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Resumo
Problemas de alinhamento de cadeias são fundamentais em aplicaçõesdiversas, das quais se
destaca.m as relacionadas à Biologia Molecular. O alinhamento de duas cadeias .4 e B indica
quão semelhantes elas são ou quais operações são necessárias para transfoi'mar uma em outra.
Uma variação do problema. de alinhamento de cadeias envolve comparar a cadeia .4 com todas as
subcadeias de B. Para este problema, são conhecidos algoritmos seqiienciais que o resolvem em
tempo O(l..'tllBI log(l.41 + 1-al)), um dos quais é apresentado nesta tese. É também apresentado
um algoritmo seqüencial de tempo O(l.4llBI) para um caso especial de alinhamento de todas as
subcadeias, que envolve a busca pela maior subseqüência comum a duas cadeias.

Propomos novosalgoritmos paralelos para estes problemas, utilizando um modelo próprio para
máquinasde memória distribuída, o CGM (Coarse Graíned Mu/tícomputers). Um dos objetivos
fundamentais no desenvolvimento de algoritmos CGM é a redução do número de rodadas de
comunicação, se possível tornando-o dependente apenas do número de processadores (p). Os
a[goritmos aqui propostos apresentam ace]eração (speed-up) ]inear e apenas O(]ogp) etapas de
comunicação. Não há algoritinos do nossoconhecimentocom tais características na literatura.

Abstract
String alignment problems are essentialto severas applications, particularly to some related to
molecularbiology. The aligilment betweentwo stiings .4 and B indicates how similar they are
or what operations are necessaryto transform one untothe other.
A variation of the sti'ing alignment problem envolvesthe comparison of a string .4 with all the
substrings of B. For this problem, algorithms are known that have time complexity O(l,AllB
log(l.41+ 1al)), one of which is presentedin this thesis. We also presentan algorithm that has
time complexity O(l.4llnl) for a special case of alignment problem, that envolvesthe search for
the longest common subsequence of two strings.
For these problema, we propose new parallel algorithms, under a model suitable to distributed
memory systems, the CGM (C'oarse Graíned il/u/ficompufers). One of the goals in the development of algorithms under the CGM modemis to attain a small number of communication rounds,
if possibleone that dependaonly on p, the number of processors. The proposed algorithms present linear speed-ups and only O(logo) comunication rounds. To the best of our knowledge,
there is no algorithm for these problema with the suggested properties in the literature.
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Convenções de Notação
Toda notação empregada é explicada ao longo do próprio texto. Esta seçãoexplica parte da
convenção utilizada, servindo como referência durante a leitura.

Cadeias e Subcadeias
As cadeias de caracteres (strings) são denotadas por letras maiúsculas,como ,4 e B. Itens relacionados a, determinada cadeia (comprimento, caracteres isolados etc.) envolvem o nome da
própria cadeia. Caracteres isoladosde uma cadeia são denotados pela letra minúscula correspondente, com índices subscritos que variam de l ao comprimento da cadeia. O comprimento
da cadeia .4 é denotado por n. ou l.AI, assim temos:
J4 =

Uma subcadeia(substríng)

(ZI(Z2(t3

.(Zn.

lama

é indicada pela letra maiúscula correspondente à cadeia original e

índices que indicam a posição inicial (subscrito) e final (sobrescrito) da subcadeia. Por exemplo

.A: = a3a4a5a6

Mau'izes e Submatrizes
Matrizes (ou vetores) serão identificadaspor nomes iniciados por letras maiúsculas. Subscritos
são utilizados para diferencial matrizes de uma mesma "classe". Quando uma seqüência de
matrizes

de mesmo

nome

é usada,

cada

matriz

é identificada

por um índice

entre co/c/metes.

Matrizes de qualquer dimensão terão seus componentes especificadosatravés de índices entre
pa.rênfeses. Para simplificar explicaçõesao longo do texto, os valoresiniciais destes índices
(relativos ao primeiro componente, ou ao componente do canto superior esquerdo) podem ser 0
ou 1, conforme o caso. Assim, um vetor unidimensional y de tamanho n pode ser indexado por
valoresentre 0 e n l ou entre l e n. Quando uma matriz é definida, os valoresiniciais dos seus
índices são especificados.

Xll
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Xlll

Quando for necessárioespecificar urna submatriz de uma matriz, será dado o nome da matriz
pl4da ççZl11g llggçl Índ ces
pol.estes
índices para que uma linha ou coluna esteja na submatriz. As propriedadesserão dadas entre
colchetes. Por exemplo, a submatriz de uma matriz n x m À/ contendo apenas as linhas pares
e a segunda metade das colunas é assim denotado:
W(2{,J)[t

$ { $ n/2, ]m/2J $ J $ «.]

Uma única linha de índice i de urna matriz .í14pode ser indicada como um vetor através do
uso de um índice sobrescrito (À4'). Elementos individuais desta linha podem ser indicados por
um índice adicional (JW(j) = W({,J)).

Notação de lverson
A notação de lverson l2il é usada.em alguns momentosdo texto, sempre precedida por um comentário explicativo. Nesta notação, uma afirmação (verdadeira ou falsa) escrita entre colchetes
é considerada uma expressãonumérica. Se a afirmação for verdadeira, o valor da expressãoé l,
caso contrário é 0. Por exemplo, in > 0] vale l caso n seja positivo, 0 caso contrário.
Esta notação é bastante útil ila manipulação de somatórias. Sempre que ela é aplicada isto

é claramente apontado no texto.

Capítulo l

Introdução e Definições Preliminares
O recente interesse no mapeamento de genomas e as aplicaçõesque decorrem da disponibilidade
de grandes bases de dados de biologia molecular evidenciaram a necessidadede algoritmos eficientes para manipulação de cadeias de símbolos. Afinal, o genoma de qualquer espécie é formado
por cadeias construídas a partir de quatro símbolos básicos: A, C, G e T (ou U), representando
as 4 bases nitrogenadas que formam o Ácido Desoxirribonucleico (DNA) ou Ácido Ribonucleico (RNA). Há também muito interesse no mapeamento de proteínas, formadas por cadeias de
aminoácidos(20 tipos diferentes).

Em particular, problemasde comparação de cadeias de símbolossão importantes para identificação de similaridades entre genes de diferentes espécies, identificaçãode novos genes ou
mutações, etc.
Uma, forma de aumentar a velocidade destas comparações é aplicar processamento paralelo.
Em particular, é interessante procurar soluções que possam ser aplicadas em sistemas largamente
disponíveis, como clusters de computadores com memória distribuída.

Neste trabalho serão abordados alguns problemas envolvendocomparações de cadeias de
símbolos. Estes problemassurgem em diversas aplicaçõesalém da comparaçãode cadeias de
DNA ou proteínas. Também surgem em outras aplicações, como correção e comparação de
textos

A seguir definimos alguns conceitos fundamentais sobre cadeias, explicando a notação usada
neste trabalho. Nas seções seguantes definimos alguns problemas básicos envolvendo comparações
de cadeias, enfatizando os que são abordados nos próximos capítulos. Também será apresentado

o modeloCGM de computaçãoparalela(Coarse Grained Mu/ticomputer),utilizadoao longo

deste trabalho.

l
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2

Cadeias, Subcadeias e Subseqüências

Uma cadeia de símbolos (ou string) é uma sequência finita de símbolos tomados de um determinado alfabeto finito. O alfabeto é dependente da aplicação e o seu tamanho pode intuir na
complexidade dos algoritmos. Exemplos típicos de alfabetos para aplicação em biologia compu
racional são o conjunto das 4 bases nitrogenadas do Ácido Desoxirribonucleico(A, C, T e G) e
o conjunto de 20 aminoácidos envolvidos na construção de proteínas.
As cadeias serão decotadas por letras maiúsculas, como .A e /3. O comprimento da cadeia
.4 será denotado por n. ou l.AI. Caracteres isolados de uma cadeia serão denotados pela letra
minúscula correspondente, com índices subscritos que variam de l ao comprimento da cadeia.
Assim temos:
z4 == ala2CZ3 .

.ana--l(lna

A concatenaçãode duas cadeias .4 e B, denotado .4B, é a cadeia de comprimento n. + nb
formada pelos símbolos de .4 seguidos pelos símbolos de B, ou seja

.4/3= (Zla2

anablb2. . .bnb

Sendo.4, B e C' três cadeiastais que C' = .A/3, dizemosque .'l é um pre$zode C' e B é um

su$zo de C'.

Uma subcadeia (oti substring) de uma cadeia 4 é um prefixo de algum sufixo de .4 (ou sufixo
de algum prefixo de .4). Pode-se dizer que uma subcadeia de .4 é urna cadeia equivalentea um
"trecho"

de símbolos contíguos de Á.

Uma subcadeiaserá indicada pela letra maiúsculacorrespondenteà cadeiaoriginale índices
que indicam a posiçãoinicial (subscrito) e final (sobrescrito)da subcadeia. Por exemplo
.46 = a3a4asa6

Usa.ndo os índices l e n. podemos indicar prefixos e sufixos de .4 por esta mesma notação.
Uma swóseqdêncíade uma cadeia,.4 é uma cadeia de símbolosselecionados de .4 que preserva
a ordem em que estes estavam em ..'l. Alternativamente, uma subseqiiência de .4 é obtida
pela remoção de 0 ou mais símbolos de Á, mantendo os demais na ordem original. Note que
os símbolos presentes numa.subseqüência não precisam estar contíguos na cadeia original, ao
contrário do que ocorre na definição de subcadeias.

1.2

Problemas de Comparação de Cadeias

Há várias maneiras de classificar problemas de comparação de cadeias. Um critério importante
nesta classificação é o número de cadeias envolvidas, que pode ser tão baixo quanto 2 (ou mesmo
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1, como em [401,quando se procura simi]aridades entre trechos distintos de uma mesma cadeia)
De maneira geral, na comparação entre duas cadeias tentamos verificar o quão similares elas
são, encontrando coincidências entre trechos ou verificando quais são as modificações necessárias

em uma das cadeiaspara que possamosobter a outra. Esta última forma de comparaçãoé

genericamentedenominada edição de cartea (String Editíng), sendo amplamente utilizada e
podendo ser adaptada para diversas circunstâncias.

1.2.1

Edição de Cadeias

Nos problemas de edição de cadeias, várias operaçõesde edição podem ser consideradas, cada
qual com um custo associado. O problema de comparação entre .4 e /3 passa ser a busca por
uma seqüência de operações de edição que transforme .4 em B e apresente custo total mínimo.
Este custo total é denominadodástánca de edição.
Várias operações são consideradas na literatura, dentre as quais podemos citar
e Inserções e remoções de símbolos. Usualmente as penalizações para inserção e remoção são
iguais. Inserções ou remoções envolvendo vários símbolos contíguos (toda uma subcadeia)
podem ter um penalização diferente do total para inserção/remoção dos símbolos isolados,
dependendo da aplicação.

e Substituição de símbolos. A substituição pode ter uma penalização uniforme para todos
os pares de símbolos diferentes ou pode ser diferente para cada par de símbolos. Um valor
positivoou nulo podeser dado para a "substituição" de um símbolopor ele mesmo.
8 Remoção de prefixo e/ou sufixo. Em alguns casos busca-se o melhor casamento entre uma
cadeia .4 e qualquer subcadeia de B, caso em que a remoçãode prefixo ou sufixo de B tem
penalização nula.

8 Inversão, repetição ou translocação de subcadeia. Por inversão entendese a remoção de

todos os símbolosde uma subcadeiae sua reinserçãona mesmaposição, mas com os

símbolos na ordem inversa. Por repetição entende-sea inserção de uma subcadeia de ,4
em À, de forma que a nova cadeia passa a conter duas cópias da mesma subcadeia. A

translocaçãoé a remoçãode uma subcadeiae sua reinserçãoem outro pontoda cadeia
original.

Destas operações, as últimas (inversão, repetição e translocação) não serão abordadas neste
trabalho. Embora elas sejam incomuns em muitas aplicações,elas têm seu lugar na. biologia
molecular, ila explicação de certas mutações cromossâmicasl22, capítulo 81. As demais operações
são de uso mais comum.
A escolha das operações de edição que serão consideradas, assim como dos custos associados a cada uma delas, depende da aplicação, da. origem das cadeias e o que se entende por
"similaridade" entre elas. Por exemplo, consideremos uma aplicação em que se deseja verificar
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a competênciade um digitador, comparandoum texto fonte com o resultadode sua digitação.
Inserçõesou remoçõesde símbolosisoladossão comunsdurante a digjJlg&ãQ.w$!!!t
«omo subo
tituições. A penalizaçãode substituiçõespode ser dependenteda proximidadedas letras no
teclado. Remoções/inserçõesde palavras completas podem ter um custo específico,assim como
inversões de dois símbolos consecutivos.

Certas medidas de distância de edição são clássicas. Por exemplo, se estamos interessados
apenas nas operações de substituição (custo l para símbolos diferentes, 0 para símbolos iguais) a
distância de edição é denominada distancia de Hammãng. Incluindo neste esquema as operações
de inserção e remoção, ambas de custo 1, temos a chamada disf(índia de ZeuensAfeán[30]. Como
exemplo, tomemos as cadeias ACTTCAT e ATTCACG:
a distância de Hamming é 5, devido às
diferenças entre os símbolos nas posições 2, 4, 5, 6 e 7. Por outro lado, a distância de Levenshtein

é 3, pois pode-seobter a segundacadeiaa partir da primeira, removendo-se
o segundosímbolo
(C), substituindo-seo último T por C e inserindo um G no final.
O caso em que apena-soperaçõesde remoção e inserção são permitidas também é clássico,
sendo comentado na Senão 1.2.3.

1.2.2

Alinhamento de Cadeias

Neste trabalho, consideraremos operações de substituição, remoção e inserção de símbolos isolados, com custos genéricos. Com tais operações, os problemas de comparaçãopodem ser visu
alizados como problemas de aiinAamenfa de cadeias. Um alinhamento entre as cadeias ,4 e /3
é um arranjo de duas linhas, sendo a primeira, preenchida com símbolos de .4 e a segunda com
símbolos de B. Os símbolos são colocados no arranjo preservando-se a ordem na cadeia original,
com eventuais espaços (aqui representadospelo símbolo " ") colocadosentre eles, de forma
que a remoção dos espaços em uma linha leva à cadeia original. Os espaços são inseridos de tal
forma que não exista uma coluna com dois espaços no arranjo. Cada espaço na primeira linha.
representa uma operação de inserção, e cada espaço na segunda linha representa uma remoção.

A cada coluna,do alinhamentoé atribuído um valor, com base nos símbolospresentese em

um certo esquema de afr bu ção de ua/ares (o equivalente à atribuição de custos às operações
de edição). Este esquema pode ser definido por uma função a: sendo z e y dois símbolos do
a.Ifabetoem uso, incluindo " " neste alfabeto, o valor de uma coluna que contém z e 3/é a(a;, 3/).
O valor de um alinhamento é dado pela soma dos valores de suas colunas.
Os esquemas de atribuição de valores que serão aqui considerados dão valores maiores para
colunas com símbolos iguais e valores menores para as colunas com símbolos diferentes, ou
que representem operações de inserção ou remoção. Procurando o alinhamento de valor máximo
teremos uma medida do quanto as cadeias são similares. Isto é análogo a procurar uma sequência
de operações de edição que apresente custo mínimo

A seguir temos uma representação de dois alinhamentos possíveis para as cadeias ACTTCAT
e ATTCACG
(Figura 1.1). No esquema de atribuição de valores usado neste exemplo, colunas

com símboloscoincidentestêm valor 1, outras colunas têm valor 0.
Podemos então definir o problemado Alinhamento de Cadeias
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Figura 1.1: Exemplos de alinhamento
Definição l.l (Problema do Alinhamento
de Cadeias)
trür o ütinhcLmentoentre elas qu-eapresente uütor máliTno.

Z)abas as cadelas .4 e Z?, encan

O valor do alinhamento máximo é chamado também de sim /ar dado entre as duas cadeias.
Em muitas situações, não estamos interessados no alinhamentoem si, mas apenas na similaridade. Algoritmos baseadosem programação dinâmica, apresentadosno Capítulo 2, podem
determinar esta similaridade em tempo O(n.nb) e espaço O(minln., nb}). A obtenção do alinhamento propriamente dito pode envolver maiores requisitos de tempo e espaço) mas a complexidade assintótica se mantém quadrático para o tempo e linear para o espaços como será visto
no Capítulo 2.

Os conceitos de sim /aridade e disfánc a de edição são muito semelhantes quando se considera
apenas substituições, remoções e inserções de símbolos isolados. De fato, uma vez conhecidos
os custos de operação de edição, os valores de alinhamentos de símbolos e os comprimentos das

cadeias, pode-seobter a distância de edição a partir da similaridadee vice-versa. Em [411é
apresentada uma comparação detalhada entre estes dois conceitos.

Neste trabalho, serão usados os conceitos de aZinÀamenfode cadelas e s miZaridade

1.2.3

Maior Subseqüência Clomum

Um caso particular do Problema de Alinhamento de Cadeias é o Problema da Maior Subseqüência
Comum, ou LCS (do inglês Longest Common Subsequente):

Definição 1.2 (Pi'oblema da Maior Subseqüência Comum
e B, encontrar a 7naiorcadeiaC queé subseqiiêTtcia
de A e B.

LCS)

0«d«

«

c«d.{«

.'!

O problema LCS é um problema de Alinhamento de Cadeias em que apenas operações
de inserção e remoção são admitidas, ou seja, não são permitidas colunas com símbolos não
coincidentesa menos que um dos símbolos seja um espaço. Colunas com espaçostêm valor 0 e
colunas com símbolos coincidentes têm valor 1. Na Figura 1.2 temos a representação da solução
do problema LCS para as cadeias já usadas nos exemplos anteriores.

A
B

valor

A
A

1 0

T
T T C A
T T C A C G

1 1 1 0 0 0 15

Figura 1.2: Exemplode soluçãopara o problemada Maior Subseqiiência
Comum. No caBO,a
subseqiiência seria ATTCA.
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Novamente, em muitas situações não há interesse em encontrar a maior subseqüência comum,
apenas o seu comprimento, por ser uma medida de similaridadeentre as cadeias.
O fato de substituições não serem admitidas no problema LCS permite que técnicas diferenciadas sejam usadas neste problema, obtendo-se algoritmos de complexidade mais baixa do que
no caso de alinhamentos gerais ]39]. No entanto, na análise de pior caso destes algoritmos ainda
temos complexidade de tempo quadrático.
Há também algoritmos que, numa análise assintótica de pior caso, apresentam complexidade
subquadrática [34, 35]. No entanto, estes algoritmos só superam os de uso gei'a] quando as
cadeias são muito grandes, maiores do que as que ocorrem em aplica.çõesreais ]23].

1.3

Alinhamento de Todas as Subcadeias

Uma extensão do Problema do Alinhamento entre Cadeias é o do Alinhamento de Todas as
Subcadeias, assim definido:

Definição 1.3 (Problema do Alinhamento de Todas as Subcadeias - ATS) Dadas.4 e
B, duas cadeias de comprimentos n. e nb respectivamente, encontrar o alinhamento entre A e

todas as possíueãs subcadeias

Sil de B,

\ $ i$

:j $ nb.

Como há O(n2) subcadeias de 23, pode-se esperar uma maior complexidade de tempo e espaço
na sua solução do que no caso do alinhamento simples entre .A e B. Porém, para algumas versões
restritas do problema.ATS existem algoritmos mais eficientes,como será visto nesta tese.

Há uma série de variações possíveis para o que se considera uma solução para o problema
ATS. De maneira geral, espera-se encontrar uma estrutura de dados que permita consultas
sobre o ua/or do alinhamento de 4 com uma determinada subcadeia BÍ em tempo reduzido, se
possível O(1). A determinação do alinhamento propriamente dito leva tempo f2(maxln., .j -- '}),
devido ao próprio comprimento do alinhamento. Dependendoda aplicação, pode-setolerar um
aumento nestes tempos de consulta desde que o tempo ou o espaço requeridos para construção
da estrutura sejam reduzidos.

1.3.1

Aplicaçõesdo Problema ATS

O problema ATS, com possíveis variações, surge como parte de problemas maiores. Alguns
destes problemas são citados a seguir.

Alinhamento cle uma cadeia com vái'ias outras que possuem subcacleia comum
Em certas situações, das quais a busca em bases de dados biológicosé um dos exemplos mais
evidentes,

uma cadeia-azul

.4 deve ser comparada

com várias outras cadeias-/aRIe

FI , F2 , - - . , / ,,,

sendo que cada uma destas cadeias-fonte possuí uma subcadeia comum C', ou seja, Fk = PÀC'Sk,

CAPITULOU

INTRODUÇÃO E DEFINIÇOES PRELIMINARES

7

Figura 1.3: Alinhamento entre .4 e Fk, quando as similaridades entre (.; e todas as subcadeias
de ,4 são conhecidas.

l $ A 5; n. Clonsidera-seque as cadeias FI, F2, . - , Pn apresentam semelhanças por terem uma
"origem" comum (por exemplo, podem ser cadeias de DNA com um ancestral comum) e foram
pré-processadas para determinação da cadeia comum (.;.
Em [29], é apresentada uma forma de evitar usar a subcadeia comum C' em todos os a]inhamentos entre Á e as cadeias-fonte. Para isto, determina-se primeiramente a similaridade entre C'
e todas as subcadeias de .4. As similaridades entre ,4 e uma certa cadeia-fontePk podem então
ser determinadas mais rapidamente, analisando-seas similaridadesentre PÊ e vários prefixos de
.4 e entre Sk e vários sufixos de .4 (ver Figura

1.3).

Os detalhes

são apresentados

em [291.

Alinhamento Cii'culai'
O Problema do Alinhamento Circular [33, 40] consiste em determinar o me]hor a]inhamento
entre uma cadeia A e qualquer des/ocamenfocz'cZicode uma cadeia B, ou seja, determinar o
valor

de

í que

forneça

o melhor

alinhamento

entre

,4 e bibi+i

. . . b..óib2

. . .bi-l

.

Este problema pode ser aplicado em comparações que envolvam cadeias circulares de ácidos
nuclêicos,como plasmídeos e cromossomosbacterianos ou de organelas (como mitocândrias e
cloroplastos)

[22].

Este problema pode ser resolvido buscando-se os alinhamentos entre ,4 e todas as subcadeias
de BB (ou seja, a cadeia B concatenada consigo mesma) que tiverem comprimento igual a nb.

Deter'minação de Repetições Api'oximadas Concatenadas
A determinação de repetições concatenadas em uma cadeia.,4 envolve buscar alinhamentos entre
subcadeias

concatenadas

.4} e ,4Í;+l ' Este problema

é abordado

em [401 e resolvido

através

de

uma variação do problema ATS: alinhamento de todos os sufixos de uma cadeia .4 com todos
os prefixos de uma. cadeia B. As técnicas envolvidas na solução deste problema e do ATS são
análogas. De fato, a técnica de solução para o ATS apresentada no Capítulo 3 desta tese resolve
ambos os problemas simultaneamente.
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Compai'ação Entre o Problema ATS e o de Alinhamento

Como já comentado, o problema ATS envolve resultados mais abrangentes,o que pode levar a
uma maior complexidade de tempo e espaço na sua resolução. De fato, os algoritmos conhecidos
para o alinhamentosimplese para o ATS diferem nas complexidadesde tempo por um fator
logarítmico (ver Tabela l.l).
No entanto, quando consideramos o problema LCS, a sua extensão para um problema que
envolva todas as subcadeias (que chamaremos ALCS, de À//-substríngs Longest Common Subsequence) pode ser resolvida com a mesma complexidade de tempo que o LCS básico. O Problema
ALCS é definido a seguir.

Definição 1.4 (Maior Subseqüência Comum-Todas as Subcadeias (ALCE))

Dadasas

cadeias .4 e /3, encontrar a maior suóseqüêncía comam entre .A e todas as possa'fieissubcadeias
BÍ de B, l 5; i $ .j 5; nb.

A Tabela 1.1 sumariza os resultados conhecidos até o momento para os problemas de Ali
nhamento e LCS e suas extensões para problemas que envolvem todas as subcadeias. Estes
resultados serão explicados ao longo desta tese. Deve-se notar que esta tabela apresenta a com
plexidade de tempo dos algoritmos de uso prático conhecidos no momento. Como já mencionado,
para o problema LCS há algoritmos assintoticamente melhores, mas utilizáveis apenas quando
as cadeias envolvidas são excepcionalmente grandes ]23, 34, 35].
.4 x B

Alinhamento: O(n.nb)

LCS: 0(n.nb)

l

,4 x Subcadeias de B

ATS: O(n.nb minÍn., ii})

ALCS: 0(n.nb)

Tabela 1.1: Comparação entre os tempos de pior caso necessáriospara resolver problemas de
Alinhamento e LCS seqüencialrnente. Os algorítmos considerados são os de maior uso na prática.
Há também algoritmos que apresentam melhor complexidade de caso médio, quando aplicados em situações particulares. Por exemplo, Wu et a1. 1441apresentam um algoritmo adequado

para quando se espera que a maior subseqüênciacomum seja longa, enquantoApostolico e
Guerra [8] apresentam um algoritmo apropriado para o caso oposto. Em [39] é apresentado
um algoritmo adequado para ambas as situações, mas este algoritmo, assim como os anteriores,
ainda apresenta uma complexidade essencialmente quadrático no pior caso.

Temos então que a resolução do problema ALCS dá, em tempo adequado, uma solução
também para o problema LCS. O aumento de complexidade se restringe a uma (pequena) constante multiplicativa.
Além das aplicações comentadas para. o problema ATS, há uma outra. vantagem em pesquisar
este tipo de problema. A maior quantidade de informações fornecidas na resposta permite
paralelizações do tipo divisão-e-conquista, como veremos ao longo desta tese. A união de soluções
de subproblemas para forma.r a solução de um problema maior é possível graças às informações
adicionais. No caso do problema LCS, a a.bordagem do problema ALCS torna possível a criação
de um algoritmo paralelo adequado também para o LCS.
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Modelos de Computação IParalelade Granularidade Grossa

O estudo dos algoritmos paralelos apresenta uma dificuldade que em geral não acomete o estudo
dos algoritmos sequenciais: a.grande variedade de arquiteturas paralelas torna difícil a definição
de um modelo de computação que seja universalmente aceitável. Algoritmos desenvolvidos para
um certo modelo podem não ser diretamente mapeáveis em certas arquiteturas, pelo menos não
sem uma grande perda de desetnpenho.
Um exemplo típico deste problema envolve o modelo PRAM (Para//e/ Rarldom-..'lccess Machine) , talvez o mais popular dos modelos paralelos, que se baseia na existência de vários processadores ligados a uma única memória compartilhada. Algoritmos desenvolvidos para este modelo
podem ser difíceis de aplicar em máquinas que apresentam memória distribuída e dependem
de envio explícito de mensagensentre os processadores,através de uma rede de comunicação.

Por outro lado, a definiçãode um modeloespecíficopara máquinasde memóriadistribuída
eventualmente teria que levar em consideração a topologia da rede de comunicação, a taxa de
transferência de dados, custos de roteamento pela rede, etc. Algoritmos desenvolvidostendo em
vista uma arquitetura muito específicapodem ser difíceis de adequar para outras arquiteturas.

Uma das funções de um modelo de computação é apresentar um padrão para o desenvolvimento unificado de soluções de problemas, para que estas soluções possam ser eventualmente
adaptadas para arquiteturas reais com mínimo esforço e máximo desempenho. Ao observarmos
boa pa.rte das arquiteturas paralelas atualmente existentes, vemos que o custo de comunicação
entre processadores tende a se tornar um gargalo para o desempenho (ver, por exemplo, j13]), o
que justifica o desenvolvimento de algoritmos que visem minimizar estas comunicações, baseandose principalmenteem computações locais realizadas por processadoresque possuem, cada um,
uma memória local de tamanho razoável. Isto justifica o uso de modelos de computação paralela
de granularidade grossa, ou seja, modelos que levam em consideração os custos de transferência
de dados entre processadores.
Modelos como o CGM (C'oarse Gra ned &/u/fcompufer), que serão explicados a seguir, apre-

sentam a vantagem de permitir que algoritmos paralelossejam desenvolvidossem levar em
consideraçãoos detalhes de redes de comunicação. Basicamente, tenta-se apenas minimizar o
númerode comunicaçõesrealizadas. O sacrifício que se faz ao ignorar detalhesdas arquitetu-

ras de computação, perdendo-se oportunidades de ganho de desempenho numa "sintonia fina"
prévia entre algoritmo e arquitetura, é compensado pela maior generalidade e pela possibilidade
de adequaçãoposterior do algoritmo a cada arquitetura. Além disso, modelossimples como o
CGM também permitem estudos teóricos importantes, como a determinação de limites inferiores
para tempos de execução e comunicações.
Cada modelo apresenta os seus próprios preceitos de desenvolvimento de algoritmos, no que
diz respeito ao desempenho a ser obtido. Quando se usa o modelo PIAM, um objetivo freqüente
é obter algoritmos que levem tempo polilogarítmico (O(look n), onde n é o tamanho da. entrada

e k uma constante positiva qualquer) usando um número polinomial de processadores(O(nf),
onde [ é uma constante positiva qua]quer). Para ap]icações práticas, normalmente se espera que

o númerode processadores
p seja bem menordo que o tamanhoda entrada.n, e que o tempo
total de execução paralela seja O(S(n)/p)

, onde S(n) é o tempo do melhor algoritmo seqüencial
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para o problema, com entrada de tamanho n. Este critério de desempenho (aceleração, ou Speed
Up, linear) representa o bom a.proveitamentode cada processadorna solução do problema, pelo
menos quando p é "muito menor" do que n (segundo algum critério bem definido).

O uso de modelos paralelos de granularidade grossa tem ganho grande ateílção no meio

acadêmico, por aliarem simplicidade no desenvolvimento de algoritmos e facilidade de adequação

destes a arquiteturas reais, com resultadospróximos aos previstos em teoria [12, 15, 36].

A seguir, veremos alguns dos modelos de granularidade grossa mais utilizados: BSP, LogP e

CGM

1.4.1

ModeloBSP (-Bu/ASync/z-nou. Pa-Z/.Z)

O modelo BSP foi introduzido por Valiant [42, 18]. Um computador BSP é formado por três
componentes:

e Um conjunto de módulos formados por processadores e memórias locais
e Uma rede de comunicação que envie mensagens ponto a ponto entre os módulos
B Um sincronizador que possibilite operações de barreira
Uma computação BSP é dividida em superpassos separados por sincronizações em barreira.

Em cada superpasso, um processadorpode realizar computaçãolocal e recebem'/enviar
dados
de/para outros processadores. Os dados enviados em um superpassosó podem ser usados por
outros processadores no superpasso seguinte.

Os seguintesparâmetros são usados para avaliar o desemperlhode um computador BSP:

e

72,

tamanho da instância do problema a ser resolvido
número de processadores. Coadaprocessador é indexado por um número entre l e p

e Z - número mínimo de ciclos entre cada sincronização em barreira (definindo a duração
mínima de um superpasso).
e g - razão entre a capacidade de processamento (número de operações internas de com
putação por unidade de tempo, considerando todos os processadores) e capacidade de
comunicação (número de mensagensde tamanho unitário que podem ser entregues pela
rede, por unidade de tempo).
Através destes parâmetros é possível estimar, para um determinado algoritmo, qual o tempo
total de execução, dividido em tempo de processamento e tempo de comunicação.
Na definição básica do modelo BSP [421,também denominado EREW BSP (ou XPRAM ]43],
ou ainda. EREW-passe PREMI j191), numa etapa de comunicação as mensagens não podem ser
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duplicadas, combinadas ou sofrer qualquer tipo de óroadcast.Uma variação para esse modeloé
o denominado CIREW BSP (ou CREW-passe PRAM
gerar um broadcasf para- processadores arbitrários.

llgl. ergue

uma mesm;tl11gD®gem pode

Variações mais sofisticadas (permitindo combinações de mensagens, etc.) não serão consideradas aqui, por serem menos realistas.

1.4.2 Mlodelo LogP
O modeloLogP [13]é semelhante
ao BSP, mas não requersíncronizações
em barreira. ]sto

permite melhor sintonia entre algoritmo e máquina, sobrepondoetapas de comunicaçãoe processamentointerno em diferentesprocessadores. Os parâmetros do modeloLogP (que, por sinal,
dão o nome ao modelo) são:
B L - um limite superior para a /atêncÍa de comunicação entre dois processadores (o tempo
entre o envio de uma mensagemcurta e o seu recebimento).

e o a penalização ("overbead") de um processador pelo envio de uma mensagem,correspondendo ao tempo de inatividade de um processador que está enviando uma mensagem
r.llrt.a
r

e g - o intervalo ("gap") entre o envio ou recepção de dois dados. O inverso desta medida,
fornece a capacidade de transmissão da rede por processador (quantidade de dados enviados
em um certo intervalode tempo).
8 P

o número de processadores

Este modelo é provavelmente o modelo mais realístico dentre os três aqui apresentados,

tendo sido proposto justamente para cobrir alguns pontos falhos do modelo BSP (de forma
geral associados à sincronização em barreira). Ele segue na direção oposta à do modelo CGM,
apresentado a seguir, buscandouma melhor representaçãodas máquinas reais. No entanto, este
modelo não parece adequado ao desenvolvimento de algoritmos gerais, uma vez que a otimização
de um certo procedimento pode estar fortemente associada aos valores específicosdos parâmetros
considerados.

