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Resumo
Dois problemas de busca são estudados: o problema de busca num

conjunto parcialmente ordenado e o problema de otimização de consultas
em bases de dados com predicados caros. Provámos que o primeiro prc-
blema é ./VP'-difícil e apresentamos algoritmos polinomiais que fornecem
aproximações de maneira assintoticamente quase certa. Para o segundo
problema cotas justas inferiores de desempenho são apresentadas para algo-
ritmos determinísticos e aleatorizados, bem como algoritmos determinísticos
e aleatorizados que atingem ou aproximam essas cotas. Diversas variantes
do problema são consideradas.

Abstract
We study two search problems: the problem of searching on a partially

ordered set and the problem of optimizing database queries with expensive
predicates. We show that the íirst problem is .A/P-hard and we introduce
polynomial time algorithms which tive approximate solutions assymtopti-
cally almost surely. For the second problem, tight lower bounds on the per-
formance of determínistic and randomized algorithms are proved. We also
introduce deterministíc and randomízed algorithms which meet or approxi-
mate the given bounds. Several variations of the problem are considered.
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Introdução

Neste trabalho estudamos dois problemas de busca que denominamos respec-
tivamente Busca Õtíma numa Ordem Parcial (B00P) e Ordenação Dinâmica
k-partida (ODk). O trabalho está dividido em duas partes, cada uma delas
dedicada a um destes problemas.

O B00P pode ser brevemente descrito como o problema de busca de
um elemento num conjunto parcialmente ordenado. Posto de outra forma
o B00P pode ser visto como a generalização do tradicional problema de
busca de um elemento em um conjunto totalmente ordenado.

0 0Dk, por sua vez, já é um problema mais específico, cuja motivação
parte de uma necessidade operacional dos gerenciadores de bases de dados
modernos, onde se deseja armazenar informação massiva (por exemplo ima-
gens de alta resolução, seqüencias de informação genética etc) numa base
de dados relacionais. Nesses casos, algumas das premissas operacionais as-
sumidas pelos gerenciadores de bases de dados convencionais deixam de ser
válidas. No caso que nos ocupa aqui, as premissas que deixam de ser válidas
são duas. Primeiro, a de que o custo de avaliação de um predicado numa
base de dados relacional é sempre o mesmo, independentemente da linha
ou da coluna da relação a que se refira; segundo, que esse custo é prati-
camente desprezível se comparado ao custo total das operações envolvidas
no processamento de uma consulta à base de dados. 0 0Dk corresponde à
modelagem deste problema como um problema de busca num hipergrafo.

Em ambos os casos, lançamos mão do recurso de modelar o problema
como um jogo entre dois jogadores, que denominamos genericamente Jogo de
Esconder. Num Jogo de Esconder temos uma jogadora que denominaremos
a ocultadora e o outro que denominaremos o procurador, cujas jogadas ao
longo da evolução do jogo configuram respectivamente uma instância e um
algoritmo para o problema em estudo. Esse tipo de abordagem nos permitirá
formular e provar resultados de maneira clara, sem nos obrigar a desenvolver
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uma notação por demais carregada e poupar-nos-á também de tecnicídades
que mais obscurecem que esclarecem as idéias centrais apresentadas.

Cada uma das partes do trabalho conta com um capítulo introdutório
onde fazemos um resumo do conteúdo e enunciámos os principais resultados.



Preliminares

Procuramos ater-nos à notação e nomenclatura usuais para algoritmos, gra-
tos e ordens parciais

Para efeitos de referência, cada uma das duas partes do texto inicia com
seu próprio capítulo de "Preliminares" . O leitor familiarizado com a notação
e nomenclatura usuais a respeito dos conceitos tratados nestes capítulos
não encontrará dificuldade na leitura do corpo do trabalho ao omitir estes
preliminares.

A próxima seção estabelece notação e convenções utilizadas ao longo
de todo o texto. Embora em sua maioria sejam convenções também am-
plamente utilizadas na literatura da área, mesmo ao leitor familiarizado
recomendamos ao menos uma breve leitura de seu conteúdo.

Finalmente, a seção subseqüente faz uma apresentação informal do con-
ceito de uma classe de jogos como modelo computacional para o estudo de
questões de complexidade computacional. Recomendamos sua leitura inte-
gral pois o resto do corpo do trabalho faz uso intensivo dos conceitos ali
discutidos.

l Notação, Convenções e Algumas Defiinições

O conjunto de subconjuntos de n elementos de um dado conjunto a será
denotado por (o) e o conjunto de todos os seus subconjuntos por 2a. Usa-
mos lg para denotar logo e log para o logaritmo natural.

Todas as análises de algoritmos neste trabalho dizem respeito ao tempo
de execução do algoritmo em questão. Dando isso por subentendido, es-
crevemos simplesmente, por exemplo, "algorítmo polinomial" em vez de
"algoritmo de tempo polinomial"

Dado um espaço de probabilidades Q e um evento .E de Q, denotamos
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por En o evento complementar de E em Q, por p'n (-E) probabilidade de
E e por Eç2 l.EI a esperança de E. Sempre que o contexto permita faze..
lo sem ambigüidade, omitimos o subscrito Q. Dado um conjunto finito (;,
denotamos por Z/(C) o espaço de probabilidades uni/onze gerado por (7.
O suporte de Q é o conjunto dos eventos unitários .E de Q para os quais
l"n(.E) > 0.

Uma á7"z/om sobre um conjunto O é denotado por uma dupla
7' = (,(T),Si(7'),...,Sk(T)), o«de ,(7') € C' é a «i, de T, e Si(7'),
l $ á $ k são árvores sobre (7, chamadas .ÊZAos de T. As árvores Si(T)
e Sk(T) às vezes chamadas de ./iZAo esquema e ./iZho dám fo de 7', respectiva-
mente. A árvore vazia é denotada por A.

Um camaRÃo em uma árvore T é uma seqüência (rl,...,r.) onde
rl = r(T) e, para cada 1 < á $ n temos que r{ é raiz de algum dos
filhos da árvore da qual ri.l é raiz. Um ramo de T é um caminho maxi-
mal em T a partir de sua raiz. Um ramo l? = (rl, . . . ,r.) onde, para cada
1 < ã $ n, r{ é a raiz do filho direito da árvore da qual r{.l é raiz é chamado
de rumo direito de T

2 Problemas de Busca Otima e Jogos de Esconder

Como primeira aproximação, podemos dizer que neste trabalho estudamos a
complexidade média e de pior caso de algoritmos para problemas de busca.
Para estudar a complexidade de pior caso, fazemos uso da formulação do
problema em questão como um jogo entre dois jogadores.

Chamamos o tipo de jogos de que faremos uso no texto de "jogos de
esconder" porque nesses jogos ambos os jogadores têm diante de si um con-
junto de objetos e alguma informação estrutural a respeito deles. Um jogo
de esconder inicia com a jogadora que chamaremos de ocultadora escolhendo
um desses objetos. O outro jogador, que chamaremos de procurador, tem
por objetivo descobrir qual o objeto escolhido pela ocultadora. Cada lance
do jogo consiste numa .jogada ou pe7yunta do procurador e na respectiva
contra-jogada ou resposta da ocultadora.

Eln clave um pouco mais formal, podemos definir um dance do jogo
como um par (p,r), onde p é pergunta (do procurador) e r é a resposta
(da ocultadora). Os domínios de p e r são estabelecidos pela formulação
do próprio jogo. De6nimos uma maZização do jogo como uma seqüência
de lances do jogo e a duração dessa realização como o comprimento dessa
sequencia.
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Um algoritmo que decide a próxima jogada de um jogador baseado no
histórico do jogo será chamado uma estraíégáa; uma estratégia para o pro"
curador será chamada uma esÉratég a de busca e uma estratégia para a ocul-
tadora será chamada uma estratégia de evasão. Com isso queremos evitar a
ambigüidade no uso da palavra "algoritmo" , que reservamos para referir-nos
a algoritmos para a solução do problema estudado, e não para os algorit-
mos (estratégias) que decidem as jogadas dos jogadores. Uma estratégia de
busca será considerada tão boa quanto menor seja a duração da realização
(mais longa possível) de um jogo em que o procurador a adota.

A idéia geral da tradução do problema de busca em jogo de esconder
é que a estratégia de busca corresponde a um algoritmo para a resolução
do respectivo problema de busca, enquanto que a estratégia de evasão cor-
responde a uma instância (ou, mais precisamente, classe de instâncias) do
problema para a qual esse algoritmo tenha mau desempenho.

Para uma apresentação mais ampla e formal dessas idéias, referimos o lei-
tor a Bollobás (1978, capítulo Vlll). Será bastante para os nossos propósitos
manter a equivalência entre problemas de busca e jogos de esconder em nível
informal, apelando para a intuição do leitor. Para tanto, um exemplo con-
creto pode ser bastante esclarecedor. Considere o tradicional problema de
busca em lista ordenada, formulado como segue.

Problema busca em lista ordenada

Entrada: uma lista de inteiros (ZI,
inteiro k.

, Z.) satisfazendo Zi $ < Zn e um

Saída: sim ou não, conforme exista ou não um l $ ã $ n tal que k

Este problema de busca pode ser formulado como um jogo de esconder
da seguinte maneira.



Jogo: busca em lista ordenada (J(-L))
Inkio: a ocultadora recebe uma lista de inteiros .L = (ZI, . . . , Z.) satisfazendo

!i $ ... $ Z« e escolhe um inteiro A qualquer; o procurador recebe
somente o tamanho n da lista.

Lance: cada pergunta é um número p C {l, . . . , nll a resposta é

conforme ZP = k, ZP < k ou ZP > k, respectivamente.
:, < ou >

Fim: O procurador encontra-se em condições de declarar se k = Zi para algum
l<Í< n.

Considere agora a seguinte estratégia de busca para o jogo da busca em
lista ordenada.

Estratégia BB(n)

({, /) - (l,n)

enquanto á $ /

pergunte p = 1(i + /)/2J

se a resposta for =, o jogo termina com sim (ZP
se a resposta for <, faça ã e- p + l

se a resposta for >, faça / <- p -- l

k)

o jogo termina com não (k g {Zi, ,z. })

O leitor reconhecerá facilmente na Estratégia BB uma versão do tradi-
cional algoritmo de busca binária. Interessa-nos ressaltar com esse exemplo
que cada realização do jogo de busca em lista ordenada com a estratégia de
busca BB corresponde a uma execução do algoritmo de busca binária. A
instância do problema (na verdade, classe de instâncias) a que corresponde
essa execução, por sua vez, é determinada pela estratégia de evasão. Essas
observações podem ser resumidas e generalizadas nos seguintes termos.

Seja P' um problema de busca e seja .7 um correspondente jogo
de esconder. Sejam ainda € uma estratégia de busca para o jogo
J e seja .4 uln algoritmo para o problema P', correspondente à
estratégia 8.
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Cada realização do jogo ./ com a estratégia de busca € cor-
responde a uma execução do algoritmo .4 sobre uma particular
classe de instâncias de P

Se cada realização de um jogo segundo uma estratégia de busca é re-
presentada por uma seqüêncía (de lances), nada mais que natural, então,
que representar todas as possíveis realizações do jogo para essa estratégia de
busca por uma árvore cuja raiz representa a primeira pergunta, e cuja raiz
de cada filho corresponde a cada uma das possíveis respostas. Chamamos
uma árvore assim de amora de busca dessa estratégia.

Voltemos ao nosso exemplo para uma ilustração. A árvore de busca da
estratégia BB é uma árvore T = (p,T(<),T(>)), se«do p C {l, . .. ,n} a
primeira pergunta e T(<), e T(>) as árvores correspondentes às possíveis
evoluções subseqüentes do jogo (cada uma correspondendo a cada possível
resposta) .

Nessa árvore, cada nó representa uma jogada do procurador, cada filho
representa uma das possíveis contra-jogadas da ocultadora e cada ramo re-
presenta uma das possíveis realizações do jogo para a estratégia de busca
BB. A altura da árvore é a duração do jogo no pior caso para a estratégia
BB. Com isso temos uma medida da eficácia da estratégia BB e, conseqüen-
temente, do algoritmo de busca binária. Podemos generalizar e resumir essas
observações da seguinte forma.

Seja P um problema de busca e seja ./ um correspondente jogo
de esconder. Sejam ainda 8 uma estratégia de busca para o
jogo ./ e seja .4 um algoritmo para o problema F', correspon-
dente à Estratégia f. Finalmente, seja 7' a árvore de busca da
Estratégia C.
Cada ramo da árvore 7' corresponde a uma execução do algo-
ritmo .4 sobre uma particular classe de instâncias do problema
P. Conseqüentemente, a altura da árvore T é uma medida do
desempenho de pior caso da estratégia € e do algoritmo .4.

O leitor não terá dificuldade em observar que o que chamamos aqui de "a
árvore de busca da estratégia BB" coincide com a estrutura de dados conhe-
cida como á7"'z/ore de busca bánáha. Noutras palavras, podemos representar
um algoritmo de busca sob a forma de uma árvore de busca. Nessa linha de
raciocínio, podemos reformular o problema de busca em lista ordenada como
C É) [r1 1 0
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Problema: busca em !esta ordenada

Entrada: uma lista de inteiros ,L
um inteiro k.

(ZI , , Z.) satisfazendo Zi $ $ Z. e

Saída: uma árvore de busca para o jogo J(.L)

A vantagem dessa reformulação é a de ser mais facilmente manuseável
quando o que está em discussão é a comparação entre diversos algoritmos
para o mesmo problema. Por exemplo, considere o problema de determinar
uma estra&égÍa ótáma de busca numa lista ordenada.

Problema: busca ótima em lista ordenada

Entrada: uma lista de inteiros .L = (ZI,
um inteiro k.

, Z.) satisfazendo Zi $ $ Z. e

Saída: uma árvore de busca de altura mhãma o jogo ./(-L)

Chamamos a atenção para a diferença entre os problemas de busca em
lista ordenada e busca ótima em lista ordenada. Para o primeiro, qualquer
árvore de busca (ou, correspondentemente, qualquer estratégia de busca)
representa uma solução; no segundo, somente uma árvore de busca de altura
mínima (correspondentemente, uma estratégia de busca ótima) representa
uma sojucão.

Resumindo e generalizando estas últimas observações, podemos estabe..
lecer o seguinte.

Seja .7 um jogo de esconder. O problema de busca ótima asso-
ciado a ./ é o problema de deter'manar uma estrnllggía de busca
ázima para o jogo ./, ou, noutras palavras, o problema de deter-
minar uma estratégia de busca culta respectiva ámore de busca
[em altura míhÍma.

