)k+j> = FI(j)
Da observação acima, o fato segue imediatemente

Fato 5: No início de cada iteração externa, ('Po, . . . , P'.x;, 7) é uma decomposição e

sua restrição a t é uma decomposição completa
Precisamos mostrar que os elementos de PI para l $ / $ nk são conectados
pelas florestas FI(1) correspondentes, que 'PI é um refinamento de p'l-t e, para
l $ / $ t, que a condição (FI(1) n E<'Pl>) \ .E<P'r-i> = ç) é satisfeito. No início
da primeira iteração, o fato é verdade trívialmente.
Suponha que acontece o caso A. No início da iteração, como ('Po, . . . ,P'«k,"y)
é uma decomposição, todos os elementos de 'Pt são conectados por FI(t). Do
fato l e as propriedades da decomposição,

(EIH n .E<'P.>) \ E<P'.-t> ç C'(t)

Como o algoritmo examina cada aresta ./' em C'(t) e, se / C C'(t) \ E<7't-i>
une os elementos de 'Pt que contém as pontas de .f, no fim do enquanto interno
(FI(t) n E<P'.>) \ E<'Pt-i> = ç) e os elementos de Pt continuam conectados por
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EI(t) Logo a restrição da decomposição a t é uma decomposição completa.
Claramente, unindo elementos de 7>t não afeta a conexidade das partições PI
para t < / $ nk, nem a relação de refinamento entre as partições. Logo o fato
continua verdadeira no fim do caso A.

Se ocorre o caso B, a restrição da decomposição a t é completa pela análise do
algoritmo 5.1. Como e « E<Pt>, é claro para as partições PI para t $ / $ nk
continuam conectados pelas florestas correspondentes.

Claramente, a eventual ocorrência do caso D não afeta a decomposição nem a
k-floresta, logo o fato vale no início da iteração seguinte.

Fato 6: No início de cada iteração, Fj é uma floresta e os elementos de /'j corres-
pondem às componentes de /G, para .j C /{.

No início da primeira iteração, isto é claro dada a inicialização. Depois, tanto
F quanto as partições .F só são modificadas no caso B. Se as pontas de e
estão ein componentes diferentes de Ea(t), então e é incluída em FI(t) e as
duas componentes que contém as pontas de e são unidas, logo o fato continua
valendo.

Suponha que as pontas de e estão na mesma componente da floresta FI(t) e seja
Q o circuito em Fv(t) +e. Mostraremos que existe um caminho T entre p e q em
.fl e que qualquer aresta deste caminho, digamos e', está em (2n.E<P't-i>. Logo
a, análise do algoritmo 5.1 garante que, depois da inclusão de e e a remoção de
e', Fa(t) permanece uma floresta com as mesmas componentes.
Pela construção de H e pelo fato 1, as arestas de H estão em

FIH n (E<7'.> \ E<P'.e*>),

logo ambas as suas pontas estão no mesmo elemento P de E<'Ptok>. As pontas
u e to de e estão no mesmo elemento de p't-i, logo em P também. Pelo fato
5, se t 2 k então P é conectado por Fv(t) e se t < k então P = V. Em ambos
estes casos, todas as arestas no caminho único B de u a to em Fa(t) tem ambas
as pontas em P
Então, cada aresta ein B está uma aresta de H ou está em .E<'Pt>. Claramente,
como os elementos de E<'Pt> são conectados por Fa(t), as arestas de .B em
H formam um caminho em H. Como o e w, o início e o fim de .B, estão
em elementos distintos de E<?t>, B contém arestas em #. Logo, existe um
caminho não trivial T

Seja e' uma aresta de T. Da construção de .ll{, temos que e' C F7(t) n E<Pt>.
Do fato 5, (FqH n E<P't>) \ E<'Pt-t> = a, logo e' C .E<Pt-t>. Claramente, o

circuito (2 em EI(t) + e é igual a .B + e, logo e' C (2 n E<'Pt-i> e o fato continua
valendo no início da próxima iteração.
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Fato 7: Quando o programa 5.9 pára, f'i,. . .,Fk é uma k-floresta máxima e p't
satisfaz IU Pjl = k(n - I'P.l) + IE<'Pt>1.

O fato 6 garante que a F't, . . . , Fk é uma k-floresta. Do fato 2, temos que p'!
é estável. Se cona('Pt,o) = cona(Pt, w) e a = «z, da análise do algoritmo 5.8
concluímos que todas as arestas em E foram testadas e ou incluídas na k-
floresta ou rejeitadas e não estão em E<Pt>. O resultado segue da proposição
5.4

Fato 8: A complexidade do programa 5.9 é delimitada pelo número de chamadas
de união e cona, que são O(n'k) e O(m + n'k') respectivamente.