1.4.3

Modelo CGM ( C'oars. Graíned Multác.input.r)

O modelo CGM foi proposto por Dehne et a1. [14], servindo como uma simplificação do mode]o

BSP. Este modeloapresentamenosparâmetrosdo que o BSP, o que o torna um pouco mais

difícil de ajustar a máquinas reais mas mais atraente para estudo de algoritmosgerais.

Para avaliar o desempenhode um computador CGM, os parâmetros são apenas n (tamanho
da instância a ser resolvida) e p (número de processadores) . Os parâmetros relativos à velocidade
da. rede e duração mínima de um superpasso foram desce.nados, em função de uma mudança de
objetivos e a imposição de algumas restrições adicionais: cada processador deve ter capacidade
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de memória O(n/p) e em cada etapa de comunicação os processadoresdevem receber/enviar
apara outros Droces$$dores..O
processamentoé dividido em rodadas de computação local e rodadas de comunicação, que se
alternam

O objetivo do desenvolvimentode algoritmos e-6cientesdeixa de ser a simples procura por
um tempo total de execução mínimo para incluir uma nova meta: reduzir o número de rodadas
de comunicação, se possível tornando este número constante ou dependente apenas de p.
Em geral, supõe-seque n é muito maior do que p, sendo n > pZ uma restrição comum [14].
Apesar destas restrições, o modelo CGM parece ser o mais adequado para o desenvolvimento
preliminar de algoritmos paralelos de granularidade grossa, para posterior avaliação e sintonia,
fina com modelos mais realísticos como os BSP e o LogP. Na, verdade, o modelo CGM tem
se mostra.do bastante adequado para o desenvolvimento de algoritmos paralelos escaláveis, que
apresentamdesempenho próximo ao previsto. Estas características têm atraído a atenção de
urn número

crescente

de pesquisadores

[15].

1.4.4 Comentários
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns algoritmos paralelos para. a-linhamentode cadeias,
que possam ser adequados facilmente para arquiteturas paralelas distribuídas. Temos então a
questão de escolher qual dos modelos é mais adequado para esta tarefa.

Apesar de sua menor precisão, o modelo escolhido foi o CGM. Os parâmetros dos demais
modelossão adequados para situações em que uma determinada máquina será usada e selas
parâmetrosjá são conhecidos. Quando os parâmetros são desconhecidos,uma série de decisões
confiitantes podem surgir. Por exemplo, se a latência de comunicação (ou o tamanho do superpasso) for muito grande e a capacidade da rede de comunicaçãotambém, favorece-seo uso de
poucas mensagens entre os processadores, que reúnam todos os dados necessários para a interação. No caso inverso (rede de baixa. latência e baixa capacidade), mensagensfragmentadas
podem ser mais vantajosas se permitirem, através da comunicaçãode resultados parciais entre
os processadores, uma redução do total de dados a serem comunicados.
Os objetivos do desenvolvimentode um algoritmo CGM são claros. Contudo, questõescomo
a citada anteriormente podem afetar a adaptação de um algoritmo a uma máquina específica.
Além disso, alguns critérios do modelo CGM parecem ser desnecessariamenterestritivos. Assim
sendo, no uso do modelo CGM teremos em mente os seguintes critérios:
e A limitação do tamanho da memória local a O(n/p), onde n é o tamanho da instância do
problema a. ser resolvido e p o número de processadores, é restritiva demais. Este critério faz
com que os problemas que requerem espaço maior do que O(n) não possam ser resolvidos

mesmo quando p = 1 (sequencial). Acreditamos que seja mais adequado ao "espírito" do
modeloque o tamanho da memória local seja O(À4/p), onde &/ é o espaço requerido para
a.solução seqüencial do problema. Esta restrição impõe que a solução paralela não envolva
um aumento no espaço total requerido pela solução seqüencial.
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B Em alguns casos, a restrição anterior será ignorada. Um algoritmo CGA/l com uso de
memória acima do! !!!gil:çE !!!!!!:!Epode

ser considerado !!ZJpg1liçlB!!g jBfg!!dumas

a sua

exposição pode ser útil. Assim, o tamanho da memória local será considerado um /alar de
qua/idade mais do que um /atar resfritiuo.
B Seguindo a alteração da.restrição de memória, cada rodada de comunicação poderá envolver

o envio/recebimento
de O(JW/p)dadospor rodada,maisexatamente
o equivalente
ao
tamanho da memória local. Esta restrição será mantida. Quando é necessárioo envio de
mensagens maiores (por exemplo, se um processador tiver que realizar um broadcasÉ de
toda a sua. memória), isto pode ser realizado em várias rodadas de comunicação.

e O foco do desenvolvimentose manterá na obtençãode aceleração linear e baixo número
de rodadas de comunicação, mas os tamanhos das rodadas e das memórias locais serão
também, na medida do possível, reduzidos.

1.5

Descrição do IYabalho

Esta tese propõe algoiitmosparalelos CGNI para o problemaATS e para o caso especialALCS,
ambos com aceleração linear no número de processadores p e O(logo) rodadas de comunicação.
Etn ambos os casos, o foco se concentra na obtenção das similaridades,ou seja, dos t;a/aresdos
alinhamentos.
Como já comentado, a solução do problema ALAS é adequada também para o problema
LCS. Para o caso específicoem que uma solução para o LCS é procurada, o algoritmo proposto
para o ALCS encontra também a subseqüência comum mais longa (não só o seu comprimento).
Não há algoritmos com tais características na literatura, a.lémde [2], publicado como parte do
desenvolvimento deste trabalho, que resume os resultados para o problema ATS. No momento
em que esta tese está sendo escrita, os resultados para o problema ALCS se encontram em
avaliação para publicação.

O Capítulo 2 apresenta.resultados já presentes na literatura que serão úteis no restante do
texto. Primeiramente são apresentados alguns algoritmos básicos para resolução de problemas
de alinhamento (simples) entre duas cadeias. Estes algoritmos empregam programação dinâmica
e a exposição deles irá facilitar a compreensão dos algoritmos aqui propostos. A paralelização
dos algoritmos de programação dinâmica também será apresentada, para fins de comparação.
Estes algoritmos paralelos apresentam O(p) rodadas de comunicação.

Ainda no Capítulo 2 será apresentadoo conceito de matrizes monotânicase totalmente
monotânicas jll, muito importantes para os capítulos seguintes.
O Capítulo 3 apresenta o algoritmo CGM para o problemaATS e o Capítulo 4 apresenta o
algoritmo para o ALCS. Embora o segundo problema seja uma restrição do primeiro, as técnicas
empregadassão completamentedistintas. Parte da análisedo algoritmopara o problemaATS
foi colocada no ApêndiceA para facilitar a leitura desta tese.
O Capítulo 5 apresenta conclusões e comentários sobre o trabalho

Capítulo

2

Algoritmos Fundamentais
Neste capítulo, alguns resultados prévios relevantesa esta tese são apresentados. Inicialmente
será visto como o problema de Alinhamento de Cadeias é resolvido através de programação
dinâmica. A paralelização destes algoritmos é apresentada a seguir. A última seção deste
capítulo é dedicada às matrizes monotânicas e totalmente monotânicas.
Quase todos os resultados deste capítulo já são conllecidos. A presença destes resultados
aqui torna esta tese auto-contida e facilita a exposiçãodos seus resultados. Alguns detalhes
apresentadossão inéditos e precisam ser destacados pela importância que têm no restante do

trabalho.

2.1 Programação Dinâmica para Problemas de Alinhamento de
Cadeias

Uma forma bem conhecidade resolverproblemasde alinhamentode cadeiasé o uso de pro-

gramação dinâmica [23, 37, 41]. Na verdade, o processo foi desenvolvido simu]taneamente e de
forma independentepor diversos autores. Um problema de alinhamentoé resolvido através de
uma sucessão de subproblemas, cada um relacionado a um prefixo de ..'{ e um prefixo de B.
Através dos valores dos alinhamentos de certos prefixos é possível calcular rapidamenteo valor
do alinhamento pa.ra prefixos maiores.

2.1.1 Procedimento Básico
Vamos considerar que o valor do alinhamento dos símbolos z e Z/é dado por a(z, y), lembrando
que afunção

a pode ter " " como argumento.

A função a é tal blue a(z,y)

= a(y,z),

a(z,g/)

$ 0

se z # y e a(z,3/) ? 0 se z = y. No caso do problemaLCS, por exemplo,teríamosa(z, y) = l
para z - g/,0 caso contrário. Colunas contendo dois símbolos " " não serão permitidas, uma
vez que estendem desnecessariamente o alinhamento.

Consideremoso alinhamento(]os prefixos 41 e B{, cujo valor será denominadoua/({,J)
14
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(ua/(0, 0) = 0). Construindo o arranjo do alinhamentopara estes prefixos,o valor deste alinhamento será igual à soma dos valores de todas as colunas (ver Figura 1.1) até a penúltima,
somado ao valor da última coluna, que deve conter uma das seguintespossibilidades:
. a{ e bj, caso em que uaZ(í,J) = «a/(í

i,.j

1) + a(a{, Ój)

. a{ e " ", caso em que ój ocorre em «ma coluna anterior e uaZ(í,.j) = uaZ({

. " " e ój, caso em que uaZ({,j) = oaZ({,.j

i,.j)

+a(«i,

)

1) + a( , ó:Í), por razões semelhantes às do item

anterior.

Este procedimento pode ser visualizado por um Grú!/o 1) recionado ,4cü/{co do fira Grade,
ou GDAG, em que os vértices estão dispostos em um arranjo (n. + 1) x (nb + 1). Numerando
linhas e colunas a partir de 0, o vértice da linha { e coluna J, a({,.j), representaua/(i,j). Os
arcos são assim definidos:
e

(arcos

diagonais)

de peso a(ai,

.
'

para

l 5; { 5; n.

(arcos verticais) para 0 $
p"'
(arcos

a(a{, --).
horizontais)

peso a(-,

e l $ .j $ nb há um arco

de G'(i

í,.j

1) p;ra G({,J),

bj) .

para

{ $ n. e l $ J $ nb há um arco de G(í,j

l $ { $ n.

e 0 $ J 5; nb há um arco

de G(á

bj) .

1) para a({,.j), de

t,J) paraC({,.j),de

Este GDAG é representado na Figura 2.1. Para encontrar o melhor alinhamento entre ,4 e B é

preciso determinar o caminho de maior valor (maior soma dos pesos dos arcos percorridos) entre
(7'(0,0) e G(n., nb). Esta determinação pode ser feita facilmente através do seguinte algoritmo:

Algoritmo 2.1: Alinhamento de Duas Cadeias poi' Pi'ogi'amação Dinâmica
Entrada:

Cadeias

Saída:

l
1.1
2

2.1

2.2

.4 e B.

Valor do Melhor Alinhamento entre .4 e B.
Para i {---0 até n. faça
uaZ({, 0) +-- { a(a{, -)

Para J e- 1 até nb faça
ua/(0, .j) <-- J - a(

, b.Í)

Para i +-- l até n. faça

2.2.1

fim do algoz'itmo

««/({,j
ual({, .j) +- max

- 1) + a(-, bj)

oa/(i

- t,j

««/({

-

t,J)

- 1) + a(a{, bj)
+ a(ai,

-)
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«(«;, -)

G(i, j)

l8,10)

Figura 2.1: GDAG para o Problema de Alinhamento entre ,4 :: yxxyzyzx e B = yxxyzxyzxy.
O Algoritmo 2.1 calcula apertas o valor do melhor alinhamento, mas pode ser facilmente
modificado para calcular também o alinhamento propriamente dito, bastando usar os valores
armazenados de ua/({,J). Naturalmente, G(n., nb) pertence ao caminho no GDAG que define o
melhor alinhamento. A partir deste vértice determina-se, na ordem inversa, todos os vértices que
participam deste caminho. Para cada G({, J), determina-se qual dos vértices vizinhos(G({, J -- l),
G(i-- l,J -- 1) ou G(i -- l,.j)) foi usado no cálculo de uaZ({,.j). Isto pode ser feito observando-se os
valores associadosa cada vértice, mas é mais simples registrar esta informação em "ponteiros"
associados a cada vértice, já durante o procedimento de cálculo.

2.1.2

Obtenção do Alinhamento Usando Espaço Linear

E fácil notar que o Algoritmo 2.1 requer tempo O(n.nb). A determinação do valor do alinhamento poderia ser feita mantendo-se apertas a última coluna de valores ua/(i,.j) determinados
e desprezando os que já foram usados, mas a determinação do cara nÂo no GDAG requer a
manutençãode todos os valores (ou dos "ponteiros"), o que leva a espaçoO(n.nÓ).
No entanto, graças a uma técnica descrita por Hirschberg ]26], é possível determinar este
caminho usando apenas espaço linear, mantendo o tempo O(n.nÓ). Trata-se de uma.abordagem
de divisão-e-conquista: primeiramente determina-se um ponto do caminho na coluna central do
GDAG, o que é feito por duas aplicaçõesdo Algoritmo 2.1:
. Determinam-se os comprimentos dos melhores caminhos de G(0,0) a todo G({, lnó/21),
0 $ á $ n.. Estes comprimentos equivalem aos valores ua/(á, lnb/2J). A determinação e
armazenamento destes valores usa espaço O(n«).
8 Revertendo os arcos do GDAG, determinam-se os comprimentos dos melhores caminhos
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(o,o)

(o,o)

:#:4$

(«.,«.)

(«.,«.)

Figura 2.2: Divisão-e-Conquista para determinação do melhor alinhamento entre .4 e /3. As
áreas claras no GDAG da direita serão exploradas recursivamente.

de G(n.,nb) a todoG(i, lnó/2J),0 $ { $ n. Vamos chamar estes comprimentos de

u«I'(í, lnó/2J).

Estas duas aplicações "parciais" do Algoritmo 2.1 utilizam, juntas, tempo O(n.nó). Na verdade, o tempo total é muito próximo do tempo que seria gasto numa única execução "completa"
do algotitmo (que determinasse ua!(n.nb)).
Determina-se então maxOg$n.{ua/({, in/2J) +ua/'(i, in/2J)}. Seja X;o valor de á que corresponde a este máximo. Temos então que G(k, in/2J) pertenceao melhor caminho entre G(0, 0)
e G(n., nb). Os demais vértices podem ser determinados aplicando-se o mesmo processo recursivamente para determinar o melhor caminho entre G(0, 0) e G(k, in/21) e o melhor caminho
entreG(#, in/21) e G(n., nb). A Figura 2.2 ilustra o processo.

Pela Figura. 2.2 nota-se que a quantidade de valores a serem calculados nas aplicações recursivas é aproximadamente a metade da quantidade envolvidana determinação de k. Pode-se
provar então que 7'(n, m) = O(mm). De fato, 7'(n, m) é aproximadamenteo dobro do tempo
gasto na determinação de k.
O espaço requerido, além do necessário para armazenamento das próprias cadeias, é O(n. +
lognZ,). O termo log nb se refere à manutenção da pilha de recursão.
Com estes resultados, demonstramos o seguinte teorema:
Teor'ema

2.1

Dadas duas cadeias .4 e B de comprámemlos n. e nb, respec&áuamente, pode-se

delermínar a me/Aor aZ nÀamenio entre .4 e B em tempo O(n.nb) e espc&ço
O(n. + lognÕ).
Este resultado serve também, naturalmente, para o problema LCS
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2.1.3 Algoritmo Ingênuopara o Problema ATS
A partir dos resultados anteriores, deduz-se que é possível resolver o problema ATS (quando
apenas as similaridades são desejadas) em tempo O(n.n?), através de nb aplicações do Algoritmo 2.1. ])eve-se notar que, além da similaridade entre .4 e B, este algoritmo também determina
as similaridades entre .4 e todos os prefixos de B: para Á e B{, este valor é uaJ(n.,J).
Assim, para encontrar os alinhamentos envolvendo todas as subcadeias de 1?, basta lembrar
que uma subcadeia de B é um prefixo de algum sufixo de f?. Usando-se o Algoritmo 2.1 nb
vezes, uma para cada sufixo de B, temos todos os alinhamentos desejados.
Este procedimento de "força bruta" não utiliza diversas propriedades interessantes do problema ATS, que serão exploradas no Capítulo 3. Note que a abordagem aqui explicada envolve
procurar, para todos os vértices na linha superior do GDAG, o melhor caminho para cada um
dos vértices na linha inferior. Isto é feito tomando um vértice da linha superior por vez.

Algoritmo Paralelo ]3ásico para Alinhamento de Cadeias
A seguir descrevemos uma solução paralela para o problema do alinhamento de cadeias, cuja
idéia básica apareceu publicada em diversas formas para diversos modelose máquinas distintos
[4, 3, 16, 27].

Apesar de simples, esta abordagem apresenta desempenhosatisfatório em muitas situações

práticas. A simplicidade das rodadas de comunicação permite uma avaliação mais detalhada

do desempenho esperado nos modelos BSP e CGM. Alguns parâmetros do algoritmo podem ser
ajustados para garantir um melhor desempenho.
A idéia básica é estender o Algoritmo 2.1 fazendo com que cada processador seja responsável
por uma faixa de colunas contíguas no GDAG. Dados p processadores numerados de l a p,
' pr'"ssador Pí calcula oa/(ã,.j) para 0 $ { $ ,'. ' 1nõ(t -- l)/pj $ J 5; lnót/pJ + 1. Por
simplicidade, vamos supor que todos os processadores ficam incumbidos de um mesmo número
c de colunas.

Para evitar que o processadorPí+i fique ocioso enquantoo processadorPí opera) Pí envia
resultados parciais para Pt+l em várias rodadas de comunicação. Para isto, o GDAG é também
dividido em faixas horizontais de / linhas contíguas, sendo que J é um parâmetro ajustável.
Assim sendo, o GDAG é dividido em blocos Zx c, que representamas tarefas básicasdo algoritmo
paralelo.

Seja b = [n.//] . O GDAG fica então dividido em bxp b]ocos, que identíficaremospor B(s, t),

l $ s $ b, l $ t $ P.

A computação do bloco Z](s, t) é feita pelo processadorPí. A computação se desenvolveem
uma."frente de onda", que começa no bloco de da.dosdo canto superior esquet'dodo GDAG e
se propaga para baixoe para a direita. A Figura 2.3 ilustra este processo.
A computação do bloco B(s, [) envo]vetrês operaçõespor parte do processadorP!:
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P l

P

P l

P

P

P+l

P+l

P+2

b+l

p+ ó-3 lp+ó

b+2

p+ ó - 2 lp+

2
b- l

(n. , nb)
Figura 2.3: Processamentodos blocosde um GDAG durante o alinhamentoparalelode cadeias.
O número no interior de cada bloco indica o superpasso em que a computação do bloco é
realizada.

e Se t > 1, esperarpelosdados da última coluna do bloco B(s,[
enviados

pelo

processador

Pí-l

1). São J dados a serem

.

. Computar os dados de B(s,t), usando os dados de B(s,f
foram calculados pelo próprio processador Pt.

1) e B(.

l,t).

Estes últimos

. Se t < p, enviar os / dados da última coluna de B(s, t) para o processadorPt+l
O número de superpassos necessáriosé p + b -- 1. 0 parâmetro J (que define b) pode ser
aumentado para reduzir o número de superpassos, mas este aumento faz com que haja mais
ociosidade enfie os processadores durante os primeiros e os últimos superpassos. Por outro lado.
um valor muito pequenode l faz com que o número de rodadas de comunicaçãose torne muito
grande. A latência da rede de comunicação começa a se tornar significativa e anula o benefício
da reduçãoda ociosidade.
Estudos empíricos para o melhor valor de / são úteis no ajuste desta técnica a uma aplicação
real [3, 161.
Para o modelo CGM, o caso Z = [cpn./p], onde a 5; l é uma constante, fornece um a]gorítmo que executa em tempo O(n.nÓ/p) e requer O(p) rodadas de comunicação,em que cada
processador

transfere

O(n./p)

dados ]4].

Esta técnica pode ser modificada para permitir a. determinação do alinhamento em si(e não
apenasdo seu valor) com espaçolinear, usando uma variação do algoritmode Hirshberg j16, 27].
Temos então o seguinte resultado:
Teor'ema 2.2 0 a.ZinAamenlode duas cadelas ,4 e B, respectivamentede comprimentos n. e nb
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(n. '; nb), podeser determinado no modelo CGM com T)'$ nb processadores em tempoO Qn.nblpb

Ê@P@çcL]Pçq&(2(nL+ub), 2É8a!!daa(2) Judadaa decamu7zimç;ãazzzt glteEadaLpz.a ssadar frans$ere

0 tn.lpà dados.

Como já comentado, este resultado é suficiente em muitas aplicaçõesem que apenas o alinhamento entre duas cadeias é requerido. Este algoritmo pode, naturalmente, ser usado para o
LCS, como um caso especialde alinhamento.
A técnica utilizada pode ser aplicada também em modelos de granularidade fina. Na verdade,
a técnica aqui apresentada é um caso particular de paralelizaçãode procedimento de programação
dinâmica j17]. Os subproblemas (no caso, alinhamentos de prefixos de Á com prefixos de B)
apresentam dependências entre si, estabelecendo uma ordem parcial (representada pelo GDAG).
Uma ordenação topológica utilizando esta ordem parcial indica em que etapa cada subproblema
pode ser resolvido. No caso, os valores dos alinhamentosde prefixos .41 e B{ tais que i+ .7:: k
podem ser resolvidos na etapa k l.
Há muitas outras abordagens possíveis pala a paralelização de problemas de alinhamento.
Quando modelos de gra.nularidade üna são empregados, abordagens de divisão-e-conquista são
comuns na obtenção de algoritmos de tempo polilogarítmico, ou sqa, que executam em tempo
O(Ioga(n. + nb)) para algum Ê. Nestas abordagens, o GDAG é dividido em blocos que são
processadosem paralelo, gerando resultados que são então unidos. O processamentode cada,
bloco envolve a divisão deste em blocos menores, recursivamente. Exemplos desta abordagem
podem seí encontrados em [6, 381.

Em geral, esta abordagem apresenta um problema sério: os algoritmos paralelos obtidos
não são ótimos quando comparados ao algoritmo seqüencial (o produto entre o número de
processadorese o tempo de execuçãoparalelo não é O(n.nõ)). Ainda assim, o algoritmo de
Apostolicoet a1. [6] expõetécnicasimportantes pala a resoluçãodo prob]emaATS, comoserá

visto no Capítulo

3.

Outra forma de explorar paralelismo em problemas de comparação de cadeias é realizar
simultaneamente a comparação entre uma cadeia aipo e párias outras, provenientes de uma base
de dados, para encontrar as de maior simula.ridade. Este é um problema de grande importância
prática, mas que foge ao escopo desta tese. Os desafios neste tipo de problema se consentiam
mais

no balanceamento

de carga

do que

na, forma

de colaboração

entre

os processadores

1451.

Nos capítulos 3 e 4 serão mostrados algoritmos CGM que determinam os valores dos alinhamentos de Á e todas as subcadeias de B (problema ATS), usando apenas O(logo) rodadas de
comunicação. No Capítulo 3, em que não se considera nenhuma restrição para os pesos nos arcos,
o tempo de computação é maior do que o necessário para o Problema do Alinhamento (simples)
por um favor logarítmico. Mas no Capítulo 4, em que o problemaALAS é abordado, o tempo de
computação é (assintoticamente) o mesmo que o necessário para o problema LCS. Disto resulta
um algoritmo melhor para o problema LCS, com apenas O(logo) rodadas de comunicação.
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Matrizes Monotânicas e Totalmente Monotõnicas

Nesta seção serão apresentados dois tipos de matrizes de grande importância no restante deste
texto: as rrzafrzes monofónicas e as matrizes coza/mentemonofõnÍcas.

Estas matrizes surgem em vários tipos de aplicações. Um exemplogeométricoé o de determinar para-cada vértice de um polígonoconvexoqual é o vértice mais distante dele. Este
exemploé apresentado por Aggarwal et al. em [ll, que é a base para a apresentação que se
segue. As definições e algoritmos foram adaptados aqui, contendo alguns detalhes, análises e
consideraçõesque não constavam no artigo original. Algumas destas consideraçõessão bastante
importantes para a análise de resulta.dosdesta tese

As propriedades características das matrizes monotânicase totalmente monotânicas dizem
respeito à localização dos elementos mínimos em cada coluna (em algumas aplicações, o interesse
pode esta.r nos elementos máximos, ou nas linhas). Antes da apresentação destas propriedades,
alguns termos devem ser definidos:

Definição 2.1 //}nin]A4]e CminlJt41/Dada uma rnaírizn x m JW de ntímerosreais, o t;atar
/min]M]

á fa/ que para lodo .j, l $ J $ m, /min]M](j)

é o menor

uaZor de

laJ gue M({,j)

éo

mínimo da coluna .j de À4. O pelar Cm nlJt/l contém os t;a/ares mãhimos das coZurzasde A4, ou
sd«, CminlMI(J) = &/(/minÍMI(J), .j).

Assim, /minÍM] contém as /ocüZázações
dos mínimos das colunas, enquanto (J$nin]114]contém
os valores mínimos propriamente ditos. Passamos então às definições principais desta seção:

Definição2.2 (Matriz Monotânica) Sda À4umamatrizn x m denzímeros
reais.]Wé uma
matriz monotânica se, para l $ Ji < ia $ rn, /mÍn]A4](jl) 5; /mÍnÍÀ/l(j2).
DeÊnição

2.3 (Mau'iz

Totalmente

Monotânica)

Sda M

ma matriz n x m de ntímeros

reais. h/ é uma matriz totalmente monotânica se foda suómalráz2 x 2 de À4 /or mana(óníca.
Lema 2.3 7'oda ma riz ofa/mente rnonofõníca é também monofórzica
Pi'ova.

Se b/

não

é uma

matriz

monotânica

existem

Jt e J2

tais

que JI

< .j2 e /min]JW](.ji)

>

/mÍnIM](Jz). A matriz2 x 2 formadapor.A'f({i,Ji), À/(ii,J2), M(i2,ji) e M({2,j2) nãoé
monotânica, logo &/ não pode ser totalmente monotânica.

[.]

Em muitas aplicações há interesse em determinar os elementos mínimos de lojas as co]unas
de uma matriz monotânica ou totalmente monotânica. O problema. de determinação dos mínimos

das colunasde uma matriz é definido a. seguir. O restantedesta seçãoé dedicadoà resolução
deste problema utilizando as propriedades já comentadas.

Definição 2.4 (Pi'oblema dos Mínimos das Colunas) Dada uma matriz nxm de números
reais iW, determinar

o uetor /mín]7W].

O problema é definido em termos de /ocalizar os mínimos A obtenção de Crrzin]&f] a partir
de /minjÀ/l é feita de acordo com a definição.

CAPITULO 2. ALGORITMOS FUNDAMENTAIS
l

22

[m/21
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Figura 2.4: Determinação dos mínimos de colunas em matrizes monotânicas. O mínimo da
coluna central foi determinado, as áreas escuras podem ser ignoradas. Nas áreas claras o procedimento será repetido recursivamente.

2.3.1

Problel-nados Mínimos das Colunas de uma Matriz Monotânica

Para matrizes monotânicas, o algoritmo (reculsivo) de determinação dos mínimos nas colunas é
dado a seguir. O algoritmo é definido em termos de submatiizes devido à recursão.

Algoritmo 2.2: Deter'minaçãodos mínimos das colunas de uma matriz mo
notânica.

Ente'ada:

Submatriz À/({,J)[ii

Saída:

l

/«.{n]M](J),
a'üz +" 'l

2

meio +- l(.jl + J2)/2J

3

3.1

Para { +-- {i + l até í2 faça
Se M({,

3.1.1
4
5

$ i 5; {2,Ji $ J 5; .j2]

jÍ 5; .j 5; J2-

meio)

< M(-«,

me{.)

e«tão

/min]M](m.{o) +- -«
Se meio > .ji resolva o problema para a submatriz JW(í,J)lii
7netol .

6

.É { $ a%z,JI

$ j <

Se meão < J2 resolva o problema para a submatriz À4(á,.j)lawz $1{ 5; {2, meio < j $

J,].

fim do algoritmo
A Figura 2.4 ilustra a operaçãodo Algoritmo 2.2
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Teorema 2.4 0s rnúimos de todas as co/umasde uma matriz monofónáca&/ (n x m) podem
"'

e"c-l«'Z..,

em f'«.pa©(zlbgla:Lml

zwp«çaa(!«Lésg:8d'aÉw«K«aw

a2

Prova. A prova é baseada no Algoritmo 2.2. Os passos l e 3 determinam o mínimo da coluna
central da submatriz enquanto os passos 5 e 6 cuidam das colunas à esquerda e à direita da
central, respectivamente. Recursivamente, todas as colunas são tratadas. Deve-se observar que
os passos 5 e 6 tra.balham com submatrizes das quais foram eliminadas algumas linhas. Pela
monotonicidade de h/, estas linhas não podem conter o mínimo das colunas a serem tratadas, o
que garante que o algoritmo funciona corretamente.

Vamos avaliar o tempo do algoritmo através do númerode acessos a A/ que ele deve fazer.
Considerando uma submatriz nx m, podemos provar que, sendo t(n, m) o maior número possível
de acessos realizado pelo algoritmo, temos t(n, m) $ /(n, m) = (jlog mJ + l)(n--

fato, testando para pequenos valores de m temos/(n, 1) = n,/(n,
e /(n, 4) = 3n + 4.

1) +2m -- 1. De

2) = 2n+ l,/(n,

3) = 2n+3

Fazemos então uma indução em m. Para uma matriz n x m, temos n acessosdevidos
aos passos l e 3, mais os acessos devidos às chamadas recursivas dos passos 5 e 6. Se.ia
z = í«i«(fm/21). Como cada chamada recursiva envolveráno máximo lm/2J colunase como jlogjm/2JJ = jlog mJ -- 1, segundo a hipótese de indução devemos ter
l(n, «.) 5; n+ .f(,, jm/2J).+/(n
passo

5

passo

n+ llogjm/21+11(z

n+jlogmJ(z-l)+
lll.g

- «+ 1, jm/2J) =

«.J + l) (n

6

: 1) +2jm/2J

- !+jlogjm/2J+

passo 5

IJ(n - z) +2jm/2J

-

1<

passo 6

jlogmJ(n--z)+2m-2=n+LlogmJ(n 1)+2m-2

1) + 1 + 2m

2 = /(n,

«.)

Isto prova o limite superior. Como /(n, m) = O(nlogm + m), concluímos a demonstração.
Observe que o valor de z, que depende da posição do mínimo da. coluna central, não tem influência
na determinação do limite superior
o
O termo m no tempo de execução se deve, de fato, à necessidadede processar todas as
colunas, mesmo quando as eliminações possíveis graças à monotonicidade da matriz fazem com
que certas colunas tenham apenas um candidato a mínimo restante. Relaxando este requisito, o
tempo de execução pode ser reduzido para O(nlogm), o que é vantajoso para matrizes "largas"
(m 1» n). No entanto, os mínimos das colunas não podem ser explicitados. Em [1] é demonstrado
que o limite inferior para o tempo de solução do problemados mínimos das colunas é de fato
ç2(nlogm)

no caso de matrizes monotânicas,

mas é indicado que o limite superior é ta.mbém

O(n logm), desconsiderandoo problema.de não tornar explícitos os mínimos.

O Algoritmo 2.2 pode ser adaptado para executar em tempo O(nlogm) quando m » n,
gerando informações sobre os mínimos. Infelizmente, estas informações não permitem a deter-

minaçãodestes mínimosem tempo constante. As informaçõessão guardadas em um vetouJ
de tamanho

m + l (índices

iniciando

em 1), de tal modo que /mima/l(j)

= {i para todo .j,
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J(ii) 5; J < J({1 + 1). Desta forma, dado um certo .j, para se determinar /mimlJWI(J) é preciso
IgzgLU ma busca binária no vetou J, o qJleJ:alma:J;empçLO(bg zl). !)este:6enol,a.!uquLJI 1) = 1 e
deÊniremos J(n+ 1) = m+ 1. Podemos chamar estes J({) de pomos de inúio, pois eles indicam
a coluna em que os mínimos começam a aparecer na linha {(e deixam de aparecer na linha i -- l).
A seguir temos a adaptação do Algoritmo 2.2 que determina os pontos de início.

Algoritmo2.3: Determinação dos mínimos das colunas de uma mau'iz ino
notânica "larga"
Entrada:
Saída:

l

1.1
1.2

Submatriz À'f({,j)[ii
5; i 5; iz,Ji
J({), íi + l 5; { $ iZ.

Se .jl 5; JZ então
a'üz +"- %l

1.3

1.3.1
1.3.1.1

l(j: +

Para

{ +-

{l +

.j2)/2J
l até

Se M(i, m'i.)

{2 faça

< M(-z, «..áo)

e«tão

Se a«z > {i resolva o problema para a matriz À/(i,.j)l.ji

Se auz

Senão

2.1.1

+-

a' zl.