No restante do texto utilizamos a correspondência exposta acima entre
problemas de busca e jogos de esconder bem como entre algoritmos de busca
e estratégias de busca. Dessa forma, com freqüência enunciámos resultados
a respeito dos algoritmos em discussão em termos da altura da árvore de
busca da estratégia de busca correspondente. Encerramos esta introdução
com a seguinte cota mínima para problemas de busca ótima.

8



Lema 1. Seja P um problema de busca áÉ ma e sega ./ um seu c07vespon-
denle .jogo de esconder. /duma instancia do jogo ./ onde o procurador tem n
possúeás perytzntas e na qual a ocultadora pode dar até k mspostas dljferentes
a cada uma delas (além da resposta =), a duração de uma realização do jogo
./, qualquer que sda a estratégia de Z,rasca, é rezo menos jlogi; nJ + l.

Z)emonstração. Seja € uma estratégia de busca para o jogo J e seja T sua
árvore de busca. A árvore T tem pelo menos n nós e cada nó tem no máximo
k filhos. Assim, T não pode ter a]tura menor que j]ogk nJ + ]. []
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Parte l

Busca Otima em Ordens
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Preliminares

Gratos

Um g,a/o é um par G - (V(G),E(G)), onde V(G) é um conjunto e
.E(G) Ç (1''9')). Cada elemento de y(G) é chamado um ué'time de G,
e cada elemento de .E(G) é chamado uma aresta de G. Dizemos que u é
uma ponta de e ou, equivalentemente, que e incide em u quando u C e.

A vizinhança de um vértice u € }''(G) em G é o conjunto
I'C(o) = {u € y(G): {u,u} c .E(G)}. A idéiadevizinhançaestende-se
naturalmente para conjuntos de vértices, de modo que se X Ç V(G), a vizi-
nhança de X em G é I'c(X) = U..x I'C(u). O grua de um vértice t' em G é
o número de arestas incidentes em u, isto é, degC(u) = jle € -E(G) : u c ell.

Dado um grato G e um conjunto de vértices X Ç y(G), o suZ)grei/o de G
nduzádo por X é o grifo CJXI = (X, {e C .E(G) : e Ç X}).

Um g,a/o Pião é um par G - (}'(G), .4(G)) onde V(G) é «m conj-to
e .4(G) Ç T'(G) x y(G). Cada elemento de y(G) é chamado um "é'face
de G, e cada elemento de .A(G) é chamado um arco de G.

Omitimos o subscrito G da notação sempre que o contexto permita fazê-
lo sem ambigüidade.

Ordens

Uma .roem (ou ordem pamáaZ), é um par (P, -<p), onde P é um conjunto e
<p é uma relação binária anel-reflexiva, anti-simétrica, e transitava sobre P.
Com certo abuso da notação, aderimos à prática de referir-nos à ordem
(P, -<p) por P

Dados z,y c P, dizemos que z é menor que Z/ em P ou, equivalente-
mente, que y é maior que z em P se (z,3/) c -<p, fato que denotamos por
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z <p y ou y >'"p z, indistintamente. Denotamos a situação em que z -<p g/
ou z - Z/ por z :3P Z/ ou y l:p z. O caso em que z # y e (z,Z/) # -<p, é
denotado z Zp y. Um elemento mazímaZ de uma ordem é um elemento que
náo é menor que nenhum outro elemento da ordem. Se z, g, z C P são tais
que z <p Z/ e y <P z, dizemos que 3/ está enfm z e z em P. Dizetnos que y
coZ)re r em P se z <p Z/ e não existe nenhum elemento de P entre z e Z/, o
que se denota z -{ y

Dizemos que z e y são comparáveis em uma ordem P quando z <p g ou
z >"p y, o que se denota z -.,p y. Se z e y não são comparáveis, dizemos que
sao ánc077zparáueás, o que se denota z wp y. Um posto de uma ordem é um
elemento comparável a todos os outros elementos da ordem. Uma cadeia
de uma ordem é um conjunto de elementos dois a dois comparáveis e uma
a7}tá-cadeia é um conjunto de elementos dois a dois incomparáveis. Uma
ordem P é total se P é uma cadeia.

A aZluru de uma ordem P, denotado h(P), é a cardinalidade de uma
cadeia máxima em P e a largura de P, denotado w(P), é a cardinalidade de
uma anel-cadeia máxima de P

Dado um subconjunto X de uma ordem P denotamos por PJXI a ordem
induzida em X por P, isto é, a ordetn (X,-<plxl) onde
'<Plxl ' '<P n (x x x). A ordem dual de uma ordem P, élenotada
P*, é a ordem (P, -<ã:), onde -<):= {(y, z) c P x P: = -<P y}.

Um ideal de uma ordem P é um conjunto / Ç P no qual, para todo { c /
vale que, se s <p {, então s € .r. Dado s € P, o ideal de P gerado por s é o
ideal minimal .r de P que contém s, isto é
/P(s) = {z C P: z 3p s}. O conceito estende..se naturalmente a um

conjunto X Ç P, de forma que o {dmZ de P gerado por X é
/p(X) = U:, . X .rp(z). Definimos anda /Ã(X) = /P(X) X

Um ./iZtro de P é um ideal de P*. Dados s € P e X Ç P, ficam definidos
naturalmente os conceitos de .pZtm de P gerado por s e .potro de P gerada
p« X, (ienotados respectivamente por Fp(s) e Fp(X) e também .IÇ(X).

O conjunto dos postos de uma ordem P é denotado por a(P). Para cada
l $ k $ 1n'(P)l, denotamos por n'h(P) o k-ésámo posto de P, de maneira
que Tj;(P) -<p «-k+l(P) para c«ia l $ k < 1«-(P)l.

Um segmento de P é a ordem induzida por P sobre os elementos en
tre dois postos consecutivos de P. Para cada l $ k < ln-(P)l denota-
mos por Sk(P) o segmento compreendido entre a-k(P) e n-t+t(P), isto é,
Sk(P) = Plr' («-k(P)) n /'(«'k+i(P))l. Além disso, convencionámos
chamar de 0-ésimo seg«tento de P à ordem So(P) = PI/'(ni(P))l e de
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ln-(P)j-ésimo segmento de P à ordem S«(P)(P) = PJF'(nl.(p)l(P))l. Note
que segmentos podem ser vazios.

O diagrama de passe de uma ordem P é o grato dirigido
H(P) = (P, {(z,y) c P x P: y -{ z}). AodesenharoDiagramade
passe de uma ordem, desenha-se os arcos do grifo sem indicar sua orientação
explicitamente, assumindo por convenção que estão sempre orientados de
cima para baixo.

Modelos Probabilísticos

Um modelo proZlabáZútico para uma certa classe de objetos (por exemplo,
gratos) é uma família de espaços de probabilidade {Q« : n )' 0}, onde, para
cada n > O, os eventos elementares de Q« são os objetos dessa classe. Dize-
mos que um evento E« de Q« é um evento assÍntoiicamente quase cedo em
Q. quando

lim p'n,.(E«) = 1,
Tt --+ 00

e dizemos que ÉI. é um evento assintotÍcamente raTO se En é um evento
assintoticamente quase cento. Clom a costumeira liberdade de expressão
desse contexto, usamos expressões como "quase cedo" , "quase todo" , "quase

sempre" etc para designar eventos assintoticamente quase certos e expressões
como "raro", "quase nenhum", "quase nunca" etc para designar eventos
assintoticamente raros. Do mesmo modo, dizemos que uma determinada
propriedade é uma propüedade tt@ica em Q« se o evento de apresentar essa
propriedade é quase certo em Q., e dizemos que é uma prophedade rara se
o evento de apresenta-la é raro.

A título de ilustração, considere o modelo probabilístico para gratos não
dirigidos dado por Q« ' Z/(g«), onde Ç« denota o conjunto de todos os
gratos não dirigidos com V(G) = {1, . . . , n}. Diríamos então que (veja, por

exemplo, Janson, Luczak, and Rucinski(2000)), "quase todo grato em Q« é
conexo" , ou equivalentemente, que "o grato típico de Q. é conexo" ou ainda
que "conexidade é uma propriedade típica (dos grifos) em Qn"
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Introdução

Um problema fundamental em Ciência da Computação é o de represen-
tar um conjunto cujo conteúdo varia, de maneira que seja possível efetuar
operações de busca eficientemente (Knuth, 1998). Nesse contexto, uma das
presunções mais comumente feitas a respeito dos elementos de um tal con-
junto, é a de que são totalmente ordenados. Estudamos aqui uma variante
desse problema na qual os elementos do conjunto em questão são apenas
parcíaZmenée orderzados.

Como acontece no estudo de algoritmos de busca para conjuntos total-
mente ordenados, nosso critério de comparação entre diferentes algoritmos
será o número máximo de comparações necessário para realizar qualquer
busca nesse conjunto, ou, noutras palavras, o número de comparações feito
pelo algoritmo numa análise de pior caso.

O problema estudado nesta parte do trabalho pode ser formulado como
o problema de determinar uma estratégia de busca ótima para o seguinte
jogo de esconder.

Jogo: busca em ordens parciais (/(P, S))

Início: ambos jogadores recebem uma ordem P e um conjunto S Ç P; a
ocultadora escolhe um elemento u € P

Lance: cada pergunta é um elemento s C S; a resposta é
s = u, s <p u ou s Zp u, respectivamente

:, < ou 7g, conforme

Fim: o procurador encontra-se em condições de declarar se u € S

O correspondente problema de busca ótima pode ser formulado como
segue.
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Problema: busca ótima em ordens parciais

Entrada: uma ordem P e um conjunto S Ç P

Saída: uma árvore de busca de altura mínima para o jogo J(P, S)

O problema é definido a partir de uma ordem P e um conjunto S Ç P
A razão de manter ambas as ordens, P e P[SI, em vez de referir-nos somente
a PI.q, vem da motivação original do problema: com essa definição ligeira-
mente menos simples, incluímos o caso de buscas frustradas. Como o leitor
perceberá, o papel da ordem P será praticamente "decorativo"

Assumimos que a entrada do problema consiste num grato dirigido em
representação do diagrama de Hasse da ordem PISA e convencionámos de-
signar uma "árvore de busca para o jogo ./(P, S)" simplesmente por ámore
para PISA. Dando por subentendidas estas convenções, podemos formular
de maneira mais concisa o problema nos seguintes termos.

Problema: busca ótima em ordens parciais (B00P)
Entrada: uma ordem P

Saída: uma árvore de altura mínima para P

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que o problema de busca
ótima em lista ordenada tal como formulado ao final da Seção 2 corresponde
exatamente à restrição do B00P às instâncias onde a ordem dada é total.

Organização do Texto

Provámos inicialmente, no Capítulo l (Teorema 1.8), que o problema é
./V7)-difícil, respondendo à principal questão deixada em aberto por
Ben-Asher, Farchi, and Newman (1999), trabalho que foi o motivador ini-
cial do presente estudo. Provámos também ao final deste capítulo (Co-
rolário 1.9), como conseqüência imediata do Lema l (página 9), que toda
árvore de busca para uma ordem de n elementos tem altura pelo menos
lg n. A partir daí, concentramos a atenção na formulação de algoritmos
polinomiais para o B00P que apresentam bom desempenho de caso médio.

Falar em "bom desempenho de caso médio" implica falar numa distri-
buição de probabilidades subjacente ao conjunto de instâncias do problema,
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ou seja, um modelo probabílístico para ordens parciais. Ao contrário do que
acontece com modelos probabilísticos para outros objetos combinatórios, no
caso de ordens existem diversos modelos de interesse que não são equiva-
lentes entre si. À/leis ainda, nenhum deles se impõe como o "mais natural"
ou "o mais conveniente". Em se tratando de ordens aleatórias, portanto,
é preciso decidir a respeito de qual modelo se trata. Concentramos nosso
estudo sobre dois modelos que talvez se possa chamar de os "mais clássicos" :
o modelo gnl/o-aZeatóho e o modelo uml/07v7ze. O Capítulo 2 dedica-se a des-
crever estes modelos e enunciar alguns resultados fundamentais a respeito
de cada um deles.

O Capítulo 3 apresenta um algoritmo para o B00P que computa em
tempo polinomial uma árvore de altura máxima (l + o(1)) lgn para uma
ordem grafualeatória típica de n elementos. A luz do Corolário 1.9 (pá-
gina 27), esse algoritmo resulta numa (l + o(1))-aproximação para uma
instância típica do problema no modelo grafoaleatório.

No Capítulo 4 estudamos algoritmos para o modelo uniforme. h/mostra-
mos inicialmente que qualquer árvore para uma ordem típica de n elementos
tem altura (l + o(1))n/4. Noutras palavras, mostramos que não existe es-
tratégia de busca para o jogo de busca em ordens parciais cujo desempenho
típico seja assintoticamente melhor que a estratégia de busca seqiiencial, que
ignora a informação dada pela ordem P e compara o elemento procurado
com cada um dos elementos de S até encontra-lo ou esgotar o conjunto.
Isso acontece porque o problema, tal como formulado originalmente por
Ben-Asher et al. (1999), é de certa forma "assimétrico" . Nessa formulação,
dada uma ordem P e um elemento u C P pelo qual se procura, é permitido
ao procurador fazer perguntas do tipo z <p u mas não perguntas do tipo

Em vista disso, passamos a considerar a natural variação do problema
onde perguntas do tipo z »p u também são permitidas no jogo. b'mostramos

que nessa variação do problema toda árvore para uma ordem de n elementos
tem altura pelo menos loas n e apresentamos um algoritmo também simples
(embora talvez um pouco menos natural à primeira vista), que computa
uma árvore de altura máxima (6.33 . . . + o(1)) 1og3 n para a ordem típica
de n elementos. Portanto, esse algoritmo representa uma 6.34-aproximação
para a instância típica do problema no modelo uniforme.

'lFatamos brevemente, no Capítulo 5, de um problema de busca ótima
correlato ao B00P, proposto por Linial and Saks (1985a), que designamos
por busca ótima com informação parcial (BOIP). À4ostramos que, apesar de
tratar-se de diferentes problemas, os resultados relativos ao B00P no modelo

T >"P u
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grafnaleatório podem ser adaptados ao BOIP
Finalmente, no Capítulo 6 resenhamos alguns resultados relativos a busca

em conjuntos parcialmente ordenados e fazemos alguns comentários adicio-
nais
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Capítulo l

Complexidade
Computacional

Neste capítulo provámos que o B00P é ./vP-difícil respondendo à principal
questão deixada em aberto por Ben-Asher et al. (1999), motivador original
do presente estudo. Ao final, provámos também que toda árvore de busca
para uma ordem de n elementos tem altura pelo menos lgn.