Notamos que as operações cona e zznião não levam tempo constante. Alias,
uma chamada qualquer, olhada isoladamente, pode levar até tempo linear.
Mas a análise de Tarjan, mostrou que a complexidade amortizada, isto é, o
tempo médio de todas as chamadas durante o algoritmo, e quase linear e
depende número total de chamadas de cada operação. Então contaremos o
núme.o máximo de cllainadas de cada uma. Chamaremos uma execução de
um comando "enquanto" externo. isto é, aqueles associados aos casos A, B e
D, uma /ase. Identificamos as fase pelas letras dos casos associados

Claramente, a complexidade da fase A é dominada pela teste da condição
cona(7".--,z) = cona('P.-i,y) e pelo comando animo(P.,=,y), já que todas
as manipulações das listas são feitas em tempo constante. Como existem nk
partições de tamanho n, o número de chamadas de união é limitado por n2k
globalmente. Para cada comparação cotzJ('Pt--t, z) = cona(Pt--t, y), ou u"ião
é chamada ou trata-se de uma aresta / que permanece em C(t) no fim da fase.
Ou seja, o número de comparações em cada fase A é menor ou igual à duas
vezes o número de chamadas de u7}íão mais o número de arestas em C'(J), para
! C Jv, no fim da fase. Mas o fato 4 garante que este último é menor ou igual
a IU81 $ (n - i)Ê.
Considere a fase B. Do fato 3, concluímos que t $ n(k -- 1 ). Logo o comando
enquanto interno é executado menos que nk vezes em cada fase. Depois deste
comando, temos que e C E{'l>t> \ E<Pt-i>, logo Pt # 'Pt-l. Isto só pode
acontecer n -- l vezes, logo o número de testes con.j(/...(t), o) = c07zJ(/.(t), w)
é menor que n em cada fase B. Claramente, acontece no máximo uma execução
do comando união(/',(t), u, w) em cada fase.

A complexidade da construção do grato /7 é claramente dominada pelas chama-
das de cola (os outros comandos levam tempo constante), (lue são no máximo
duas vezes o número de arestas em C'(t). Como t é estritamente decrescente
em cada fase B, o número total de chamadas de c07zj é menor ou igual ao
número de arestas em C'(1), para Z C A4, no início da fase, que é, pelo fato 4,
menor ou igual a IU FJI $ (n -- l)k. Para adiar o caminho em # utiliza-se o
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algoritmo de busca em largura, cuja complexidade é delimitada pelo número
de arestas em C'(t). Então a busca leva menos tempo que a construção de /í,
já que não faz chamadas de con.j nem de união. Os outros comandos do caso
B levam tempo constante.

Então a complexidade dos casos A e B é delimitada por O(nA) chamadas de
colzJ por fase e O(n2k) chamadas de união e cona no programa inteiro. Pela
análise do algoritmo 5.1, cada fase B aumenta a k-floresta por uma aresta.
Como depois de cada fase A a partição Pt é estável, o caso A só volta a
ocorrer depois da execução de uma fase B. Então tem no máximo (n -- l)k
fases de A e B e os casos A e B obedecem a complexidade do fato.
Claramente, o caso D é executado no máximo m vezes no programa inteiro,
logo contribuindo O(m) chamadas do c07z.j para a complexidade. O resultado
segue.

Fato 9: A complexidade do programa 5.9 é O(m + n2k2).

A complexidade de fazer O(s) chamadas de cona e O(t) chamadas de K7}íão
é O(sa(s,t)). Porém, Tarjan 1621 mostrou que a(s,t) é co«soante se s cr"ce
mais rápido que t. Como, no nosso caso, s = m + nZk2 e t :: n2k, s cresce com
o quadrado de um favor de t, então a(n2A2,n2k) é constante e o algoritmo é
O(m + n'k').

D

Este resultado é da mesma complexidade que o algorítmo de Roskind & Tarjan
l58) para achar uma k-floresta máxima.

5.9 Árvores Geradoras Disjuntas Serialmente
Retornando ao problema principal 5.1 , utilizaremos o algoritmo 5.8 e a implemen-
tação 5.9 para encontrar uma coleção máxima de árvores geradoras disjuntas. A
melhor maneira é de procurar o valor máximo de k fazendo uma busca linear, co-
meçando com k = 1 é executando o algoritmo 5.8 com valores crescentes de k até
que ele devolve uma k-floresta com menos que k(n -- 1) arestas. Para tornar o al-
goritmo eficiente, precisa só aproveitar da coleção de árvores geradoras disjuntas
achada numa chamada para inicializar a k-floresta na chamada seguinte.