1.5

2.1

«.ei.

a'tz,a+-- z

1.4

2

$ .j 5; .j21.

á 5; {2J

< {2 resolva o problema

para- a matriz

5; j < meão,ii $ i $

h/({,J)jmeio

< J $ J2, awz $

Para í +- =íi + l até {z faça

/(í) +--ji

fim do algoz'atino
Teorema 2.5 Para uma matriz monotómácaA4 (n x m) com n < «a pode-semontar uma estru(ura em tempo O(nlogm) e espaço O(n + logra) qae permite consultas ao e/emenfo rnÍhámode
qua/q er coZwnaem tempo O(logo).
Pi'ova. A demonstraçãoé feita com base no Algoritmo 2.3. Ao invés de determinar o mínimo
da coluna central, este algoritmo apenas usa. a posição deste mínimo para dividir o problema em
problemas menores,com o objetivo de determinar os pontos de início.
Para demonstrar que o algoritmo opera corretamente, estabelecemos,apenas para fins de
demonstração,

que /rnán]fW](0)

= 1 e /mánjM](m

+ 1) = n. Supomos

também

que a cha.meda

inicial ao Algoritmo 2.3 é feita com a matriz À4 completa como argumento (ou seja, il = jt = 1,
{2 ' n e j2 ' m) e que n > 1. No caso de n $ 1, a execução do algoritmo é desnecessária.
Temos os seguintes invariantes no início de bodas as chamadas:
1. /mínlMI(.j- - l) = {-
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2. .rmãn]A/](J2+ l)
3. tl < t2

E fácil perceber que as chamadas recursivas nas linhas 1.4 e 1.5 conservam estes invariantes.

Cada chamadaestabeleceo valor de J({) para {i < $ 2. Isto pode ser demonstradopor
indução no número de colunas da submatriz. Quando este número é 0 (JI > J2, o que no caso
implica em .ji = .j2 + 1), o ponto de início para todas as linhas de {l + l a {2 é .ji e o laço da

linha 2.1 estabelece os valores de /(í). Quando há pelo menos uma coluna, a linha 1.4 estabelece
J({) para 1 < i 5; awz e a linha 1.5 estabelece J(i) para awz < { $ i2.

Assim, o algoritmoestabeleceJ(á) corretamentepara 1 < á $ m. Para $nalizar, é preciso
fazer

J(1)

= 1 e J(m

+ 1) = m + l.

O espaço usado é apenas O(n+log

m), necessário para o armazenamento dos pontos de início

e para a pilha de recursão. Para análise do tempo vamos considerar o nz'uelde cada chamada
do algoritmo como sendo 0 para a chamada que envolvea matriz completa e / + l para cada
chamada realizada recursivamente por uma chamada de nível 1. Cada chamada envolve um
certo conjunto de linhas contíguas da matriz, com pelo menos duas linhas. É fácil demonstrar
que duas chamadas de um mesmo nível podem envolver, no máximo, uma mesma linha comum.
Assim, há no máximo n chamadas em lim certo nível.
Considerando todas as chamadas de um certo nível, a soma de todos os acessosfeitos no
laço da linha 1.3 é O(n). Como o número de colunas das submatrizes é reduzido pela metade a
cada nível, o número de níveis é O(logm). Clom isto, concluímosque o tempo de execuçãodo
Algoritmo 2.3 é O(n log m).

Finalmente, como já comentado, para determinar /minÍA4](.j) para um certo valor de .j é
preciso realizar um busca binária nos valores de J(i) à procura de um { que satisfaça J({) $ .j <
U

J(i + l)

2.3.2 Problema dos Mínimos das Colunas de uma Matriz Totalmente Mo
notânica

Para matrizes totalmente monotânicas, o processo de determinação dos mínimos nas colunas
pode ser realizado em tempo linear no número de linhas, se a matriz for "estreita" (n > m).
Graças à monotonicidade total da matriz, é possível realizar uma etapa inicial de eliminação de
linhas em tempo O(n), resultando em uma matriz quadrada. Esta etapa é denominada redução.
Vamos primeiro estudar o processo de redução e depois ver como o problema dos mínimos é
resolvido.

O processo de redução é baseado na comparação de dois elementos em uma mesma coluíla.
Com base no resultado desta. comparação, pode-se determinar que certos elementos da matriz
estão mortos, ou seja, não podem ser os mínimos de suas respectivascolunas. Mais exatamente,
temos o seaii i nte lema.:
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À4 uma matriz (n x m) fofa/mente monolónáca.

$ m lemos gue

-7. Se M({i,.j)

$ M({2,J)

enfã.

todos

os '/.«.nl«

h/({2,J')

com

2. Se MI.il,j)

> MI.ãz,j) então todos os elementos MI.ix,j')

Para l $ ál < á2 $ m e

l $ J' $ j «tão

m«los

e

com j $: j' $: m estão mortos

Pi'ova. A demonstração é baseada na monotonicidade total de certas submatrizes 2 x 2 de

M, maisexat«me«te
asformadasp'loselementos
M({i,J), M(í2,J), M({i,j') e M({2,j'). Se
M({i,J)

M({l,.j)

$ M(í2,j)

> M(iZ,.j)

e l $ j' 5; j e«tão &/(ái,J')

e .j $ .j' 5; m e«tão M(íi,j')

$ M({2,J')

> A/(á2,.j')

e isto p'o-

e fica pr-ad«

; aíirm.ção 1. Se

- afirmação 2.

[]

O Algoritmo 2.4 realiza a redução usando o Lema 2.6. Este algoritmo determina linhas
completas que estão mortas e as elimina de À4. O resultado é a matriz R, inicialmente igual
a À4. A cada passo, um índice k ? l será usado para indicar que os elementosJW(á,.j) com
1 < { $ k e l 5; j < ã são considerados mortos.

Se k = 1 não há elementos mortos em R. A

Figura 2.5 ilustra este processo.

Algoz'itmo 2.4: Redução matriz totalmente monotânica.
Ente'ada:

Matriz

Saída:

Matriz R (m x m) que contém os mínimos de todas as colunas de À4

À4 (n x m).

l

R 1:-.M

2

k +.-. l

3

Enquanto R tiver mais do que m linhas faça

3.1

3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.2

Se R(k, k) $ R(k + 1, k) e«tão

Se k < m então
É; +.-. A + l

Senão

Elimine a linha k + l de R
Senão

3.2.1
3.2.2
3.2.2.1

Elimine a linha A de R
Se k > 1 então
k +-. k -- l

fim do algoritmo
Lei-na 2.7 Dada uma matriz n x m &/ fn > m), o ÁJgorífmo 2.# gera, em tempoO(n) e usando
espaço adicional O(n~l, uma matriz m x m R ta! que os elementos mínimos de ca.da colina
equivalem aos elementos mínimos das colunas correspondentes de MI. A solução do Problema
dos Mínimos da.s Col'nuas de M é dada Q partir dü solução do mesmo problemaT)araR em tempo

0(m)
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Ê

Elementos

mortos se a > ó

Elementos

mortos se a < ó.

A linha & é eliminada

Se A < m então # é incrementado,
senão a linha A + l é eliminada
Elementos já considerados mortos

Figura 2.5: Operaçãode reduçãode matriz
Prova. No início de cada iteração do laço da linha 3, a afirmaçãode que os elementosiW({,.j)
com 1 < { $ Ê e l $ J < ã estão mortos

é invariante.

De fato, com A = 1 nenhum

elemento

é

consideradomorto, comojá foi dito, e se a afirmação é válida no início de uma iteração ela o
será no final, pois
. se R(k,k)

5; R(k + l,k)

então pelo Lema 2.6(1) todos os elementos M(X; + t,.j)

com

l $ J $ k estão mortos. k pode ser incrementado, mantendoo invariante, desde que isto
não faça k > m (caso em que toda a. linha k + l estaria morta, podendo ser eliminada).

. se R(k, k) > R(k + l,k) então pelo Lema 2.6(2) os elementos A/(k,.j) com k $ J 5; m
estão mortos. Isto faz com que todos os elementosda linha k estejam mortos. A linha é
eliminada e k é decrementado, a menos que isto faça k < 1.

A manutençãodeste invariantee o fato de que as únicaslinhaseliminadassão aquelascom
elementosmortos pode ser facilmente percebida na Figura 2.5.

Um fato não explicitadono Algoritmo 2.4 é qne a matriz R pode ser definida a partir de

À'f com o uso de uma lista encadeada de índices de linhas, que ocupa apenas espaço O(n). A
atribuição da linha l indica a inicialização da lista. encadeada em tempo O(n). Cada eliminação
de linha pode ser feita eln tempo constante, portanto só é necessárioprovar que o laço da linha 3
é executado O(n) vezes.

Sendo a, ó e c o número de vezes que as linhas 3.1.1.1, 3.1.2.1 e 3.2.1 são executadas,
respectivamente, temos que b+ c :: n -- m pois este é o número total de linhas eliminadas. Como
k é iniciado com l e pode crescer até no máximo m, a -- c $ m -- 1. Assim, o número de iterações

dolaçodalinha3éa+ó+c$a+2b+c=a

c+2(b+c)5;2n--m-- l=O(n).
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Finalmente, a lista encadeada que definequais linhas de À/ estão em R pode ser copiada em
um vetor, em tempo O(m). Os elementosde R podem então ser acessadosem tempo O(1). O
Problema dos Mínimos das Colunas para À4 pode ser resolvidocom base em R.
[]

O Algoritmo 2.5 resolve o Problema dos Mínimos das Colunas para matrizes totalmente

monotânicas utilizando o procedimento de redução já mostrado.

Dotei'minaçãodos mínimos das colunasde uma matriz totalmen
te monotânica.

Algoz'itmo 2.5:

Entrada:
Saída:

l
2

Matriz M (n x m).

/minlMI(J), l 5;.j $ m.

Ap[ique o A]goritmo 2.4 a ]W, gerando uma matriz reduzida R (m x m).

Se m :: l então

2.1
3

3.1

3.2
3.3
3.4

'"iPnân

Determine o mínimo da (única) coluna de M a partir de R e encerre.
À42 +' R({, 2j)[]

$ á 5; m, ] 5; 2j $ m] (]142 tem as co]unas

pares de R).

Resolva recursivamenteo Problema dos Mínimos das Colunas para M2. Esta
solução dá a solução para as colunas pares de R, registrada em /minjRI(2j)
para l $ 21 $ m.

Determine

/mínlRI(21

+ 1) para

Determine

/min]J\4](J)

a partir de /mín]R](.j),

passo anterior.

l $ 2j + l $ m utilizando

os resultados

do

para l $ J $ m.

fim do algoritmo
Teovexma'2.8 0 Problema dos MíniTnos dns Cot'ünüs podeser resolvido para uma matriz ILxm
fof./"'."'e

«-om.Zóníc« 'm temo. O(n + m + n log(m/n))

' «p«ç.

O(n + m logm).

Pi'ova. Vamos considerar inicialmentea operação do Algoritmo 2.5 para o caso em que n ? m,
depois estenderemos para o caso geral. Quando n ? m, o teorema afirma que o tempo de
execução é apenas O(n).

Pelo Lema 2.7 o passo l reduz a. matriz M usando tempo e espaço O(n). Após a execução
deste passo os resultados obtidos ocupam espaço O(m), o suficiente para estabelecera relação
entre as linhas de M e R

O passo 3.1 indica a criação de uma matriz em que apenas as colunas pares de R são
consideradas. Este passo pode ser implementadocriando-se um parâmetro para o algoritmoque
indica a distância entre as colunas a serem usadas, a ser dobrado a cada chamada recursiva no
passo 3.2. O tempo necessário é, portanto, consta,nte.

O passo 3.3 pode ser resolvido facilmente em tempo O(m). Os resultados para as colunas
pares dividem as m linhas de R em [m/21 intervalos, um para cada mínimo a ser encontradoem
uma coluna ímpar de R. A soma dos comprimentos dos intervalos é no máximo m+t(m--

1)/21 =
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O(m). O espaço a-dicional necessário para esta etapa é constante.

O passo 3.4 usa o resultado da redução no passo 1, armazenado em espaço O(m), para

adaptar os mínimos obtidos à matriz /14.

Em resumo, O algoritmo utiliza, descontando-sea chamada recursiva no passo 3.2, tempo
O(n + m) e espaçoO(n + m). O espaço requerido para uma determinadachamada recursiva
antes da próxima chamada é de apenas O(m), logo o algoritmo acumula espaço O(mlogm),
resulta.ndo num espaço total O(n + mlog m).

O tempo gasto pelo algoritmo sem considerar as chamadas recursivas é O(n + m) = O(n).
Na primeira chamada recursiva o tamanho da matriz é m x m/2 e o tempo gasto (sem considerar
as chamadas seguintes) é O(m). A cada nova chamada as dimensões das matrizes são reduzidas
pela metade, o que indica que o tempo total para todas as chamadas é O(m). Como n ? m, o
tempo total gasto é O(n).
O caso em que n < m pode ser tratado normalmente pelo Algoritmo 2.5. Para a análise
do tempo gasto, é mais simples considerar a seguinte variação: Inicialmente, o Problema dos
Mínimos das Colunas é resolvido para a submatriz À/({, [mj/n[)[l $ { $ n, ] $ j $ n], formada
por n colunas igualmenteespaçadasde À4. Usando o Algoritmo 2.5, esta etapa leva tempo O(n)

e requerespaçoO(n logn) = O(m logm).

Com a determinação dos mínimos nas n colunas selecionadas,os mínimos das demais colunas ficam restritos a n submatrizes. Cada submatriz está compreendida entre duas colunas
selecionadase entre as duas linhas em que estão os mínimosdestas colunas. A aplicaçãodo
Algoritmo 2.2 a todas estas submatrizes determina os mínimosrestantesda matriz em tempo O(nlog(m/n) + m). O algoritmo completo leva tempo O(nlog(m/n) + m) e recluer espaço
O(n + m log«.) .
[]
No Teorema 2.8, da mesma forma que no Teorema 2.4, o termo m no tempo de execução
se deve à necessidade de explicitar os mínimos, o que leva à execução da busca pelos mínimos
até em submatrizes de uma única linha. Se este termo for desprezado,o tempo resultante
é O(nlog(m/n)). Em jl] é demonstrado que o limite inferior para o tempo necessário para
encontrar os mínimos em todas as colunas de uma matriz n x m é também O(nlog(m/n)).
Para matrizes "largas" (m » n) é interessante considerar uma nova variação do algoritmo.
Utilizando o Algoritmo 2.3 no lugar do Algoritmo 2.2(ver final dademonstração do Teorema 2.8),
pode-se construir um vedor J({), l $ i$ n + l como comentado na Seção 2.3.1, que permite
consultas ao mínimo de qualquer coluna em tempo O(log n). Isto nos leva ao seguinte resultado.

Corolário 2.9 Para uma matrizn x m Zona/mente
monottinÍca
&/ comn < m, pode-semontar

uma estrutura em tempoO(nlog(m/n)) e espaço O(mlogm) que perra fe conswZfaao e/emenfo
mz'mimo de qualquer co/una em tempo O(Ioga).

2.3.3

Contração de Linhas em Matrizes Totalmente Monotânicas

A operação de contrição de linhas foi utilizada. em ]32], implicitamente, para resolução paralela do problema LCS no modelo CREW-PIAM.
Para tornar a exposição dos resultados do
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Capítulo 4 mais claras, daremos uma definição explícita para esta operação e demonstrações de

dgullaxsl1ll;idos,

üe$n\ção 2.5 [Clontração de Linhas ContígucLSde umü Matriz Totalmente MonotâTtica] Sendo

À/ uma ma.frz tola/mentemonoíónca, uma contrição de linhas ap/cada a um c07Üuntode
linhctscawX.águas
de NI é CLsubstit'liçãoem M de todasestas linhaspor uma única modalinha.
O elemento du coluna i desta modalinha é o mínimo dos elementospresentes na coluna i, düs
linhas originais su.bstituídas.
Assim,

se S = {/i, /t+l,

Jt+2,.

. . , 12}, denotaremos

por(-Jonts(À/)

a contrição

de uma matriz

À4 aplicada às linhas entre /i e /2, inclusive. Seja À/ uma matriz n x m, então N = (;anis(M)
é uma

m.atroz.

(n

-- /2 +

Zi)

x m

]Vi :: JWi+l2li para { > /1.

tal

que

JVi:

=

C«.{n]À4({,j)[Ji

5; i 5; Z2J],

Ni

=

Mi

pari'

ã <

/i

e

Teorema 2.10 Se ]l/ á urna matriz folaZmenfe monotónica e S urn ca Üunfo de íhd ces consec?&táuos
de Zin/zasde M, C'onts(.A4) é também um.a matriz fofa/mente monofóníca e ClninlÀ41:;
CmÍn [Conts(M)] .
Pi'ova.

Crmin]ll/] = (;minfConfs(M)]

decorre diretamente da Definição 2.5. E preciso provar

apenas a monotonicidadetotal de C'onfs(À4).

Seja Conta(M) uma contrição qualquer de linhas contíguasde uma matriz À4 totalment.
monotõnica. Seja uma submatriz 2 x 2 qua]quer de Canis(]\4), com elementos das colunas jl
e J2 (jl < J2). Teremos apenas duas possibilidades: nenhuma das duas linha.s é o resultado da

contrição ou uma delaso é.

No primeiro caso a submatriz é claramente monotânica, pois é uma submatriz também de
/W. No segundo caso teremos mais dois subcasos: os dois elementosda linha "contraída" estarão
numa mesma linha em ]W ou não.
Novamente, no primeiro caso a submatríz será submatriz também de ]W. No segundo, os
elementos da linha contraída. virão das linhas {i e á2, podendo ser escritos como ]l/({i,Ji) e
À/({2,.j2). A monotonicídadetotal de À/ garante que {i < í2.

Os dois outros elementosda submatriz de C'onze(JW) podem ser escritos como iW({o,ji) e
&/({o,jZ). Vamos supor que {o < il. O caso em que o > 2 pode ser tratado de forma análoga.
Para provar que esta submatriz é monotânica, é preciso provar que se N/({i,JI) < ]W({o,.ji)
então A4({2,J2) < À'f({o,J2). A monotonicidade total de JW garante que se À4(ii,.ji) < M({o,.jl)
e«tão

M({i,j2)

< M(áo,j2).

Como

&/(í2,.j2)

< &/({],J,)

(pois M(íi,j2)

é o eleme«to

mí«imo

da coluna J2 dentro do conjunto contraído S) temos que J14({2,j2) < À/({o,.j2), como esperado.

n

Pode-se provar também que se iW é uma matriz monotânica(mas não totalmente monotânica)

Conta(À4) é tambémmonotânica.
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2.4 Comentários
Neste capítulo foram apresentados alguns resultados já conhecidos, para facilitar o entendimento
dos próximos capítulos e tornar este trabalho auto-contido.
Os algoritmos para alinhamento apresentados aqui são muito diferentes dos que serão apresentados nos próximos capítulos, mas os conceitos fundameíjtais, como a representaçãovia
GDAGs, são semelhantes.

As matrizes totalmente monotânicas serão usadas principalmente no Capítulo 4. A exposição
dos resultados originalmente publicados em jl] aqui serviu a dois propósitos. O primeiro é, como
já mencionado, tornar esta tese auto-contida. O segundo é tornar explícitos certos detalhes que
não constavam no artigo original, em particular a análise do espaço requerido pelos algoritmos,
detalhes da representação das matrizes e, principalmente, uma análise mais apurada do caso em
que as matrizes são "largas"
Para as aplicações originalmente propostas para as matrizes totalmente monotânicas, o caso
das matrizes "largas" era pouco relevante. Para as aplicaçõesdo Capítulo 4, este não é o caso.
O Corolário 2.9 será aplicado e o favor logarítmico no tempo de acesso terá que ser levado em
consideração.

Capítulo 3
Problema

do ,A.linhamento

as Subcadeias

de jbbdas

Neste capítulo, abordaremos o problema do Alinhamento de Todas as Subcadeias (Definição 1.3).

Parte dos resultadosaqui presentesforam apresentadosno /#tA .4nnuaZ.4(JÀ/ S3/mposiumon
Para//eZ.4ZgorifAmsand .4rcAÍfecfures [2].

O problema é abordado sem que qualquer restrição seja feita com relação aos pesos das
operaçõesde edição, que se reíletemnos pesos dos arcos do GDAG associado. Tudo que se
requer é que estes pesos possam ser determinados em tempo O(1).

Como solução para o problema ATS, espera-se encontrar uma estrutura de dados que permita
consultas sobre o ua/or do alinhamento (similaridade) de .4 com uma determinada subcadeia B;
em tempo O(1).
A determinação do alinhamento propriamente dito não será considerada, porque as aplicações
do problema ATS normalmente não envolvema determinação de todos os alinhamentos: em geral,
os valores dos alinhamentos são usados em um problema maior e, em algumas circunstâncias,
um lírico alinhamento deve ser obtido (o mais adequado, segundo algum critério dependente
da aplicação). Manter estruturas de dados que permitam consultas a lodos os alinhamentos é
custoso e pouco útil.

Uma,forma de lidar com este problema, não muito elegante,mas adequadana prática, é usar o
algoritmo aqui apresentado para determinar os valores dos alinhamentos e, depois de determinar
qual é o alinhamentodesejado, usar o procedimento citado no Capítulo 2 para encontrar este
único alinhamento. O tempo de execuçãodo algoritmo completo ainda é determinado pela
resoluçãodo ATS. Desta forma, vamos nos concentrar unicamentena determinaçãodos valores
dos alinhamentos.
Considera,ndo-seo GDAG do problemado alinhamento, buscamos os melhorescaminhos (ou
seja, os que apresentam maior soma dos pesos dos arcos percorridos) para todos os pares de
vértices em que o primeiro está na linha superior do grifo e o segundona linha inferior.
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Uma solução seqüencial óbvia para este problema, já comentada. no Capítulo 2, é executar
nb+ l procedimentos de programação dinâmica como definido na Seção 2.1, cada um usando um
vértice diferente da linha superior do grifo como origem e determinando os melhorescaminhos
para todos os vértices na linha inferior. Isto leva a um algoritmo de complexidade O(n.n?).

Utilizando propriedades do GDAG, é possível resolver o problema em tempo O(n2logn)
quando n. :: nb = n. Um exemplo de algoritmo para o ATS com tal complexidade é o proposto
por J. Schrnidt [40], onde o problema recebe o nome de Todos os J]/e/dores CaíninAos em Gra/os
Grade Rotulados. O algoritmo apresentadoconstrói uma estrutura de dados a partir da qual
o valor do melhor caminho entre um vértice na borda da grade e qua/quer outro vértice (não
necessariamentenuma borda da grade) pode ser determinado em tempo O(log(n. + nb)). Esta
estrutura permite diversos tipos de consulta, incluindo a construção em tempo O(n.nb) de uma
matriz que permite consulta sobre qualquer caminho de borda para borda na grade em tempo

0(1)

Em um trabalho de Apostolico et a1. l61são estudadas soluções paralelas para o Problema
de Alinhamento de Cadeias (não ATS), usando o modelo PRAM. O problema ATS é abordado
como parte de uma estratégia de divisão-e-conquista,resultando em um algoritmo paralelo em
que o número total de operações é O(n2logn). Este resultado será usado como base para os
resultados deste capítulo.
Uma terceira abordagem possível envolveuma divisão do problema semelhante à de [6], mas
usa,técnicas da Seção 2.3.2 (matrizes totalmente monotânicas) para executar algumas etapas do
procedimento. Esta abordagem é inédita (pelo nosso conhecimento) e é rapidamente comentada
no final da seção 3.2.1. No entanto, ela não apresenta vantagens sobre as anteriores e não é
essencialpara os resultados apresentados neste capítulo.
A seguir, consideraremos o problema ATS na sua forma de encontrar caminhos no GDAG. Na
verdade, abordaremos uma extensão do problema. Ao invés de determinar apenas os melhores
caminhos entre os vértices do topo e os vértices do fundo do GDAG, iremos determinar o melhor

caminhode cada vértice na linha superior ou na coluna mais à esquerdapara cada vértice na
linha inferior ou coluna mais à direita. Os caminhos da linha superior para a linha inferior dão
alinhamentosentre .4 e todas as subcadeias de 23. Envolvendo a coluna mais à esquerda e a

coluna mais à direita, encontramos também os valores dos alinhamentos de subcadeias de .4 com
B, de sufixos de .4 com prefixos de B e de prefixos de .4 com sufixos de B. Esta expansão dos
resultadosa serem obtidos torna mais simples a descrição do algoritmo paralelo e não afeta a
sua complexidade assintótica.

3.1

Definições Preliminares

Seja G' um GDAG referente a duas cadeias Á e B de comprimentos n. e nb, como definido no
Capítulo refcha:alinha. Este GDAG terá (n.+ l)(nó+ 1) vértices. As bordas de G, cada qual um
conjunto de vértices nos limites do grifo, serão denotadas TC(topo), Ec(fundo), Ec(es(luerda)
e Z)a (direita).
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n. + nz, + l

":;gl@@

;

A parteescura

pode ser desprezada

GDAGG

*;;&;:;:;
Matriz

Figura

3.1: GDAG

.4La

G e sua matriz .41,a

Definimos uma seqüência Draga que contém os vértices de Ea U Zb, origens dos caminhos
procurados. Esta seqüência é iniciada pelo vértice inferior esquerdo de (; (orÍga(0)) e terminada
pelo vértice superior direito (ordgG(n.+nb)).
O vértice superior esquerdo é (origC(n.)).
Para os
vértices de destino, pertencentes a .f?CU Da, definimos uma sequência desta iniciada no vértice
inferior esquerdo (desta(0)), passando pelo vértice inferior direito (desta(nõ)) e terminando no

vértice superior direito (desta(n. -F nb)). Definir os índices iniciais com 0 simplifica a exposição
dos algoritmos.
Os resultados do ATS (estendido como comentado anteriormente) para o GDAG G serão
armazenados numa matriz de nome .4La. A estrutura desta matriz é mostrada na Figura 3.1.
.4La({,.j) terá o valor do melhor caminho entre or gC({) e desta(J). Note que não há caminhos
entre certos pares de vértices, portanto os valores correspondentesem ..4La podem ser desconsiderados (para não deixa-los indefinidos, serão considerados --oo). Note também que os índices
iniciaisdesta matriz são 0, de acordocom as definiçõesde origG e desta
Para a solução paralela, o GDAG é dividido em subgrafos e para cada um deles é resolvida
uma instância menor do ATS. As soluções de cada ATS são então reunidas numa solução geral.

Esta estratégiade divisão-e-conquista,
a mesmaque foi usadaem [6], será esboçadaa seguir

(Seção 3.2). Além de servir para a paralelização da solução do problema, ela também é a base
para o algoritmo seqüencial que pode ser usado para cada subgrafo.

Na Seção 3.4 comentaremos a solução paralela de granularidade grossa para o problema.
Sendo p o número de processadores,n. e nb os comprimentos das cadeias (n. $ nb), o algoritmo

«q«, t.mp' O ( . l.g«.), «p.ç. O ( , ) . O(l.gp) -.d.d" d. «m«ilação, sendo que cada processador envia/recebe O ( :ÚI dados a. cada rodada. O número de

CGM 'p'"-t;d.

processadores deve ser limitado a vii=.
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Gi,i,i Gi,i,2 Gi,i,3 Gt.i,4
É;2;1TI

G1,2,i

(;1,2,2

Gi,2.3 Gi,2,4

G2ii;z

G3,t,t

n

Gi,3,1 Gt,3,2

Gi,4,i

(;1,3,3

Gi.3,4

G2,z,i
(;1,4,2

G...

Gi,4,3 Gi.4,4

Figura 3.2: União de subgrafos com H = 2

3.2

IDivisão-e-Conquista para o Allt'S

Para simplificar a exposição dos resultados deste capítulo, será suposto, sem perda de generalidade, que o número de processadoresé p :: 22" para algum a inteiro. Desta maneira, o GDAG
pode ser dividido em .../P faixas horizontais e v» faixas verticais, resultando em p subgrafos. Iremos supor, novamente sem perda de generalidade, que estes subgrafos são de mesmo tamanho.
Dois subgrafos vizinhos apresentam uma linha ou coluna de vértices em comum, correspondendo
à sua fronteira mútua.

Supondo que as matrizes de alinhamento .4L correspondentesa cada um dos subgrafosjá
foram calculadas, o que pode ser feito por algoritmo sequencial exposto na Seção 3.3, procedemos
com a união dos subgrafos para obtenção da matriz .ALa. Os subgrafos são unidos em grupos

de quatro em % :: !sliz passos,obtendo-sesubgrafos cada vez maiores, com suas respectivas
matrizes .4L.

Mais precisamente, denotamos cada um dos subgrafos envolvidos como G,.i.. onde r indica o
passodo processo de união em que o subgrafo é usado, l 5; r $ H+ 1. Quanto maior o valor de
r, maior o subgrafo. Os subscritos / e c representam a posição do subgrafo (linha e coluna) com
relação aos demais subgrafos num mesmo passo do processo, l 5; J $ vp/2' i, l 5; c $ v'P/2''i
Os gratos Gt,Z,., l $ J 5; v/p, l $ c 5; ,v/P, representam os subgrafos iniciais e G.+l,l,l = G.
A partir dos subgrafos disponíveis em uma certa etapa r gerimos os subgrafos da etapa seguinte

r + l da seguinteforma (ver Figura 3.2):

(''rr+l,l,c = (xr,21--1,2c--l U ('vr,21--1,2c U ('vr,21,2c--l U ('rr,21,2c

Esta união de quatro gratos é na verdade realizada aos pares. Deve-se lembrar que o que
fazemosem cada união é gerar a matriz .AL do grifo resultantea partir das matrizes dos gratos
utilizados.

O processode união de dois gratosvizinhos é comentadoa seguir. Consideraremoso caso
particular em que os dois gratos estão um sobre o outro, possuindo uma fronteira horizontal
comum. O caso dos grifos vizinhos alinhados horizontalmente é análogo. Por simplicidade,
chamaremos o grifo superior de S, o inferior de / e o resultante da união de U. Suas matrizes
de alinhamentos serão chamadas respectivameílte de .4Ls, ..'lZ/ e .AZ,u.
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Z)s

Fí
'4s
Matriz

,4Z,s

gs

R

DI

:"l@8

Ds

@

ÀI ê9.''17 ,4i êD..48

,43 ê9 J48

''!4

GDAG U
Matriz ..4Lu

Nlatriz ..'lZr

Figura

3.3: Matrizes

.4.Ls, -ÁL/ e .4Zu

bordas mais grossas.

As submatrizes .4L'S, .4tl. e .4Lb são destacadas com

A determinação
de .4Zu a partir de ,4Ls e .AL/ é esboçadana Figura 3.3. Os trechos

hachurados indicam posições não utilizadas nas matrizes. Alguns valores são simplesmente
copiados de .4Ls e .4L.r para ÁZu, outros devem ser calculados. As submatrizes efetivamente
usadas serão chamadas .4Lb, ,4L.r e .Átb. A Figura 3.3 ilustra estas submatrizes, destacando-as
com bordas grossas.
Os elementos de .ALb envolvem caminhos iniciados em um vértice de origS e terminados em
um vértice de dest/. Todos estes caminhos devem passar por um vértice na fronteira comum
.rR = T/. Definimos então uma seqüência meios com os pontos desta fronteira comum, iniciada
no vértice mais à esquerda (meãou(0)) e terminada no vértice mais à direita. Com grifos de
dimensõesiguais, os comprimentos das sequências orágs e dest/ são iguais. Chamamos este
comprimentode t, [ > 1, e o comprimentoda seqüênciameíoU de k. Assim, as dimensõesde
,4tb, ÁL/ e Átb

são, respectivamente,

[ x k, k x t e t x t

Um algoritmo ingênuo para o cálculo de .4Z,b envolve procurar, para cada um dos t2 pares
de vértices de nosso interesse, qual dos k vértices de meãou maximiza a soma dos valores dos
caminhos nos grifos S e /. Para um certo par de vértices (origs(á), desta(J)) seria preciso utilizar
toda a linha i de ÁLb e toda a coluna j de ÁZI.. Este algoritmoteria complexidadeO(X;t2). Na
verdade, trata-se de uma multiplicação de matrizes, usando as operaçõesde máximo e soma no
lugar das usuais sorna e mu/íip/ cação.
Um algoritmo mais eficiente restringe as pesquisas que devem ser feitas na sequência meãou.
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Definimosuma matriz À4u ondeÀ4u(i,.j) é o índice do vértice mais â esquerdade meios que
pera'"" a um caminho ófám':' entre «{gs(d) e dest/(j). Caso «ão exista tal caminho, Mu({,J)

não será utilizado, portanto não importa qual é o seu valor. A seguir temos uma definição mais
Precisa.
Definição

3.1 (Matriz

q« ..'il,b({, /) + .4Z.}(/, J)

À4u) Sendo 0 5; { 5; t e 0 5; J $ t, Mu(i,j)
,mjp-- .l {..4Z,b({, «) + ..4LÇ(«,
0<u<A

J)}.