Reduzimos o problema de cobertura excita por 3-conjuntos, que é
.A/P-completo (Papadimitriou, 1994, p. 201), a uma versão ein problema
de decisão do B00P. Principiamos por formular precisamente os problemas
envolvidos na redução.

Problema de Decisão: cobertura exata por 3-Conjuntos (CE3C)

Entrada: um par (X, A), onde X é um conjunto finito cujo tamanho é
múltiplo de 3 e A Ç (-}).

Pergunta: existe um conjunto I' Ç A de tamanho IXI/3 tal que

u , x?
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A versão em problema de decisão do B00P que consideramos é a se-
guinte.

Problema de Decisão: busca ótima em ordens parciais (B00Pd)

Entrada: um par (P, k), onde P é uma ordem e k é um inteiro.
Pergunta: existe uma árvore de busca com altura no máximo k para P?

Dada uma instância (X, A) para o CE3C, definimos (PX,A, k(X, A)),
uma instância para o B00Pd (veja a Figura 1.1 para uma representação
esquemática), fazendo k(X, A) = IXI/3 + 2lAI + 3. Para definir a ordem

Px,a, tomamos três novos elementos ãi, ã2, i3 # X e a partir deles definimos
os conjuntos

{ã:, ã:, i;} ,

(X U X) x {1, . . . ,2la.l}

1 2- . . 2lAI

Figura 1.1: Representação esquemática da ordem Px,zi

Os elementos da ordem Px,ó. são dados por Px,A = A u X u X u Q, e a
relação -<Px,a é dada por

1. z -<px.a õ, para todo sç C (i de cada õ C 6.,

2.(z,.j) -<px.a z para todo z cXuX e todo.j c {1,...,2lAl}

Reais concisamente, a relação <px,a é o fecho transitivo de

<'Px,a {(z,õ): z c X e (í c Alu{((z,.j),z) : z € Xu .X e l$ .j 5; 2lAl}
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Para provar que existe uma cobertura exala para (X, a.) se e somente
se existe uma árvore de altura no máximo k(X, A) para Px,a, principiamos
por dois resultados auxiliares. Antes, porém, a fim de descarregar a notação,
pelo resto deste capítulo adotamos as seguintes convenções

k

P
<

k(X, A),
Px,a,
<Px,a

Lema 1.1. .4 amem PI/'(õ)l tem uma ámore de altura 3 + 2lal para todo
Õe.Ã

Z)emonstração. Seja (5 C A e considere a estratégia de busca fi abaixo para
o jogo ./ (veja a Figura 1.2).

Estratégia ei(P, S)

pergunte z para cada z C õ

se a resposta for =, o jogo termina (u = z C /'(õ) = $)

se a resposta for <

pergunte 3/ para cada 3/ € .r(g) até que a resposta seja
que termina o jogo (u = y C /(z) Ç .r'(õ) = S)

:) 0

o jogo termina (u g /' (õ) = S)

r(.r' (z.

r(.r' (zõ) )

T(.r' (z.) )
i2... 2lAI i2... 2lal i2... 2lal « # .r' (õ)

Figura 1.2: A ordem PI/' (ó)l e a árvore da estratégia CI no jogo /(P, /' (.5))

O caráter exaustivo da Estratégia Ci não deixa dúvidas quanto à sua
correção. Também é imediato que a duração do jogo ./(P, /'(.5)) com essa
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estratégia de busca não pode ser maior que

lól + max {l/'(z)l 3+2lAI

A ordem PI/'(õ)l, portanto, tem uma árvore de altura 3 + 2la.l n

Lema 1.2. Soam S Ç P e n C X U X dados. Se /(z) Ç S, então oda
ámore para PJSI tem altura pelo menos 2lAI + l.

Z)emonstração. Considere a estratégia de evasão €3 abaixo para o jogo ./,
que consiste ein responder = somente à última pergunta a um elemento de
/(z)
Estratégia €3(P, S)

x-o
a cada pergunta p

se z:3 p,responda-<

se p C /'(=)
X - X u {p}
se X = /(z), responda =

caso contrário, responda Z
responda Z

E imediato da formulação da Estratégia Cs que a duração de um jogo
./(P, S) com .r(z) ç S é pelo menos l-r(z)l = 2la.l + l.

Portanto, toda árvore de busca para PISA com /(z) Ç S tem altura pelo
menos 2la.l + ]. []

A redução propriamente dita fica estabelecida com os dois próximos re-
sultados.

Teore«ta 1.3. Se (X, A) tem coZ,edu« ««ta, então e:«isto á«,ore pa« P
de altura no máximo k.

Z)emonslração. Sqa O uma cobertura exala para X, e considere a estratégia
de busca é:2 abaixo para o jogo ./
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Estratégia é:2(P, S)

pergunte (5 para cada õ C (17

se a resposta for = o jogo termina (u = õ C C C P)

se a resposta for <

aplique a estratégia 8i (da prova do Lema 1.1) ao jogo
/(P,/'(õ)); o jogo termina com a resposta do jogo
/(p, .r (õ)).

pergunte i para cada i C X

se a resposta for = o jogo termina (u = i € X C P)
se a resposta for -<, pergunte Z/ para cada y C /'(ã)

se a resposta for =, o jogo termina (u = 3/ € /'(ã) C P)

pergunte õ para cada õ C A -- (7

se a resposta for =, o jogo termina (u = õ C A -- O C P)

. jogo termo- (u # -r(a. U X))

O caráter exaustivo da Estratégia €2 não deixa dúvidas quanto à sua
correção. Também é imediato que a duração do jogo J(P,P) com essa
estratégia de busca não pode ser maior que

maxljOI + m«' {.j(ó) : õ C O} ,

lol + l-XI + m«: {l/'(i)l: ã c .X} ,
lcl+lxl+la - ol}

lances, onde .j(õ) denota a duração do jogo J(P, .r(õ)) com a estratégia de
busca Ci (da prova do Lema l.l).

De acordo com o Lema 1.1 temos maxi.j((5): õ € O} = 3 + 2lAI. Por
hipótese temos IC'l -: IXI/S e por construção temos

mm {l.r'(z)l : z € {ãi, i2,i3l}

e IXI = 3 Assim a duração do jogo J(P, P) com a estratégia de busca €2 é
no máximo

max {lxl/3 + 3 + 2lAI, lxl/3 + 3 + 2lzSI, l.ÃI + 3} lxl/3 + 3 + 2lAI = k
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Portanto, existe uma árvore de altura no máximo k
para a ordem P = PX,a..

lxl/3 + 2la.l + 3
n

Teorema 1.4
k

P«« (x, zi).

Se eüste ámore para P = PX.A de alÉurn afé
IXI/3 + 2la.l + 3, então ezáste Hma cobedurn ezaÉa

Z)emonsfração. Seja T uma árvore ótima para P, faça n = IXI/3 e suponha

h(7') $ n + 2la.l + 3. (1.1)

Fato 1.5 O ramo díreíÉo de T tem comphmenfo rezo menos n + 3

Z)emonstrução. Seja R o ramo direito de T. Cada um dos 3n + 3 elementos
de X U X está em R ou é menor do que algum elemento em R. Entretanto,
um elemento s C P tem em seu ideal, ou até 3 elementos de X ou então
no máximo l elemento de .X, isto é, l.r(s) n XI $ 3 e /(s) n X = 0, ou
/(s) n x = 0 e l/(s) n XI $ 1. Portanto, R tem de ter comprimento pelo
menos n + 3. []

Seja R = (al,
com n + 3 $ m.

, a.) o ramo direito de 7' e seja .4 {al . . . )an+3})

Fato 1.6. Se z C X U X não é campal'áueZ a nenhum elemento de .A,
então /(z) e.tá «atado no .pZA. dá«àto 'í' '«+3

Z)emonsíração. Seja g/ C -r(#). Como :« não é comparável a nenhum elemento
de .A, não podemos ter 3/ C ..4.

Também não pode ser o caso de que y esteja no filho esquerdo de a para
algum a € .4. Nesse caso teríamos y -< a, e como y C .r(=) e z € X U X,
teríamos a = z, ou a = õ para algum õ C A com z -< õ. Em qualquer cmo,
teríamos # comparável a algum elemento de .A, contradizendo a hipótese.

Como y não está em .A nem no filho esquerdo de nenhum elemento de
.A, resta conc]uir que Z/ está no fi]ho direito de a.+3. []

Fato 1.7. Todo eleme7 to de X U X é comparável a algum e/emenlo de .A

Z)emonsfruçâo. Suponha um elemento z € X U X que não é comparável a
nenhum elemento de .4.

O fato de que /(aç) está contido no filho direito de a.+3 e o Lema 1.2
implicam que h(7') 2 n + 2la.l + 4, contra o assumido em (1.1). []
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Como todo e]emento de X U X é comparável a algum elemento de .A,
em particular l/(-X) n .A1 2 3, e daí l.A -- /(X)l $ n. Como todo elemento
de X é comparável a algum elemento de .A e IXI :; 3n, conclui-se facilmente
que ..4 -- J(.i) tem de ser uma cobertura excita para X. []

Corolário 1.8 0 B00P é./\P-di!/hÍZ

Z)emonstração. O B00Pd é uma versão em problema de decisão do B00P
Claramente, o B00Pd está em ./VP'. O CE3C é um problema ./vp'-completo

(Papadimitriou, 1994, p. 201). Os Lemas 1.3 e 1.4 estabelecem uma redução
claramente polinomial do CE3C ao B00Pd. Isso prova que o B00Pd também
é ./VP-completo e que, portanto, o B00P é ./VP'-difíci]. []

Provámos a seguir, um resultado de cota mínima para o B00P, de-
coirência imediata do Lema l (página 9).

Corolário 1.9. C?uaZquer ámore de busca para uma ordem de n elementos
t.m .Zi«« peZ. m.n« lig n + IJ.

l)emonslração. Uma árvore de busca para uma ordem P é uma árvore de
busca para alguma estratégia de busca no jogo J(P,P). Nesse jogo, o
procurador tem IPI :: n perguntas possíveis e a ocultadora tem sempre 2
respostas possíveis a cada lance, além da resposta - Por decorrência do
Lema l (página 9), a árvore de busca de qualquer estratégia de busca para
o jogo ./(P, P) tem altura peão menos j]gnJ + ]. []
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Capítulo 2

Ordens Aleatórias: Modelos
Probabilísticos para Ordens

Mostramos, no Capítulo 1, que o B00P é ./VP'-difícil. Duas abordagens
comuns para procurar soluções satisfatórias para um problema ./VP-difícil
são o recurso a algoritmos de aproximação e a análise de caso médio de
algoritmos cujo desempenho no pior caso não é satisfatório. No primeiro cmo
a idéia é propor algoritmos que apesar de não encontrar uma solução ótima
para o problema, encontram soluções cuja diferença quanto à solução ótima
é controladamente limitada. No segundo caso a idéia é propor algoritmos
que apesar de não encontrar uma solução ótima para todas as instâncias do
problema, apresentam desempenho médio satisfatório. Mais precisamente,
assumida alguma distribuição de probabilidades para o conjunto de possíveis
instâncias do problema, demonstra-se que o evento de esse algoritmo não
determinar uma solução satisfatória para o problema em tempo polinomial
tem baixa probabilidade. Neste trabalho combinamos elementos de ambm
as abordagens. Apresentamos algoritmos polinomiais e mostramos que tais
algoritmos fornecem bom soluções aproximadas para instâncias típica do
problema.

Falar em "instância típica do problema" leva subentendida uma distri-
buição de probabilidades para o conjunto de instâncias do B00P, ou seja,
para o conjunto das ordens de um dado tamanho. Noutras palavras, para
fazer uma análise de caso médio de um algoritmo para o B00P é necessário
estabelecer um modelo probabilístico para ordens: um modelo de ordens
aZeatóhas. Existem diversos modelos de ordens aleatórias de interesse. En-
tretanto, ao contrário do que acontece com modelos probabilísticos para
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outros objetos combinatórios como gratos, permutações etc, no caso das or-
dens esses diversos modelos não são equivalentes entre si nem são redutíveis
uns aos outros. lvlais ainda, nenhum deles se impõe como o "mais natural"
ou "o mais conveniente"

Neste trabalho concentramo-nos em dois dos modelos de ordens aleatórias
que talvez se possa chamar de "os mais clássicos" : o modelo g71a/o-aleatóho e
o modelo Hall/oz'me. Apresentamos estes modelos brevemente neste capítulo,
enunciando alguns resultados que serão utilizados nos capítulos seguintes. O
leitor familiarizado com estes modelos probabilísticos pode permitir-se uma
leitura superâcial do presente capítulo com o único propósito de inteirar-se
da notação utilizada e dos resultados postos em destaque.

No Capítulo 6 fazemos alguns comentários adicionais a respeito de ordens
aleatórias e indicamos referência bibliográfica para o assunto.

2.1 O Modelo Grato-Aleatório

SÜa G um grato com V(G) = {1, . . . , n} para algum íz > 0. Podemos definir

uma ordem Pc a partir de G fazendo .f'c = V(G) = {1, . . . ,n} e definindo
para cada aresta uu € G que u <Pe u quando u < u, isto é, definindo -<Pc
como o fecho transitivo da relação {(u,t,) : {u, u} c .E(G), u < u}.

A partir dessa construção, podemos definir um modelo de ordens ale..
atórias a partir de um modelo de gratos aleatórios. O modelo de ordens
orla/o-aZeatóhas ("random graph orders"), denotado Pn,p, é o modelo de
ordens aleatórias que se obtém a partir dessa construção quando se parte
do conhecido modelo de gratos aleatórios de Erdós e Rényi, usualmente
denotado por Ç«,p (veja, por exemplo, Janson et al. (2000)).

Antes de prosseguir, é muito importante ressaltar que o presente trabalho
ocupa-se de P«,P somente nos casos em que p é uma constante com mZação
a n. A fim de não carregar demasiado o texto repetindo esta precisão a cada
passo, tomamos a liberdade de dá-la por assente pelo restante desta parte
do trabalho.