Algoritmo 5.10 Dado um gra/o G = (V. E), com IV'1 2 2, det;oZt;e uma co/eção de
k árvores geradoras diduntas e uma partição P ta/ qae IP'l Z 2 e
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Cada iteração do algoritmo começa com um natural k, uma k-floresta Ft , . . . , Fk,
e uma partição P' de V. A primeira iteração começa com k = 0, a k-floresta vazia e
qualquer partição P de y

Caso A IU 81 = k(n - i)
Seja k' = k + l e Fk = a. Executa o algoritmo 5.8 com G e k',
inicializando a k'-floresta com FI, . . . , Fk.. O algoritmo 5.8 devolve
uma k'-í]oresta máxima .rq, . . . , ]%, e uma partição 'P'

Recomece com k' no lugar de k, F{, . . . , .f%, no lugar da k-üoresta e

P' no lugar de P

lu p,l< k(n -i)
Devolve FI , . . . , FA.t e P e pare.

Caso B
D

Análise 5.10 0 a/goritmo 5./0 dedo/ue uma co/eção mázíma de ardores geradoras
dísluntas e pára em 110 máximo óa teraçães.

Fato 1: No início de cada iteração, IU .r$1 = k(n -- IPtl) -- IE<7't>1.

No início da primeira iteração, isto é trivial. Se ocorre o caso A, a saída do
algoritmo 5.8 satisfaz esta relação.

Fato 2: No início de cada iteração, FI , . . . , FA.i é uma coleção de árvores geradoras
disjuntas.
No início de uma ocorrência do caso A, a k-floresta é uma coleção de árvores
geradoras disjuntas, já que cada floresta tem n -- l arestas. O algoritmo 5.8
nunca diminui o tamanho de nenhuma floresta na k-âoresta (note que o caso
B do algoritmo 5.8 ou acrescenta uma aresta ou troca uma aresta por ou'
tra). Logo, E$:: 1r.'l = k(n -- 1), e então FI', . . . , PZ é «ma coleção de árvor"
geradoras disjuntàs é o fato vale no início da iteração seguinte.

Fato 3: Quando pára, o algoritmo 5.10 devolve uma coleção máxima de árvores
geradoras disjuntas.

Suponha que ocorre o caso B e seja k* = k -- 1. Do fato l temos que

U41 = (k' + l)(n - ip.l) E<Z'.>1 < (k* + l)(n - l)

Também, do fato 2 e a proposição 5.2, temos que

k'(n - 1) $ k*(n - l7'.l) z<p'.>l

Fazendo as contas, como foi feito no fim da seção 5.2, concluímos que k*

lil;lli:atl e o fato segue do teorema 5.1 de Tutte e Nash-Williams.
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Fato 4: O algoritmo pára em no máximo õc iterações

Imediato, dada a proposição 5.7.
0

E claro que podemos implementar esta busca linear utilizando o programa 5.9
para encontrar uma k-âoresta máxima. SÓ precisa acrescentar uma repetição ex-
terna para incrementar o valor de k e testar o tamanho da k-floresta achada. Não
apresentaremos os detalhes.

Proposição 5.11 Uma busca / cear, utí/ zango o programa .5.g, e7zcontra uma co
/eçã. «.á,im. de á«.«. g.«do«s di©-t« .m temo. O(n'óãa(mn, mn)).

Demonstração: Reconsiderando a análise 5.9, a complexidade do programa 5.9
é delimitada por O(nk) chamadas de c07tj por fase e O(n2k) chamadas de animo no
total (veja o fato 8 da análise 5.9). Como o número de arestas na k-floresta no início
de uma iteração é k(n -- 1) e no fim da iteração é menor ou igual a (k + l)(n -- 1), o
número de fases em uma chamada do programa 5.9 é no máximo n -- 1. Logo cada
execução do programa 5.9 na busca leva tempo O(n'ka(n'k, n'k)). Então o tempo
total para achar uma coleção máxima de árvores geradoras disjuntas é

}l: 0(n:ka(«'k, n2k)) k''a(,''k*, n'k'))
k

k l

Utilizando a proposição 5.7 acima, concluímos que nk* $ m e o resultado segue. []

Comparando com o algoritmo de Roskind e Tarjan IS81, que é O(m2), este
resultado é melhor quando óc = O((ny''). Porém, esta comparação é injusta, por-
que o resultado deles pode ser tnelhorado para O(n'.5à) utilizando a mesma técnica
de busca linear utilizada acima. O algoritmo deles tem essencialmente a mesma
estrutura, começando com uma k-floresta qualquer e repetindo um subalgoritmo
de complexidade O(nk) para aumentar a k-âoresta por uma aresta. Eles também
mantêm as componentes das florestas utilizando o mesmo algoritmo para manter
conjuntos disjuntor, mas utilizam só k + l partições. Então o termo a desaparece
da complexidade mesmo no caso de adicionar as florestas uma por uma. O nos-
so algoritmo também utiliza mais espaço que o deles, justamente para armazenar
as partições a mais. Mas como mencionado na introdução, o trabalho de Clausen
e Hansen indica que, na prática, o nosso algoritmo tem o potencial de superar o
algoritmo de Roskind e Tarjan.
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