Toda vez que um valor .4tb(i,.j)

é o menor valor de / ta/

é ca]cu]ado, o va]or correspondentede ]Wu(á,J) também é

calculado e armazenado. Isto não será mencionado explicitamente daqui para a frente, a não ser
quando necessário.

3.2.1

Matrizes Monotânicas no Problema ATS

As seguintes propriedadessão essenciaisna elaboração de um algoritmo mais eficiente,já tendo
sido usadas em [6, 40].
Pi'opi'iedade

3.1 Se {i < {2 então À4u(ii,J)

$ ]14u(í2,.j), 0 5; ái < í2 < t, 0 $ j < t

Propriedade

3.2 Se .ji < .jZ então À4u({,.ji)

$ .A4u(á,J2), 0 5; { < t, 0 $ jl < J2 < t

Prova. Vamos abordar a Propriedade 3.1. Supondo que ii < i2 e À4u({i,j) > JWu({2,.j), os
caminhos ótimos de origs({1) e origs(í2) a dest.r(.j) teriam que se cruzar em um vértice de S.
Sendo z o ponto de cruzamento, poderíamos construir novos caminhos trocando os trechos entre
z e dest/(.j). Como a soma dos valores dos dois caminhos seria conservada, os novos caminhos
teriam que ser ótimos. Teríamos obtido então um caminho de origs({i) a dest/(.j) que usa, um

vérticede meíou à esquerdade meios(À/u({i,.j)), contrariandoa definiçãode il4u(ii,J).
demonstração da Propriedade 3.2 é análoga.

A
a

Estas propriedades sugerem a existência de certas matrizes (totalmente) monotânicas que podem ser aproveitadas no problema. Deixaremos este fato para o final da seção, pois as explicações
a seguir ficariam mais complicadas se envolvessem explicitamente tais matrizes monotõnicas.
Dada a Propriedade 3.1, se sabemos ]l/u({i ,j) e A4u({Z,J) para {i < {z e j, podemos determi-

nar ]14u({,J) (e portanto .4Lb({,J)) para qualquer { entre íi e i2 pesquisandoapenas caminhos
que passam entre meio(]14u({i,j)) e meio(À4u(i2,J)), inclusive. Além disso, se para um certo
.j soubermos os va]ores de ]\4u({,J) para todo { de uma seqüência {o < íi < . . . < {,., podemos
calcular 714t/({,j) para um valor de { em cada intervalo na seqüência com apenas uma varredura
de meios,

em tempo

O(A4u(i,,.j)

-- Ã4u({t, .j) + r) = O(k + r) (o termo

r é incluído

porque os r

trechos de meios considerados se sobrepõem nas bordas). Desta maneira, pode-se praticamente
dobrar o número de caminhos conhecidos.
Esta operação será denominada simplesmente varredura. Dizemos que a varredura descrita
acima. é !áderadapelo vértice dest/(.j). No caso do algoritmo seqüencial, exposto na próxima
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1. 0 procedimento geral é detalhado no Algorit.

Algoritmo 3.1 Varredura (liderada pelo vértice desf.r(J)).
Ente'ada:

Mu(i,j) e .4Lb({,J) para um J lixo e vários valoresde { numa seqüência
zo < tl < . . . < {,.

Saída:

Mu({,J)
c'r--l

l
1.1
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.3

'\

e.4Lb(í,j)

Pala q +- 0 até r
/maz

paratodoi'numaseqüênciaio

< 1)< i<

{{ < ... <

ür '

l faça

+- À/u({Ç,J)

, ,4«.az

+- .4Zs({;,

Zmaz)

+ .4-Li(J«aaz,

J)

Para J +- JWu({ç,J) + l até À4u({ç+i,.j) faça
Se .4Ls({;, Z) + .4Zll(Z,j) > .4m/m-

+-. /, ,.'lm-

Mu({;, J) +-- /maz, .4tb({;,J)

e«tão

+- Á-Ls({;, /) + .A-LI(Z, j)

+-- .4ma';

fim do algoz'itmo.
Devido à Propriedade 3.2, uma varredura também pode ser feita com uma origem fixa e
vários vérticesde destino, ou seja, pode ser !lacrada por um vértice orágs({). A descriçãodo
algoritmo para este caso é análoga à descrição anterior.
Antes de passar para a descrição do algoritmo completo para união de GDAGs, uma observação a respeito dos resultados anteriores: o Algoritmo 3.1 é de fato baseado em propriedades de
matrizes monotânicas, apresentadas na Seção 2.3. A partir de .4Zb e .4L' é possível deânir duas
classesde matrizes totalmente monotânicas: uma para vértices de ordgs e outra para vértices
de desci, como descrito a seguir.

Para cada vértice origS(í) os pesos dos possíveis caminhos até cada um dos vértices de
dest/ podem ser consideradoscomo elementosde uma matriz k x t JWO{ tal que .A40{(J,j) =

.4LÇ({, Z)+.4L}(Z, j) . Ao encontrar o máximo «a coluna j desta matriz temos o valor de .4Lb(i, j)
e o índice de linha deste máximo indica A/u(i,j) . Estas considerações decorrem diretamente da
Definição 3.1.

A Propriedade 3.2 indica que a matriz J140{ é monotânica, conforme a Definição 2.2 (a
inversão de sinal permite que se busque elementos mínimos nas co]unas). Na verdade, é fácil
demonstrar que ela é totaZmenfemonotânica, sendo que a demonstração é semelhante à já feita
para as propriedades 3.1 e 3.2. De maneira semelhante, podemos definir matrizes totalmente
monotânicas--JWZ)j, uma para cada vértice dest.r(.j).

Os procedimentos
de varredurasão baseadosna monotonicidade
das matrizes--JWO{e

--JW-Dj, mas não aproveitam a monotonicidade total destas matrizes. A aplicação de várias
varreduras; com um único vértice fixo, digamos orãgs(i), permite o cálculo de todos os caminhos
deste vértice para os de dest/, mas este procedimento é menos eficientedo que o que aproveita
a monotonicidade total.
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Uma maneira simples de encontrar todos os melhores ca.minhosde vértices de orígs para
vérticesde vesti consiste em usar o Algoritmo 2.5 para todas as matrizes --JWO{, determinando
os mínimos das colunas. Pelo Teorema 2.8 podemos concluir que tal procedimento levaria tempo
O(t2 + tklog(t/k)), adequado se t não for muito maior do que k. Podemos obter os mesmos
resu[tados operando-se sobre as matrizes ]W/)j.
Este não será o procedimento adorado neste capítulo. A próxima seção mostra como um
procedimentoeficientepode ser construído a partir das varreduras, sem usar a monotonicidade
total das matrizes descritas anteriormente.

3.2.2 Algoritmo de União de GDAGs
O procedimentopara calcular todos os melhorescaminhosentrevértices de origS e vértices
de dest/ é dado a seguir. Ele é baseadoem um algoritmooriginalmente
publicadoem ]6],
de natureza recursiva e proposto para o modelo PRAM. A apresentaçãoque fazemos agora é
bastante diferente, assim como a análise da complexidade temporal, visando facilitar a descrição
do algoritmo paralelo da Seção 3.4.

A idéia central deste algoritmo é iniciar cada etapa com certos vértices marcados em orÍgS
e dest/, sendo que todos os caminhos ótimos entre vértices marcados já foram determinados. A
cada etapa o número de pontos marcados dobra através de várias varreduras.

Alg03'itmo 3.2:

Entrada:
Saída:

l

Melhor'es Caminhos de origS a dest/
.4tb(t x X;) e .A-L}(X; x t).
.Árb(t x t) e ]t4u(t x t).

À4u(0,

0) {--- 0,

Mu(0, t - 1) +- 0,

2

A/u(t- 1,0) +- -1,
Mt/(l - 1, t - 1) +- k

l

ÁLb(o, o) +-- Á-Lb(o, o) + ÁLI(o, o),
ÁZ.b(o,t

í)

+- .ALk(o,o)

+ .Azi.(o,t

-

i),

ÁLb(t - i,t - i) +- .'!tG;,(l - i,k - i)+ -Ál}(Ê
3

4
5

5.1

5.2

ÁLb(t

- 1, 0) +-

1, t

l),

m

M"rq«e o,dgs(0), o«{gs(t-- 1), d'sf/(0), de;t/(t -- l)
« +- [l.g,(t

Repita
z {-- z

l)j

l

Para todo vértice origs(g) não marcado com g múltiplo de 2' calcule os caminhos para todos os pontos marcados em desta. Cada vértice marcado em
dest/ lidera uma varredura. Marque os vértices usadosde orágs.
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Para todo vértice desta(q) não marcado com q múltiplo de 2' calcule os caminhos a partir de todos os pçlBliQE
!B41çâdQg.ememgs (inc1lli!!daoainarcados
nesta iteração do laço). Cada vértice marcado em origs lidera uma varredura.
Marque os vértices usados de desZ.f.

Até que z = 0.

fim do algoritmo
O algorítmo anterior foi descrito para a união de dois GDAGs alinhados verticalmente (união
vertical). Como já comentámos, para o caso de GDAGs alinhados horizontalmente(união horizontal) o procedimento é análogo.

Teorema 3.1 0 .41gorátmo
J.2 ca/calacorrelamenteas matrizes.4tb e À4u a partir de .4Lb e
Pi'ova. Vamos provar que no início do laço 5 e ao final de cada iteração temos como invariante
a seguinte afirmação: se o,igS({) e d«t/(.j) estão marcados, então ÁLb({,.j) e Mu(í,.j) já foram
calculados. A demonstraçãoé indutiva, partindo do fato de que no início apenas os extremosde
origS e desf/ estão marcados.

O passo 5.2 executa uma varredura para cada vértice de desta, determinando os caminhos
destevértice para alguns ainda não marcados em origs. Os vérticesorágs(q) por marcar são
tais que q é múltiplo de 2', os já marcados são tais que q é múltiplo de 2'+l. Desta forma, os
vértices já marcados e os por marcar se intercalam em origs.
Isto garante que a varredura pode ser feita como indicado no Algoritmo 3.1. Com a marcação
dos novos vértices de origs, o invariante se mantém.
Deve-se notar que em alguns momentos, dependendo do valor de t -- 1, o último trecho da
varredura não cobrirá nenhum novo ponto de origs. Além disso, o algoritmo não faz menção
aos dados não significativosde .4tb (ver Figura 3.3) e como evita-los nas varreduras, mas nada
disto é significativo para a certificação ou análise temporal do algoritmo.

O passo 5.3 pode ser analisado de maneira semelhante,comprovandoo invariante. Finalmente, como o laço é feito até que a; = 0, ou seja, até que todos os pontos sejam marcados,
temos a certiÊcação

do algoritmo.

[]

Para calcular o tempo de execuçãodo algoritmo usaremosas funçõesdefinidas a seguir. Estas
funções serão usadas no algoritmo paralelo da Seção 3.4.
DeÊnição
rnenfo;

3.2 (função to) .A /unção w índ ca qaa/ é a maior Falência de 2 gue díu de o aryu
«,:N+--lN,

«,(n) =maxlz

ln=0(mod

2')}

Um vértice orÍgs(n) ou dest/(n) é marcado pelo Algoritmo 3.2 na iteração em que z = to(n).
origs(n) começa a liderar varreduras já nesta iteração, enquanto dest/(n) irá liderar varreduras
na iteração seguinte. Como já foi comentado, cada varredura tem duração O(k + r), onde r é o
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número de intervalos que a varredura considera, igual a [ ' J . Vamos estimar o tempo de cada
varredura com base na seguinte hipótese: o tempo de cada varredura é proporcional ao número
de acessos realizadosàs matrizes -ÁLs e ÁZ}/l. Isto indica que o tempo de uma varredura seja

proporcional
a k + lãil.

Com estas considerações, podemos prosseguir para as definições seguintes.

Definição 3.3 (funções u.ze u.)
]

ual.n,t, k) indica, a menos de uma constante maltiplicatiua, qua! é o tempo total das uarredt rus lideradas pelo vértice desta Qnl q'fiandosão dados k (número de possíveis cüvninhos
L serem testados) e t (número de vértices de origem). Este custo é dado pela somatório
Z=5)': (k + lé-J) c-.id«-'. « «m.fó«{. E=9)-: (k +
z«g- d. ««.«fóM«
«ãgin«Z, . "" «m.tido é {n/e,i« « ««(n) 5; logo. ..4«im «nd., de$nimo.

#) -

.

«.:
2.

'~*

* ~* * ~*'

-

~,

«.'«,*,

é) -

*, - "!:('*

«'«,**,'

-

[,L]

De maneira análoga, u.(n, t, k) indica o tempo total das arreduras [ideT'idas pelo vértice

«ig.(n).

.B'fe femp. é d«d. p« E=S) (k + l#J)

sentadas anteriormente,

«.:

'~*

* ~* * ~*'

usaremos

-

~,

m«, p« «,'"

cl sega ante de$nição:

«.'«,',*,

-

E('*
;)

- '«'«,

«nela-tes

* "''*

,' -

à. «p«-

[ú]

É importante notar que as funções ud e u. serão usadas não apenas na análise dos algoritmos
deste capítulo, mas também na implemerztaçãodo algoritmo paralelo da Seção 3.4. O algoritmo
paralelo as utiliza para determinar o tempo necessáriopara resolução de certos subproblemase
distribuí:los entre os processadores.

Deve-se notar também que estas definições são flexíveis, no sentido de que permitem que
se considere apenas um número limitado de vértices de destino ou origem (parâmetro t) e um
número limitado de vértices de mudou (parâmetro k).
A seguinte função também será usada.
Definição

3.4 (função

W')

W : N+ --* N, W(«)

Lema

3.2

n -- 2 -- jlog nJ 5; W'(n)

$ n -- l.

lEsta estimativa é comentada no final deste capítulo

{:1
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Prova. Usando a notaçãode lvei'son [211,indicamos por ]{ = 0 (mod 2j)] o va]or l se ã é
múltiplo de 2j, 0 caso contrário. Desta maneira, w({) = >'li'];"JÍi = 0 (mod 2j)] e assim
M''(n)

E
{-1

«

««(i)

llognJ

llognJ

E E [:: '
{=i

(m'd

n

(m.d 'àl-

2')]
.j=i

.j=i

{=i

ll.gnJ

E

l;-l

Desta maneira, temos os seguintes limites superior e inferior

w(«)

$

LIDEnJ

E ;--«-;Ü;m

$"-i

liognl

"'''(«)
* '=' ($

:)

-

« -

ü:h

-

I'.:«'

» "

2

llog nJ

D

O Teorema 3.3 a seguir indica o tempo de execução do Algorítmo 3.2 em função de k e t.
Pela definição de # e t temos que k = O(t), mas o algoritmo pode ser facilmente adequado para
calcular caminhos envolvendo frecÀos de origs e dest/, caso em que a relação entre k e l não é
clara. A análise feita a seguir é extensível para casos como este.

Teo-ema 3.3 0 HZgoriZmo 3.2 te"' tempo de -«ração O(kt + É') ' uláJÍz" "Paço O((k + t)'),

onde k é o nlímero de vértices considerados de meiou e t o nlímero de vértices considerados de
origs e de desta.

Prova. O espaço utilizado é determinadopelas matrizes .4LS, .4L/ e .4Lt/. Note que .4.LU
ocupa aproximadamente o mesmo espaço que .4Z,s e .4L/ ocupavam juntas. Na verdade, há
uma discrepância que é compensada quando quatro GDAGs são unidos em um.

O tempo total é dado pela totalização dos custos de todas as varreduras lideradas por todos
vértices de origs e desf/. Estes custos já foram mencionados na Definição 3.3, menos para os
extremos, que são envolvidos em todas as iterações do laço 5. Calculando primeiramente os

custos para os vértices inferioresde origS e dest.[ temos
7'(t, k)

/t-2

t-2

\

\i:l

{-l

/

olE«0, ',©-'E«.0,',©l -

.li(«':,'*« ú)

g('«':,*:'**«

. l*$.,«.:' * **$e-#l -..«**''
«,

Note que na última passagemusamos o Lema 3.2 para resolvera primeira somatório (O(t)) Na
segunda somatório pode-sedesprezar o termo i;;ih-.
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Estes cálculos, assim como o próprio Algoritmo 3.2, não consideram que algumas varreduras
podem ser feitas em um trecho de meios de tamanho menor do que k, não considerando caminhos
inexistentes no GDAG. Os presentes resultados não seriam alterados por estas considerações.

As varreduras lideradas pelos extremos de orágs e dest.r tomam tempo O(At + tZ) (pode
se demonstrar que este tempo é O(X;logo+ t)), logoo Algoritmo 3.2 é executadoem tempo
Um cálculo mais preciso é mostrado no Apêndice A, considerando as partes efetivamente
usadas das matrizes. Os resultados lá apresentados estão de acordo com os que foram mostrados
aqui

3.3

Algoritmo Sequencialpara o A:l'S

A resoluçãodo problemaATS pode ser feita através do uso do Algoritmo 3.2. Partindo de
subgrafos 2 x 2, cujas matrizes .4L podem ser calculadas em tempo O(1), aplicamos o processo
de união de GDAGs até obter a matriz do GDAG completo.
Vamos supor, sem perda de generalidade, que nb ? n.. Isto significa que haverá mais etapas
de uniões horizontais do que de verticais. Vamos supor também, por simplicidade,que n. = 2'
e nb :: 2Ócom ó ? a inteiros. Se este não for o caso, pode-se aumentar as cadeias envolvidas
sem que a complexidade assintótica do problema se altere.

Lema 3.4 .4pós u Claras de un ão uerticaZe À etapas de união Aorízonfa/teremos2'+b-"--h
GD.4Gs, lodos c.m hímen'ões (2" + 1) x (2" + 1)

Prova. Simples, usando indução finita. Com u = A = 0 temos os 2'+b GDAGs originais (2 x 2).
Uma etapa de união vertical reduz o número de GDAGs à metade, sendo que o número de linhas
dos GDAGs resultantes é igual à soma dos números de linhas dos GDAGs fundidos, menos um
(devido à fronteira comum). As uniões horizontais operam de modo análogo. Note que com
u = a e h = b obtemos o GDAG completo com dimensões(n. + 1) x(nb+ ]).[]

Temi'ema 3.5 0 proóZema.47'5 para cadeias de tamanho na e nb, nb 2 n. pode ser rego/pião
'm tempo O(n.nb log n. + n?) «p«ço O(n?).

'

Pi'ova. Antes das primeirasetapas de união, todas as matrizes.4Z, associadasaos GDAGs
elementares podem ser determinadas em tempo 0(2'+Õ) = O(n.nb)

Após u etapas de união vertical e h etapas de união horizontal, pelo Lema 3.4 a dimensão de
cada GDAG será(2' + 1) x(2À+ 1), o que resulta em matrizes .4Z, de(2"+ 2h+ l)' elementos.
O espaço usado em memória é

É)(2'+Ó'"'h(2"+ 2A+ l)2) = 0(2'+Ó(2"'"+ 2A'"+ 2
0(2'+Õ(1+ 2h'")(1 + 2"'À)) = 0(2'+Ó21A-'l)

")(2"

h + 2h-h

+2'h))

=
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O espaço utilizado pode ser limitado fazendo com que IA -- ul seja mínimo ao longo do processo,
intercalando uniões verticais e horizontais. No anal, uma seqüência de uniões horizontais faz
esta diferença subir para ó
Desta maneira, o espaço aumenta até 0(2Zz') = O(n?).

Supondo que as etapas de uniões verticais e horizontais se intercalam nas primeiras etapas,
numa etapa-de uniões verticais teremos u :: A e o tempo necessário, segundo o Lema 3.4 será

O((2"+2A+ l)2) = 0(22"). Há 2'+Ó'"'h - 2'+Ó'2"GDAGsparaunirdoisa dois,logoo

trabalho total numa etapa de uniõesverticais é 0(2'+Ó).

Numa etapa de uniões horizontais teremos o :: A + 1. Analogamente ao que ocorre numa
etapa de uniões verticais, o tempo de execução é Q(2'+b).

Assim, após u :: h = a etapas de uniões horizontais e verticais intercaladas, o tempo de
execução total é O(a2"+').
Nas últimas b -- a etapas de uniões horizontais, quando nenhuma união vertical é necessária.

cada união levará tempo O((2' + 2h+ l)2) = ®(2ZÀ), uma vez que A > a. Como numa etapa
há 2Ó'h = GDAGs para unir aos pares, cada etapa levará tempo 0(2Ó+h). O tempo total destas
últimas etapas é

/

ol

b

}'

\á=a+l

\

2b+"l =0(2"
/

2'+:''+')=0(2"-2'+')

O tempo total para resoluçãodo ATS é
O(a2'+Ó

+ 22Ó - 2'+b)

0(n.nb logn. + nÍ)

= O(a2'+Õ

+ 22b) =

D

Alternativamente, este problema pode ser resolvido em tempo O(n.nb log nb) pelas técnicas

apresentadas

3.4

em [40].

Algoritino Paralelo para o ATS

O algoritmo paralelo, como já mencionado,começa com a divisão do GDAG em p subgrafos,

comoilustradona Figura3.2(página35). Cadasubgrafo
Gi,i,., l $ 15;.v/F,l 5;c 5; v'F tem
sua, matriz .4La.,. . calculada por um processador, ocupando espaço O r(!!z:!:!!êE'l na memória
local deste processador.

A medida em que as etapas de união se sucedem e os subgrafos aumentam, as matrizes de
alinhamento também aumentam, evidenciando a necessidade de distribuir estas matrizes entre
os processadores. Vamos definir primeiramente como esta distribuição é feita.
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.4Z,

O tamanho da matriz .4L resultante da união de dois GDAGs não difere muito da soma dos
tamanhosdas matrizes dos dois GDAGs originais. Na pior das hipóteses,o tamanho da nova,
matriz é o dobro da soma do tamanho das matrizes originais, quando consideramos apenas a
parte "útil" destas matrizes, mas esta discrepância desaparece na etapa de união seguinte. O
GDAG formado pela união de quatro GDAGs tem uma matriz ,4L de tamanho igual à soma das
matrizes dos quatro GDAGs originais.
Quando a matriz .4-L de um GDAG é gerada a partir das matrizes dos GDAGs constituintes,
ela deve ser distribuída pelas memórias locais dos processadores que guardavam as matrizes dos

GDAGs originais. Isto significaque na %-ésimaetapa de união, cada matriz estará distribuída

inicialmente nas memórias locais de 2"'i processadores. Duas matrizes serão usadas no cálculo
de uma, nova matriz a ser distribuída nas memórias de 2" processadores. Estes processadores
farão o cálculo da nova matriz em paralelo.
Por razões que se tornarão aparentes em breve, as matrizes serão divididas em faixas de linhas
ou colunas para distribuição entre os processadores. A escolha da forma da divisão depende do
papel que o GDAG correspondente terá na próxima fase de união.No início do processo de união
de dois GDAGs alinhados verticalmente, a matriz do GDAG superior deve estar distribuída por

colunas,enquanto que a matriz do GDAG ín/criar deve estar distribuída por /ánÀas. Numa
etapa de união entre GDAGs alinhados horizontalmente, as matrizes dos GDAGs esquerdo e
direito devem estar distribuídas por colunas e por linhas, respectivamente.
Vamos ilustrar a união usandoo caso da união vertical de um GDAG superior S com um
inferior / para gerar o GDAG U (ver Figura 3.3) . A partir deste ponto, vamos considerar apenas

a parte útil (para a união em questão)das matrizes de alinhamentodestesGDAGs.

Sendo g o número de processadoresassociados a um certo GDAG, a sua matriz .41,' será
dividida em 2g faixas de linhas ou coluna contíguas, cada processador recebendoduas faixas.
Isto é suficientepara que haja um certo equilíbrio na distribuição de dados, um número maior
de faixas prejudicaria a eficiência do algoritmo. A parte da matriz .4Z que não será usada
nesta etapa de união deve ser distribuída de maneira semelhante. Não iremos nos preocupar
com esta parte até o final da união, quando a nova matriz ÁLu gerada é redistribuída entre os
processadores.

Seja PS o conju nto dos g processadores PSi , PS2, . . . , PSç que guardam .4Ls e P/ o conjunto
dos q processadores

P/t , P/Z, . . . , P/ç que guardam

associado a alguns vértices de meíoU, ou seja,

.4L/.

Cada

um destes 2g processadores

está

e PSi, l $ { 5; g guarda os pesos dos melhores caminhos de todos os vértices de orãgS para
alguns vértices de me OU.

e P/i, l $ { $ q guarda os pesos dos melhores caminhos de alguns vértices de meios para
todos os vértices de dest/.
Os vértices de meteu a que um certo processador está associado estão divididos em dois
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intervalos distintos

Veremos como estes 2q processadoresfazem o cálculo da nova matriz em paralelo

3.4.2

Divisão do Problema da União de GI)AGs

Cada processador será responsável pela geração de uma parte da matriz .4Lb. A solução natural
para este problema seria dividir ,4-tb em linhas ou colunas, de preferência já de acordo com a
distribuição esperada no final da união, mas infelizmente a distribuição de carga de trabalho não
seria equilibrada e muitos dados teriam que ser replicados para uso por diversos processadores.

Uma divisão de .ALb em blocos é mais adequada. Suponhamos que .4Éb sela dividida em
4q2blocos, organizados em 2g linhas e 2q colunas. Cada bloco representa um subproblema a
ser resolvido. Naturalmente, alguns destes blocos não precisam ser calculados pois envolvem
caminhos inexistentes, mas isto não afeta os resultados que iremos mostrar a seguir.
As seqüências origs e desf/ devem ser divididas em 2g segmentos que se sobrepõem apenas
nas extremidades. Sendo t' o comprimento de cada segmento, devemos ter t' = t-] + 1, que
iremos supor que é inteiro por simplicidade.
Se cada bloco tivesse que ser calculado separadamente, seria necessário utilizar uma faixa de
tamanho t' x k de .4Lb e uma de tamanho k x t' de .4-LÇ. No entanto, se resolvermoso problema
para as bordas do bloco, podemos reduzir a quantidade de dados utilizada no subproblema e,
portanto, o tempo de processamento.

A Figura 3.4 mostra como isto pode ser feito. A figura mostra as partes de .41,; e .41,//
necessárias para calcular um bloco de dados de .4Z)b, mais exatamente os valores de .Atb({,j)
para oi 5; i$ o2 e di 5; .j $ d2. Nos vértices dos GDAGs mostrados, os rótulos se referem aos
índices nas seqüências orígS, dest.r e meios.
Em .Átb temos uma faixa entre (e incluindo) as linhas oi e o2. Para cada linha nesta faixa,
digamos para um certo {, oi 5; { 5; oz, os únicos pontos de interesse em meÍoU são os que estão
enfie À/u({, dl) e A4u(i, d2), de acordo com a Propriedade 3.2. Desta maneira, só os dados entre
..4tb(í, dt) e .4Lb({, d2) são úteis na linha í. Estes limites variam de maneira não decrescente
com {, formando fronteiras irregulares à esquerda e à direita dos dados que serão necessários.
Em .4L//, por razões semelhantes(baseadasna Propriedade 3.1), teremosuma faixa útil entre
as colunas di e d2, com bordas irregulares acima e abaixo dos dados necessários.

Dois blocosdistintose disjuntos (a menosdas bordas) de ÀZ,b terão regiõesúteisem ÁZ,Ç e
.4LÇ também disjuntas (a menos das bordas). Este fato, facilmente demonstrávelpelas Propriedades3.1 e 3.2, é muito importante porque faremos uma distribuição do cálculo dos blocos de
.4Z,b entre os processadores. Uma sobreposição dos blocos de dados a serem utilizados implicaria
em replicação de dados entre processadores e maior tempo de execução total.

A irregularidadedas bordas das regiõesúteis para cada bloco pode tornar mais difícil a

implementação do algoritmo paralelo, mas não aumenta a complexidade assintótica, como veremos mais à frente. A alternativa seria criar blocos retangulares, usando como limites os pontos
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GDAG S

GDAG/

Figura 3.4: ])idos necessáriospara o cálculode um blocode .4Lb
extremosda legião efetiva. Por exemplo, na Figura 3.4 poderíamos usar a submatriz de ÁLÇ
entreas linhas oi e o2 e as colunas mi e m4. O custo disso seria permitir a sobreposiçãodas
regiões úteis.

3.4.3

Deter'minação dos Subproblemas

A determinação das bordas das regiões úteis para todos os subproblemas envolve a determinação
de ]\4u({,.j) para todos os pares ({,J) em que { ou j é múltiplo de t' 1. A determinação destas

linhas e colunas regularmente espaçadas em À4u pode ser feita. em paralelo conforme o lema
abaixo.

Lema 3.6 Todos os valores de ÁLb({,J)
«/«/«'"

'm ,««/''.

,./«

'«

'"««'""

e Mu({,j)
"-

co«, { otl .j mlí/lírio de t' -- ] pode«. ser

.-,d«m ,'-L. . Á", 'm '.m,. O (k l.:

} +

«*)
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e espaço O (t2 ) com duas rodadas de comunicação em que O(gÉ) dados são fransmiÍidos ou

recebidos por cada processador.

Pi'ova. Os processadores de PS (que guardam .AZ,b) irão determinar as colunas selecionadas de
,4Lb, enquanto que os processadores de P/ (que guardam .4Z}) determinarão as linhas. Vamos
nos concentrar na determinação das linhas (a determinação das colunas é análoga).

Um determinado processador P-C, l $ í 5; g guarda os melhorescaminhos de $ vértices de
meíoU para todos os t vértices de dest.r. Ele deve receber os pesosdos melhores caminhos dos 2g+
l vértices selecionados de origs para os mesmos vértices de meáou, o que envolve a transferência
de O(k) dados dos processadores PSi , PSZ, . . . , PSç' Dependendo dos detalhes de distribuição
das matrizes pelos processadores, é possível que apenas o processador PS{ precise enviar dados
para P/i, mas isto não é importante para esta,análise. Ao mesmo tempo, cada processadorde
PS precisa receber O(k) dados dos processadoresde P/. Todas estas transferências podemser
feitas em apenas uma rodada de comunicação que envolve o envio/recebimentode O(k) dados
por processador.
O processador P/. determina então os pesos dos melhores caminhos da amostra de orÍgs
(2q + l vértices) para desf/ (( vértices) que passam rezas $ uérl ces de meios. Inicialmente,

o Algoritmo3.2 é usado para encontraros caminhosentroos vértices selecionados
de arigs
e os vértices selecionadosde dest/. Pelo Teorema 3.3 o tempo de execuçãodesta etapa é

. (}P« + U --P« --0') - .@--«D.

Após isto, os caminhos para os demais vértices de desta são determinados através de [logt']
etapas em que se faz uma varredura para cada vértice selecionadode orÍgs. Cada varredura
t.m

d«r,ção

O l $ + , 1 *«d.

q-

, d.br'

' c'da

et,p',

d' 'q+

1 . t. O temp.

t.t'l

d«ta

fm.

é.(Q«+ U(f -.:*'+ ')) - .(*-.; â+ «').

Após esta etapa, para cada par de vértices contendo um vértice de desÍ.r e outro da amostra

de origs teremosg candidatospara o melhorcaminho. Cada candidatofoi geradopor um
dos processadoresde PI, com informaçõesde peso total e vértice de meios utilizado. Para
determinar o melhor candidato para cada caminho, dividimos desta em q intervalos e atribuímos

o i-ésimointervaloa P/i, que deve recebertodos os candidadosa melhor caminhoentre a

amostra de origs e seu intervalo de dest.r. Isto envolve uma rodada de comunicação em que
cada pro"';'dor

envia/-ecebe

O lç(2ç + l){l

= O(qt)

dados.

A pesquisa pelos melhorescaminhos pode ser feita em tempo O(qt) com um procedimento

de busca simples. Isto pode ser melhorado,mas não altera o resultadodo lema, visto que a
própria transferência dos dados a serem manipulados leva tempo O(qt) .

Para concluir, destacamos que o espaço em memória utilizado é dominado pelo espaço necessário para o armazenamento da matriz .AL} (ou .4Lb).
D
Várias melhorias podem ser aplicadas ao procedimento descrito acima, sem impacto na com-

plexidade assintótica mas úteis na implementaçãodo algoritmo. Uma delas é distribuir os
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candidatos a melhor caminho de uma maneira que leve em consideração o número efetivo de
candidatos: nem todos os pares de vértices dg g11g&g dç!!t gdmjllgnlS$nllj!!bQE
çíll !odor.os
intervalos de meíoU (alguns pares não admitem qualquer caminho).
Outra possível melhoria envolve o procedimento de seleção dos melhores candidatos. Se
cada processador receber a informação de qual trecho de meios foi usado por cada candidato
é possível usar os trechos de meáoU da mesma maneira que usamos os vértices de meíou nas
varreduras definidasno Algoritmo 3.1. Isto significaque novamentepodemosusar uma variação
do Algoritmo 3.2, desta vez para achar os melhorescaminhos de 2g + l vértices de origs para
f/g vértices de dest/ através de 2g trechos de me OU. Uma análise semelhanteà realizada na

demo«stração »«tenor «os le- a um temp' O( q' log #l, «o l«gar do temp' O(gt) me«ionado.
Ao âm do procedimento descrito anteriormente, cada processador terá informações sobre 4q
dos 4q2 subproblemas (novamente, estamos ignorando o fato de que alguns destes subproblemas

são vazios, sem prejuízopara a análise assintótica). Os processadoresPSi, PS2, . . . , PSç terão
as informações sobre as bordas das regiões úteis de ÁZ;b, ou seja, os valores de À4u(i,.j) para
todo { e todo J entre l e t com .j múltiplo de t' -- 1. P/i, .f'/2, . . . , P/q terão papel semelhante
com as informações sobre o uso de .ÁL}.