As ordens grafnaleatórias gozam de um certo apelo intuitivo no sentido
de se apresentarem como um modelo probabilístico bastante natural para
ordens. Além disso, o "parentesco próximo" com o modelo Ç«,p para grifos
aleatórios, terreno já bastante explorado e mapeado, faz esse modelo ainda
mais atraente na medida em que resultados e técnicas utilizados no estudo
de Ç.,p podem ser aproveitados ou adaptados para o estudo de P.,P'
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A principal dificuldade técnica no estudo de ordens aleatórias reside
na ausência de independência entre os eventos da forma ã < .j, decor-
rente da transitividade. Mais precisamente, a dificuldade consiste em que a
ocorrência dos eventos { < .7 e .j < k numa ordem determina a ocorrência de
á -< k. Como veremos, essa característica das ordens aleatórias (presente em
qualquer modelo que se use) leva a resultados que podem parecer um pouco
surpreendentes à primeira vista. A título de ilustração no caso das ordens
grafualeatórias, considere os seguintes resultados.

Lema 2.1. Para todo n > 0, Çn,1/2 é um espaço unllf07v7 e de probab Jídades

Z)emonstmção. O espaço de probabilidades Ç.,i/2 é formado pelos gratos

G com y(G) = {1,...,n}. Existem 2(;) tais grãos. Para.todo k 2 0,.a
probabilidade de um grifo de k arestas de g«,1/2 é 2'k 2'((;) E) - 2-(;) n

Lema 2.2. Anão eàste 0 < p < 1 taZ que P«,P, sega um espaço ungoí.r/ze de
probabilidades para todo n > 0.

Z)emonstrcição. Seja n > 0 dado. A probabilidade da ordem vazia em 7)L.P
é a probabilidade do grato sem arestas em g«,P, a saber, (l -- p)(;). A
probabilidade de uma ordem total em P,,,P, por outro lado, é a probabilidade
da ocorrência do caminho (l, . . . , n) em Ç;.,p, a saber, p"'l

Para que P«,P seja um espaço uniforme, estes dois eventos devem ter a
mesma probabilidade, o que nos leva a (l p)(;) - Pn-l para todo n >0
ou, equivalentemente, p + P2/n :: l para todo n > 0, o que não admite uma
solução 0 < P < 1. []

No que segue enunciámos algumas propriedades típicas de ordens grifo
aleatórias. Estes resultados serão utilizados na análise dos algoritmos apre-
sentados no Capítulo 3.

Uma maneira de estudar P'«,P é através do estudo do modelo 7)z,P' Como
sugere a notação, 7)z.P é o modelo de ordens aleatórias que se obtém a partir
dos grafos aleatórios ÇZ,P de acordo com a mesma construção explicada no
início desta seção. Os gratos aleatórios ÇZ,P, por sua vez, são gratos aleatórios
como os de Ç«,p, onde o conjunto de vértices é Z em vez de {l, . . . ,n}.

Teorema 2.3 (Alon, Bollobás, Brightwell, and Janson (1994)). .4s dástáncáas
entre postos consecutivos de 7)z,P são uaháueis aZeatóhas independentes e
ádentácameníe d stdbuÍdas.
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Teorema 2.4 (Kim and Pittel (2000)). Sda .[ xma uaháueZ a]eatóóa com a

mesma distribuição das distância entre postos consecutivos de Pz... Existe
"m. «nst-*' cl = cl(p) > 0 t«J que, p«. lodo Z > 0,

P' (L > 1) < exp(-ciZ). (2.1)

Corolário 2.5. .4 ordem tzh ca de Pb,p, 0 < p < 1 rzão [em segmentos com

mais do que c2 logo e/e«lemos para todo c2 = c2(p) > (1/ci(p)), onde cl(p)
é a mesma constante do enunciado do Teorema e.4.

Z)emonstuução. Seja P uma ordem grato-aleatória e seja c2 como no enun-
ciado do Corolário 2.5. Seja ainda k = ln-(P)l. Para cada l $ d $ k
t?m.'T. que ISi(P)l é uma variável aleatória, sendo ISo(P)l = «-1(P) -- l,
ISA(P)l = n -- rk(P) e ISí(P)l = «'i+l(P) -- «i(P) -- l pal'a'iodo 1 < { < k.

Segue do Teorema 2.4 que essas variáveis aleatórias também satisfazem
a desigualdade (2.1) e, portanto, para todo l $ { $ k temos

1" (1&(P)l > c2 log n) < exp(--clc2 log n) m, -- '1 '2

e assim,

IP (P tem algum segmento com mais de c2 Ioga elementos)

= P' l v {lSi(P)l > c2 I'gn} l $ }:jP (IS:(P)l > '2 Ioga)
\Í-o / {-o

< (k + l)n'''" $ (n + l)n'':" = .:''-" + 'z

k k

'CIC2
)

e portanto, como c2 > (1/ci),

lim P (P tem algum segmento com mais de c2 log n elementos)

:: lim 71l''lc2 + n cl'2 = 0
7Z --+ 00

D

Teorema 2.6 (Bollobás and Brightwel1 (1995))

.d' Kn " "Zução de n(l - p)(T) - 1, üto é,

Z)aços 0 < p < 1 e n > 0,

/@8ãh -- ; -- ; (2.2)

?ara todo õ > Q, a largura. da ordem grato-aleütóüü típica está compreendida
- {«t'««Z. [lKn
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Corolário 2.7. 4 Za7yura da ordem grlllfo-a/eatóha tzbica não é maior que

'ml#Íh * :.
2.2 O Modelo Uniforme

Para cada n > 0 seja P'(n) o conjunto de todas as ordens sobre {l, . . . , n}. O
modelo unijfor'me de ordens aZeatóhas é a família de espaços de probabilidade
{a(7''(n)) : n > 0}. Para c"la n > 0 de-t'm" Z/(P(n)) por Un.

Se dissemos que as ordens grafaaleatórias gozam de um certo "apelo
intuitivo" no sentido de que parecem um modelo probabilístico bastante
natural para ordens, por que não dizer o mesmo a respeito do modelo uni-
forme? Afinal de contas o espaço de probabilidades uniformemente gerado
por um conjunto de objetos parece sempre o candidato ao espaço de proba.
bilidades que se impõe como o "mais natural". Entretanto, como veremos a
seguir, a ordem típica no modelo uniforme de ordens aleatórias é tão "pouco
natural" , no sentido de que contraria a idéia ingênua de "como deveria ser" ,
que faz hesitar em conferir ao modelo uniforme essa preferência.

Para descrever a ordem típica de Z#n vamos definir uma família de ordens
sobre {l, . . , n} que chamaremos ordens tNpadádas. A seguir, enunciámos
um resultado fundamental de Kleitlnan and Rothschild (1975) que prova
que a ordem típica de Z/n é uma ordem tripartida com certas características
especiais.

Dado n > 0, seja {Xi, X2, X3} uma partição de {l, . . . ,n}. Vamos deno-

tar por .4(Xi , X2, X3) o conjunto das ordens P sobre { 1, . . . , n} satisfazendo

1. todo z3 € X3 é menor do que todo zi € Xi;

2. se z{ c Xi, zj € Xj, e zi -<p scj, então { > .j

Dizemos que uma ordem P sobre {l, . . ,n]. é uma ordem thpadida se
existe uma partição {Xt, X2, X3} de {l, . . . , n} tal que P C ,4(Xi, X2, X3).
Denotaremos por Zn a família de espaços uniformes gerados pelas ordens
tripartidas sobre {l, . . . , n}, isto é,

Zn = {Z/(.4(XI,Xe,X3)): {XI,X2,X3lé partição dela, . . . ,nl}

Em busca de uma caracterização da ordem típica do modelo uniforme,
Kleitman and Rothschild (1975) provaram o seguinte resultado fundamen
tal
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Teorema 2.8 (Kleitman and Rothschild (1975)). .4 ordem trica do modelo

-W«n. é «m« .roem tàp«dí'Z' q«. pede«ce . .4(Xi, X2, Xa) P.« .Zg«m«
partição {Xi, Xa, X3} de {l, . . . , n} safíl /acendo

IX2j-; < "("),

ix:i-T < «,(")~/'i,

(2.3)

(2.4)

Z'ar« quaZque, w: N ----» N taZ que lim.-««,(n) = .n

Com certa dose de liberdade de expressão, podemos dizer que a ordem
típica no modelo uniforme é uma ordem tripartida onde a "classe do meio"
comporta aproximadamente a metade dos elementos.

O estudo de certas propriedades típica em Z/n fica bastante facilitado
se feito indiretamente, estudando modelos probabilísticos correlatos. No
que segue, vamos mostrar que toda propriedade típica de Zn é também
uma propriedade típica de Z/n. A seguir, mostramos que Zn é, por sua vez,
equivalente a uin modelo probabilístico para gratos bipartidos cujo estudo é
bastante mais fácil do ponto de vista técnico. Este resultado será utilizado
na análise dos algoritmos apresentados no Capítulo 4. Pelo resto desta seção,
usamos u : N --, N para denotar uma função satisfazendo lim.-- o(n) = oo.

Seja ll.(o) o conjunto das triplas (Xi,X2,XS) tais que {Xt,X2,X3} é
uma partição de {l, . . . , n} satisfazendo (2.3) e (2.4).

Fazendo

.4KR(n,w) U .4(xi,x2,x3),
(XI ,X2 ,X3 )€11« (u)

(2.5)

temos pelo Teorema 2.8 que

O seguinte argumento padrão mostra que podemos estudar propriedades
típicas de ZZn restringindo nossa atenção a .4KR(n, u).

Lema 2.9. Sda € Ç P(n) um evento taJ que a praz,abàZádade de U« C
e, condicionada a t/« € .4(Xi,X2,X3), tende a l â medida que n --, oo
-@«demente em (XI, X2, x3) c n«(«,). -E«[ão, q-« «d.m.«te Un € 8.

34



Z)emonstração. Usamos a hipótese sobre € e o Teorema 2.8 para observar
que, eln Z/n, temos

P'(:) = 1"(: n .AKR(n, «,)) + ]P(f n .4KR(n, «,))

$ )11: 1"(: 1 Á(Xi,X2,Xa))F'(-4(Xt,X2, X3)) + 1"(.4KK '& '''))
n« («,)

)ll: 1"(.4(xl, x2,x3)) + '(1) - '(i),
n«(w)

onde os somatóríos acima são sobre todo (XI, X2, X3) C ll«(«,) (veja (2.5)).
D

Sejam X e y dois conjuntos disjuntor e seja .4(X,y) o conjunto das
ordens P sobre X U y tais que y -<p z somente se y € y e iç C X

Dada uma partição {Xi,X2,XS} de {l,...,n}, temos que
.4(Xi, X2) x .4(X2,X3) e .4(Xi,X2,X3) são equivalentes, no sentido em
que existe uma bijeção natural que associa a cada ordem de .4(Xi, X2, X3)
um par de ordens de .4(XI,Xa) x .4(X2,X3). Isto porque a definição
de .4(Xi,X2,X3) implica que cada ordem em P C .4(XI,X2,X3) está
completamente determinada pelo conjunto de elementos comparáveis en-
tre as "partições extremas" e a "partição do meio", isto é, pelo conjunto
-<p n (XI x X2 U X2 x X3).

Temos então que esses conjuntos. têm o mesmo número de elementos, a
saber 2jXiljX2l+jX2ljXal, e, portanto, os espaços uniformes gerados por cada
um deles são probabilisticamente equivalentes.

Por outro lado, é fácil ver que no espaço a(Á(Xi,X2) x J(X2,X3))
temos, com independência entre os eventos,

"ü -«, «) - lii se y C Xi+i e z c Xí, l $ { < 3;
caso contrário,

observação que nos será útil na Seção 4
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Clapítulo 3

Busca Otima em Ordens
.P

Grafo-Aleatórias

Neste capítulo apresentamos e analisamos um algoritmo polinomial para o
B00P e mostramos que este algoritmo fornece uma (l + o(1))-aproximação
de uma solução ótima para a instância grafoaleatória típica.

Seja P uma ordem. Definimos a h(P)-ésima camada de P como sendo o
conjunto dos elementos maximais de P. Para cada l $ k < h(P), definimos
a k-ésima camada de P, denotado (Jt(P), como o conjunto dos elementos
de P cobertos pelos elementos da (k + l)-ésima camada de P

Para todo l $ k $ h(P), definimos as camadas aba zo de Ok por
k l

ckl(p) IU c:(p)
í-l

e as camadas acama de (% por

h(P)

U G(p)
í-k+l

OkT(P)

e por fim, definimos uma camada med ana de P como uma camada O« de
P satisfazendo max {Ob.i(P), O«T(P)} $ 1PI/2.

A estratégia de busca 23 para o jogo ./ que apresentamos a seguir faz
uso do fato de que o conjunto das camadas de uma ordem particiona seus
elementos. Numa descrição informal, essa estratégia procura um elemento u
numa ordem P, fazendo perguntas a cada elemento de uma camada mediana
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de P. Conforme as respostas recebidas, a estratégia descarta as camadas
acima ou abaixo da camada mediana, e recomeça a busca a partir de uma
camada mediana da ordem induzida pelos elementos restantes. Note que se
P é uma ordem total, a Estratégia B nada mais é que a conhecida Estratégia
de Busca Binária, motivo pelo qual cltamamo.-la de l?rasca Z?irada ParcáaZ.

Estratégia B(P, S)

Se S = 0, o jogo termina (u g PISA)

m e- índice de uma camada mediana de PJSI

pergunte c para cada c c O«(PISA)

se a reposta for =, o jogo termina (u = c C O«(PJSI) Ç S)
se a resposta for -<

aplique a Estratégia B ao jogo .7(P, /'(c)); o jogo termina
com o mesmo resultado deste jogo

aplique a Estratégia 23 ao jogo ./(P, Cb.T ); o jogo termina com o mesmo
resultado desse jogo

Teorema 3.1. E possa'ueZ computar em tempo poZínomáaZ uma ár-t/ore de
decüão de 'ltu« múim« «,(P)(liga(P)J + 1) p«m um« .«dem P, a p«d:'
de seu diagmmcl de Hctsse.

Z)emonstmção. Seja P uma ordem e considere um algoritlno que computa a
árvore de decisão correspondente à estratégia 23 para o jogo J(P, P) a partir
do diagrama de Haste de P

Esquematicamente, tal algoritmo poderia ser estruturado segundo os se-
guintes passos:

1. decomponha P em camadas computando o número de elementos de
cada camada, e determine o índice m de uma camada mediana de P

2. coinpute a árvore de decisão de P a partir de O«(P)

O passo l pode ser executado em tempo polinomial através de uma busca
em largura sobre o grato H(P).

O passo 2 pode ser esquematicamente estruturado da seguinte maneira.
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Seja C« = {ci, . . . ,ck} . Para cada l $ á $ k, denote por Til a árvore
de decisão de PI/'(ci)l e por :rmT a árvore de decisão de plob.il.

Compute recursivamente a árvore de decisão Tk = (ck,7;.T,Tkl). A
seguir, cada l $ { < k, em ordem decrescente, compute 7: como sendo a
árvore de decisão dada por T{ = (ci,Til, Z+l).

Cada recursão deste algoritmo acrescenta no máximo w(P) níveis à
árvore de decisão, um para cada elemento da camada mediana. Como o
maior nível de recursão aninhada atingido pelo algoritmo é jigh(P)J + l,
podemos concluir que a altura da árvore computada é no máximo

w(P)(llg h(P)j + l).

Finalmente, como a construção da árvore de decisão 7: pode ser feita
em tempo polinomial para cada l É á $ k, temos que o algoritmo como um
todo é polinomial. U

A estratégia de busca .4 para o jogo ./ que apresentamos a seguir faz uso
do fato de que o último lance do jogo na Estratégia B fornece uma indicação
de "onde deveria estar" o elemento procurado. Numa desci'ição informal,
a Estratégia .4 inicialmente aplica a Estratégia 13 à ordem total induzida
por P sobre o conjunto de seus postos. Se o elemento procurado não é um
dos postos de P, o último lance desse jogo é usado como indicação do único
segmento de P onde pode estar o elemento procurado. A Estratégia 13 é
então novamente aplicada a esse segmento de P

Estratégia .4(P, S)

s'-s
se «'(Pjsl) # 0

apli(iue a estratégia 23 ao jogo ./(P, a(PJSI)) e sda (7rj(PJSI), a)
o último lance deste jogo

se a é =, o jogo termina (u = xj(PISA) c PISA)
cmo co«Erário S' - Sj-i(PISA)

aplique a estratégia 13 ao jogo /(P, S')

Teorema 3.2. .D possa'ueZ computar em tempo poiinomiaZ uma á om de
decisão para ordena P cuja altura é no má:imo

lig lz(P)IJ + ««(P) jlgmax {lS{(P)l: 0 $ ã $ 1z(P)lIJ + 2,
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a, partir do seu dictgramü de Haste

Z)emonslmção. Seja P uma ordem e considere um algoritmo que produz a
árvore de decisão correspondente à estratégia .4 para o jogo ./(P, P) a partir
do diagrama de Hasse de P

A árvore de decisão T produzida por esse algoritmo tem os postos de P
nos nós de seus primeiros jig ln'(P)IJ + l níveis e as á.rvores de decisão dos
segmentos de P como filhos desses nós. Assim

h(7') 5; lig lr(P)IJ + 1 + m«' {h(=) : 0 $ á $ 1r(P)l} , (3.1)

onde Tí denota a árvore de decisão da ordem PJSi(P)l para cada
o $ { $ 1«-(p)l.

De acordo com o Teorema 3.1, para cada 0 $ { $ 1n-(P)l temos

«,(PISA(P)l)(llg h(PIS:(P)l)J + 1) $ .«(P) lig ISi(P)IJ + l,

e portanto,

:n"' {ü(Z): 0 $ { $ 1«(P)l} $ w(P) m«. {lig is,(P)IJ o $ i $ 1«'(p)l} + l

Voltando a (3.1) ficamos com

h(r) $ 1ig l«(P)IJ+ «,(P) mmtjlg ISi(P)IJ 0 $ ã $ 1n-(P)l} + 2

n

Teorema 3.3. Á ámore de busca c07'mspondenÉe ã estmÍégia .4 tem aZíura
rlo máximo lg n + O(l,/iõãilog log n) para oMem gni/o-aZeatóüa f@ ca de n
elementos.

Z)emonstmção. Seja P uma ordem grato-aleatória típica de n elementos e
seja T a árvore de decisão de P correspondente à Estratégia .4. Do Teo-
rema 3.2 temos

h(T) $ 1ig lr(P)IJ + w(P) liK max {lSi(P)l : 0 $ { $ 1n-(P)lIJ + 2. (3.2)

Do Corolário 2.7 temos
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Seja c2 = c2(p) > (1/ci(p», onde cl(p) é a mesma constante do enunci
ado do Teorema 2.4. Do Corolário 2.5 temos

m«. {lSi(P)l : 0 $ { $ 1«(P)l} $ c2 Ioga

Voltando a (3.2) ficamos com

"'', ' --. «',,-' * (. «8Tn * : ) :; ', :.; « * '

$ jignJ+
21ogn

log(l/(l i;$ + 1 .l ig c2 log n + 2
[g n + 0( v]Ólin ]og ]og n)

n

Corolário 3.4. ,4 amam de busca con'espondente à EstraÉe'gÍa .4 é uma

(l+o(1)) aprozÍmaçâo de uma solução ótÍma para inst(ameias gn2/0-aZeatódas
típicas.
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Capítulo 4

Busca Otima em Ordens
.P

Uniformes

Neste capítulo estudamos o problema de busca numa ordem típica do mo-
delo uniforme. Iniciamos com o seguinte resultado negativo que segue dire-
tamente do Teorema 2.8 (página 34).

Corolário 4.1. Qualquer ámore de busca de uma ordem típica do modelo
unW$o$o«.. tem «Ztu« rezo «.eras (l + o(1))n/4.

Z)emonstrnção. Considere a seguinte estratégia de evasão para o jogo /(P, S)

Estratégia C(P, S)

À4 - o conjunto de elementos maximais de PISA

x-o
a cada pergunta p

se p g ]W responda Z,

caso contrário,

X - X u {p}
se X = J\4, responda =,

caso contrário, responda /

E imediato da formulação da Estratégia € que a duração de qualquer
realização do jogo J(P, S) em que ela seja aditada é pelo menos lm(PISA)l,
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onde W(PISA) denota o conjunto de elementos maximais de PISA. De acordo
com o Teorema 2.8, a ordem típica do modelo uniforme tem (l + o(1))n/4
e[ementos maximais. []

A fim de tornar o problema mais interessante no modelo uniforme, pas-
samos a considerar uma variante do B00P, que descrevemos por meio do
jogo de esconder associado.

Jogo: busca em ordens parciais (J'(P,S))
Início: ambos jogadores recebem uma ordem P e um conjunto S Ç P; a

ocultadora escolhe um elemento u C P

Lance: cada pergunta é um elemento s C SI a resposta é ::, -<, >- ou .'',
conforme s :; u, s -<p u) s >"p u ou s '# u respectivamente

Fim: o procurador encontra-se em condições de declarar se u C S

Observe que uma árvore de busca para o jogo /' é uma árvore ternária
e temos a seguinte decorrência imediata do Lema l (página 9).

Corolário 4.2. Qualquer ámore de busca para o jogo .7' sobre uma ordene
de n elementos tem aZluru rezo menos jlog3 nJ + l.

Neste capítulo vamos provar que é possível construir em tempo poli-
nornial uma árvore de busca de altura O(logo) para uma ordem típica do
modelo uniforme com n elementos.

4.1 Busca em Ordens 'l\ipartidas

Seja P uma ordem e seja S Ç P. Começamos por apresentar a estratégia
de busca C para o jogo ./'. A estratégia C recebe como informação, além
da ordem P e do conjunto S, dois subconjuntos disjuntos C? e R de S. O
objetivo da estratégia C é determinar se o elemento procurado pertence a
Q U R. Isso é feito da seguinte maneira. O procurador faz uma pergunta
para cada elemento de Q e usa cada resposta para eliminar "candidatos
potenciais" de R. Se após esgotar o conjunto Q o elemento procurado não
foi achado, o procurador faz uma pergunta pala cada um dos elementos
remanescentes em R.

44



Estratégia C(P, S, C?, R)

para cada q C Q, pergunte q

se a resposta for =, o jogo termina (u C Q Ç S)
se a resposta for -<, R - R n /'(r)
se a respos'a for », .R -- R n F'(r)
s' a resp'sta for «,, R -- R -- (.r'(,) U F (r)).

para cada r C R, pergunte r

se a resposta for =, o jogo termina (u € R Ç S)

o jogo termina (u # Q U l?)

Vamos mostrar que para uma ordem típica de Z/n é possível escolher
Q e R de maneira a garantir que 2 aplicações consecutivas da estratégia C
resultam num jogo de duração O(log n).

Lema 4.3. Se/a P € .4(Xi, X2, X3) Ç .4KR(n,w) e seja Q Ç Xi .Pzo. Se ]V
e o nlímero de eZernentos z C -X2 c07n urna (fada relação de corrzparabzZz-

dade/incomparabilidade com todo q C Q, então sua esperança é

E l-wl l2-iei. (4.i)

Lema 4.4. Sda P € .4(Xi, X2, XS) Ç .4KR(n,«,) uma ordem t#'ica do mo-
delo uniforme e selva Q um subconjunto de Xa de cardànalidade
q(n) = [2 lg n + «,(n)]. .4 estmtégáae(P,S,Q,Xi UXa) quase certa-
mente /a, no máãm. q(n) + l peU-t« n. .jog. ./'(P,P). .Além dáss.,
se C? é %m subconjunto de Xi U X3 de caMánaZãdade q(n), então a es-
tratégia d(.P, S, Q, X2) quase certamente /az no máãmo q(n) + l pe7yuntas
TLO jOgO .J' ÇP,P).

l)emonstração. Denotando por r(Q, R) o conjunto dos elementos restantes
em R na execução da estratégia C(P, S, C?, R), após todas as perguntas em
Q terem sido feita, temos que o número de perguntas feitas pela estratégia
d(P, s, Q, R) é no -ná*imo IQI + l,(Q, R)l.

Seja Z onúmerodepares (z,y) € R x Reais que , z # ye
{z,y} C r(Q,R). Vê-se facilmente (lembrando (4.1)) que a esperança
de Z é no máximo IRi22'lQI $ H22-q(n) - O(1). Portanto, Z = 0 com
probabi[idade [ -- o(1), e daí quase certamente, lr(C?,-R)l $ 1. []
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Com isso podemos formulei a estratégia de busca Z). para o jogo J'
que procede da seguinte maneira. Inicialmente o procurador verifica se
PISA C .4(Xi,X2,X3) Ç .4Kn(lsl,u) para alguma partição {Xt, X2,Xa}
de S. Em caso negativo, ele aplica a estratégia B' ao jogo (chamamos de es-
tratégia li' à trivial adaptação da estratégia de busca B, do Capítulo 3, pala
o jogo ./'). Se, pelo contrário, PISA C .4(Xi,X2, X3) Ç .4Kn(lsl,«,) para
alguma partição {Xt, X2, Xa} de S, então o procurador seleciona um subcon-
junto Q de tamanho f21gn+w(n)l de X2 e aplica a estratégia
C(P, S, Q, Xt U X3). Se o elemento procurado estiver em Xi uX3, o jogo ter-
mina. Caso contrário, ele seleciona um subconjunto Q' de Xi U X3, também
de tamanho [2 lg n + u(n)j e aplica a estratégia auxiliar C(P, S, Q', X2). Isso
termina o jogo, uma vez que decide se o elemento procurado pertence ou
não a X2.

Estratégia Z).(P, S)

q -. [21gn + u(n)]

se ü(PJSI) # 3, ou se IO2(PJSI)l < q, ou l(;i(PISA)l + IC3(PISA)l < q,

aplique a estratégia B' ao jogo ./'(P, S)

Q '- um subconjunto de O2(PISA) de tamanho q

aplique a estratégia C(P, S, Q, Oi (PISA)) U (7a(PJSI)) ao jogo J'(P, S)

se u não foiencontrado

Q - um subconjunto de (ã(PJSI) U C3(PJSI) de tamanho q
aplique a estratégia C(P, S, Q, 02(PJSI)) ao jogo ./'(P, S)

Teorema 4.5. 4 amora de busca comrspondente â estmÉ(ígÍa Z). fem a/fará
no má:ramo 6.34 1og3 n para ordem tdbÍca de n eZemenlos do made/o unljforme.

Z)emonstração. Seja P uma ordem típica de n elementos do modelo uni-
forme, com P € ÁKR(n,cu). Pelo Lema 4.4, o número de perguntas feitas
pela estratégia 'Z)w é no máximo

2([21g n + «,(n)j ) (4 + o(1)) lg n = (6.33 + .(1)) Ioga n

D

46



Capítulo 5

Um Problema Correlato

Um problema correlato ao B00P é o estudado por Linial and Saks (1985a),
que designaremos aqui por Z?rasca com /rz/armação PamiaZ (BOIP) e sobre o
qual fazemos algumas breves considerações neste capítulo.

Formulado como um jogo de esconder, no problema de Busca com In-
formação Parcial são dados aos jogadores, como no B00P, uma ordem P e
um conjunto S Ç P. Como no B00P, o objetivo do procurador é deter-
minar se um dado elemento z de P pertence ou não a S. Diferentemente
do B00P, entretanto, aqui a ocultadora escolhe uma ordem total 7' 2 P e
cada lance do jogo é uma pergunta relativa à ordem T e não à ordem PISA.
Conseqüentemente a cada lance (p,a) em que a = Z, o procurador ganha a
informação de que não só p Z u mas na verdade u < p.

A motivação original do BOIP é a seguinte. Seja uma matriz J14 de
dimensões m x n sobre R cujas entradas estão ordenadas segundo as linhas
e segundo u colunas de forma crescente. O problema é o de, dado um valor
u, determinar se existem índices á e .j de M tais que JW.] = u. Nesse caso
temos a ordem usual sobre R no papel da ordem T e a ordem P dada é o
produto de uma cadeia de comprimento m por uma cadeia de tamanho n.

Para ver por que o BOIP é de fato um problema diferente do B00P, con-
sidere quanta informação o procurador ganha num lance do tipo (p, -<). No
B00P um tal lance é suficiente para confinar o resto da busca a S n -r'(s);
no BOIP, entretanto, como a pergunta é feita com respeito à ordem total T,
essa resposta deixa todos os elementos de S -- {z € S: s -.< z} como candi-
datos a serem ainda considerados pelo procurador.

Neste capítulo vamos apresentar esquematicamente um argumento que
leva a concluir que, apesar de tratar-se de diferentes problemas, as es-
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tratégias e resultados relativos ao B00P no modelo grau'oaleatório podem
ser adaptados ao BOIP

Inicialmente registramos o fato de que, como conseqüência do resultados
em Linial and Saks (1985b) e Linial and Saks (1985a), a altura .fl da árvore
ótima para o problema satisfaz

lg .(P) $ H' $ Klg .(P), (5.1)

onde &(P) é o número of ideais de P e K = (2 -- lg(l + lg5))'i = 3.73 . . ..