Estas informaçõessobre as bordas dos subproblemassão então distribuídas entre todos os
processadores, para que eles possam definir quais dos dados que eles armazenam estão associados

a, quais subproblemas.Cada processadorenviaO(gt') = O(t) dadose recebeO(gt) dadosno
pior caso.

3.4.4 Previsão de Custos de um Subproblema
Dado um subproblema em particular, as informações relativas às suas bordas estarão disponíveis

em dois processadores:um de PS, para as bordas em .4rb, outro de P/, para as bordas em
.4.L}. Estas informaçõespermitem calcular tanto o espaço quanto o tempo necessáriospara a
resolução do subproblema. Isto é exposto e demonstrado nos lemas 3.7 e 3.8. O algoritmo para
resolução de um subproblema, uma modificação do Algoritmo 3.2, é expostoa seguir.

Algoritmo 3.3 Cálculo de um blocode .AZ)b(Melhores Caminhosdos vértices
de o,{gs({')

Entrada

2
3

3.1

+ t') aos vé-tices

de d«t/(.j')

. . .d«ti(j'

+ t') ).

/14u(i,J) para todo par (d, j) na borda do bloco, partes necessárias de ÁZ)k

e.AL}.

Saída

l

. . . «{gs({'

blocos t/ x t' de .4tb
Marque

«{gs(i'),

origs(i'

para as bordas do bloco)
« ç- Fi.g,t'l
Repita
z ç

a; -- l

e de À/u.

+ t') , dest/(.j')

e dest/(.j'

+ t') (o problema

já foi resolvido
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Para todo vértice orÍgS(q) não marcadocom q -- {' múltiplode 2' calculeos
caminhos para todos os pontos marcados em dest/. Cada vértice .j marcado
em dest/ (com exceção dos extremos) lidera uma varredura usando um trecho
de meÍoU de comprimento JWu({' + t',J)
]Wu(í',J) + 1. Marque os vértices
usados de orígS.

3.3

Para todo vértice dest/(q) não marcadocom q -- {' múltiplode 2' calcule
os caminhosa partir de todos os pontos marcadosem orágs (incluindoos
marcados nesta iteração do laço). Cada vértice { marcado em orígS (com
exceçãodos extremos) lidera uma varredura usando um trecho de meios de
comprimento

4

]14u ({, .j'+t')

-- À/u ({, .j') + 1. Marque

os vértices

usados de dest/.

Até que z = 0

fim do algol'itmo
Lema 3.7 0 espaçonecessáriopara determinação
do Z)/oco
de .ALb iniciadaem ({',.j'), que
.""«".m«
ES«b;,,.., ,.d. «, d.'««.i-'í.
cá/cu/ode lodos os ó/ocosde .4Lb é O(t2).

'm ''m,. O(*')

- O (f)

O «,.ç.

'.*«'

'""

Prova: O espaçonecessáriopara cada subproblema é dado pelo tamanho do bloco a ser gerado
(O l t' ) , fixo) e pelas áreas previamente delimitadas das matrizes .4tb (t' trechos de linhas) e
.4L// (t' trechos de colunas). A totalização de cada uma destas áreas é bastante simples, podendo
ser feita separadamente pelos dois processadores que mantém as informações. Uma comunicação
de tamanho O(1) basta para reunir estes resultados.

a

Lema 3.8 0 tempo necessário para cálculo de um bloco de .4Zb, que cÀamarernos 17'Sub,,j' para

«mÓZ«.i«i.{«d..m ({',j'), p'd' «, d.z«mi-d. 'm f'mp.O(t')= O l j) .

Prova. Como mencionado na demonstração do Teorema 3.3, o tempo de execução do Algoritmo 3.3 é determinado pelo custo total de suas varreduras. Note que as varreduras agora operam
sobre trechos de tamanhos variáveis de meios, tendo, portanto, tempos de execução variados.

Usando as funçõesud e u. (Definição 3.3) podemoscalcular uma estimativapara o tem
po de execuçãodo subproblema, 17'5ub
,,j'. A estimativa é válida a menosde uma constante
m ultiplicativa .

t/

I'Subi..i'

-.

+

l

>: ud(j, t', Mu ({' + t', j)

Mu ({', .j) + l)

f/ l

>:
«.({,t',Mu(i,J'+ t')
{-1

Mu(Í, .j') + l)
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Uma vez que ud e u. podem ser avaliadas em tempo constante, a estimativa anterior pode
ser obtida em tempo O(t') = O l Í 1. Na verdade, dois processadoresdevem realizar o cálculo
para determinado subproblema, cada um resolvendo uma somatório. A totalização final será
explicada

a.seguir

[]

Pelos lemas anteriores, cada processador pode realizar cálculos sobre 4q subproblemas em
tempo O(gt') = O(t). Todos os O(q') dados gerados podem ser enviados em uma rodada
de comunicação para um processador, digamos PSi, que realiza as totalizações de estimativas

de tempo e espaçopara todos os processadores. Este processadordeve então distribuir os
subproblemas para os processadores.

3.4.5

Escalonamento dos Subproblemas aos Processadores

Para estudar o escalonamento,vamosprimeiro veriâcar algunsfatos sobreo tempo e o espaço
necessários para os subproblemas.

A soma dos tempos de todos os subproblemas é essencialmenteigual ao tempo de processamento do Algoritmo 3.2, que pelo Teorema 3.3 é O(kt + t2). Pelo Lema A.4, desenvolvido no
Apêndice A, temos que a razão entre o rnaÍor tempo de execução possível para um subproblema
e o tempo total de todos os subproblemas é inferior a gi;. Quanto ao espaço, chegamos a con
alusõessemelhantes: o espaço total usado pelos subprobiemas é essencialmenteigual ao espaço
necessário para o algoritmo seqüencial e, pelo Lema A.5 a razão entre o maior espaço necessário
possível para um subproblema e o espaço total usado por todos os subproblemas é inferior a il
As demonstrações dos dois lemas mencionados anteriormente foram colocadas em um apêndice por serem muito extensas, podendo prejudicar a continuidadedeste texto. É importante
ressaltar que na demonstração destes lemas foram consideradas apenas as partes úteis das ma-

trizes .4Z,;/, ,41,Ç e .4Z,/r.

O problema do escalonamentopode ser descrito nos seguintestermos: dado um corÜuntode
subproblemas, para os quais se possui uma estimativa de tempo e espaço necessários, distribuí-!os
entre 'Zq processadores de tal forma que a memória utilizada por um processador esteja dentro
de um limite M e o temi)o de execuçãopcLraletoseja mínimo.
Como o problema "básico" de escalonamento (que não considera limitaçõesde memóra) é NP.
difícil, encontrar a solução ótima para o problema descrito acima deve ser custoso. Temos a nosso
favor o fato de que há no máximo 4ga subproblemas para escalonare consideramosq pequeno,
mas ainda assim o uso de uma solução exponencial para o escalonamentoserá problemático por
impor uma limitação adicional ao número de processadores que podem ser usados.

Na implementação real do algoritmo descrito neste capítulo podemos usar uma série de
métodos distintos para realizar o escalonamento, talvez permitindo que o método a ser usado
seja escolhido de acordo com as características do problema. Neste texto, estamos interessados
em demonstrar que o escalonamentopode ser realizado de maneira aproximada, desde que o
espaço e o tempo totais para. um processador sejam O(Z). Também avaliaremos o quanto a
solução aproximada difere da.solução ótima.
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Nas demonstrações dos lemas A.4 e A.5 determinamos as seguintes estimativas para o total
dos custos temporais e espaciais:

E(t, k) =

2tk -- k2

T(t, k) =

2t2 + 2Zk

(3.1)
l3.2)

Estudando estas estimativascom 1 < É;< { temos

;f;:f{$o,

(3.3)

268

Para cada subproblema calcularemos um custo igual à soma dos custos temporal e espacial:
CSuZç,,j' = 7'5uó{,,j' + ESuói,,j'. Dado um certo escalonamento, o c sto do essa/onamenlo é o
maior custo total associado a um processador por este escalonamento. A soma dos custos de
todos os subproblemas é obtido de 3.1 e 3.2:
C'(l, X;) = 2t2 + 4tk -- k2

(3.4)

O problema de escalonamentoque deve ser resolvido passa a ser: dado um c07Üunfode
subproblemaspara os quais se possa uma estimativa de custo, achar um escalonamentode custo
míh mo destes subproó/amas entre 2g processadores. Temos então um problema de escalonamento

clássico, para o qual há métodos de aproximação bem conhecidos.

O resultado a seguir dá um limite para o custo da solução ótima.
Lema 3.9 C'.pt(t, k), o maior custo possúel para um essa/amamentaótimo, é ta/ gue
C'.,t(t,

U :, ::,:Tq#-.'#

k) 5;

2, 141- C'(t, k)
2g

indicam que o maior custo possívelpara um subproblemaé
. Por 3.3 obtemos

"«'-.«'',«,
.(#U * ; Jm)'.',*, .

1, 141. C'(t, k)
2q

Em um escalonamento ótimo, a diferença entre o total dos custos associados a dois processadores
distintos não pode superar Club..,,
caso contrário um escalonamento melhor poderia ser obtido
pela transferência de um subproblema de um processador para outro. Assim temos
c'.,.(t,

k) $ Çlg;0

+ cs«b--(t,

A) -

2, 141 - C(t, A)
D

Com isto chegamos ao lema, central desta seção
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Lema 3.10 0s 4q2 swbproóZemas
podem sel' alagados aos 2g processadoresde la/ modo que
dele,min'ção

deste esc«/on«m.nfo

é O(q' log q) .

PI'ova. A seguinte heurístíca proposta por Graham [20, 241encontra uma aproximação para
o problema do escalonamentocom custo inferior a :!CEEI;(!!Q:os subproblemassão alocados um
a um, em ordem não crescentede custo, ao processadorque está com a menor carga até o
momento. Este é um resultado clássico cuja demonstração será omitida. Esta heurística pode
ser aplicada em tempo O(gZ logq), determinado pela ordenaçãodos subproblemas.
O maior custo possível associado a um processador é dado diretamente pelo fator 1}aplicado
ao resultado do Lema 3.9.
O

Considerando apenas o tempo de execução, o escalonamentoacima garante que o tempo de
execução paralelo para, os subproblemas, que é o tempo de execução do processador que termina
por último, é limitado da seguintemaneira:
TPüraleto

<. (;' sl,oM. az <.

Ç;:!:-Q . 2, 855

Pela Equação 3.3 temos
7'Para/elo < :g(4l!-11:iFlr Jk, t) . 2, 855 <

It, 268 ' 7 (x , t) . 2 85s $ Z-1111-0
. 3, 62i

l3.5)

Este favor de aproximação não é bom, embora seja suficiente para a demonstração dos resultados teóricos deste capítulo.

Este fator pode ser melhoradode várias formas, sendoque a mais óbvia é aumentaro

númerode subproblemas a serem resolvidos. Isto causa um impacto negativoem outras etapas
do algoritmo, principalmente na determinação dos limites dos subproblemas e na quantidade de
dados a serem enviados em cada rodada de comunicação. Os benefíciosdesta mudança podem
ser pequenos, pois o fatos de aproximação representa um pior caso possível, mas improvável.
Para fins de aplicação prática, o número de subproblemas pode ser ajustado de maneira empírica
para determinado ambiente de execução.

3.4.6

Distribuição e Resoluçãodos Subproblemas

Após determinado o escalonamento,o processador PSi usa uma rodada de comunicação para
distribuir os q' dados sobre o escalonamentopara os q processadores. Isto pode ser feito em
uma rodada de comunicação de O(gS) dados. Usando mais rodadas de comunicação, com broadcastsparciais, podemosreduzir a quantidade de dados enviados por rodada. Por exemplo,
com duas rodadas baixamos a quantidade de dados transmitida por processador para O(qS/2).
Por simplicidade, vamos considerar um único broadcast.
Tendo recebido os dados sobre o escalonamento, cada processador pode enviar seus dados
para os processadores que irão usá-los. Esta etapa de comunicação é complexa devido à irregularidade das regiões de ÁZk e .AL' necessárias, como mostrado na Figura 3.4. Os dados enviados
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devem ser convenientemente rotulados para que os processadores que os recebem possam remon
tar as partes a serem usadas de maneira conveniente. Apesar disto, a distribuição pode ser feita
ern uma única rodada de comunicação em que cada processador recebe/envia O l !!f@l dados
De posse dos dados necessários, cada processador resolve localmente seus subproblemas em

(ey')

-" "

'.«p' O
U«. últ:m. .t.p' d' """:«,ã.
é ««á-:*
p;-"
d;d« d. .'L.
sejam distribuídos de maneira adequada para a próxima etapa de união de GDAGs. Cada
pr'c"sad'r recebe/e«via O l Ç l dados. Dev',se lembrar que ..4Lu inclui partes originárias de
.4Ls e ,4L/ que não foram envolvidas no processo de união.

3.4.7 Resumo e Análise do Processo Paralelo de União de GDAGs
Temos então as seguintesetapas no processode união de dois GDAGs

l Determinaçãodos subproblemas. Como já visto na Seção 3.4.3, isto pode ser feito em
'.«P' ' (*'.:{
+ «'), «P,Ç. ' ($) . '-ê; «-,-m '. ««««:-Çã.
.« «« 'ÜO --dos são transmitidos ou recebidos por cada processador. A primeira rodada serve para
distribuição dos dados necessáriospara o cálculo de certos caminhos no GDAG, enquanto

que a segunda rodada distribui os valores destes caminhos entre os processadores para que
os melhores sejam encontrados. Uma terceira rodada faz um broadcast das informações
obtidas nesta etapa para todos os processadores.

2. Avaliação dos custos dos subproblemas. Como explicadona Seção 3.4.4, esta avaliação
pode ser realizada em paralelo em tempo O(t). Uma rodada de comunicaçãoé necessária
para centralizar as informações de custos (O(q2) dados) em um processador. Na verdade,
esta iodada pode ser incorporada na terceira rodada do item anterior.
3. Escalonamento dos subproblemas. Como visto na Seção 3.4.5, o escalonamento pode ser
determinado em tempo O(qa logq). Um broadcast de tamanho total O(q3) sobre o escalonamento é feito para todos os processadores.
4

Distribuição e resoluçãodos subproblemas. Como visto na Seção 3.4.6, isto envolvedu-

a' r.d;dm d. «m««icaçãod. t.,m«h' O ( , ) por pro""'d.r e temp'/"p*ç' d'

:".«çã.olef' l.

Em resumo, lembrando que estamos considerando a união de dois GDAGs de dimensão / x k
e que f :: / + k -- 1, temos o seguinte teorema:
Teorema

3.11 Se t'm GDÀG

de dã«.então (2/

1) x k rou / x (2k

1) ) fem duas melados

de dimensãol x k, e u matriz AL de cctdametade está distribtÍdü num cominto distinto de q
processadores,então é possívelcctl,cltür ü matriz AL do GDAG com os 2q processa.doresusando
«'.

«'.'«

''

o l ":='- 1 p«
,--

r ll bkl'

\

«-:«.'«

p«««'".
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Análise do Algoritmo CGM para o ATS

Voltamos então para o problema inicial: resolver o ATS para duas cadeias .4 e B, de comprimen
tos respectivamente n. e nb. O algoritmo lida com as cadeias de maneira indistinta, encontrando
tanto os alinhamentos de Á com subcadeias de B quanto os de B com subcadeias de ,4, por isso
iremos supor, sem perda de generalidade, que nó ? n..
Como já mencionado na Seção 3.2, o algoritmo paralelo para o ATS envolve uma etapa inicial
em que cada processadorcalcula a matriz .4L para um GDAG, seguida de logo etapas em que
pares de GDAGs são unidos em paralelo. Para estas etapas temos o seguintelema.
Lema 3.12 Sendo p < vii.,2

o tempo e o espaço necessários para realização de uma Clara de

-iã. d. 6'D..4G''ã. O l ? l . O'd« .''p" "q-, «m «ú«.«. ««.f-f.
2

d. «.d«'Z«'' c.m-:-

cação em gue cada processador recebe/erguiaO ( :f. ) dados.

Prova. O número de processadoresque compartilham a matriz ,4Z, de um GDAG no inicio
de uma etapa, q, dobra a cada etapa. As dimensõesdos GDAGs dobram a cada duas etapas
de união. No início da primeira etapa temos q :: l e GDAGs de dimensão !% x -!%. No
Teorema 3.11 a complexidade do processo de união paralela é dada em função da soma das
dimensõesdos GDAGs, (Z + k). Podemos concluir que esta soma no início de cada etapa vale

0

nb

'q

Supondo que p < .v/}i. teremos q < v + k em cada etapa e assim podemos simplificar o
resultado do Teorema 3.11, indicando que o tempo, o espaço e a quantidade de dados enviados/recebidospor cada processadorem cada rodada de comunicaçãosão todos O ((!:!:ÊE.'l -

0

«?

D

P

Finalmente chegamos ao principal resultado deste capítulo:

Teor'ema 3.13 0 proóíema.4T5 para cadeiasde comp7+mentO
na e nb pode ser resoloÍdopor

' '"'««'""

comunicação,

Prova.
; m'triz

-

«.'.'.

"«'

'" ",... o ($), «,. . (+ .;«.)

sendo p' < n. .$ nb.

. .0.«)

«'«'«

''

Na etapa inicial, cada processador lida com um GDAG de dimensões :!% x :!%, calculaíido
,4Z, d"t'

GDAG

'm t'mp'

O (2'!!h log {7;) , seg«nd'

' Teorem'

3.5.

A seguir temos as loba etapas de união paralela de GDAGs, que segundoo Lema 3.12
levarão ao todo tempo O l !E logpl = O l !É log n. 1. As demais afirmações deste teorema foram
demonstradas ao longo desta seção.
n
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3.5 Comentários
O procedimento de escalonamento dinâmico dos subproblemas para os processadores é pouco
usual e envolve detalhes de implementação que precisam ser considerados com cautela. Um
destes detalhes é a avaliação dos custos dos subproblemas, que precisa ser feita com alguma
precisãopara que a distribuição de carga de trabalho seja equilibrada.

Naturalmente, o tempo de execução de qualquer algoritmoem uma máquina real não pode
ser previsto com precisãoabsoluta, mas uma estimativa razoávelpode ser obtida através do
uso de um morte/oadequado. Para garantir os resultados presentesnesta tese, uma estimativa
razoável é suficiente.

Por simplicidade, o tempo de execução de cada subproblema foi calculado com base na
duração de cada varredura executada, e esta duração foi estimada como sendo proporcional ao
número de acessos feitos às matrizes .A-L. Uma estimativa mais precisa seria dependente do
sistema em que o programa fosse executado, podendo ser feita com base em alguns resultados
empíricos. As funções od e o. (Definição 3.3, página 41) teriam que ser modificadas com base
nestes resultados. No entanto, as seguintes características de ud e u. devem se manter:
. Dados os argumentos n, t e k, os valores de u.í(n, t,k) e u.(n,t, k) devem ser calculáveis
em tempo O(1).
© A distribuição feita com base nestas estimativas deve ser boa o suficiente para garantir que
o procedimento paralelo de união de GDAGs apresente aceleração linear.

Isto pode ser conseguido com uma pequena variação nas consideraçõessobre o tempo de
execução de cada varredura: dados r (número de trechos a serem considerados na varredura) e
k (número de vértices de meios/), o tempo de uma varredura é proporcional a k + cvr + P, para
valores de a e P a serem determinados empiricamente (ou analiticamente,usando um modelo
adequado na,análise do Algoritmo 3.1). Neste capítulo, consideramos a = 1 e P = 0. Mudando o
valor de cr e P teríamos uma mudança no fator de aproximação (3,621 segundo a equação 3.5, na

página 53), mas a aceleraçãoobtida ainda seria linear. Os cálculosdesenvolvidosno Capítulo 3
e no Apêndice podem ser adaptados sem problemas.

Capítulo

4

Problema da Maior Subseqüência
Comum
Neste capítulo, abordaremos o problema da Maior SubseqüênciaComum, mais conhecido pelo
seu nome em inglês, Longest Common Subsequerlce, de onde tiramos a sigla LCS (ver Definição 1.2). Parte dos resultados aqui presentesestão em artigo aceito para publicaçãoem anais
do 1 7th Internationai Parallel and Distribu ted Processing Symposium (IEEE-lPDPS 2003) \S4.

O principal resultadodeste capítulo é a apresentaçãode um algoritmoque resolveo LCS
com aceleração linear e O(logo) rodadas de comunicação. O número inferior de rodadas de
comunicação é a principal vantagem deste algoritmo sobre os que podem ser desenvolvidos com
base nas idéias do Capítulo

2.

Na verdade, o algoritmo resolve o problema ALCE (Definição 1.4, página 8), mais geral,

apresentando o comprimento das maiores subseqüências comuns entre .4 e todas as subcadeias de
B. Este resultado é semelhante ao que é obtido através do algoritmo apresentado no Capítulo 3

para o problema ATS. Os usos para estes resultados expandidos são os já apresentados na
Seção 1.3.1.

Novamente, iremos nos concentrar primeiramente na determinação dos compMmentosdas
maiores subseqüências comuns. Mais exatamente, considerando o GDAG do problema ALCS
queremos encontrar os pesos totais dos melhores caminhos para todos os pares de vértices em
que o primeiro está na linha superior do GDAG e o segundona linha inferior. A solução para
este problema pode ser escrita em uma matriz, como foi feito no Capítulo 3 para o problema
ATS
Uma vez exposto o algoritmo que determina os comprimentos das maiores subseqüências

comuns, veremos que as estruturas remanescentesda execuçãodo algoritmo permitem a. recu
peração eficienteda maior subseqüênciacomum entre ,4 e B.

Apesar da semelhança entre este problema e o ATS, é possível resolvê-lo seqüencialmente em

tempo O(n.nÓ), melhordo que o tempo para o ATS por um favor logarítmico. Assim, apesar
de o problema ALCE ser mais complexo do que o LCS, o tempo para sua solução é equivalente
57
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ao do LCIS a menos de uma constante multiplicativa. O mesmo não acontece com o problema

ATS e sua. versão mais simples de alinhamentode cadeias. Estas informaçõesse encontram
sumarizadas

na Tabela

l.l (página 8).

Háduas razões para nos concentrarmos no problema ALAS e não no LCS básico. Em primeiro
lugar, temos mais informações como resultado, sem grande prejuízo no tempo de execução. Em
segundo lugar, o ALAS é mais adequado do que o LCS para uma paralelização do tipo Divisãoe-Conquista.

O GDAG do problemaALCE é maissimplesdo queo GDAG do problema
ATS. Em par-

ticular, o primeiro só apresenta arcos de peso 0 ou 1. Esta diferençapermite o surgimento de
propriedades interessantes que serão comentadas na próxima seção. A partir destas propriedades
pode-se desenvolver um algoritmo sequencial para o ALCE, apresentado na Seção 4.2. Segue-se
uma descrição do algoritmo paralelo CGM, o principal resultado deste capítulo.
O algoritmo aqui exposto apresenta aceleração linear com relação ao tempo de pior caso
dos algoritmos de uso corrente. E o primeiro algoritmo, pelo nosso conhecimento, que resolve o
problema LCS com aceleração linear e apenas O(logo) rodadas de comunicação no modelo CGM.
Cada rodada de comunicação envolve o envio/recebimento de pouco mais do que O(n. + nb)
dados por processador. O espaçoutilizado é também reduzido, graças a uma estrutura de dados
inédita especialmente desenvolvida para o problema, exposta na Seção 4.3.

4.1

Propriedades do Problema ALCE

Consideremos o GDAG G correspondente ao LCS para duas cadeias .4 e B de comprimento n.
e nb, respectivamente. Este GDAG possui m. + l linhas e nb + l colunas de vértices. Todos
os arcos verticais e horizontais tem peso 0. Numerando as linhas e colunas a partir de 0 (ver
Figura 4.1), o arco entre o vértice na posição (i -- 1, J -- 1) e o vértice na posição (i,.j) tem peso
l se a{ = b.Í. Se ai # ój, este arco tem peso 0, podendo ser desprezado

Os vértices da linha superior (topo) de G serão denotados por 7'C(í), e os da linha inferior
afundo) de G por .rb(i), 0 $ í $ nb. Temos então a seguintedefinição:
Definição

4.1 (Ca({,J))

P««

0 5; í $ J $ ,'õ, Ca({,J)

é . pe..

Z.la/ do m«ior

c«minto

Cafre

os uértic« TC({) e EC(.j). C'as. í > j anão«isto caminhoentreTC(i) e EC(j)), Ca({,j) = 0.

Ca({,J) representa o comprimento da maior subseqüência comum entre .,4 e a subcadeia
B!+i' Quando i= j, a subcadeia não existe e o único caminho entre TC({) e FC(j) tem peso
0 (é formado apenas por arcos verticais). Quando í > j, 131Í+itambém não existe e adota-se
Ca({, .j) = 0.
A seguir são mostradas algumas propriedades dos valores de C'a({, .j).

Pi'opriedades 4.1
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xzx
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'''. (8, 13)

Figura4.1: GDAG para o problema
ALCE. As cadeiascomparadas
são.4 = yxxyzyzxe B
yxxyzxyzxyxzx. Os arcos grossos nas diagonais têm peso 1, os demais têm peso 0.
]

Para

todo

ÍO $

$ nÓJ e lodo j

Ca(Í, .j) = C'a(ã, J - l) + l,
2. Para

lodo {

rl

5; i$

nb,) e todo J

CG({ - t,J) = Cc(Í,.j)

+ l.

rl 5; J $ nb) lemos Ca(i,.j)
ÚO $

j

5; nb)

lemos

3. Para todo ie todo ã (\ $: i< :i $ nb) telhas que se CC$
então C'a(í,j)

= CC(d,J

C'G({

i,.j)

Cc(i,j - 1) o«
t,J) = ca({,J)

= C'G(Í - t,J

- l) + l.

ou

l)+ l

Prova. Demonstraremos a propriedade4.1(1). A demonstraçãode 4.1(2) é análoga.
Naturalmente,

C'a({,.j)

e Ca({,j

-- 1) são inteiros.

Qua«do

{ ? j temos Ca(i,J)

= C'a(í,.j

--

1) = 0. Para o caso { < J, analisando os caminhos no GDAG a partir do vértice TC({) fica claro
que (;a(i,J) ? Cc;(i,.j
1), pois o melhor caminho até FC(.j -- 1) pode ser estendido até EC(J)
por um arco horizontal de peso 0. Por outro lado, como todos os arcos de peso l são diagonais,
fica claro que (;a({, j) -- C'a({, .j -- 1) 5; l pois um caminho de TC({) até Ea(J -- 1) pode ser criado
a partir do melhor caminho até Fa(.i), eliminando-se os vértices na coluna .j e completando-se o
caminho com arcos verticais até /b(J -- 1). No máximo uma diagonal é eliminada no processo.
Para demonstrar 4.1(3), suponhamosque C'G({

l,J) = CG({ -- l,J -- 1) + 1 para um certo

par ({,.j), l 5; í < .j $ nb. Seja C'l o caminho entre Ta({-- 1) e FC(j)

de peso C'a(í-- 1, J) tomado

de tal forma que não há outro caminho de mesmo peso passando por vértices à esquerda dos
vértices de C'l. Seja C'2 um caminho entre Ta({) e Ea(J -- 1) de peso total Ca({,.j -- 1), tomado
de maneira semelhante à de C'l. E fácil provar que estes caminhos devem ter um único trecho
em comum com pelo menos um vértice. Sejam C'l. e (;lÕ os trechos de C'l não compartilhados
com C'2, sendo (;l. o trecho iniciado em TG(í -- 1) e C'ló o trecho terminado em Ec(J). Sejam
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Figura 4.2: Demonstração da Propriedade 4.1(3)
C'2. e C'2Ótrechos de C2 definidos de forma. semelhante. O trecho comum será chamado C'. Esta
nomenclatura está representada na Figura 4.2.

Naturalmente, o peso de C'lÓ deve ser igual ao peso de C'2b acrescidode 1, do contrário
teríamos um caminho entre TG({ -- 1) e Ea(.i -- l) (formado por C'l., C' e C'2Õ)de mesmo peso
que C'l, o que contradiz a hipótese original. Assim, o caminho formado por C'2., C' e C'lÓ terá
peso igual ao de C2 acrescido de 1, o que implica C'a(i,.j) > (:a(á,.j -- 1). De 4.1(1) concluímos

queC'a({,J) = C'a({,j l) + l.

Deve-se notar que esta demonstração depende da existência dos caminhos indicados, que é
garantida

pelas

desigualdades

l 5; { < .j $ nb.

o

A Propriedade 4.1(3) é uma variação das propriedadesde .A4onge. Em [40] este tipo de

propriedade é extensamente usada para a resolução do problema ATS, em particular para casos
que se assemelham ao ALCS. Estes resultados serão comentados mais à frente, na exposição do
algoritmo seqüencial para o ALCS.

A Propriedade 4.1(1) é importante por indicar que, para um dado { fixo, os valoresCa({, 0),
Ca(í, 1), C'a({, 2), . . .Ca({, nb) formam uma sequêncianão decrescenteque pode ser dada de
maneira implícita, indicando apenas os valores de J para os quais C'a({,.j) > C'a(í,J

1)

Este fato foi usado em vários algoritmos seqüenciais para o LCS, como em ]8, 28, 39]. Também
é importante para o algoritmo CREW-PRAM apresentado em ]32], base para o algoritmo desenvolvido neste capítulo e para a definição a seguir:

Definição4.2 (Matriz Da) Sda G o GD,4Gparao proa/ema
Z,C5entreas cadeias
Á e B.
Para 0 5; { 5; nb, DC({, 0) = { e para l 5; k $ n., Z)a({, Ê) indica o uaZor de J {aJ que (;a({,J)
e Ca({,j - 1) = k - 1. Se não /zout,er ta/ ua/or então Oa({, k) = oo.

= k
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Implícito nesta definição está o fato de que C({,.j) $ n.. Definimos Da({,0) = ie não 0
porque isto simpliâca a exposição do algoritmo paralelo, como ficará claro mais à frente. Note
que, por conveniência de notação, Z)a é uma matriz com índices iniciados em 0. Denotaremos Ob

a linhade índicei de Z)a, ou seja, o vetoulinha formadopor l)a({, 0), DC({, 1), . . . , Z)a({, n.).
A matriz Z)a é essencialao algoritmo CGM que será apresentado, sendo a principal forma de
representação usada usada durante a execução do algoritmo.

Como exemplo, tomemos o GDAG da Figura 4.1. Os valores de C'a({,.j) e Da(í,X;) são
mostrados

nas tabelas 4.1 e 4.2 (página 62).

Através dos valores de l)a(i, k) pode-se obter os valoresde Ca(i, k) . Além disso, os resultados
a seguir [31, 32] indicam que a informação contida nos valores de Z)a({, k) pode ser representada

em espaçoO(n. + nb), ao invés do espaçoO(n.nb) necessáriopara a representaçãodireta.

Pi'opriedades 4.2

.r. Se X;i< X;2e Oa(i, ki) :# 'n entãoOa(ã,ki) < Da(í,k2)

2. Se {i < 2 então a({i,k) $ Da({2,k)
Se Oa({i, ki) = Ji e Ji # oo então para lodo i, ii 5; i$ .ji ezisfe um Ê faJ que Z)C(i, X;)=
ã\. Em ostrcLSpütauras, se o componente jt aparece ncl linha DsC então ele àrá apctrecer em
todas as linhas até ü tinha D% .

#.

Se Oc;(d:,k:)

#.

=

Da(i,,A2)

=

J:

'nt'.

p««

fod.

i,

á:

;

$

,

"i'fe

«m

k

f./

g«.

Da(i, k) = j:. E«. -*«; p«/""', " ' "oponenteji p«ec. n« Zona«Ob ' O2 ente.
e/eirá aparecerem fadas as Znuas entreZi)8 e Z)8.
Prova.

Se X;i < A2 e Ji = 1)a(i,

X;l) # .o,

C'a({,.ji)

= ki.

C'a({,.j)

não decresce com .j, logo se

existir .j tal que Ca({,J) = Ê2 então J > Ji. Se não existir tal valor então Da({, k2) = oo. Em
qualquer um dos dois casos teremos Da({, ki) < Z)a({, #2), o que demonstra (1).