Como um ideal de uma ordem está univocamente determinado pela anti-
cadeia de seus elementos maximais, temos que o número de ideais num
segmento R de P está limitado pelo número de anui-cadeias que contém, e

w(P) ,...~

.'''',, 'X(r) ' ««'''.

daí

Combinando as cotas de (5.1) e o Teorema 2.6, isto permite-nos deduzir a
existência de uma árvore para R de altura no máximo
« lg .(p(a)) (p) ig lxl).

Daí, para qualquer ordem parcial, existe uma árvore de altura
H $ 1g n + O(w(P) lg r), onde r é a máxima cardinalidade dos segmen-
tos de P. Novamente, pelo Corolário 2.5 e pelo Teorema 2.6, temos para a
ordem grafnaleatória típica de n elementos que

H $ 1g n + 0((1og n)1/2 log log n)
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Capítulo 6

Comentários Finais

A redução do Capítulo l assemelha-se à empregada poi' Hyafil and Rivest
(1976) pala provar que o problema da árvore de decisão ótima é ./vp'-completo.
De fato, B00P pode ser visto como uma restrição deste problema. É interes-
sante também observar que a prova dada pode ser facilmente modificada de
forma a contemplar o caso em que a ordem dada tem um elemento máximo.

O caso ainda mais restrito do B00P no qual a ordem dada, além de ter
um elemento máximo, apresenta um diagrama de Hasse que é uma árvore
(chamado caso erzraízado) pode ser resolvido em tempo polinomial, como
provado por Ben-Asher et al. (1999). Neste trabalho os autores dão um al-
goritmo de tempo O(na(log n)3) para computação de uma árvore de busca
ótima, para uma ordem de n elementos. Este algoritmo, entretanto, não per-
mite uma estimativa fácil da altura da árvore computada, exceto em alguns
poucos casos; por exemplo, quando o diagrama de Hasse da ordem dada é
uma árvore binária completa, caso em que a árvore de busca construída tem
altura lgn + lg* n + Q(1).

Um algoritmo muito mais simples para o caso enraizado é apresentado
por Holanda (2001). Este algoritmo computa em tempo O(nlogn) uma
árvore de busca cuja altura excede o ótimo por no máximo lgn. Como
a árvore ótima tem altura pelo menos lgn, este algoritmo constitui uma
2-aproximação para o B00P restrito a tais instâncias.

Com relação à aproximação no pior caso do problema geral, existe uma
O(log n)-aproximação polinomial, uma vez que pode..se facilmente checar
que o B00P é uma restrição do Problema da Árvore de Decisão para o qual
um algoritmo guloso simples com tal razão de aproximação é conhecido
(Arkin, Meijer, Mitchell, Rappaport, and Skiena, 1998). Algoritmos otimi-
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zados exponenciais para a construção de árvores de busca para ordens par-
ciais são apresentados por Lipman and Abrahams (1995). Entretanto, este
trabalho considera a minimização do comprimento dos caminhos ("path
length") da árvore, em vez da sua altura.

A respeito do problema de Busca com Informação Parcial (BOIP), con-
siderado no Capítulo 5, Linial and Saks (1985b) e Linial and Saks (1985a)
determinam cotas para ordens arbitrárias e estudam em detalhe o caso no
qual a ordem dada é um produto de cadeias e também o caso no qual o seu
diagrama de Hasse é uma árvore enraizada.
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Parte ll

Consulta de Informação Cara
em Bases de Dados





Preliminares

Um ÀipeHm/o é um par G - (y(G),.F(G)) onde y(G), o conjunto dos
t,édices de G, é um conjunto e cada amsta e € .E(G) é um subconjunto
não vazio de y(G). Quando u € e C E(G) dizemos que u pertence a e, ou,
equivalentemente, que e incide em u.

A dimensão de G, denotada r(G), é a cardinalidade da maior aresta
de G. Um hipergrafo G é dito k-un4/or'me se cada aresta tem exatamente k
vértices. Dizemos que G é anil/orv7ze se é k-uniforme para algum k > 0. Um
galgo é um hipergrafo 2-uniforme.

Um hipergrafo G é k-Fadado se existe uma partição de y(G) em k classes
de vértices de forma que nenhuma aresta contenha mais do que um vértice
da mesma classe. Uma partição assim será denotada {%(G) : l $ i$ k}. No
caso particular em que k = 2, dizemos que G é bdpadido. O grato bipartido
G é bip.dád. «mpZet. se .D(G) = {{«i,«2} : «i c VI(G),«2 € V2(G)}

A vizinhança de um vértice u c y(G) em G é o conjunto

I'G(«) = {u € }''(G) {«} {u, u} Ç e para algum e € E(G)}
A idéia de uizÍnÀança estende-se naturalmente para conjuntos de vértices,
de modo que se X Ç y(G), a uizÍnhança de X em G é

I'c(x) U Fc(«)

A estrela de um uédáce u é o conjunto de arestas incidentes em u, isto é,
aG(u) = {e C -E(G) : u C -E}. O grau de u em G é a cardinalidade da estrela
de u, isto é, degc(u) = laC(u)l. Um t;édáce {soZado de G é um vértice de
grau 0 em G.

Um empamlh«mento em G é um conjunto .A4 Ç -D(G) cuja aresta são
duas a duas disjuntas. Um hipergrafo G é dito um empareZÀamerzto se E(G)
é um emparelhamento.
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Uma cobedara de G é um conjunto O Ç V(G) (lue intercepta toda aresta
de G. Dada uma função 1: t''(G) --, Z, uma coZ,edurn mhÍma de (G,7) é
uma cobertura C de G tal que >1:.cc '(o) é mínimo.

Dado um grato G e um conjunto de arestas X Ç E(G), o suóg7'n/o de G
gerado por X é o grifo CJXI dado por

}''(clxl)

z(clxl)

e)
eCX
x.
U

Dados um grato G e uma função / : V'(G) --, N, dizemos que um conjunto
de arestas r' Ç .E(G) é um /-sub$ator de G se, para todo u C }''(G), o grau
de u em CIP'l está limitado superiormente por .f(u), isto é,

degClpl(u) $ /(.')

Se vale a igualdade para cada u € y(G), dizemos que r' é um ./:-/atar de G
Omitimos o subscrito G da notação sempre que o contexto permita faze

lo sem ambigüidade.

A Técnica Minimax de Yao

Teorema 1. Sejam .4 e Z dois espaços de probabáládades de supoMe .Prato
Para toda /unção /: .4 x Z --+ IR,

min {Ez l/(.A, /)l : .A C .4} $ max {E,{ l.f(.A, .r)j : l € Z}

Demonstração. Seja {.4i, . . . , A.} o conjunto dos elementos de .4 com pr(»

babilidade positiva e seja n- o vetor de dimensão n dado por ni - IP,4(Ái),
l $ ã $ n. De modo análogo, seja {.ri, . . . ,J«} o conjunto dos elementos
de Z com probabilidade positiva e seja a o vetar de dimensão m dado por
aj = Pz(4), l $ .j $ m. Finalmente, seja À/ a matriz de dimensões m x n
dada por ]l« - /(.Ai, -Ç).

Para cada 1 < { < n temos

Ezl/(Ái,-r)1,4)Pz(-Ç) ]Wijaj
.j=t .j=t



ou seja, para cada l $ { $ n, a média Ezl/(.Ai, -r)l é uma variável aleatória
no espaço de probabilidades .4, cujo valor esperado, por sua vez é

]E,4 llEz l/ (Á{ , -r)ll >ll: ]Ezl/(.Ai, .r)ip.4 (.A{)
{-1

- >: (.M«): «:
{-1

«(Ma)

Como o valor mínimo de uma variável aleatória não pode ser maior que sua
média, temos

min {Ezl/(.4{, /)l : l 5; { $ n} $ E,{Wzl/(.A{, .r)ll,

ou, equivalentemente

min {EZI/(di, -r)j : l $ { $ n} $ a-.A4'a,

e, conseqüentemente

min {Ezl/(Á, ])l : .4 € .4} $ aMa,

Um argumento em tudo análogo permite concluir

aMa $ max {K.ÁI/(.A, /)l : .Z € Z} ,

e daí

min {Ezl/(.A, .r)j : ..'i C .4} $ m«( {K,{l/(.A, .r)j : .r C Z}

D

Considere um problema computacional P' e seja .4 um espaço de proba-
bilidades cujos eventos elementares são os algoritmos determinísticos para
7). Um algoritmo aleatorizado 7Z para o problema P pode ser concebido
como um algorítmo determinístico que recebe como entrada, além de uma
instância / do problema P, uma seqüência finita de "bits aleatórios" z. Uma
vez fixada a seqüência de "bits aleatórios" z utilizados numa execução de
7Z, então 7Z reduz-se a algum dos algoritmos em .4, no sentido em que para
toda instância / de 7', 7Z(/, z) = .4(/). O mesmo dito em outras palavras é
afirmar que cada distribuição de probabilidades de suporte finito de .4 cor-
responde a um possível algoritmo aleatorizado para P. Com isso, podemos
especializar o Teorema l (página 54) nos seguintes termos.
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lborema 2. S(ya P' umz problema compatacáonaZ de conÍrn-domíhÍo Z) e seja
.[ um espaço de probabilidades de suporte anito cnuÓos elientos elementares
são {nsíáncias de P'. Seja ainda g: 2) --} 1R. Então, para lodo aZgohémo
aleatoüzüdo R parca 'P 'unte que

min {Ezjg(.4)l : .4 é um aZgohtmo deter'«}ánútáco pa« P}
$ mm {lnlg(n(/))l : / é «m« án fáncá. d. 7''} . (1)

O resultado a seguir é uma aplicação pouco usual do Teorema 2, que
será usada na prova do Corolário 2.18, um resultado onde provámos a im-
possibilidade de se obter bom desempenho para um certo tipo de algoritmo
com alta probabilidade.

Corolário 3. Sega P um problema computacÍonaJ de contra-domínio Z) e
seja .t um espaço de probabilidades de suporte anito cujos eventos elemen-
tares são instâncias de 'P. Seja ainda P um predicado sobre 'D. Então, para
todo algoz'itmo aleatohzado 'R, para 'P vale que

min {Pz(P(.4(/))): .4 é um Zg. tmo dele«nánútáco par« 7)}
$ mm {P'lP(n(.r))l : / é um in anca« de 7'}

l)emonstração. Basta tomar, no Teorema 2, g: 1) --+ {0,1} dada por
g(.A(/)) P(.A(.r)) é satisfeito e g(.A(.Z)) = 0 cmo contrário. Nesse
cmo temos q« Ezlg(.4(/))l(.A(/))) elEjg(R(/))l(J))) e
basta reescrever (1) nesses termos. []
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Introdução

O projeto e implementação de um Sistema Gerenciador de Base de Dados
(SGBD) é uma tarefa complexa, que envolve a abordagem de muitos proble-
mas computacionais diferentes. Um destes problemas é conhecido na lite-
ratura especializada da área como o problema de Otimização de Consultas.
Nesta parte do trabalho abordamos uln problema cuja motivação original
surge no contexto do problema de Otimização de Consultas de SGBDs que
apresentam certas características não convencionais.

Do ponto de vista do usuário final, um SGBD é um sistema que arma-
zena informações e responde a consultas a respeito dessas informações. De
maneira esquemática o processo pode ser descrito da seguinte maneira. O
usuário formula uma consulta em uma linguagem de alto nível e um inter-
pretador dessa linguagem traduz a consulta feita para uma representação
intermediária. O problema de Otimização de Consultas de SGBDs consiste
em, a partir da expressão da consulta nessa linguagem intermediária, obter
uma expressão semanticamente equivalente cuja avaliação seja a menos cus-
tosa possível. Essa versão otimizada é que então será submetida à avaliação
pelo Qual apor de consuZlas do SGBD.

No .A4odeZo ReZacãonaZ de bases de dados concebe-se cada unidade de

informação como uma k-upla e € Vi x V2 x . . . x Vh, onde V], V2, . - . ) Uk são

conjuntos. Essas k-uplas são usualmente chamadas de tupZas da relação e
um conjunto de tuplas tais é chamado de uma relação. Uma Z?ase de l)aços
ReZaciortaZ pode ser entendida, portanto, como um conjunto de relações.

Uma das operações primitivas do repertório do avaliador de consultas
de um Sistema Gerenciador de -Bmes de Z)aços Re/ac tenaz (SGBDR) é a
operação conhecida como seleção. Uma se/eção é uma operação binária cujos
operandos são uma relação e um predicado. A seleção de uma relação R por
um predicado P é usualmente denotado por ap(R) e seu resultado consiste
na relação formada pelas tuplas da relação R que satisfazem o predicado P,
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isto é, ap(R) = {e € R: P(e) é satisfeitos.
Uma presunção implícita no processo de otimização de consultas de mui-

tos SGBDRs com relação ao custo de avaliação de uma seleção ap(R) é a de
que não existe diferença significativa entre os custos de avaliação de P(e)
para as diferentes tuplas e € R. Noutras palavras, fixado um predicado P e
dada duas duplas ei, ee C R, assume-se que a diferença entre os custos de
avaliação de P(el) e P(e2) é desprezível. Dando tal premissa por assente,
a avaliação de uma seleção ap(R) por um SGBDR "sempre tem o mesmo
custo" , qualquer que seja a ordem em que o predicado P soja avaliado sobre
as tuplm de R.

Nesta parte do trabalho tratamos do problema de otimização que emerge
quando a presunção descrita acima não é válida, isto é, quando a ordem de
avaliação de um predicado P sobre as tuplas de uma relação .R tem um
impacto não desprezível no custo global de avaliação de uma seleção ap(R) .
Este é o caso de SGBDRs cujas relações podem conter informação massiva
como imagens, seqüências de texto arbitrariamente longas (por exemplo,
representações de seqüencias de DNA), planilhas de cálculo, sequências de
som ou vídeo digitalizado, grandes arquivos de texto etc. Em casos assim,
a avaliação de um predicado sobre uma tupla de uma relação pode envol-
ver processamento cujo tempo varia significativamente de tupla para tupla.
Conseqüenteinente, a ordem de avaliação do predicado sobre as duplas de
uma relação numa operação de seleção pode fazer uma grande diferença no
que diz respeito ao tempo de resposta às consulta do SGBDR.

A título de ilustração, considere o exemplo onde temos uma relação
R = {ei = («1,«3),e2 = («1,«),e3 = («i,«5),e4 = («2,«3)}, co«forme ilus-

trado na Figura 1, e suponha que deseja..-se avaliar a seleção ap(R) onde o
predicado P é dado por P(e) = PI(u{) A P2(uj) para cada e = (ui, oy) € R,
sendo PI e P2 predicados de domínios {ul, u2} e {u3) t;4) us], respectivamente.
Assumamos que PI(ul) s4a verdadeiro e que o custo de avaliação de PI(ul)
seja 3; que P2(u) seja falso para todo u C {u3, t;4, u5} e que o custo de ava-
liação de P2(t;) seja 2 para todo u € {u3, u4, u5}. Neste caso, se a avaliação de
ap(R) começa por PI (ui), então essa avaliação terá custo pelo menos 9, pois
será inevitável avaliar Pa(u3), P2(t,4) e P2(u5) para concluir que ap(R) = 0.
Entretanto, para chegar à mesma conclusão, bastaria avaliar Pe (ti) para cada
u C {u3, u4} t;5}, o que teria custo 6.

Este exemplo ilustra os elementos essenciais do problema que considera-
mos. São dados k conjuntos disjuntor Vi,Ve,-..,Mk, uma relação
R ç VI x Va x ... x Mh, um predicado P = PIAPeA.../\Pk,
onde .f'. é um predicado de domínio % para cada l $ á $ k. A cada u C U,

58



el: l ul l u3
e2: l ul l u4
e3: l ui l u5
e4: l u2 l u3

Figura 1: A relação R {(«1, «3),(«1, «4),(«1, «5),(«2, «:)}

l $ i$ k, está associado um custo para a avaliação de .R(u). Desejamos
determinar um conjunto A Ç V] U Va U . . . U uk tal que a avaliação dos pre-
dicados Pi(u), l $ á $ k para cada u C A permita avaliar P(e) para todo
e € R com o menor custo possível.

Estudamos duas variantes deste problema, que chamamos de seqtiencíai
e dãsthbuÍda. A variante sequencial corresponde ao cenário em que um
único processador é responsável pela avaliação dos predicados -R,(u), u C %,
l $ { $ k. A variante distribuída corresponde ao cenário em que existem k
processadores disponíveis, cada um dedicado à avaliação de cada predicado
.f%, l $ { $ k. Na variante distribuída, consideramos dois modelos de
computação, o preemptáuo e o não preempláuo, conforme cada processador
possa ou não interromper (e posteriormente reempreender) a avaliação de
P,(u), u c %, l $ { $ k, respectivamente.

l ];'ormalização do Problema

Formalizaremos o problema da seguinte maneira. A relação R será re-
presentada por um hipergrafo G dado por V'(G) = VI U V2 U . . U Mk e
E(G) = {tul,...,uk} ç }'(G): (ui,.. ,uk) c R}. O hipergrafo G, por-
tanto, é k-partido, k-uniforme e não tem vértices isolados. Uma função
,y: y(G) --, Z indicará para cada u € %(G), l $ { $ k, o custo '(u) da
avaliação do predicado P.(u). Finalmente, uma função õ: }'(G) --, {0, 1}
indicará o valor verdade do predicado B(u) para cada u C %(G), l $ á $ k.

Dada uma tripla (G,ó,'y) onde G, õ e ' são como acima, definimos a
função ó(e) : E(G) --, {0, 1} por

8(e) õ(«)
oCe

Assim, se cada aresta e C E(G) representa uma dupla da relação R, então
li(e) vale l ou 0 conforme P(e) seja ou não satisfeito.

Nesta parte do trabalho diremos que um conjunto A Ç y(G) é uma
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avaliação de (G, ó, ') se o conhecimento do valor de õ(u) para cada vértice
u C A permite determinar o valor de ã(e) para toda aresta e C E(G). Antes
de prosseguir, entretanto, é importante ressaltar que para o problema moti-
vador original, especialmente em sua variante distribuída, uma avaliação é
na verdade um objeto mais complexo do que simplesmente um conjunto de
vértices, devido à informação relativa ao escalonamento (ordem de avaliação
dos predicados). Para ilustrar o tipo de questões que surgem em torno desse
escalonamento, considere uma instância (G, .5, ') do OD2d, na qual G tem
uma única aresta {ui, u2} com custos 7(t,l) = 1 e 7(o2) = 1000.

l no modelo não-preemptivo, se ambos processadores começam a avaliar
simultaneamente, o custo seria 1000, quaisquer que sejam os valores de
õ(ui) e õ(u2)l se o processador a cargo de V2(G) espera pelo resultado
da avaliação de ui antes de processar u2, o custo da avaliação seria
1001, se J(«i) = 1, o« 1, se õ(«i) = 0.

2. no modelo preemptivo o custo seria 1, se õ(ul) 0,ou 1000,se õ(«i) l

Por sutis que pareçam estas questões à primeira vista, o fato é que o
tipo de resultados em que estamos interessados não exige formalizar expli-
citamente a informação relativa ao escalonamento contida numa avaliação.
A fim de não carregar desnecessariamente o texto com a distinção entre
uma avaliação propriamente dita e os vértices que a compõem, dada uma
avaliação A, definimos o cuspo ,y(A) da avaliação A como sendo o tempo
decorrido entre o início da avaliação pelo primeiro processador e o fim da
avaliação pelo último processador.

Dada uma instância Z = (G, '5, ') do problema, seja X Ç V'(G). Defini-
mos o custo seqüencÍaZ de X e o custo seqtZencía! mÍhÍmo de Z por

'y;(x)

'e(z)

>l: l(«),
uCX

min {7s(A) : A é uma avaliação de Z}

Do mesmo modo, definimos o custo distàbuz'do de X e o casto distHóuz'do
míhámo de Z por

la(X)
'H(z')

:nM {7s(x n H(c)) : l $ { $ k} ,

min {'yd(A) : A é uma avaliação de Z}

Assim, dada uma avaliação propriamente dita A de uma instância do
problema e denotando por y(A) os vértices que a compõem, temos que, na
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variante seqüencial,
7(A) (}''(A)),

enquanto que na variante distribuída,
(2)

(3)'y(A) ? 7a(I''(A)).

Uma vez feito este esclarecimento, poderemos permitir-nos o abuso de,
daqui por diante, tratar uma avaliação de uma instância (G,ó,'y) do pro-
blema como um conjunto de vértices de G, em favor da fluência de leitura,
simplificando a notação e evitando a cada ponto ter que fazer a distinção en-
tre uma "avaliação A propriamente dita" e "o conjunto de vértices V(A) que
compõe a avaliação". Podemos por fim apresentar a definição do problema
em termos mais formais. Para cada k > 0 temos a seguinte definição.

Problema: Ordenação Dinâmica k-partida (ODk)

Entrada: Uma tripla (G, õ, 7) onde G é um hipergrafo k-partido, k-uniforme,
sem vértices isolados, 7 : }''(G) --, Z e õ: y(G) --, {0, 1}.

Saída: Uma avaliação custo mínimo de (G, ó, ,y)

A variante sequencial do problema será chamada de problema de Or-
denação Dinâmica k-partida Sequencial (Odes) e a variante distribuída de
problema de Ordenação Dinâmica k-partida Distribuída (ODkd). Com o risco
de abusar da paciência do leitor, chamamos novamente a atenção para o
fato de que o gue dástingüe uma uahante do problema da ouírn é a de$náção
do custo ,y(A) de uma avaliação A, para o qual não apresentamos uma des-
crição analã ca, somente a definição de que "representa o tempo decorrido
entre o início da avaliação pelo primeiro processador e o fim da avaliação
pelo último processador". Na verdade, para o Odes, a igualdade em (2)
representa efetivamente o valor de 'y(A). No caso do ODkd, entretanto, será
suficiente para nossos propósitos a desigualdade (3). Como boa parte da dis-
cussão pelo resto deste capítulo aplica.se a ambas as variantes (seqüencial e
distribuída) do problema, usamos ODk como uma maneira conveniente de
referir-nos conjuntamente a Odes e ODkd.

Dada uma instância (G, õ,7) do ODk, diremos que o vértice u C y(G)
é t,eMadeÍra se õ(u) = 1 e diremos que u é /also se õ(u) = 0. Diremos que
uma aresta e C .8(G) é uerdadeára se todos os seus vértices são verdadeiros,
isto é, se (i(e) = 1, e que é /azia se algum de seus vértices é falso, ou seja,
se .5(e) = 0. Feitas estro definições, pode ser esclarecedor a essa altura da
discussão enunciar os seguintes resultados imediatos.
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Lema 4. -Dada uma {nstáncãa Z' = (G, õ, ') do ODk, um co@unto A Ç y(G)
é uma avaliação de Z se e somente se contém todos os uédices de todcts as
arestas uenlüdeiras de G, e um liévtice falso de cadcl aresta falsa de G.

Corolário 5. Toda avaliação de uma instancia (G,õ,7) do ODk é uma
cobeüurct de G.

Dada uma instância (G,õ,'y) do ODk, vamos denotar por Vo(G) e por
yi(G) os conjuntos de vértices falsos e verdadeiros de G, respectivamente.
Do mesmo modo, vamos denotar por .P(G) e por .Ei(G) os conjuntos de
arestas falsas e verdadeiras de G. Finalmente, vamos denotar por (;o e por
Gi os subgrafos de G gerados por .Eo(G) e por Ei(G), e vamos denotar por
I'i(X) o conjunto dos vizinhos dos vértices verdadeiros de X Ç V'((-;), isto
e,

I''''(G)
Ç'' '(G)
E"(G)
E:(G)

Go

I''(x)

Õ-:(0) = {u € }''(G)
Õ :(1) = {u € }''(G)
ã-'(o) = {e C E(G)
ã :(1) = {e € .E(G)
cl-E'(c)l,
cl.E:(c)l,
F(X n }''i(G)).

Õ(«)

Õ(«)

ã(e)
ã(e)

Num esforço por tornar mais nítidos os contornos do problema, enunci
amos as seguintes conseqüências imediatas do Lema 4 (página 62).

Corolário 6. Uma Qual anão átáma para uma instancia (G,õ,l) do Odes
é dada por V(Gi) U Oo, onde (7o é uma cobertura de Go composta somente
por uédices de yo(G) e de custo seqdencÍaZ mátámo.

Corolário 7. ZI/ma avaliação ótáma para uma instancia (G, õ, ') do ODkd
é dada por }''(Gt) U Oo, onde Oo é uma cobeduru de Go composta somente
po, «édices de }''(G) . de c«st. í t bu . mú':m'.

2 Medida Comparativa de Desempenho

A comparação entre diferentes algoritmos para o ODk não é uma questão
trivial. 0 0Dk pertence à classe do que se convencionou chamar proble-
mas de compulaçâa "on-fine", ou seja, problemas cujos algoritmos não tem
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acesso ao conjunto completo de dados de entrada ao início da computação e,
portanto, precisam "tomar decisões" que afetam o resultado final baseados
no "conhecimento parcial" da entrada.

Uma proposta de medida comparativa para o desempenho de algoritmos
"on-lhe" é a chamada análise competát ua de algoritmos, que será utilizada
nesta parte do trabalho na análise de algoritmos para o ODk. Em breves
palavras, podemos dizer que a análise competitiva de algoritmos consiste
em medir a eficiência de um algoritmo para um problema "on-lhe" compa-
rando seu resultado com o melhor resultado possível de um algoritmo para a
versão "olf-lhe" do mesmo problema, isto é, um algoritmo que tem, desde o
início da computação, acesso completo à entrada. Essa medida é dada pela
razão entre os resultados dos algoritmos "on-lhe" e "oR-lhe" cada um deles
expressos sob a forma de uma quantidade. Essa razão é chamada razão de,)
competitividade do algoritmo.

E interessante notar que, por definição, a competitividade de um al-
goritmo "on-lhe" é um número maior ou igual a l e que, segundo essa
medida, um algoritmo será considerado tão mais competititivo ( "melhor" )
quanto menor (mais próxima de 1) seja sua competitividade. Para evitar a
dificuldade de leitura ocasionada por asserções como "um algoritmo maxi-
mamente competitivo é aquele que tem competitividade mínima" , ao longo
do texto procuramos usar adjetivos como "ótimo" , "melhor" e "pior" para
referir-nos à competitividade, em vez de "máximo" , "mínimo" , "maior" ou

"menor". O exemplo acima, por exemplo, seria fraseado como "um algo-
ritmo otimamente competitivo é aquele que tem a melhor competitividade
possível"

Os Corolários 6 e 7 (página 62) mostram que o conjunto de vértices de
uma avaliação ótima para o ODk é bem caracterizado e computável. Por
isso, a fim de simplificar a discussão, especializamos a definição de razão
de competitividade e suas correlatas nesta parte do trabalho, referindo-as
diretamente à solução ótima do problema e sem referência a um hipotético
algoritmo "o#.lhe"

Dada uma instância :Z' = (G, õ,'y) do ODk, vamos denotar por 'y'(Z) o
custo de uma avaliação ótima de Z. Sem perda de generalidade, assumimos
ao longo de todo o texto que 7'(Z) > 0. Note que, de acordo com (2) e (3)
temos '*(Z) (Z) no Odes e '*(Z) 2 ';(Z') no 00kd.

Dada uma avaliação A de Z, definimos a competátãuádade de A como a
Idade

.(A,Z) - =:1;;. (4)
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Dado um algoritmo Á para o ODk, denotamos por .4(-t) a avaliação de
Z computada por .4 e definimos a competitividade de .4 como o pior va-
lor atingido pela competitividade da avaliação .Á(Z) consideraíias todas as
instâncias Z do problema, isto é

c(.4) = m«( {c(.4(Z),Z) : Z é uma instância do 00X;}

= max { -irli1llé?) : Z é uma instância do ODk} . (5)

Quando Á é um algoritmo aleatorizado, o custo 'y(.4(Z)) da avaliação
.,4(Z) e, conseqüentemente, sua competitividade c(.4(-t), Z), são variáveis
aleatória. Nesse caso, definimos a competitividade de .4 em função do valor
esperado de c(.4(Z), Z) para cada instância -t, isto é,

c(.4) = max {E lc(Á(Z),Z)l : =Z' é uma instância do ODk}

= max {E l-!$:1;?il : Z é uma instância do ODk}

= max { !W : z- é uma instância do ODk} (6)

3 Organização do Texto

O foco desta parte do trabalho é a determinação de algoritmos eficientes e
competitivos para o ODk.