Se it < {2, pela Propriedade4.1(2) Ca({Z,.j) 5; C'a({i,.j) para todo J.
Da(i2,

k) # 'x pa:'a algum k, então

contradição. Isto demonstra(2).

pa-a J '

Z)a({2,

k) teríamos

C'a(i2,.j)

Se Z)a({i,k) >

= k > C'a(íi

,j),

uma

A demonstraçãode (3) é feita com indução sobre {. Suponhamos que para um certo valor
de { (il $ i<
signiâca

jl :# oo) temos

que Ca({,.ji)

l)a({,Ê)

= É; = C'a(í,.ji

= jl para

algum valor de k (não importa

-- 1) + 1. Pela Propriedade

Ca({+
l,.ji - 1) + 1, ou seja, existe algum k tal (lue Z)a(í+
ser usado enquanto a condição para a Propriedade
4.1(3)

aparece em todas as linhas de Z)3 até J)JI 'i.

4.1(3)

qual).

temos que C'a(i+

l,.ji)

Isto
=

1, k) = Ji. Este passo indutivo pode
(í + l < .ji) é garantida.
Assim, .ji

A presença de jl em Z)g decorre da Definição 4.2.

A demonstraçãode (4) é imediata a partir de (3), uma vez que Da(á,Ê) só pode ser Ji se
As propriedades 4.2(2) e 4.2(3) são usadas para reduzir o espaço necessário para represen-

tação de DC, pois indicam que duas linhas consecutivasde Da são muito semelhantes. Moais
exatamente, podemos determinar as seguintes propriedades:
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lc'i®;ã
C'a(2,J)

l
0

0

2

()

0

0

0

C'a(4,j)
Ca (5 , .j )

C'a (6, .j)
Ca (7,j)
Ca (8 ,j)
Ca (9 , .j)

C'a(lO,J)

Ca (l l, .j)
Ca (12 ,j )

C'a(13,j)

2

l

0

0
0
0

ã

3

a B

l

2

3

l

2

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

H

'i
'i 'i 'i

i [i
'7

4
3
2

l

l
0

'i
'i

4

5

3
2
2

4
3

4
4

l

2

3

3

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

7

6
5
4
4

6

6

7

6

6

7

5

5

6

5
4

5
4

3

3

6

3

3

l

2

3

5
4
4
4

l

2

3

0

0

0

0

0

0

3

Í i 0 0 0 0 0 0 l 2
Í 0 0 0 0 0 0 0 0 l
Í Í 0 0 0 0 0 0 0 0
F Í 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
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2
2
0

l

2

0
0

0

12

13

l

Tabela 4.1: C'a referenteao GDAG da Figura 4.1
0

l

2

3

4

4

0a(0, k)

0

l

2

3

l

2

3

0a(2, Ê)

2

3

4

4

0a(l, k)

A)

0a(12, k)
0a(13, k)

9

9

13

11

13

8
9

11

13

13

5

6

5

6

8

5

6

7

8

9

11

6

7

8

9

11

13

7

8

9

8

11

13

9

10

11

13

9

10

11

12

13

10

11

12

13

11

12

13

L2

13

0a(8, k)

8

8
9

6

4

0a(5, k)
Oa(6, k)
0a(7, k)

0a(ll,

5

5

Í

0a(4, A)

8

6

3

Oa(3, k)

0a(9, Ê)
0a(lO, k)

i

13

Tabela 4.2: Z)G referenteao GDAG da Figura 4.1
k
l

Ua(k)

2

3

13

11

4

5

6

7

7

8

9

1()

12

10

11

Tabela4.3: }'a referenteao GDAG da Figura 4.1. ComplementaZ)o (primeiralinhada Tabe
la 4.2) na representaçãode uma solução para o ALCE.
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4.3 Para 0 $ d < nb,

.7. E«i.t. «m arie. «mp.n «f. ./init. de nà, q« «ã. «p«e« .m Oy-: , q« é O.(i, 0) = {
g. Existe no máximo um componente.Rnãtode D'i1l que não apareceem Db.
Prova. A afirmação (1) decorre diretamente da Propriedade 4.2(3). Se ji aparece na linha Z)b
então ele irá aparecem'em todas as linhas seguintes, até a linha Ji. Como l)a({, 0) = i, esta é a
última linha em que { aparece. Todos os demais componentes de Z)8, são maiores do que i(pela

Propriedade4.2(1)) e irão aparecerem Z)8+i

Pela Propriedade 4.2(2) temos que o número de componentes finitos de Z)ã+t não pode

ser maior do que o de Z)b. Pelo que foi exposto anteriormente,sabemosque há um único
componente finito de Z)b que não aparece em ZI)}1l, portanto Z)ê; l pode conter no máximo um
"novo" componente.

[]

A Propriedades4.3(1) e 4.3(2) indicamque podemostransformaruma linha de Da em

sua linha seguinte através da remoção de um componente (o primeiro) e inserção de um novo
componente (finito ou não). Dizemos então que duas ]inhas consecutivas de Da são ]-uarianles.
Se tomarmos r + l linhas consecutivas teremos que elas são r-variantes, pois de qualquer uma
destas linhas podemos obter a outra através da remoção e inserção de no máximo r componentes.

Isto sugere uma representação em espaço O(n.+nÕ) para Da. Esta representação é composta
por O8 (a primeira linha de DG), que ocupa espaçoO(n.), e pelo vedor UC, de tamanho O(nÓ),
descrito a seguir:
Definição
p""nte

4.3 (Vetou
-

Ua)

LIRA« Z)b m«

nã.

Pa7'a l $ { $ nb, UC({)
n« lama« nb''.

S.

á o oaZor do componente

não A-«,

f«/ "mpo«.nfe

./inifo que está

./inífo, UC({) = «,.

A Tabela4.3 (página62) mostral/C para o GDAG da Figura,4.1. E interessantecomparar

as três representações já comentadas: por C;a (Tabela 4.1), por l)a (Tabela 4.2) e esta última.

A estrutura composta por yC e Z)g será importante no algoritmo paralelo, pois a estratégia
a ser usada envolvea divisão do GDAG original em faixas e a resoluçãodo ALCS em cada
faixa. Estas faixas são então unidas, o que requer o envio da resposta dos ALCS parciais entre
os processadores. A forma compacta das respostas parciais torna mais curtas as etapas de
comumcaçao.
A seguir será dado um algoiitmo seqüencial para o ALCS

4.2

Algoritmo Seqüencial para o ALCES

O algoritmo apresentado nesta seção é uma adaptação de um algoritmo apresentado em ]40]
para solução do problema ATS quando os custos de edição são inteiros. Esta apresentaçãoserá
mais completa e mais específica para o problema ALCE. Várias propriedades adicionais são
apresentadas, sendo que estas propriedades são usadas apena-snesta seção. Em outras palavras,
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a leitura das seçõesposteriorespode ser feita de maneiraindependenteda leitura desta seção,

desde que se conheça o seu resultado básico: para cadeias de comprimento n. e nb pode-se
resolver o ALCS seqüencialmente em tempo O(n.nb) e espaço O(n. + nb) (ou O(n.nÓ), se além
dos comprimentos também quisermos obter as subseqiiências).

4.2.1

Propriedades do ALCS Usadas no Algoz'itmoSequencial

Para cada vértice do GDAG G do problema é preciso determinar alguma informação sobre a
distância entre este vértice e cada vértice da linha superior de G. Para isso adoramos a seguinte

H.e";-;".
q.+ ujx

l l lb-tov

-

De:Hnição

4.4

(c'b(i,j))

Para

0 $ 1 $ n.,

0 $ i$

nb e 0 $ J $ nb C'b({,J)

á o peso total

do maior cam nAo entre os t;értíces (0, i) e (Z,.j), se faZ camínÀo ezistÍr. C'aso não ezisía um
caminho (o que ocorre se ã > j), Cbi.{,:i) = 0.
Esta definição é uma extensão da Definição 4.1 para lidar com os vértices internos do GDAG
G (note que C'a({,.j) = c'8'(ã,.j)). Com isto podemos citar as seguintes propriedades, que lidam
com vértices vizinhos em G:
Pi'opriedades

4.4 Para todo Z ÍO $ J 5; n.) lemos

/. Par« todoi.ÓO5; ; nb) e to o j rl ; J $ nb) te«.osC'b({,.Í)= Cb({,.Í
cb({,J)
({,.j - i) + i.

1) -

2. P«« t.d. ie fod. J ÕO<

l)+ l

< J ; nb) f'm"

.«tã. c'b({,.í)= c'b({,J - i) + l.

g«. « C'b(i-- t,J) = Cb(i-- t,J

A demonstração destas propriedades é omitida, por ser idêntica à já apresentada para a
Propriedade 4.1. A inclusão de / nestas propriedades não altera a natureza delas.
As Propriedades 4.4 se referem às diferenças de distâncias para dois vértices internos de G
que são vizinhos em uma, mesma ZinÀa. As propriedades abaixo se referem às diferenças para
dois vértices internos vizinhos em uma, mesma coZwna.
Propriedades

4.5

Para

todo / rl $ J $ n.,) temos

7. Pa« todo ÍO $ í 5; "b) e [od. J ÍO.$ j $ nb) lemosC'&({,J) = C'b''({,.Í) ou C'b(i,J) =

cb: ({,.í) + i.

2. P«a . .
c'b(í,J)

'todos Ú0< í$j
(i,.í).

; nb) ''m"

ç««Cb({

i,j)=cb''({--i,j)

e«Zão

As demonstraçõesdas propriedadesanterioressão semelhantes
às já apresentadaspara a

Propriedade 4.1, sendo assim omitidas.
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Uma consequência das Propriedades 4.4 e 4.5 é que é possíver codificar uar anões nos caminhos para os vértices internos do GDAG de maneira eficiente. Se tomarmos um vértice na linha
superior do GDAG, digamos lrC(i), e a partir dele traçarmos os maiores caminhos possíveis para
dois vértices vizinhos numa mesma linha, (/,j -- 1) e (Z,J), estescaminhos terão o mesmo peso
se { estiver abaixo de um certo limite. Para valores de { iguais ou superiores a este limite, o peso

do caminho até (/,J) será superior (por 1) ao do caminhoaté (/,.j

depende de Z e J e será denotado por iA(/, J).

1). 0 valor deste limite

De modo semelhante, os pesos dos maiores caminhos a partir de lrC(i) pala vértices vizinhos
numa mesma coluna,(Z -- l,j) e(/,j), diferem por l se { estiver abaixo de um certo limite {.,(J, .j).
No limite ou acima dele, os caminhos têm o mesmo peso.
Mais formalmente, temos as seguintes definições:
l)':nnição

4.5

({À(J,J))

á < .j ta/ que Cb(i,J)
D':nnição

4.6

Pa«

fod.

= Cb(i,.i

(í«(J,J))

(/,.j),

0 $ / 5; n.

- 1) + 1. Caso

Par«

l.d.

á$ .j f«/queC'b(i,J) = C'b':({,j).

(!,J),

e l $ .j 5; nb, {X(/,J)

fa/ { nãa exista, {x(J,.j)

l $ / 5; ".

e l 5; .j $ nb,

é o m.n-

-Zor

d.

é o m nor

-Zo«

de

= .j.
{,(/,.j)

O algoritmo para o ALCS se baseia na determinação dos limites iÀ e í. para todos os vértices
do GDAG. Antes de prosseguirmos, uma observação a respeito de {h: a existência deste limite já
foi esboçada na Propriedade 4.2(3). O primeiro valor de i que faz com que exista um k tal que

Z)a(í, A) = J é {À(n.,J). Para valoresde { acima destelimite, .j continuaaparecendoem Pb, o
que significa que há uma diferença nos maiores caminhos de Ta(i) para (n.,j -- 1) e (n.,J).

Além de {À e {., para cada vértice precisaremos determinar mais dois limites, {l e i2, expli-

cados a seguir.

Dado um vértice

(Z,J),

sendo 0 < / $ n. e 0 < j $ nb, os melhores

caminhos

do

topo do GDAG até ele devem ter como penúltimo vértice (/,j -- l), (Z i,.j 1) ou (Z -- l,j).
Procurando sempre os caminhos mais à esquerda, veremos que eles obedecem à seguinte propriedade

Pi'opriedade

4.6

Para

todo

(J,j),

l 5; / $ n.

e 0 < J 5; nb, ezístem

uaZores

l e {2 tais

melhor caminho (mais à esquerda) de Ta(.â) para (.t, j) tem como penúltimo vértice:

gwe o

. (/,.j - 1) s. 0 $ i < {i,

. (J- i,J

1) « Íi 5; i < á2,

. (/ - t,J) s. {2 $ { < .j.
A Figura 4.3 ilustra a Propriedade 4.6
Esta propriedade é uma variante da Propriedade 3.1. A demonstraçãoé muito semelhante,
baseando-se também na impossibilidade de haver cruzamentos entre os melhores caminhos que
partem de dois vértices distintos de :rC({). Os detalhes serão omitidos.
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.j

Figura 4.3: Penúltimo vértice de cada caminho em um GDAG. A partir do topo de um GDAG,
os caminhos que chegam em um vértice interior passam pelos vértices adjacentes como ilustrado.

4.2.2

Descrição e Análise do Algoritmo Sequencial

A determinação dos quatro limites citados (ih, {., ál e áz) é feita vértice a vértice, varrendo o
GDAG em linhas (ou em colunas). Para calcular os limites de um vértice (J,.j) é necessário
conhecer apenas {h(/ -- 1, J) e {«(Z, J -- 1), pois estes valores indicam diferenças entre os caminhos
para os vértices adjacentes e anteriores a (/,J) (vamos chama-los de vértices candidatos). Dois
casos distintos devem ser considerados separadamente:
Caso

l

Se al # ó.Í, ou seja, o arco entre (i -- l,j

-- 1) e (/,J)

tiver peso 0, este arco pode ser

ignorado e o penúltimo vértice de qualquer caminho até (Z,j) não pode ser (l -- l,.j -- 1). Neste
caso, í1 :: {2. Há duas possibilidades a partir deste ponto:

Caso l.i i,,(Z,J
1) $ ãA(Z-- l,j): há três faixas de valores a considerar para { na escolha pelo
penúltimo vértice no caminho para (l,J):

.

para0 $ ã < ,(Z,J--l)o melhorcaminhodeTC(á) para(J,J l)émelhordoqueomelhor

.

i«(J,j

caminho para os outros dois candidatos, logo o vértice escolhido é (/,j -- l).
-- 1)

$

i<

{x(/

-- l,.j):

os melhores

caminhos

de TC({)

para

cada

um

dos

três

candidatos têm o mesmo peso, logo o vértice escolhidoé (J,.j -- 1) novamente(por estar
mais à esquerda).
.

{h(Z

l,J)

5; { $ j:

o melhor caminho

de TC(í)

para (Z -- l,.j)

é melhor do que o melhor

caminho para os outros dois candidatos. O vértice escolhidoé (/

Assim, il = i2 = íÀ(/

1, j), {A(Z,J) = {A(J

l,J) e í,(Z,.j)

i«(Z,.j

l,.j).

1)

Caso l.ii á«(Z,j
1) > dh(/ l,.j): há novamente três faixas de valores a considerar para { na
escolha pelo penúltimo vértice no caminho para (Z,.j):
para 0 $ { < {X(/

l,J):

o vértice escolhido é (J,j

1)
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$ í < {.(/,j--l): os melhores caminhosdeTa(ã) para(/,J 1) e para(J-- l,j)
têm o mesmo peso (o caminho para ((
Nova.mente.avéELlceescolhido
{h(/ l,.j)

é (/,.j -- 1) por estar mais à esquerda.

. Í,(Z,J'

1) .$ { 5; j: o vértice escolhido

Tem« «tão : = , = {« (Z,j

1), {A(l,j)

é (/

= Í,,(Z, .j

Em "s"m', n' C's' l tem« ái = i2 =
mi«(i.(J,J -- 1), íA(J -- t,.j)).

i,.j)
1) e {.,(/,J) = íÀ(Z - i,.j)

(/,.j) = m-({,(J,J -- l),{A(/ -- l,.j)) e {.(/,J)

Caso 2 Se al = b.j, ou seja, o arco entre (/ l,J
1) e (Z,.j) tiver peso 1, temos que considerar
os três candidatos, sendo que (Z -- l,.j -- 1) tem a "vantagem" de estar ligadoa um arco de peso
1. Na, verdade, como procuramos sempre pelo caminho mais à esquerda, praticamente nenhum
caminho irá passar por (/ -- l,j). A exceçãoocorre quando á = j, pois não há caminho de 7'a({)

para(Z l,j--l), oqueimplica
2=J.
Quando

í <

.(Z,.j

1) o melhor caminho

de TC({)

para

(J,j

-- 1) tem peso superior

ao do

caminho para (/ -- l,.j -- 1), compensando o peso l do arco entre (/ l,J -- 1) e (/,.j). Assim,
ii = .(1,.j -- 1) e {A({,j) = {-(/,.j -- 1). Por r«ões semelh"tes, temos {,(/,J) = ih(/ -- l,j).
Os cálculos acima se aplicam a vértices não pertencentes às bordas superior e esquerda do
GDAG. Para os vértices da borda superior fazemos {A(0,j) = .j (l 5; j $ nb) e para os vértices
da borda esquerda fazemos {.,(/, 0) = 0 (1 $ Z 5; m.). Os outros valores não são usados.

A partir dos limites ih(n.,J) com l $ J < nb (relativosaos vérticesda borda inferior do

GDAG) é possível determinar a solução para o ALCS na codificação que está sendo usada neste
capítulo (usando Og e UG). Primeiramente, faz-se OZ,(0) = 0. Depois, se para um certo j temos
ix(n.,.j) = 0, isto significa que J é componente de Z)8. Se iX(n.,.j) = {, 1 $ { 5; j, isto significa
que a primeira ]inha de Da em que .j aparece é Ob, logo Va(á) = .i.

O Algoritmo 4.1 torna explícito este procedimento. Note que o uso dos limites il e i2 não é
necessáriopara o cálculo de Z)8 e UC, portanto estes limites não foram incluídos no algoritmo.
No entanto, se for necessária a recuperação rápida do melhor caminho entre dois vértices 7'a({) e
/h(.j) quaisquer, o cálculo e o ai'mazenamento dos limites ii e {2 para todos os vértices do GDAG
são necessários: estes limites permitem a construção do caminho a partir de -rh(.j) retrocedendo

;té Ta({), em temp' O(n. + nb).
Algoz'itmo 4.1:
Ente'ada:

Saída:

l
1.1
2

ALAS seqüencial.
Cladeias ,4 :: alar

. . . an. e /3 :: bibe . . . bn.

Vetores Do e VC relativos às cadeias .4 e B
Para .j +-- 0 até nb faça
iA(0,J)

+- j

Para 1 +- 0 até n. faça
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3

i.({, o) +- o
Para L#- Lat&n.

3.1

Para

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
4
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faça

j <-- 1 até nb faça

Se al # ój então

{A(Z,.j)+- max(i.,(/,J
i.(/,.j)

+- min ({,(/, .j

íÀ(z,.j)

+-- i.,(/,J

-

á,(i,j)

+-- áh(/

l,J')

1),dA(/ l,.j))
1), {h(J - l, .j))

Senão

Para

4.1

i)

J <- 1 até nb faça

Uc(.j) +- .«

nb(o) +- o

5
6

{ +-. l

7

Para .j +- = 1 até nb faça

7.1
7.1.1

S. {h(n.,j) = 0 «tã.

7.1.2

{ +- { + l

o&({)+- j

7.2
7.2.1
8

Senão

uc({h(n.,.j))+-J
Para / +-- i até n. faça

8.1

0&(Z) +- m

fim do algoritmo
Um exemplo dos resultados deste algoritmo pode ser visto na Tabela 4.4, onde os valores de

{A e i. são mostrados para cada vérticedo GDAG da Figura 4.1 (página59). Os resultadosna
última linha da tabela (referente a {h(n.,J)) levam corretamente aos resultadosmostrados nas
Tabelas 4.2 e 4.3 (página 62).
Temi'ema

«Z«,

4.1

1)abas

duas cadeias .4 e B, de comprimento

6'qüencí.Z«.ente) . p«bZem« .ALAS p-« ..4 .

B

na e nb respectéuamenfe,

é possa'ue/

'". t'mpo O(n.nb) ' e'p«ço O(nb)

C) Qn.'nbhse Q recuperação posterior dos melhores caminhos Jor necessária).

r-

Prova. O tempo de execução é claramentedefinido pelos laços aninhados nas linhas 3 e 3.1,
sendo O(n.nÓ). No caso em que apenas a-sdistâncias são importantes, pode-se desprezar os
va[ores de {À(Z,j)

após

a linha Z + ] ser processada.

Assim,

para

uti]izar

os va]ores

{A(/,J)

é

necessárioespaçoO(nz,). O valor de i«(l,j) só precisa ser mantido para o cálculo de i.(/,.j + l),
logo o espaço necessário para os valores de {.,(/, .j) é O(1).

Para armazenar as resposta' "os vetores Z)g, (espaço O(n.)) e VC (espaço O(nÓ)) seria necessário espa-çoO(n. + nb). Na verdade, D& pode ser armazenado em espaço O(nÕ), pois se
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Tabela 4.4: Resultados parciais da execuçãodo Algoritmo 4.1 para o GDAG da Figura 4.1. Em
cada célula, o número de cima. representai.(Z,j) e o de baixo {X(J,j).
n. > nb todos os valores de Z)g(k) são infinitos para k > nb. Por simplicidade, consideraremos
que n. 5; nb.

Caso a recuperaçãodos caminhosseja necessária,o espaço necessáriosobe para O(n.nÕ),
para armazenamentodos valores de {i e i2.
[]
Concluímos assim a apresentaçãosobre o algoritmo seqüencial. Antes da apresentação do
algoritmo CIGM será mostrada uma estrutura de dados que permite consultas rápidas aos compor)entesde Z)G e tem tamanho inferior ao de Z)C

4.3

Estrutura Compacta para Ai'mazenainentode .DC

Até o momento estamos considerando duas possíveis representações para a matriz Dc;. A representação "direta" apresenta muita redundância e portanto ocupa muito espaço (O(n.nb)), mas
dados os valores de á e k a obtenção de Da(á,k) pode ser feita em tempo O(1). Já a represen-

tação "incremental", feita através dos vetores Z)8 e VC, ocupa-apenasespaçoO(nb) mas não
permite uma consulta rápida aos valores de Da
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s -- l

g
Figura 4.4: Armazenamento dos dados de l)& em DRa
Nesta seção apresentamos uma estrutura de dados eficientepara o armazenamentode Da
Esta estrutura ocupa espaçoO(y'ii>.Õ) , permite consultas(apenas para leitura) em tempo O(1)
e sua construção pode ser feita com base em Z)$ e VC em tempo O (.«iene). Esta estrutura é
essencialpara o algoritmo CGM que será apresentado mais à frente.
Um dos principais parâmetros de construção desta estrutura é [,«;i] -F 11, que passaremosa
chamar s.
Os dados de Z)a são distribuídos em um vetou Z)Ra (Z) reduzido de G) de tamanho O(nÓS).
Clonsideremosprimeiro uma única linha de Z)a. Z)b (0 $ á 5; nb) tem tamanho n. + 1. Ela é
dividida em s subvetores, todos de tamanho s com a possívelexceçãodo último. Estes vetores
são armazenados em locais separados de DRa, sendo necessário um vetor adicional de tamanho

s para indicar onde está cada subvetor. Chamaremoseste vetouadicionalde Z,oci. A matriz
(nb+ 1) x s formada por todos os vetores Lac' (um para cada nb) será chamada Loc. Os índices
de Zoc começam em 0. Esta estrutura é mostrada na Figura 4.4.
A estrutura completa inclui o vetor DRa e a matriz Éoc. Antes de prosseguirmos na descrição, provámos o seguinte lema com base no que já foi apresentado:
Lema 4.2 .Através de l)Ra e Loc pode-se obter gt&a/ger componente de l)a em tempo O(1)

P3'0va. Para localizar um componenteZ)a(í, k) na estrutura, primeiro é calculadoem que

subvetor de Z)b está o componente. E fácil notar que a posiçãoinicial deste subvetor em Dna é
dada por Loc(i, lk/sJ). Acrescentando o deslocamento(k mod s) para encontrar o componente
dentro do subvetor fica claro que Da({, k) = Z)na(Z)oc({, lk/sJ) + k mod s). Todas as operações
indicadas podem ser feitas em tempo constante.
O
Descrevemosagora a construção de DRc; e Loc. A linha Z)% é a primeira a ser incluída em
Z)Ra. Cada subvetor de comprimento s de Ob é alojado em um trecho de l)Ra de comprimento

2s, sendoque o espaçoextra é usadopara as próximaslinhasde Da. Assim, o vetor Z,ocoé
prenchidocom valores múltiplos de 2s e cada subvetor de Ob é seguido por um espaço vago de
tamanho s.

A construção da estrutura é feita de forma incremental, incluindo-seos dados de uma linha
de Z)a por vez. O que possibilita que DBa contenha todos os dados de Da ocupando apenas
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espaço O(nbs) é o fato de que os subvetores de diferentes linhas de Da podem se sobrepor. Se
os dados da linha Z)b já foram incluídos, a inclusão dos dados de Dali é feita aproveitando-se
boa parte dos dados já presentesna estrutura.

Como já mostrado na Propriedade 4.3 e na Definição 4.3, a única diferença entre as linhas
Z)Ü e D8+i é que D2-i não possui o valor Da(0) = { mas pode possuir um valor que não pertence
a Z)b, dado por VG(í + 1). A construção da representaçãode D8+l pode ser assim esboçada:
1. Determina-se em qual dos s subvetores de Z)b o componenteUG({ + 1) deve ser inserido
Seja u o índice deste subvetor.
2. Determina-se em qual posição deste subvetor deve ser inserido VC(i+

l)

3 Todos os subvetores de l)}!i de índice superior a u são iguais aos de nb, não havendo
necessidade

de reescrevê-los

em DRa.

Basta

fazer Loc(i+

l,J)

= Loc(i,.j)

para u < .j < s.

4 Todos os subvetoresde Z)}?i de índice á7z/Criara u são iguais aos de Z)b, a menos de um
deslocamento para a esquerda e pela inclusão de um novo componente à direita (justamente
aquele que foi "jogado para fora" do subvetor seguinte). A maneira mais simples de deslocar

os subvetorespara a esquerdaé fazer Loc({ + l,j) = Loc(i,J) + l para 0 $ J < u. O
componente novo de cada subvetor pode ser escrito logo à direita do subvetor, desde que
haja espaço vago para isto em l)Ra. Os detalhes desta operação serão mostrados mais à
frente

5. O próprio subvetor de índice o sofre modificações maiores, de forma que um novo subvetor
deve ser alocado em Z)Ra, já com a inclusão de VG({ + 1). Loc({ + 1,o) indica a posição
deste novo subvetor.
Este procedimento é ilustrado na Figura 4.5.

A cada vez que uma nova linha é incluída em DRa um espaço vago de tamanho entre 0 e
s é deixado após cada um dos s subvetores. Na inclusão da linha seguinte parte deste espaço
pode ser ocupada, o que significa que poderá haver menos espaço vago após os subvetores da
nova linha. Eventualmente, o procedimento descrito anteriormente não irá funcionar por falta de
espaço para realização do passo 4. Quando isto acontece, um espaço inteiramente novo precisa,
ser alojado em Z)Ra
Assim sendo, na inclusão de Z)}!i há dois casos em que o algoritmo de construção requer a
alocuçãode um novo espaçoe a cópia de um subvetor inteiro:
1. 0 subvetor é aquele que deve conter VC({+ 1). Ele deve ser copiado para uma nova região,

já com yG(i + 1) inserido.

2

Não é possível fazer o deslocamentopara a esquerda de um subvetor de Ob por falta de
espaço para a inclusão do componente extra no final. O subvetor correspondente de Di+i
é copiado, já deslocado e com o componente extra, em uma nova região.
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Figura 4.5: Inclusão de Z)ê1l em DRa a partir dos dados referentes a Da' Neste exemplo, o
componente Va({+1) deve ser inserido no subvetor de índice 2. As áreas mais escuras representam
os dados escritosem Z)na nesta etapa. As setas tracejadas indicam cópias de dados.
2js + /

Parte

.4

2(.Í + l)s

Parte B

Figura 4.6: Unidade de alocução em l)Ra. A parte .4 (tamanho s) é preenchidacom dados

copiados logo que a unidade é alocada. A parte B (também de tamanho s) é preenchida item
por item quando novas linhas de Z)C são incluídas. Quando cheia, a parte 13 é copiada na parte
.4 de uma nova unidade de alocução.
Toda nova região alocada tem tamanho 2s, sendo que o subvetor copiado nela ocupa apenas
as s primeiras posições. O espaço vago adicional é aproveitado nas próximas inclusões de linhas.
Cada nova linha pode requerer uma nova casa neste espaço vago, e quando a próxima casa a ser
ocupada, tiver índice múltiplo de 2s sabe-se que o espaço vago está esgotado. Este esquema de
alocução é mostrado na Figura 4.6.
O Algoritmo 4.2 contém a descrição completa da construção da estrutura. Neste algoritmo,
a variável nodo indica o próximo trecho de comprimento 2s que está vago para alocução em

DRa

Algoritino 4.2 Consta'ução da Repi'esentação Compacta de Z)a
Entrada:
VetoresO% e Ua
Saída:

Vetar DRa e matriz Z,oc.
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2

2.1
2.2

2.2.1
2.3
3

3.1
3.2

3.3
3.4
3.4.1
3.5

3.6

3.6.1
3.7
3.8

3.8.1
3.9

3.9.1
3.9.1.1
3.9.1.2
3.9.1.2.1
3.9.1.3
3.9.2

nodo
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{..- 0

(* Inclui os dados de Z)B na estrutura *)
f,,,
IW'fw

Para .i z. f] ,+Á .

L-'(«)

{---

n-.

(* Inclui os dados do subvetor de índice o *)
Para k +- us até minln., (u + l)s -- 1} faça

0Ra(.L«'(«)
nodo

+ = nodo

+ k - «) {-- 0g(k)

+ 2s

(* Inclui as demais linhas de Da *)
Para { {-- 0 até nb -- l faça
(* Encontra

o subvetor

u <'' :11js,{J'l.j
(* Encontra

que deve conter UG(i + l) *)

= s ou DRa(Lo''(j))
a posição

> VG({ + 1)} - 1

de inserção

de UG(ã + 1) no subvetor

, {'-'#:ÍL<xslllDRG(Loc'(o) + .j) < UG({ + 1)}
(* doca

novo subvetor

L«'+:(«)

*)

*)

+----«

(* transfere os dados anteriores a r, deslocando-os para a esquerda *)
Para j +- 0 até r - l faça
0Ra(nodo + .j) <-- DRa(Z.oc;(o) + J' + l)
(* Insere VG({ + 1) *)
DRa(nodo

+ r) +- UG({ + 1)

(* transfere

os dados posteriores

Para J +- r + l até s -- l faça

a r *)

0Rc(nodo + j) +- 0Ba(-Loc'(u)+ J)

nodo +- nodo + 2s

(* compartilha subvetoresde Z)b e Z)H+iacima de u *)
Para .j F

o + l até s -- l faça

Z,oc'+:(«) <--- L«:(u)
(* abaixo de u, compartilha

subvetores

se possível *)

Para j +- 0 até u -- l faça
1+ verifica se o espaço vago após o subvetor acabou +)
Se Z,«' (.j) + s = 0 (mod

2s) então

(+ doca novo vedor e copia dados, deslocando para a esquerda +)
Z,«'+: (J) +- n«.
Para t +-- 0 até s -- 2
0RG(nodo + É) +- DRa(Loco(.j) + t + l)
nodo {-- nodo + 2s

Senão
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Z.,oc:+:(.j) +- Z.oc:(.j) + l
(I' copia o primeiro dado do subvetot seguinte no final deste subvetor +)
0Ra(Z oc'+:(.j) + s - 1) {-- DRa(Loc:(.j))

fim do algoritmo
Lema 4.3 Á partir de Z)b e Vc, uma representação de l)G baseada em l)Ra e Z)oc pode ser
con;Z-ü. 'm lema. O(mb.) oc«p-d' "p«ç. O(nÓ.).

Prova. Como há nb + l linhas em l)G e cada uma requer espaço s em Loc, fica claro que .Loc
ocupa espaço O(nÓS). Vamos nos pi'eocupar apenas com o espaço ocupado em DRa.
A informação contida em D& é processada no passo 2 em tempo O(s2) e ocupa espaço O(s2).
A seguir, o laço do passo3 inclui os dados de cada linha adicionalde l)a em nb iterações. Resta
provar que em média cada iteração acrescenta apenas O(s) dados a DRa e executa em tempo
O(s). Vamos analisar cada comando deste laço.

Os passos 3.1 e 3.2 podem ser realizados com busca binária em tempo O(loas). Os passos 3.3 a 3.6 envolvem apenas laços que executam O(s) iterações de tempo constante, portanto
consomem tempo O(s). Uma nova unidade de alocução de tamanho 2s é alojada e s dados são
copiados. O passo 3.8 executa em tempo O(s) e não acrescenta novos dados a Z)Ra.
A análise do passo 3.9 é um pouco diferente. Na verdade, os laços das linhas 3.9 e 3.9.1.2

juntos podem precisarde tempo e espaçomaior do que O(s).

Isto pode ocorrer se vários

subvetores ficarem sem espaço vago ao mesmo tempo.

Procedemosentão com uma análise amortizada. Sempreque é precisocopiar um subvetor
em outro no passo 3.9.1.2, a cópia é feita a partir da Parte B de uma unidade de alocuçãopara

a Parte .A de uma unidadede alocuçãorecémalocada (ver Figura 4.6). Se o custo da cópia
de cada item foi' contabilizado "com antecedência" no momentoem que o item for escrito pela
primeira vez na Parte B (no passo 3.9.3), podemos considerar nulo o custo do passo 3.9.1.2. Por
outro lado, o passo 3.9.3 deve ter custo dobrado, mas isto não altera a análise. Assim, o tempo
(amortizado) do passo 3.9 é O(s) . A quantidade (amortizada) de dados acrescentados é também

0(.)

Assim, todos os passos no interior do laço 3 requeremtempo e espaço O(s). O laço inteiro
requer tempo e espaço O(nÕS), o que concluí a análise.
n
Algumas melhoriaspodemser feitas no Algoritmo 4.2. Por exemplo, o caso em que l/a({+1) =
oo pode ser tratado de maneira diferenciada. No entanto, como estas melhorias não alteram os
resultados da análise realizada, elas foram ignoradas por simplicidade.
Os resultados desta seção podem ser resumidos no seguinte teorema, cuja veracidade é conseqüência dos Lemas 4.2 e 4.3:

Teor'ema 4.4 Sendo G o GD.4G do proa/ema -4LC5 para czscadeias .4 e B, a partir de Z)%
.

VC

é p«;ú.'

"««.t-''

"m-

«p««É«çã.

d.

qualquer'valorde Dc podeser lido em tempoOÇ\).

D.

'm

''mp.

.

«p«ç.

O (V'©«.)

t«J

q«.
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G

G

Pi

COMUM

PI -- Pa

B

Pi -- P4

&
&

R

R
PI -- Ps

R

Figura 4.7: União de soluções parciais do ALCS, com p = 8. Em cada faixa do GDAG G estão
indicados os processadores usados na solução do ALCE da faixa.

4.4

Idéia Básica do Algoritmo CGM para o Problema ALCE

Ao longo desta seção será mostrado um algoritmo paralelo CGM para o problema ALCS. Com
p processadores, o algorítmo requer tempo O(!!':u) e O(C'log p) rodadas de comunicação, sendo
que em cada rodada cada processador envia/recebe O(n.Pi/a + nb) dados. Nesta expressões,
C' é uma constante inteira (maior do que 0) a ser escolhida. A complexidadede tempo para
este algoritmo é adequada para o seu uso na solução do problema LCS, mais simples. Vamos
supor, por simplicidade e sem prejuízo para as análises de complexidade que se seguirão, que n.

é múltiplode p e p é uma potênciade 2.

O algoritmo envolve a divisão da cadeia .4 em p subcadeias de tamanho z' que não se
sobrepõem. Para l $ t $ p, o processador Pí resolve seqüencialmente o problema .ALCS para as
cadeias Á::lÍ:i)/P+l
e -B. O GDAG do problema original é dividido horizontalmente em faixas,
obtendo-sep GDAGs de z?-+ l linhas. Duas faixas contíguas compartilham uma linha.
O algoritmo sequencial usado nesta etapa inicial é mostrado na Seção 4.2. O tempo ne-

cessário
paraosZ)processadores
resolverem
todosossubproblemas
emparalelo
é O l 2:nl,
como mostrado no Teorema 4.1.

Em seguida são realizadas logo rodadas de união, em que pares de soluções parciais (para
duas faixas vizinhas) são reunidas em uma única solução para a união das duas faixas. A cada
etapa de união, o número de processadoresassociados a cada faixa dobra. Após estas logo
rodadas temos a solução para o problema original. O tempo total de todas estas rodadas é

. («.Ã
llnla.o

(«

--'P)) , ««.

«-;

««'-;-.

«-,

;.,;. '.'. " '':;«., '., "«'-' ' ---«

.'
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A parte mais complexa do algoritmo envolve o processode união de duas faixa. Este processo
será explicado na Seção 4.5.

4.5

União de SoluçõesParciais

Nesta seção iremos estudar o processo de solução do ALCS para duas cadeias .4?" e B, de
comprimento2m e n = nb respectivamente,a partir das soluçõesdo ALCE para .4T e /3 e para
Á:Ín+l e B. O GDAG relativo ao primeiro subproblema será denominado S (superior) e o relativo
ao segundo problema será / (inferior). O GDAG formado pela união destes dois GDAGs (pela
fusão das linhas Fs e 7'r) será denominado U
Naturalmente, todas as propriedadesjá descritas para o GDAG (7 se aplicam a estes GDAGs
parciais. A notação já introduzida para, 6' serão adaptadas para estes GDAGs
seguintes.

nas descrições

Como explicado na Seção 4.1, os dados relacionados a um GDAG G podem ser armazenados
em espaço reduzido usando os vetores J)B e UC. Assim, no início do processo de união as soluções

para os subproblemas estarão disponíveis nos vetores Z)B, Z)9 (com índices entre 0 e m), Vs e
yi (com índices entre l e n).

Um total de g processadoresestarão envolvidos .na determinaçãode Ob (índices de 0 a 2m)
e Uu (índices de l a n). Assim, os parâmetros para análisedo processode união são m, n e
g. Por simplicidade, vamos supor que m 5; n. Se m > n, as linhas de l)S e D/ apresentariam
oo em todas as posiçõessuperiores a n, o que poderia ser usado para limitar o tempo e espaço
utilizados no processo de união.

Como mostrado na Seção 4.3, é possível acessar qualquerdado de l)s ou Z)l em tempo

constante, se for construída (em tempo e espaço O (vmn)) uma estrutura de dados própria para
isto. Vamos então considerar que Ds e D.r estão disponíveis para acesso rápido.

4.5.1

Princípio Básico do Processo de União de Soluções

O princípio básico usado aqui é o mesmo que foi usado em ]32]. Para cada i, 0 $ { $ n, resolve-se
o subproblemade determinar nb a partir dos dados disponíveis.
Relembrando, Db(X;) = Du({, k) representa o menor valor de J tal que Cu(i,j),

o peso total

do melhor caminho entre Tu(í) (vértice { do topo do GDAG U) e Ru(.j) (vértice .j do fundo
do GDAG U), é k. Todos os caminhos a partir de Tu(i) = Ts({) até Fu(.j) = F/(j) têm que
cruzar a fronteira comum /« = T/ em algum vértice e o peso total do caminho é a soma dos

pesosdos trechos em S e em /. Assim, se estamos interessados em determinar Z)u({, k) é preciso
considerar caminhos que atravessam S com peso total Z e depois atravessam / com peso total
k - /, para todo / entre 0 e m inclusive.

Fixando um determinado valor de /, o menor valor de .j tal que há um caminho de lru({) a

#u(j) com peso / em S e peso k -- / em / é dado por Z).r(Z)s(i, Z), k -- Z), pois Z)s({, Z) é o primeiro

CAPITULO 4 PROBLEN[ADA MAIOR sumsEQunNciA COMUM

77

vértice na fronteira que está a uma distância / de Tu(i) e D/(Z)s(í, /), k /) é o primeiro vértice
que está a uma distância k-Ldo vértice na fronteira. As propriedades.4.2justificam esta escolha.
Pelas considerações anteriores temos então que

ou({, #) - .yl:,.{o/(os(i, z), É /)}

(4.1)

Deve-se observar que se mantivermos i fixo e varíarmos k, as linhas de Z)/ utilizadas são
sempre as mesmas. A variação de k faz mudar apenas o componente que deve ser consultado
em cada linha.

Para cada linha de Z)/ consultadatoma-se um componentediferente,devido ao termo --/
Este "deslocamento"

sugere a seguinte definição:

DeÊnição 4.7 (Z)esljl, }y, cl) Dado um vetar W de comprimentos + l rhdices de 0 a s,), para

qualquer J ÍO $ J $ c--s,) de$ne-se DesZJZ,}+', c] corno serzdoo uefor de comprimento c+ l rz'ndáces
de 0 a c) taZ que;

r oo

0«Jl!, W, .l(Í)

l oo

se0< d</

+ 1) « / 5; { $ s + l
se s+/<

{$c

Ern outras paZauras, Z)es/[Z,W/,c] é o uetor W des/ocaso para a d re ta Z posições e como/atado
C07n (X) .

Com base nesta definiçãopodemos reescrever a Equação 4.1

Ou({, Ê) - .yy,.{Oe;Z[Oo'G,0,

1,2m](#)}

(4.2)

Tomando todas as linhas relativas a um certo valor de á podemos, através das definições a
seguir, montar uma matriz que servirá para encontrar todos os componentes de Ob.

Definição 4.8 (DiaglTV,]14,Zol)Sda W um ueZorrz'ndiceinÍciaZ0,) de nlímerosinteiros em
«''m

"e«.nfe

matriz

(n + 1) x (m+

t l q« « m'+ l p'im.i"'

"mp-.nte;

l) (t'ndÍces in cíais 0). 1){ag]W.

.ão ./i«if«

. W(m')

À/, Z.] é uma matriz

5; n. Sd« M «m«
(m' + 1) x (2m + l)

laZ que a sua Zinàa de {hddce / é Z)esZ[MH''(1), / + /o, 2m].

Z){aglT'r, J14,/ol tem suas linhas copiadas a partir de uma matriz J14. A seleção de quais linhas

são copiadas é feita pelo vetor l,t'. Cada linha copiada é deslocado uma coluna para a direita
em relação à linha anterior. O deslocamentoda primeira linha copiada é indicado por Zo. A
Figura 4.8 ilustra. esta construção.

Definição 4.9 (.a/Z)[il) Sda U um GD.4G' para o praz)/ema.4LCS, /armadopeia união dos
GD.4(7s S Ísuperior9 e / Pri/erior9. Então ]l/DÍt/, 1 = Z)iaglZ)b,Z)/,01. Estando t/ c/aro no
confezío, usaremos

apenas a notação

/U/Z)lil.
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0
/
/

©

/
/
/

W
H

@
l

l l

/

Figura 4.8: Construção de l)iagjW, À/, lol

MD [2](0, k)

wa[2](i, #)
MD [2] (2, #)

0

l

2

3
3

2

4
4
4

wp[2] (3, A)
A/D [2] (4, #)

3

4

5

6

7

5

6

8

9

13

5

6

8

9

11

5

6

8

9

11

13
13

5

6

8

9

11

13

8

9

9
9

11

13

10
10
13

11
11

13

6

wp[2](5,#)

é

7
7
8

MD [2] (6 , k)

M012] (7, k)

8

9

12

10

11-16

13

Tabela 4.5 ]l/D]2] considerando um GDAG formado pela união de dois GDAGs iguais ao da
Figura 4.1

Como exemplo, supondo que um GDAG U fosse formado por duas cópias do GDAG da
Figura 4.1, 1)s e Z)/ seriam iguais e dadas pela Tabela 4.2. .A/D]2]teria suas linhas definidas
por Z)} - (2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 13, oo) e sua estrutura completa seria a apresentada na Tabela 4.5.
Note que não há linha definida a partir de 1)/(2, 8) = oo.

Pelas definições anteriores, resolvendo-seo Problema dos Mínimos das Colunas em it/Z)lil
encontra-se Ob. Mais exatamente, relembrando que Chín]114] é o vetou de mínimos das colunas
da matriz J\4 (Definição 2.1, página 21), temos:

0b(A)

C}«inlMDlÍll(k)

Continuando o exemploda Tabela 4.5, o vetor D2 seria(2,3,4,5,6,7,8,9,

(4.3)

11, 12, 13,oo).

Na Seção 2.3 o Problema dos Mlínimosdas Colunas foi abordado para a classedas matrizes
totalmente monotânicas. O Teorema 4.5, enunciado mais à frente, indica que os resultados lá

CAPITULO

4.

PROBLEMA DA hIAIOR SUBSnQUENCiA COMUM

79

apresentados podem ser aplicados aqui. No entanto, antes de enunciar este teorema,é preciso
definir como fazer comparações entre componentes infinitos de it4Plíl e estudar como estes
componentes estão dispostos na matriz.

Observação 4.1 Dados dois componentes{nBnífos de uma colunaJ de A/O]i], MD]i](/i,.j) e
MDli](/2,J), «n . Zi < /2, ""'i'Z""-" gu JL/D]i](/l,J) > MO]Í](Z2,.j) « . ««,.nfe s. Z2 <j
(ou seja, os dois componentes estão sobre a diagonal principal).

g« WP]i](z:,J) < À/olÍI(z,,.j).

Caso contrário, considera-se

Observação 4.2 C'omofadas as ! naus de /)/ fêm o primeiro componente./inato(anaispreci««.ente O/(k, 0)
« di«g-«/ p,in @aZ WOji] é ./inif.. P« «n.t«çã., lodo' "
componentesabctizodesta diagonal principal são in$Ttitos. Além disso, os componentesanitos

de qualquer livtha de MD \i\ ocupam posições adjacentes, podendo haver componentesin$nitos à
esquerda e à direita.
Teorema

4.5

Flzzendo

menfe monofõnica.

comparações

de acordo

com

a Obseruaçãa

,4..í,

a matriz

A/l)[á]

é tofaZ-

Pi'ova. E preciso provar que toda submatriz 2 X 2 de i14DÍi]é monotânica, ou seja, que para
quaisquer !i < 12 e Ji < j2, se MZ)[Í](Z2,.ji) < MZ)[i](/i,ji) então MZ)]i](/2,.j2) < M])[i](Zi,.j2).
Vamos estudar o caso em que .j2 = .ji + l (usando duas colunas adjacentes em i14D]i]). O
caso mais geral pode ser facilmente provado indutivamente a partir deste caso.
Vamos supor inicialmente que todos os componentes envolvidos na submatriz são finitos.
Sejam ui = Ds(i,Zi) e u2 = 1)s(í,/2). Pela Propriedade 4.2(1) temos que oi < u2. Usando as
definições4.7 e 4.9, a implicação que precisamos prova-rtorna-se então

0.r(u2,.ji - !2) < 0/(oi,.ji

h) ::> 0/(u2,J'i

/2+ 1) < 0/(ui,.ji

/i+

l)

Supondo que D/(uz,Ji
J2) < 1)i(ui,Ji -- Zi) e lembrando que todos os componentes de Z)7'
são maiores que ou iguais a u2 (decorre de imediato da definição) temos que Z)/(ui, Ji -- li) > u2

Assim sendo, a Propriedade 4.2(3) garante que 1 = D/(ui,JI
e O7'

-- Zi) é componentecomum a OT'

Deve-se observar que a Propriedade 4.2(1) indica que D}' é crescente, logo não deve haver em
Z)}' nenhum componente com valor entre os componentes adjacentes Z)/(u2, .ji -- /2) e l)/(t;2, jl
IZ+l). Como D/(u2,.ji --Z2) < t é preces' ter D/(u2,Ji --Z2+l) < t. Como t < D/(oi,Ji --/t+l)

(novamente
pelaPropriedade
4.2(1)),concluímos
(luel).r(u2,Ji-- Z2+ 1) < Z).r(ui,ji-- Zt+ l)

como esperado. A Figura 4.9 ilustra esta demonstração.

Para estudar os casos em que há pelo menos um componente inÊnito na submatriz, utilizamos
as observações 4.1 e 4.2. Considerando os 4 componentes da submatriz, há ao todo 16 possíveis
colocaçõesde componentesinfinitos. Eliminamos o caso (já estudado) em que não há componentes infinitos. Eliminamos também os casos em que a submatriz é claramente monotânica.
Restam então os seguintes casos:
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0/ («i , ji -- li + l

'/(«i ,ji -- {i

0/ («,, ji -- {2

Figura 4.9: Demonstraçãode rnonotonicidade
de submatriz 2 x 2 de ü/l)[ã]quandotodos os
componentessão finitos. A âgura ilustra o GDAG / apenas O trecho marcado em F/ está
compreendido entre dois componentes adjacentes de /)}:, o que impede que nele exista um
ponto de quebra para qualquer vértice anterior a u2.

(A)

(B)

(c)

(D)

(E)

(F)

Pela Observação 4.2 os casos (A) e (B) não podem acontecer. O caso (C) só pode acontecer se
a segunda co]una da submatriz contiver componentes acima da diagonal principa] de ]14Z)[í],logo
o mínimo da segunda coluna está na segunda linha(Observação 4.1) e a submatriz é monotânica.

Os casos seguintes também envolvem a Observação 4.1. Nos casos (D) e (E) a primeira
coluna contém componentes que estavam abaixo da diagonal principal de À/Z)]á], logo o mínimo
desta coluna está na primeira linha e a submatriz é monotânica (na verdade, o caso (E) não
é possívelquando consideramos apenas submatrizes tomadas de colunas adjacentes de A/D]i]).
No caso (F) a submatriz é monotânica porque se a primeira coluna contiver componentesque
estão acima da diagonal principal de Jt4Z)]í]o mesmo acontecerácom a segunda coluna.
Assim, todas as possíveis submatrizes 2 x 2 de .A/D]i] foram consideradas: as tomadas de
colunas adjacentes foram verificadas diretamente e pode-se provar que as demais são monotânicas
por indução finita.

[]

Dado que todas as matrizes Jt4Z)lilsão totalmente monotânicas,o problemada união de
GDAGs pode ser resolvido através da busca pelo mínimo das colunas em todas elas. O Algoritmo 2.5 permite que estas buscas sejam feitas em tempo O(m) para cada uma das n + l matrizes
(pois as matrizes têm altura m), totalizando tempo O(nm). Isto não é bom o bastante.
Para resolver o problema da união em tempo menor é preciso observar que, dadas as semelhanças entre vetores adjacentes de Z)s, matrizes Jt4Z)lil para valores próximos de { são também
muito semelhantes. Isto será explorado a seguir.
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Eliminação de Redundâncias entre Subproblemas

Ainda explorando as técnicas apresentadas em [32], usamos o fato de que um conjunto de r + ]

linhasadjacentesde Da são r-variantes: é possível obter uma linha a partir de outra através
de no máximo r inserçõese r remoçõesde componentes. Mais importante: com r linhas de
comprimentom é possíveldeter'minarum vetor de componentescomunsde tamanhom -- r,
que chamaremos simplesmente de uefor corrzum. Usaremos a notação D'o'' para indicar o vetor

comumàs linhas entre l)'o e D'o+' (inclusive)para um GDAG G qualquer.

Pela Propriedade 4.2(3), todos os componentesde um vetor O8 estarão presentes no vetor
Z)ã+', menos os que são menores do que io+r. Por exemplo, usando dados da Tabela 4.2, temos
que os componentes comuns a Z)3 =(0, 1,2, 3,4, 5,6, 8, 9) e n8 =(6, 7,8, 9, 11, 13, oo, oo, oo) são
6, 8 e 9 (os últimos de ng,). Usando matrizes maiores e valores de r significativamente inferiores
a m, o número de componentes comuns torna-se próximo de m. Em ]32] usa-se r = log2m e
r = logom em dois algoritmos distintos. O valor usado neste trabalho é r = f.vinil .
Pela Propriedade 4.2(4), todos os componentespresentesem ambos os vetores Dn e Z)H+'
estarão presentes

também

nos vetores Z)b para {o < { < {o + r. Temos então uma forma simples

de determinar o vedor comum para o grupo de linhas: basta consultar a matriz 2)a e ler todos
os componentes de /)8, descartando os que forem menores do que io + r. Esta cópia leva tempo
O(m). Desta forma, no exemplo anterior teremos Ol;'' = (6, 8, 9).
Além disso, é importante determinar quais componentes são adjacentes em todos os vetores,
formando "trechos indivisíveis" que chamaremos frecAos comuns. No exemploanterior, os trechos

comunsde PZ'' são (6, 8) e (9).

Esta determinação pode ser feita com base nos dados do vetor VC. De yC({o+l) até Va({o+r)
temos todos os componentes que não aparecem no vetor comum e podem dividí:lo (Note que
os componentesremovidos de Z)8 também não aparecem no vedor comum mas estão todos "à
esquerda" dele). Determinamos as divisões entre os trechos procurando o ponto de inserção de
cada um dos componentes de UC, em tempo O(logra) por componente ou O(r log m) no total.

Com r possíveis pontos de divisão, fica claro que haverá no máximo r + l trechos em Z)Z''
Estes trechos serão numerados de 0 a r e o trecho t será denominado Z)8''1t].
Estas operações de extração de vetou comum e determinação de trechos comuns será aplicada

à matrizDs em cada,etapade uniãodo a]goritmo. As linhasde D? a Z)?+' norteiama

construção das matrizes de il'fD]ío] a À/Z)[io + r] e, como já foi mencionado, as semelhanças
entrelinhas próximas em /)s levam a semelhançasentre matrizes /U/O]i]para valores próximos
de i. O vetor comum nl?'' contém índices das linhas de D/ que estarão presentes em todas as
matrizes de ]14Z)[ão]a .A/Z)]io+ r]. Cada trecho n?'']t] indica um conjunto de linhas de Z)/ que
serão usadas em linhas adyacenZesem todas estas matrizes

Consideremos um trecho comum Z)?''ltl, 0 $ t 5; r. Todas as matrizes de il/Z)[il com
ío $ í $ ío + r conterão Dáag]D?'']t], Z)/, /i,t] como um conjunto de linhas contíguas a partir da
linha /i.t, sendo que /{.t varia de matriz para matriz e de bloco para bloco. Isto é ilustrado na
Figura 4.10
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A/0]U, Ío + ,]

Figura 4.10: Estrutura das matrizes A/D]io] e /WDlio+rl, destacandor blocos comuns (no caso,
r = 3). Estes blocos estão presentes também nas matrizes entre À/D]io] e i14D]io+ r].
Estes blocos comuns cobrem a maior parte das matrizes .4/1)]i]quando r « m. Como em cada
matriz será necessárioresolver o Problema dos Mínimos das Colunas, determinar previamente
os mínimos das colunas dos blocos comuns deve evitar o processamento repetido destes blocos.
Temos então a seguinte definição:

Definição 4.10( ContBildo,f, tl)
C'omfB/]io, r, t] = C%«{nlDíaglDl?''ltl

, DI, Ojl

Em outras pa/auras, C'ontBZ]do,
r, t] é m uetor que contémos mínimos das colunas do ó/oco

t, comum âs matrizes À/Z)]io] a .A4D]áo+ r].

A determinação dos mínimos das colunas dos blocos será coberta na Seção 4.5.3.
Lembramos então a definição da operação de contrações de ZínÀas (Definição 2.5, página 30).

Se para cada matriz il/l)[Í] realizarmossucessivascontraçõesde /incas, uma para cada um dos
blocos comuns, o resultado será uma matriz que chamaremos C'oRlA/Dlil, também totalmente
monotânica e ta] que C nán]il/Z)]á]]= CkninlC'orif.A/DEáll.Este resultado se deve ao Teorema 2.10.

Os blocos comuns aparecem nas diversas matrizes Jt4Z)lilem posições diferentes, mas o
resultado da busca pelos mínimos das colunas destes blocos pode ser aproveitada em todas
as matrizes. Mais exatamente,se o bloco comum t aparecea partir da linha Zi,t da matriz
Jt/Z)[il, a, contrição deste bloco nesta matriz é feita pela simples substituição do bloco pelo vetor Z)es/]Zi,t,ConfJ?Joio,r, t], 2m]. A forma pela qual esta substituição é realizada é mostrada na
Seção 4.5.4.

Cada matriz C'anlll/Dlílconterá, além das r + l linhas provenientesda contrição dos blocos

comuns, no máximo r linhas adicionais. Como já comentado, r = [y'iii] e portanto a contrição
das matrizes reduz a altura destas a O(viãl. O benefíciode se operar sobre r + l = [.«iiq + l
matrizes de altura reduzida compensa.o custo adicional de operar inicialmente sobre os blocos
comu ns.
As seções seguintes irão detalhar e analisar cada passo do procedimento
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Determinação dos Mínimos das Colunas dos Blocos Comuns

Nesta, seção abordamos o problema da determinação dos vetores C'onfB/[io, r, t], 0 $ t 5; r. Cada
um destes vetores contém a solução para o Problema dos Mínimos das Colunas de uma matriz
Z)iag]Z)?'']t], Z).r,0]. Cada matriz tem largura O(m) e a soma das alturas de todas elas é O(m)
(o comprimento do vetou comum D?'').
Como já foi comentado, os r + l trechos comuns de Z)l?'' podem ser determinados em tempo

O(m). Chamaremos mt o comprimento do trecho comum t, que define a altura da matriz
ni«g]P]?''

[t[, D.r, 0].

Cada componente de cada trecho determinado pode ser acessado em tempo O(1), assim
como cada componente das matrizes ZI)'re l)S, logo podemos considerar que os componentes das
matrizes podem ser acessados (indiretamente) em tempo O(1).

O Algoritmo 2.5 para a resoluçãodo Problemados Mínimos das Colunas para matrizes

totalmente rnonotânicas foi mostrado na Seção 2.3.2. Este algoritmo encontra o vetar de soluções

para o bloco t em tempo O(mt + m + mt log(m/mt))) (Teorema 2.8). O termo m se deve à
necessidade de tornar explícito o vetor de respostas. Com isto, o tempo para determinação
de todos os r vetores Conta?/[io,r,t] é O(mr) = O(mv;ã), excessivopara a obtenção de uma
aceleraçãolinear para o problema ALCS.

O Algoritmo 2.5 pode ser adaptado comosugerido na Seção 2.3.2(Corolário 2.9) para montar
uma estrutura de dados que permita a consulta aos mínimos das colunas de -DíaglZ)?''ltl, Z)/, 01
em tempo O(logml) = O(logm). O tempo maior para consulta a este mínimos é compensado
pelo menor tempo de construção da estrutura, O(mt log(m/mt)). O tempo para construção das
estruturas de todas as matrizes é O(m logm).

No final destaconstrução,os vetores (;ontBZ]io,r, t] estarãodisponíveispara consultaem

tempo O(log m) por componente. O espaço utilizado para construção e manutenção de todos
estes vetores é O(m log m) (Corolário 2.9) .

4.5.4

Representação das Matrizes (hntMZ)lil

Uma vez determinados os mínimos das colunas dos blocoscomuns, procede-secom a determinação dos mínimos das colunas de C'ont.A/l)[ÍI. Estes mínimos formam a matriz Z)u que queremos
determinar.

Para descrever a solução destes problemas de minimização é preciso descrever inicialmente
como Conlil/D]á] ({o $ { 5; {o + r) será representada e acessada. Todas as linhas destas matrizes
já estão disponíveis, algumas de forma direta (através das linhas de Dr) outras de forma indireta
(através da representação dos vetores C'ontf?/]Ío,r, t]). Falta especificar como determinar quais
linhas são usadas em quais matrizes. Também é preciso especificar o desZocamenfopara a gire la

que cada linha terá na.matriz.

Cromoas matrizes C'onti141)[á]
serão processadasseqüencialmente,pode-semontar uma estrutura capaz de representarapenas uma matriz por vez, modificando-aa cada etapa para
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representar a matriz seguinte. Dois vetores serão usadospara isto, ambos de tamanho 2r + l
(índices

de 0 a 2r).

O vedor Zin indicará

a "fonte"

(linha

de Z)/ ou vedor C'onfB/[ão,r,t])

dos

dados de uma certa linha de C'onfMDEd].O vetor Des indicará o quanto esta "fonte" é deslocado

para a direita.

A montagemde Comi.A/D]io],a primeira matriz a ser usada no grupo, é feita diretamente a
partir de nl?.

Esta linha de Z)s é lida item por item e os vetores Lin e l)es são preenchidos

a partir do índice0. Cada componentede Z)? que não /az parte do vedorcomum é inserido
na, posição seguintede Lán, representando uma única linha de 1)/. Quando um componente
que /az parte do vetor comum é encontrado em Og, ele e todos os demais componentesdci
mesmo frecÀo comum são substituídos em LÍn por uma única referênciaao vedor (:ontB/[io, r, t]
correspondente, representando u m bloco de linhas já contraído.

A primeira posição de l)es recebe o valor 0. Para Z > 0, Des(Z) recebe l)es(Z -- 1) + 1, caso
o item iegistrado em Z)in(Z-- 1) seja uma linha simples, ou l)es(Z -- 1) + mt, caso seja um bloco
de altura mt contraído.

Esta construção pode ser feita em tempo O(m). Para consulta a um componente qualquer
C'omí.A4D]io](J,k) procede-seda seguinte maneira: LÍn(/) indica a fonte dos dados, um vedor do
qual se obtém o componentede índice k -- Des(/). Caso este índice não possa,ser utilizado, o
componente devolvidoé oo. O tempo total de acesso é O(1) para linhas simples, O(log m) para
blocos contraídos.
Uma, vez utilizada a matriz C'ontll/Z)[io] e determinada a linha Z)D = C%nin[(:'on].A/])]'o]]

pode-se prosseguirpara as demais matrizes. A modificaçãoem Lin e J)es para cada matriz
C'ontit41)[i], {o < i$

io + r, é feita pela inserção de ys(í)

em Lin.

Todos os componentes

menores do que Vs({) (incluindo os que representam blocos de linhas com índices menores do
que ys(i)) são deslocados uma posição para a esquerda. O que estava na posição 0 é descartado.
As posições correspondentes em Des são decrementadas e a que corresponde a ys({) é calculada.
Tudo isso pode ser feito em tempo O(r) = O(l/iã).

O espaçoadicionalpara representaçãodas matrizesé O(y'iã) e o tempototal para manutenção desta representaçãoao longo do processamentode r + l matrizes é O(m). Passamos
a, seguir para, o estudo da utilização propriamente dita destas matrizes. De agora em diante,
consideraremos o tempo de acesso a C'ontil/D]i](J, k) como sendo O(logm), não considerando
mais os detalhes de implementação.

4.5.5

Determinação das linhas io a {o+ r de Du

A determinaçãoda linha l)D é feita a partir de Cona.A/Z)lÍol,
usandoo Algoritmo 2.5. Esta

determinação leva tempo O(viiilogm + m), sendo que o termo m se deve à necessidadede
explicitar todos os componentes de Z)P, enquanto que o favor logm se deve ao tempo de acesso
a cada item de C'onf.4/D]io].Ao longo desta seção, este fator logra irá aparecerem todas as
estimativas de tempo.
Cada uma das linhas seguintes é gerada com base na linha anterior. Devido às Propriedades 4.3, tendo-se l)b obtém-se Z)u l pela remoção do primeiro componente e inserção de um
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novo componente, UU({ + 1), em ordem com os demais. Todos os componentesde Ob anteriores
à posição de VU(í + 1) são deslocados uma casa para a esquerda (o primeiro, como já foi dito, é
removido). Os demais componentes se mantém inalterados.
A determinação de Z)0+i pode se resumir à determinação de Uu(á+ 1) , o que evita a pesquisa
pelo mínimo de todas as colunas de C'ont114Z)[{
+ 1]. Se o mínimo de uma certa coluna k for
igual a nb(k), isto significaque MU({+ 1) deve ser inserido em uma posição de índice menor do
que k. Se o mínimo da coluna k for maior do que Du(i, k), isto significa que MU({+ 1) deve ser

inseridona posiçãok ou superior.

Ao todo há 2m+ l colunas em C'ont114D]Í+1]. Tomamos então as colunas de índice múltiplo
de r = [1/;ií] (exceto a de índice 0) e determinamos os mínimos de cada uma delas. Isto pode
ser feito

através

do Algoritmo

2.5 para

a submatriz

C'ontJ14D]{ + l](Z, k)[k

=

rs

$

2m,s

=

1,2, . . ., ]2m/rJ]. Esta submatriz tem menosde 2v/iii colunas e cerca de viã linhas, logo o
Algoritmo 2.5 executaem tempo O(.«;iilog m).
Comparamos então os mínimos das colunas selecionadascom os componentes de Ob de índice
múltiplo de rs. Sendo se o menor valor de s tal que l)u(i,rs) é igual ao mínimo da coluna rs
de ContMD]{ + 1], sabemosque UU({ + 1) deve estar em uma coluna entre ki = r(se -- 1) e
k2 = rso, inclusive. Caso não exista tal se, Mu(i+ 1) estará em uma coluna entre ki = rl2m/rJ
e k2 = 2m, inclusive. A determinação de se pode ser feita em tempo O(log m) via busca binária.
Usando novamente o Algoritmo 2.5, agora para a submatriz Contei/D]i+

1](1, k)[ki 5; k $ k2],

e comparando os mínimos das colunas com o trecho correspondenteem Z)b, obtemos a posição
e o valor de Uu(i+ 1). Esta etapa também consome tempo O(«Mlog m).
Concluímos então que a determinação das linhas io + l a io + r de l)U pode ser feita em
tempo O(r.áiilog m) = O(mlogm). Incluindo a determinaçãoda linha {o, ainda temos tempo
O(m log m) .

Uma observação se faz necessária aqui: este procedimento exige que a linha Z)b esteja disponível para consulta em tempo O(1) durante a determinaçãode MU({+ 1). Isto pode ser feito
usando a estrutura mostrada na Seção 4.3 para representar a matriz Z)u. Inicialmente esta
estrutura armazena Z)D. Depois, a cada novo componentede l/u determinado, a estrutura é
atualizada em tempo O(v;ã) para representar a nova linha determinada de Z)U.

Como o interessedo processode união de GDAGs é gerar apenasZ)b e Vu, as linhasde Du
adicionais podem ser descarnadas à medida em que se tornam desnecessárias. A estrutura da

Seção 4.3 pode ser facilmente modificada para ocupar apenas espaço O(m) e conter apenas os
componentesda última linha determinada de Du.

4.5.6

Análise Completa do Processo de União

Aproveitando as redundâncias entre as matrizes /U/Z)]i]é possíveldeterminar O}9 e Vu({) para
io 5; { 5; {o + r em tempo O(mlogm), sendo que O(mlogm) é gasto na, contrição dos blocos
de linhas comuns das matrizes ]]/Z)[Í], O(m) é gasto na manutençãodas matrizes Con]i]/D]á] e
O(mlogm) é gasto na. determinação dos resultados. Considerando que há ao todo (n+ l)/(r+l)
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grupos de r + l matrizes /U/Z)lilpara processar deste modo, o tempo total para determinação de
.D13:]LJ4La-pmdj].dedo eDl:Áa«nm/r)Jog:!n)(2(z&Úi:lbgm)-

Pode-se dividir este trabalho por q processadoresatravés da divisão de Z)s entre os processadores. Cada bloco de r linhas de Ds pode ser usado para determinar r linhas de Du, sendo
que o processamento de cada bloco é independente dos demais blocos. Com isto, o tempo cai

p'ra O((n.V'Mlogm)/g).

Ainda é preciso considerar o tempo de construção da representaçãode l)u e Z)/, conforme
mostrado na Seção 4.3. O maior problema é a representaçãode D/, que deve estar disponível
na memória local de todos os processadores. Esta construção toma tempo O(nviii) (ou tem

po O(nv/iã/q) se for realizadaem paralelo,sob a pena de aumentaro custo das rodadasde
comunlcaçaoJ

.

Com estes resultados, podemos citar o seguinte lema:
Lema

4.6

Sda

U um (;'D.4(7

(2m + 1) x (n + 1) do proa/ema

GD.4Gs

(m + 1) x (n + 1) S 6zzperior9

O(n~/m)

.

"9, '';, "9 . '''',.'.

4.6

«,

e /

':"" '" " '"««'"«

..41,C5, /ornado

7z/er or9, .Á determinação

'" "«,.

'' («M

de Ob

pela união

dos

e Mu a partir

#'» .

(« --

de

«,«..

Análise do Algoritmo CGM para o Problema ALCE

Os parâmetros do problemacompletosão os comprimentosdas cadeias.4 e 23e o número de
processadores, respectivamente n., nb e p. Como já citado, a resolução do ALAS nos p GDAGs

definidospara z)subcadeiaó
de Á levatempoO l !!'P. ).
As logo etapas de união de GDAGs que se seguem tomam tempo O (n«;ii (l + !eEz'l'l
cada uma, como visto no Lema 4.6. Deve-senotar que n = nb e mz:: 1líg,fazendocom que a
expressão do tempo se torne

. (=g (:*T)) -. (T («*T))
Assim, o tempo de cada etapa de união é definido com uma única variável, que é o número
de processadoresenvolvidoem cada GDAG, q. Este número dobra a cada etapa de união, logo
a soma do tempo de todas as etapas é

.(V(:'«,;*!D))
.

(«

«(«

*T))

-.(V.«*-..«.,)
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Para que o algoritmo CGM para o problema ALCS completo tenha aceleração linear é preciso
que o tempo acima seja O ( 2a21h) . Pode-se verificar facilmente que isto é conseguido se p < ,V/iE.

O espaço necessário para execução do algoritmo CGM completo é O(nÓ,x/iiD por processador,
devido à representação de Z)/ na última etapa, de união.
Estudamos agora a complexidade das comunicações. Quando há g processadores trabalhando
em uma união, cada um deles determina nb/g componentesde Uu que precisa transmitir pala
outros 2q l processadores que trabalharão na próxima etapa de união, o que resulta em O(nb)
dados transferidos por processador.
O processador que determina /)b precisa transferir os !!:z componentes deste vedor para os
outros 2g-- l processadores, o que resulta em uma rodada de comunicação em que O(Z=É) dados
são transferidos.
Para alguma constante C', isto também pode ser feito em C' rodadas de comunicação em que
cada processador transfere O l !!al=.=-1-l dados: na primeira rodada o processador que deter-

minou Dgr faz o broadcast deste vedor para lqi/aJ outros processadores,que na etapa seguinte
transmitem para Ig2/aJ outros processadorese assim por diante. Há outros esquemaspara redução do número de dados que um processador precisa transmitir, utilizando um maior número
de rodadas. Vamos nos ater a este, que mantém o número de rodadas constante para cada
etapade união. A etapa de união de GDAGs com maior númerode dadostransmitidospor
processadoré a última, em que cada processadorprecisa transmitir O(n.pi/a + nb) dados, já
considerando

l)b e }'ü

Na última etapa de união, os vetores D& e UC são determinadospara o GDAG G completo,
que representa o problema ALCS. Com uma ligeira alteração, cada processador pode gerar a
estrutura compacta que armazena parte da matriz l)a. Na verdade, esta estrutura já é gerada
na Seção 4.5.5, mas não é mantida por economia de espaço Alterando a última etapa para
que a estrutura seja mantida, o processadorPí (l $ t $ p) terá a representaçãocompacta de
Z)lnb(t--l)/pJ a Z)É'ót/pJ-i

Podemos finalmente enunciar o seguinte teorema, cuja demonstração já foi feita nesta seção:
Teor'ema 4.7 Z)abas duas cadeias .4 e 13, respectivamentede comprimentos n. e nb, e sendo G

o GDAG cara,cterísticodo ProblemaALCS para A e B, Q constrição de Da parteser rea\içada
p" p < V© p"c«'"«
'm femp. O l -'P 1, esp«ço O(nÓ~ÓE) p« p«.«ss«d« . O(C'logo)
rodadas de cora\uni,caçãoem qt e O (nap\ IC -Vnbhdctdos sãa truTtsferidos de/para cada processador.

A matriz Z)a é suficiente para a determinação do valor de alinhamento entre a cadeia ,4
e qualquer subcadeiade -B, mas não em tempo O(1). Para isto seria necessáriaa matriz C'a
(Definição 4.1). Um acesso a C'a({,.j) pode ser simulado em tempo O(Ioga.), usando busca
binária,em Z)& para encontrar o menor valor de k tal que Db(k) é maior do que .j. O valor de
Ca({,j) é k l.

Caso um acessomais rápido seja desejado,é precisoconstruir uma representaçãode Ca. O
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processode construção não será mostrado por ser muito simples: cada linha de Z)a leva a uma
linha de C'a em tempo O(nb). A construção completa, realizada por p processadores, leva tempo
O(n?/p). O espaço requerido é também O(n?/p) por processador, o que pode representar um
aumento com relação ao espaço usado ao longo do algoritmo.
Estes resultados são sumarizados no teorema a seguir:
Temi'ema 4.8 Z)abas duas cadeias .4 e B, respectiuamenfe de comprimentos na e nb, e sendo (;
) GDA G característico do ProblemaALCS para A e B , u construçãodeCa podeser realizadapor

, '::m

'"««'"«

'" '.«,.

o ("-:'»),

«,«;.

''«.

«-lm,

«./,D

,«

,««.'"

e O(C'logo) rodadas de comunicação em que O(n.pt/a + nb) dados são transferidos de/para
cada processador.
Deve-se notar que para a resoluçãodo problema LCS básico é necessárioapenas conhecer
G

4.7

Obtenção da lüaior Subseqiiência Comum

Como já comentado no Capítulo 3, normalmente não se está interessado em obter lodos os
alinhamentos cujos valores foram determinados na resolução do ATS. Manter estruturas de
dados que permitam a construção eficientede qualquer alinhamentoé custoso em termos de
espaço. Assim, apenas os valores são obtidos e, caso necessário, um procedimento separado
pode ser usado para obtenção de um alinhamento em particular.
No entanto, o algoritmo apresentado neste capítulo para o problema ALCS pode ser usado

para resoluçãodo problemaLCS básico, uma vez que a complexidadedeste algoritmoé satisfatória também para o LCS. Em outras palavras, ele pode ser aplicado em situaçõesem que um
alinhamento específico (mais exatamente, o da cadeia .4 com a cadeia B completa) é desejado.

4.7.1 Procedimento Básico
A seguir veremos extensões do algoritmo CGM para o ALCS que permitem a obtenção da maior
subseqüência comum entre .4 e qualquer subcadeia de B em tempo O(nb logo + n.Ioga.) e
O(logo) rodadas de comunicação.

Um procedimento recursivo é utilizado, decompondo-seo problema em GDAGs cada vez
menores. Na verdade, as etapas de união são seguidas "ao contrário" , utilizando dados coletados
durante estas etapas.
Numa certa. etapa de união, dois GDAGs S e / são unidos para determinar um GDAG t/. Na
fase de determinação do alinhamento, é preciso encontrar o melhor caminho entre :ru(i) = Ts({) e
Eu(.j) = F/ (J) . Encontra-se primeiro o vértice de Ps = T/ que pertence a. este caminho, digamos

FS(z) = 7'r(z). Depois procura-se o melhor caminho entre Ts(á) e PS(3ç) e o melhor caminho
entre T/(z) e P/(J), o que é feito recursivamente. Esta recursão pára quando os GDAGs básicos
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Figura 4.11: Obtenção do caminho entre Tu({) e Fu(.f). A cada etapa, os dados obtidos nas
etapas de união são usados na ordem inversa para obter os pontos de cruzamento entre GDAGs.
Na última etapa, os trechos de caminho nos GDAGs básicos são determinados. No interior de
cada GDAG está indicado o processador que contém os dados relativos ao GDAG.

(que não foram produtos de um processo de união) são atingidos. Teremos entãoos p GDAGs
que foram usados no início do algoritmo. Os caminhos nestes GDAGs podem ser determinados
pelosp processadores em paralelo, em tempo O(n.nÕ/p) e espaço O(n./p+ nb) por processador,
como mostrado na Seção 2.1.2. O caminho completo é formado pela união dos caminhos nos
GDAGs básicos. A Figura 4.11 ilustra este processo.
A Figura 4.11 também mostra qual processador irá conter os dados de cada GDAG. Cada
processador mantém os dados de no máximo dois GDAGs, vizinhos em alguma etapa de união.
Para um certo processador Pí, os GDAGs que ele armazena são gerados na etapa de união w(t)
(ver Definição 3.2 na página 40). Se w(t) = 0 os GDAGs são básicos.
Cada processador usa estes dados na determinação de um dos vértices no caminho procurado.
Esta distribuição permite que a determinação do caminho envolva pouquíssima comunicação.

4.7.2

Determinação dos Vértices Intermediários

SejaU umGDAG(2m+ 1) x(n+ 1) resultante
da uniãode doisGDAGs(m+ 1) x(n+ l)

S e /, conforme descrito anteriormente. As estruturas de dados usadas para unir estes GDAGs
são os vetores Z)o, }/s, O9 e y/. Estas estruturas podem ser mantidas em memória após a etapa
de união, pois não ocupam muito espaço. Por outro lado, a estrutura compacta da Seção 4.3 é
grandedemais para ser mantida depoisque terminar a etapa de união em que ela foi criada e
lisa.d
a a.
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Para obter o caminho entre Tu({) e Fu(J) é preciso usar dois vetores: D;, que dá informações
sobre os caminhos de :ru(i) até a linha comum Eu = T/, e DÍ«., que dá informaçõessobre os
caminhos da linha comum até P/(J). Este último vetor pode ser visto como o equivalentea Z){,
se todos os arcos de / fossemreuertídos. Sua definição é dada a seguir:

DeÊnição 4.11 (Vetar OÍ-,) Sda / um GZ).4G (m + 1) x (n + 1) p«7'« o proa/.«.a ,4ZCS.
Pa« 0 $ .j $ "'', OÍ-,(0)
C'/({ + t,J)

= k

= .j e p«« l 5; k $ n, DÍ-«(k)

1. Se nã. À-«,

f./ -/«

.ntã.

inda« o «Jo, { taZ q« C'l(á,j) = k .

O/-«(i,j)

= -.«.

E conveniente comparar as definições 4.2 (página 60) e 4.11 neste ponto. As duas definições

são muito semelhantes,com papéis inversos para as variáveis{ e .j. Lembramosque C'/({,.j)
indica o peso do maior caminho entre T/(ã) e P/(.j). Note também que os elementosde Z){-,
estão ordem decrescente.

Para uma melhor compreensão, a Tabela 4.7 mostra Z)J-. para vários valoresde .j, usando
no lugar de / o GDAG G da Figura 4.1. Os dados de C/ (no caso Ca) para o mesmoGDAG
são mostrados na Tabela 4.6 (é a mesma tabela da página 62).
As seguintes observações são facilmente demonstráveis, decorrendo diretamente das definiçoes:

Observação 4.3 Para um GD.AG G g«a/quer,dados dois uériicesTC({) e Ea(i), o peso do

maior caminho entre estes dois uértãces (CC(i,j))
/. o nlímera

de componentes

é igual a:

de Z)b, que pertencem

2. o ntímero de componentes de l)&-,

ao {nferua/o

]í, .j]

que pertencem ao interna/o [{,J[

Estas observaçõesreforçam a idéia.de "simetria" que existe entre Da e Z)a-,.
veremos como obter os vetores i)b e Z)r-,.

A seguir,

A determinação de DÍ-, pode ser feita a partir de V/. /)9 não é necessário. A Tabela 4.8
mostra y/ (no caso, UC) na mesma página que Dl-, para facilitama compreensãodo seguinte
lema:

Lema 4.9 Pa7'a todo {' < .j, {' é componente de D -, se e somerzfese y/({' + 1) > j
Prova.

Se {' < J e y/(á' + l)

>

.j, isto significa,

pela Definição

4.3, que não há nenhum

componente de Z)Í+i que não esteja em Z)y e seja menor ou igual a .j. No entanto, o componente
i' pertence a D}' mas não a l)t'+l. Pela Observação 4.3(2) concluímos que (7/({',.j) = C'/({' +
l,j)+
1. Pela Definição 4.11, {' é componente de DÍ-«.

Por outro lado, se {' < .j e {' é componentede D$-,, pela Definição4.11 temos C/({',J) =
C/(i' + l,.j) + 1. Pela Observação 4.3(1), o número de componentesdo intervalo]í', .j] em Di({')
deve ser menor do que em Z)/(i'+

l). Isto só pode ocorrer se y/({' + 1) > .j (o dado inserido em

Z)/({' + 1) estiverfora do intervalolã',JI).

n
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Tabela 4.6: Ca referenteao GDAG da Figura 4.1(reprise)
k
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6
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9
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5
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referente ao GDAG da Figura 4.1 (linhas em ordem inversa).
É

l
yc (k)

2

3

13

11

4

5

7

6

7

8

9

L()

12

10

11

L2

L3

Tabela 4.8: Ua referente ao GDAG da Figura 4.1 (reprime). Pode ser usado na determinação de
uma linha de Da-«
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Por este lema, temos uma maneira simples de construir -DÍ-,, em tempo O(n). Basta fazer

D{,.«(0) = .j e verificaro vetouyl do fim para o início,inserindoem DÍ-, todo {' tal que

v/({'+ i) > J.

Para construir nb é preciso inserir todos os dados de Pg e de Vs (até ys({)), desprezando os
dados inferiores a i. Isto pode ser feito em tempo O(m + n), obtendo-se um vedor de tamanho
O(m) que pode então ser ordenado em tempo O(m logm).

Concluímos então que os dois vetores necessários podem ser construídos em tempo O(n +
mlog m), sem grande espaço adicional.

A seguir, procede-secom a procura pelo vértice da linha comum. Seja /o o númerode
componentes de l)Í-,

no intervalo [{,J], que pode ser determinado em tempo O(m) e é igua] a

C/({, .j)(Observação 4.3(2)).

Para encontrar o vértice que está mais à esquerda, os candidatos naturais são os indicados
em Ob. O primeiro candidato é Fs({) = T/({), logo abaixo de Ts(í), pois Db(0) = i. O maior
caminho passando por este vértice tem peso Zo. Para os candidatos seguintes, o caminho até eles
a partir de Ts(i) é cada vez maior, mas o caminho até P/(j) pode diminuir.
Sendo ]Waz(A) o peso total do maior caminho passando pelo candidato k (ou seja, pelo
vértice Fs(Db(k)) ), pela Observação 4.3 temos:

M-(k)

número de componentes de Z){-, no intervalo [{, Z);(k)[

A determinaçãodestes valores, para todos os candidatos, pode ser feita em tempo total
O(m). A Figura 4.12 ilustra o processo. Determinando o maior destes valores, temos o vértice
procurado.

Assim sendo, a partir dos dados de OB, Us e V/ é possível,em tempo O(n + mlogm),

determinar o vértice intermediário do caminho entre Tu({) e Ru(.j).

4.7.3

Análise do Processo de Obtenção da Maior SubseqüênciaComum

Ao todo são necessáriaslogp etapas para determinar os vértices intermediários. Em cada etapa,
cada processador envia/recebe O(1) dados (indicando vértices determinados na etapa anterior).
Numa etapa em que os GDAGs têm dimensão(m+l)x(n+l),
o tempo gasto éO(n+m log m).
A cada etapa, m é reduzido pela metade, valendo n./2 na primeira. n = nb em todas as etapas.
Disto conclui-seque o tempo gasto em todas as etapas é O(nb logo + n. logn.).
Os trechos do caminho contidos em um GDAG básico podem ser determinados em tempo
O(nb + n./p) se os dados usados durante a execução do Algoritmo 4.1 (ALCE seqüencial) forem
mantidos, ocupando espaço O(n.nb/p). Isto está indicado no Teorema 4.1. No entanto, é mais
interessante não manter estes dados, para poupar espaço. Quando o caminho entre dois vértices
específicos for requerido, usa-se um algoritmo sequencial para o LCS que encontre este caminho
em tempo O(n.nÓ/p) usando espaço linear (ver Seção 2.1.2).
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Tu(Í) = Ts(i)

/

4

n
/

n (j) - n(j)
Figura 4.12: Obtenção do vértice intermediáriodo caminho entre Tu({) e Fu(j).

Os caminhos

indicadosem S vão de lru({) até os vérticesindicadospor D;. Os caminhosem / vão dos
vértices indicados em Z){-. até Ru(J). Junto a cada vértice indicado por Ob temos o peso
total do maior caminho até ,rb(j) que passa por este vértice. Este peso envolvea contagem dos
vértices indicados em Z)Í,., que estão à esquerda do vértice.

Cada processadordetermina então um trecho da maior subseqüênciacomum. Todos os
trechos podem ser enviados a um único processadorem uma única rodada de comunicação
Isto nos dá o seguinte resultado, que une as discussõesdesta seção com o resultado do

Teorema 4.7:

Teor'ema 4.10 /)abas duas cadeias.4 e B, respecfáuamente
de comprimentosna e nbJ a determinação da maior subseqÍiêncin comum pode ser resolvido por p < -./iiti pl'ocessadores em
"«,.

. (T"),

«,.;.

'(«.m)

,«

,«««'«

. '(''.:H

«.'«'«

queO Qn.pX
lc -} nbhdados são transferidos de/para cada processador.

'' «-'".'.

.«

Capítulo 5

Conclusões
Problemas de alinhamento de cadeias estão entre os mais importantes problemas aplicáveis à
biologia molecular. Anualmente, a quantidade de dados disponíveis é enorme, sendo necessário
um grande poder de processamento para que estes dados possam ter sua utilidade explorada.
Técnicas de processamento paralelo têm sido exploradas há vários anos na resolução destes

problemas. Porém, boa parte da literatura cobre técnicas específicas para o modelo PIAM,
difíceis de adaptar para máquinas realísticas. Em particular, o problema LCS é abordado de
diversas maneiras distintas em j10, 11, 31, 32], mas os algoritmos apresentados não são ótimos
(com exceção de [32], base para os resultados do Capítulo 4) e dependem muito da existência de
uma memória compartilhada.

No caso do paralelismo de granularidade grossa, uma técnica bastante explorada é a mostrada
no Capítulo 2. Esta técnica é adequada em muitas aplicações práticas, mas o desempenhopode
ser comprometido se o número de processadores for muito elevado e a rede de comunicação for
lenta.
e

No caso específicodo problemaLCS, a técnica aqui apresentadaé a que depende menos
de comunicação entre processadores (pelo nosso conhecimento), pol' utilizar apenas O(logo)
rodadas de comunicação. Esta cai'acterística deve contrabalançar a maior complexidade do
algoritmo em sistemas com grande número de processadores, ou seja, esta técnica apresenta boa
escalabilidade. Num futuro próximo, ela será implementada e comparada com técnicas mais
simples. Parte dos resultados aqui apresentados foi submetida e aceita para publicação em anais
no ] 7tb Internationa/ Param/e/and l)istributed Processíng Symposium (IPDPS 2003).
No caso do problema ATS (Capítulo 3), não há resultados publicados de nosso conhecimento
que utilizem modelos de granularidade grossa. O algoritmo aqui apresentado foi publicado
(SPAA 2002) [2], devendo também, num futuro próximo, ser implementado e avaliado na prática.
A experiência obtida. no desenvolvimento destes dois algoritmos CGM indica uma, abordagem promissora para futuros desenvolvimentos. Duas fontes de conhecimento prévio devem ser
exploradas: os algoritmos seqüenciaise os algoritmos PRAM. Os algoritmos seqüenciaisservem
(não necessariamente)para a resoluçãode subproblemas, no caso de abordagens de divisão-e94
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conquista. Os algoritmosPRAM expõem o paralelismodo problemade uma forma bastante
ampla.

As principais dificuldades na adaptação de técnicas PRAM para o CGM estão na ausência de
uma memória compartilhada (o que pode implicar em replicação de dados e aumento do espaço
requerido) e na necessidadede reduzir o número de etapas de comunicação. As diferenças entre
os algorítmos aqui apresentados e os algoritmos PRAM mais próximos (132, 401) ilustram como
esta tarefa pode ser complexa. No entanto, é fácil adaptar um algoritmo CGM para uma máquina
real de memória distribuída, o que justiÊca o uso do modelo.

Há uma enormegama de problemas que ainda podem ser explorados. A partir dos resultados
já obtidos, podemos seguir pelas seguintes linhas:

B Generalizaçãode custos de edição, considerandocustos diferenciadospara remoçãoou
inserção de vários símbolos contíguos, por exemplo.

B Restrição de custos de edição, considerando apenas a distância de Levenshteinou, de
maneira mais genérica, custos de valor inteiro. O algoritmo aqui apresentado para o LCS
deve fornecer uma base para estas pesquisas.

B Uso de técnicas apropriadas para alfabetos pequenos, como as apresentadas em [34, 35].
Estas técnicas levam a algoritmos seqüenciais sub-quadráticos para problemas de alinhamento, devido ao su rgimento freqüente das mesmas subcadeias nas cadeias que estão sendo
comparadas, mas no momento são consideradasde pouco uso prático.

B Estudo da Busca Aproximada por Cadeias l23, 25, 411,em que se procura uma cadeia
dentro de um texto, tolerando-se uma quantidade máxima k (fixa) de erros.
e Estudo do Alinhamento Múltiplo, em que se procura a similaridade dentro de um grupo
de cadeias, não apenas a comparação par a par. Este é um problema mais elaborado, que
não foi explorado neste trabalho.
e Operações de edição mais sofisticadas, como inversão ou repetição de subcadeía
As técnicas a serem usadas em cada um destes problemas podem ser bastante diferentes das
que foram usadas nesta tese. Esta lista, que obviamente não está completa, serve para destacar
o fato de que esta tese não esgota o assunto de que trata, mas abre caminho para novas pesquisas
na área.

Apêndice A

Cálculos de Complexidade
Faremos um cálculo mais preciso do tempo de execuçãodo Algoritmo 3.2, considerando aqui
os trechos efetivamente usados de meÍoU em cada varredura. Este cálculo foi simpliílcado no

Capítulo 3 para demonstraçãode complexidadeassintótica,mas o cálculomais precisoé necessário para demonstrar a qualidade do algoritmo paralelo da Seção 3.4. Mais exatamente, este
cálculo é necessário para que se estabeleça uma relação entre o custo do maior subproblema
possívele o custo total de todos os subproblemas, o que indica quão bom é o escalonamentode
subproblemas para os processadores.
Antes, deÊnimos funções que irão facilitar a apresentação. As seguintes funções já foram
apresentadas anteriormente:

.« : N+ -->N, «,(n) = maxi« l n = 0

(mod 2')}

H'' : N+ --> N, W(n)

E importante notar que todos os valores de { entre l e n tais que w({) ? z são múltiplos de
2" e os valores tais que w({) > z são múltiplos de 2'+i. Disto decorre a afirmação a seguir

Aü-mação A.l Os -Z« d. { .nt« .r . n t«í. q«. ««(i) = « /o,m«m «m« p«g«ssã. «ifméfic«
de fe,m. g««1 2'(1 + 2«), 0 5; % 5; l::#J
Definição

A.l

(funções

I'V2, I'r3 e I'H4)

}r2 : N+ --} N, W2(n

E
n

W3 : N+ --} N, W3(n) =

{:1

W4(n
96
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Pelo Lema 3.2 sabemos que P}''(n) = n + O(logo)i.
portamento assintótico de W2, W3 e W4.

Os lemas a seguir determinam o com

Lema A.l W2(n) Ç + 0 (« 1.g n)
Pi'ova. Como feito na demostração do Lema 3.2, usamos a notação de lverson para escrever
to({) = )t::jj=f"J ]{ = 0 (mod 2Í)] e portanto
ll.gnJ

m(«)

li.snJ

n

0 (m.d21)]
l i E El: : '
.j=i

(mod 2')]{

{=i

(A.l)

E Ek,' -:',. l$-J [i + $-J

p.;«l

]$']

.j=1

A=i

A partir de A.l podemos deduzir os limites a seguir
".«,

*'y','asü ;'y'(;
J

-)- ;(«

2 li.g nJ

H'g"J)

; Ç- - « - ;U'g "J
Wa (n)

:'T',.t(8
$Ç -;

Assim W2(n)

3

; 'T'(; --:)- ; - ulh --l-':"l)
(«

+;P.;«J
a

Ç + 0 (n log n)

Lema A.2 W3(n)

#+o(1)

Prova. Usando novamentea notação de lverson, lw(i)
Assim sendo

} («)

«] é l se ««({) z, 0 caso contrário

$J« -'EI'
li -«-1-'EI'
i (ü *. ,o
'!i'ül*'':,-; ::-w*.':,-;(--i)*''-'
$.«.:,

' Usamos aqui o seguinte "abuso notacional" [21]: /(n)

g(«)+0(h(n))

« e «m.nt.

« l.f(n) g(n)l

o(h(«))
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0

Lema A.3 W4(n) = { + O(n)
Prova

«'«,

-$ú

-

'EI'
li$'«.:'-., :1

IA.2)

Usando a Afirmação A.l podemos calcular a somatório interna de A.2 tratando-a como a
soma dos termos de uma progressãoaritmética.
l n-2:'

}:l«,
á-l

l

:-,,-E'''*'«,-:'.{[=J(,*, [=])

({)

Manipulando esta expressão, chegamos às seguintes desigualdades
n2
2"+z

[«,({) = «]
; +,'-'$ E
{-1

: á*;*,'-'

IA.3)

Com A.3 aplicada a A.2 podemos encontrar um limite inferior e um superior para W4(n)
Operando sobre o limite inferior:
m(«)

-

*'EI'
; (ó -; --,'-'')-'Z'
(á
n2 l

4'

li'gnJ

g
4

+o(«)

Ü--:) -

+o(«)

Para o limite inferior para I'V4(n) obtemos resultados semelhantes,o que completa a demonstração do lema.
ü

A estimativapara o Algoritmo3.2 dentro do contextoapresentado
na Seção3.2 é dada,

abaixo. Como no caso da demonstraçãodo Teorema 3.3, estamosignorando as varreduras feitas
com os extremos de origs e dest/. Desta vez, no entanto, estamos separando 07'egse dest/ nas

partesreferentes
a ES, TS, F/ e Z)r.
Tít. Ã

k+i+l,{+l
rF/ (t,k)

t, k) +
7'Es(t,k)

t, Ê) +

TD/(t,k)

t 2

u. (á, 2t
[ -- k+ ]

rTs(t,k)

(A.4)
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A principal diferença deste cálculo para o realizado anteriormente é no uso das funções o.z e u..
Para varreduras lideradas por vértices de Ts foram considerados apenas vértices alcançáveis de
desta, o que se repete no segundo parâmetro de o., e os trechos de meios que podem ser usados,
o que se remeteno terceiro parâmetro de u.. Considerações semelhantesforam feitas para as
varreduras lideradas por vértices de F/. Expandindo as funções od e u. segundo a Definição 3.3
ern cada termo de A.4, já desprezando os termos de ordem inferior (o(k2)), temos:
7'F/ (t, k)

H

«,({){

+

I'r2 (k)

+

2tk
3

kz

T01(t, k)

6

2tk

2(t

-

-- 2kz

k

+

;n) *

{)

+ Ê2 -

..«',

+ .(k')

«m* + '' - $am) '' .@O-

(W'(t) - W(Ê))k + 2t' - 2tk - 2t(Ws(t)

-Í -'"-Í
rEs(t, k) =

W3(k)) + .(k')

- *' + .@D

g («':,«* ,*-ú) W'(t - k)Ê + 2t(t - A)

E

«(í)(t - i)

i=t-Ê+l
É(W(t)
t'\
rr \t'J

+

3

É)t + o(k')

=

2(2t - k - i) -

?!ii;;l;í)

- W(t
rr k& - k)) - (W2(t)
rr 2 Lt',J - W2(t - A)) + 2k(2t - k)
k(2t - k)
A) (W3(t) T'r3(t k)) + W4(t) - }H4(t - k) + o(k')

- (2t

4tk

}H3(t

*'--.

-Í
TTs (t, k)

2W4(k) + o(k')

2(t - k)Pr3(k)

-

e + .(Ê')
6

Reunindo os resultados anteriores à equação A.4 temos
2

r(t, k) = 2f' + 2tA- :- + o(k')
Podemos então provar o seguinte lema

(A.5)
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Lema A.4 4 razão entre o maior tempode execuçãopossa'ue/
para um suZiprobZema
gue surge
du decomposiçãodescrita nü Seção 3.4.Z e o tempo total de todosos subprobtemasé inferior Q
l

2q

Pi'ova. O tempo total de todos os subproblemas pode ser estimado pela equação A.5. O
maior tempo possívelpara um subproblema é o que ocorre quando t' H á vértices de Es e t'
vértices de Z)l estão envolvidos, sendo que todos os vértices de meáou devem ser explorados (tal
subproblema pode de fato aparecer). A seguir temos o cálculo de uma estimativa de tempo, boa
a menos de uma constante multiplicativa que é essencialmente a mesma envolvida no cálculo do
tempo total.
t/ l
t/ l
rs«b«..;(t,

E
{:1

#, q) =

«.-(í, t', k) + >1: «.(i, t', k)
i-l

E («u' -*''' ú) * i
* ,*' á) *. (ç)f/ l
3t'
3}V3(f')t' + .
E 2«,({)k + 4t' - i=h-,l
- 2m'(t')Ê + 4(t')'
t/ l

(«':,*

{:1

{-1

2kt'

* ''*','* . (';) - :i --á * . (';)

Com isto, usando o fato de que A $ t, temos as seguintes desigualdades:
I''(t,kl
2q

rqlJ*.(;)-Ç*;
\. q J

q

--

6q

+ --

g

+ o

Ç) - :

q

q

:*.(;)*

*; * . (Ç)

» ««'«-'',

*,«,

D

Com relação ao espaço necessário para cada subproblema, podemos provar o seguinte lema

Lema A.5

4 razão entre o maior espaçopossÍbeZnecessáriopara um stzóprobZema
gue surge da

decomposição descritct ncl Seção S.4.2 e o espaço total para todos os subproblemcts é inferior a
5

6q

Pi'ova. Chamamos -Z?(l,k) o espaçonecessário para um subproblemapara certos valores de t e
k. ESub«-(t, k, g) é o maior espaço possível para um subproblema.

O espaço necessário para armazenar .4LÊ, e .4LI. é 2tÉ; -- k2 e o necessário para armazenar
.4rb é t2 Ê2 , totalizando E(f,k) = 2tk + tZ -- ;â#! (veja Figura 3.3). O maior subproblema
possível usaria espaço ES%b«-(t, k, g) = 2(t')k + (t')' = f + é para as partes necessáriasde
,4rb, .4L' e ÁLb, correspondendoa um bloco t' x t' de ÁLb e uma faixa t' x A de cada matriz
.4Z,b e ÁL/. Estes valores são estimativas boas a menos de uma Mesrnü constante multiplicativa.
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Assim sendo,

5 .,. ,. 20kt+10tz--15k2 kt 8kt+10tz--15#2
© 'zlt, KJ
-'
=--t
Como l 5; É; $ t, o segundo termo é mínimo para k = t. Considerando também que g 2 l temos

; ."«, © ? ; +glt-lãi'-- - -i+ ãi ?'í '''©, - ''«'«-P, *,o
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