No Capítulo l apresentamos formulações do ODk como jogo de esconder e
provámos alguns resultados que serão utilizados no estabelecimento de cotas
mínimas para a competitividade de algoritmos para o ODk nos capítulos
subseqüentes.

O Capítulo 2 trata da variante seqüencial do problema. Estabelecemos
cotas para a competitividade de algoritmos determinísticos e aleatorizados
para o Odes e apresentamos um algoritmo polinoinial determinístico oti-
mainente competitivo para o Odes. Estudamos mais detidamente o caso
particular do Odes em que k = 2 (OD2s). Apresentamos um algoritmo ale-
atorizado polinomial para o OD2s de competitividade 1 + v2/2 e provámos
que, dado € > 0 uma avaliação computada por um algoritmo aleatorizado
para o OD2s não pode ter competitividade melhor que 1 + c com probabili-
dade maior do que (l + c)/2 para todas as instâncias.

O Capítulo 3 trata da variante distribuída do problema. Estabelecemos
cotas para a competitividade de algoritmos determinísticos para o ODkd,
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tanto no modelo preemptivo como no não-preemptivo. Apresentamos um al-
goritmo polinomial otimamente competitivo para o ODkd segundo o modelo
preemptivo e um algoritmo otimamente competitivo para o ODkd segundo
o modelo não-preemptivo.

O Capítulo 4 dedica-se a provar o Teorema 4.6. '1Yata-se de um resul-
tado a respeito de uma das formulações do ODk como jogo de esconder
apresentadas no Capítulo 1. Esta demonstração apresenta algum interesse,
independente do contexto do estudo do ODk, na medida em que trata de
um conceito correlato do conceito de "evasividade de propriedades" para um
grato bipartida.

No Capítulo 5 apresentamos uma breve resenha da literatura a respeito
do ODk e alguns problemas correlatos, indicamos problemas em aberto, e
fazemos alguns comentários adicionais.
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Capítulo l

Ordenação Dinâmica
Ã;-partida como Jogo de
Esconder

Neste capítulo apresentamos duas formulações do ODk como jogo de escon-
der. A primeira delas, o jogo ./, é uma versão direta do ODk em jogo de
esconder. A outra, o jogo 13, é uma versão especializada para as instâncias
(G, õ, ') do ODk onde G é um emparelhamento. Os resultados deste capítulo
serão utilizados no estabelecimento de cotas para a competitividade de al-
goritmos para o ODk apresentadas nos capítulos subseqüentes.

Iniciamos por definir o jogo ./

Jogo: Ordenação Dinâmica k-partida (J(G,'y))
Início: os jogadores recebem um hipergrafo k-partido, k-regular e sem

vértices isolados G e uma função ': y(G) --, Z; a ocultadora esco-
lhe uma função õ: }''(G) --, {0, 1}.

Lance: cada pergunta é um vértice u C y(G); a resposta é o valor de õ(u)

Fim: o procurador encontra-se em condições de determinar o valor de õ(e)
para toda aresta e € -E(G).

Dada uma realização 7Z =((ui, ai), . . . ,(u«, a«)) do jogo ./(G,7), defini-

mos o custo de 7Z como '(R) = 'y({ul, t,2, . . . , u«}). 0 0Dk é, portanto, um

problema de busca ótima nos moldes da discussão da Seção 2. A diferença
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é que aqui a duração de uma realização do .jogo corresponde não ao número
de jogadas, mas ao custo do conjunto de .jogadas que, tanto no Odes como
no ODkd, é uma função crescente de 2t'(G)

Considere a estratégia de evasão € para o jogo ./(G, ') que consiste em
respondem l a toda pergunta u, exceto quando u é o último vértice não
avaliado de alguma aresta de G.

Estratégia f(G, õ, l)
A-O
paracada pergunta u

se e -- A = {u} para alguma aresta e C E(G), responda 0

caso contrário, responda l

A '-- A u {u}

A estratégia de evasão 8 permite enunciar o seguinte resultado

Lema 1.1. Todo aZgohtmo determánúÉáco .4 para o ODk admite uma {ns
tangia ZÁ = (G,{, õ,{, IH) taZ que .4(ZÁ) = \'''(G,{).

Z)emonstrnção. Seja .4 um algoritmo determinístico para o ODk, e seja e,4
a estratégia de busca para o jogo ./ correspondente ao Algoritmo Á.

Tome um emparelhamento para G..4 e seja 1: V(G,{) --, Z dada. Consi-
dere a realização 7?,l do jogo ./(G,{, la) em que confrontam-se a estratégia
de busca e,{ e a estratégia de evasão e.

E imediato da definição da estratégia de evasão f e de G.A ser um em-
parelhamento que, para todo u C V'(G,{), o lance (u,r,{,.) é um lance de
7Z.4. Seja .5.4: }'(G,{) --, {0, 1} a função dada por ó,{(u) = r,{,,, onde

r.4,« é a resposta da pergunta u em R..4. Isso é o mesmo que dizer que
.4(G,{, Õ,{, 'y) = 1'''(G,{) . []

A fim de poder provar um resultado similar ao Lema 1.1, vamos definir
um outro jogo, que denotaremos por /', e que modela instâncias (G, õ, 7) do
ODk em que G é um emparelhamento.

Principiamos por notar que dado um emparelhamento k-partido,
k-uniforme G, cada vértice u € y(G) está completamente determinado por
um par (á, e) indicando a intersecção %(G) n e para cada l $ { $ k e cada

e C E(G).
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A partir desta observação, dado um emparelhamento G como acima,
podemos definir o grato bipartido -B(G) dado por yi(B(G)) = {1, . . . , k},
V2(-B(G)) = E(G) e E(23(G)) = {t{,e} : %(G) n e # 0}. Oeste modo fica

estabelecida uma bijeção natural entre y(G) e .E(.B(G)) e, conseqüente-
mente, entre os subconjuntos de }'(G) e os subconjuntos de -E(23(G)).

Uma conseqüência imediata do Lema 4 (página 62) é que, dada uma
instância Z = (G,õ,'y) do ODk, uma avaliação A de Z está completamente
descrita pelo conjunto A n yo(G), uma vez que

A (c)) u }'lc - (A n v'(c))l.
No que segue, vamos definir um jogo de esconder sobre gratos bipartidos no
qual o objetivo do procurador é determinar um conjunto de arestas com certas
propriedades. A idéia é que, dada uma instância =Z' = (G, ó, ') do ODk onde
G é um emparelhamento e '(u) = 1 para todo u C }''(G), consideramos uma
realização do jogo .r(Z?(G)). O conjunto de arestas a que chega o procurador
ao final de uma realização do jogo /', por sua vez, é interpretado como uma
avaliação de Z, de acordo com a interpretação exposta acima. Passamos
agora à definição formal do jogo /'

Dados um grato G e um conjunto F Ç .D(G), vamos denotar por
G{F} = (y(G),F') o suógm:» de G induzido por .F, dado por
E(G{.F}) {F}) .D(G): e € .F}.

Dados um grafo bipartido -B e uma função .f: VI(1?) --, N, dizemos
que um conjunto -F Ç E(-B) é um /-suZ,/açor esquerdo de -B se, para todo
ul C Vi(.B) e todo u2 C Ve(B),

degBlp} (ul) $ /(ul) e

degBtp} (t,2) $ 1

Se vale a igualdade para cada u € Vi(.B), dizemos que F é um /-/atar
esquerdo de B.

Jogo: Subfator Esquerdo de Grato Bipartido (/'(B,/))
Início: os jogadores recebem um grifo bipartido -B e uma função

/: VI(-B) --, N; a ocultadora escolhe um /-subfator esquerdo -P
de.B

Lance: cada pergunta é uma aresta e C -D(-B); a resposta é sim ou não
conforme e C r' ou não.

Fim: o procurador encontra-se em condições de determinar F'
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O jogo .F é o assunto do Capítulo 4 desta parte do trabalho. Ali, defi
nimos uma certa estratégia de evasão f, e a seu respeito provámos o Teo
rema 4.6 (página 97), cujo enunciado reproduzimos a seguir.

Em toda realização do jogo f(B, /) com a estratégia de evasão €
em que 13 tem um /-favor esquerdo, o procurador pergunta todas
as arestas em a(u) para algum vértice u c Vi(.B) e determina
um .f-favor esquerdo de B.

A partir do Tmrema 4.6 podemos provar o seguinte resultado

Corolário 1.2. Todo aZgohtmo determánútáco .4 para o ODkd adm [e uma
á?zsíáncÍa ZÁ = (G,{,õ,{,'y,4) taZ qae .4(ZA) = Z(G.4) pam alga«.
á c {l, ..., k}.

Z)emonstrnção. Sda .4 um algoritmo determinístico para o ODkd. Para um
dado t > 0, sda G,4 um emparelhamento de tk arestas e sela
/: {l, ..., k} --, Nafunçãodadapor/({)=tparatodoÍe {1,...,k}.

Seja e,{ a estratégia de busca para o jogo .F correspondente ao Algo-
ritmo .4 e considere a realização 7Z,{ do jogo f(B(G,{), /) onde confrontam-
se a estratégia de busca e,4 e a estratégia de evasão €

Como 13(G,{) tem um /-favor esquerdo, pelo Teorema 4.6 concluímos
que para algum ã c {l, . . . , k} é verdade que (u,r,{.«) é um lance de 7?,{
para todo u c %(G).

Fazendo '.4(u) = 1 para todo u C }''(G.A) e õa(u) = r,{.., onde r,{.« é a
resposta da pergunta u em 7Z,{ e õ.4(u) = 1 se u não é perguntado em 7Z,{,
''mos que Á(G,{, õ,{, 7a)
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Capítulo 2

Ordenação Dinâmica
h-partida Sequencial

Neste capítulo estudamos a variante seqüencial do ODk.
Na Seção 2.1 apresentamos cotas para a competitividade de algoritmos

determínísticos e aleatorizados para o Odes. Mostramos que nenhum algo-
ritmo determinístico para o Odes pode ter competitividade melhor que k, e
que nenhum algoritmo aleatorizado para o Odes pode ter competitividade
melhor que (k + 1)/2. Estas cotas aplicam-se qualquer que seja a complexi-
dade do algoritmo em questão.

Na Seção 2.2 apresentamos um algoritmo determinístico polinomial oti-
mamente competitivo para o Odes. Este algoritmo não precisa conhecer
todo o hipergrafo de antemão a fim de resolver o problema, uma vez que
avalia cada aresta à medida que é lida. Esta é uma qualidade conveniente
para a aplicação em bases de dados que motiva este estudo.

O caso particular do ODk onde k = 2 é digno de interesse por si próprio
e, como tal, recebeu alguma atenção na literatura. Na Seção 2.3 focamos
nossa atenção sobre o OD2s. Apresentamos um algoritmo aleatorizado po-
linomial para o OD2s cuja competitividade é limitada por 2 -- c para todo
0 $ € $ 1 -- «2/2. A melhor competitividade deste algoritmo é

c = 1 + «2/2, atingida quando c = 1 -- v2/2. Entretanto, quanto maior
o valor de c, menor é a probabilidade de uma particular execução deste al-
goritmo apresentar avaliação de competitividade 2 -- e. b'mostramos que a
competitividade da avaliação computada por este algoritmo é limitada por
l+ l/(l .)
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A competitividade deste algoritmo aleatorizado não tem garantia de con-
centrar-se em torno de seu valor esperado. Mostramos que essa limitação
é inerente ao proa/ema, e não uma desvantagem do enfoque apresentado.
lx/leis precisamente, mostramos que para qualquer 0 $ € $ 1, a avaliação
computada por um algoritmo aleatorizado para o OD2s não pode ter com-
petitividade melhor que 1 + c com probabilidade maior do que (l + c)/2.

2.1 Cotas para Algoritmos Determinísticos e Ale
atorizados

Nesta seção apresentamos cotas para a competitividade de algoritmos de-
terminísticos e aleatorizados para O Odes, válidas qualquer que seja a com-
plexidade do algoritmo eln questão.

Coro[ário 2.1. ]Venhum aZgoH]mo de]e7mánútãco para o Odes tem rompe
titiüdade melhor que k.

Z)emonsÉração. Seja (G,õ,'y) uma instância do ODk onde G é um empa-
relhamento e 'f(u) = 1 para todo u in V'(G). Seja ainda .4 um algoritmo
determinístico para o ODk e considere a execução de .4 sobre a instância
Za = (G, Õ,{, 7).

Por definição, a competitividade de .4 é

.(Á) 2 '(Á,zÁ) - -z!$1Er. (2.1)

Pelo Lema 1.1 temos 7s(.4(ZA)) = ';(y(G)) = lt''(C)l
V'o(G) é uma avaliação ótima para ZÁ e, portanto,

Por outro lado,

'e(ZÁ) (G)) }'''(G) l.E (a) l

Como G é um emparelhamento, temos lV'(C)l = klE(C)l. Voltando a (2.1)
temos

.(') : *SEP - "m . 'l"m . '.
D

Teorema 2.2. .Arenhum aZgodtmo aZeatohzado para o Odes tem competátí

cidade meZAor que (k + 1)/2.

72



Z)emonstração. Considere o conjunto {.h : l $ { $ k} das instâncias (G, ói, '),
l $ í $ k do Odes nas quais '(u) = 1 para todo u C I'''(G), G tem um única
aresta e, nessa aresta, um único vértice falso, que é o vértice u C e n %(G).

Seja Z o espaço de probabilidades sobre o conjunto das instâncias do
Odes onde as únicas instâncias com probabilidade positiva são as instâncias
/i, l $ { S; k, cada uma delas com a mesma probabilidade, a saber, l/k.
Aplicando o Teorema 2 (página 56) com 's no papel da função g, temos

min {Ezlls(H)l : .4 é um algoritmo determinístico para o ODks}
$ max {EJ'y,(7Z(.r))l : .r é uma instância do ODks} . (2.2)

Seja .4* um algoritmo determinístico para o Odes satisfazendo

Ez I'V, (.4*) l min {Ezj7s(.4)l : .4 é alg. determ. para ODks} , (2.3)

e sda C.4* a estratégia de busca para o jogo ./ correspondente a .4*. Para
cada l $ á $ k, a realização R{ do jogo J(G, 7) com estratégia de busca é:.4.
é uma seqüência de perguntas que termina quando o vértice perguntado é o
vértice falso.

Como .4* é um algoritmo determinístico, essa seqüência é sempre a
mesma até o ponto em que termina. Podemos assumir sem perda de ge-
neralidade que & = ((ui, ai), . . . , (o{, ai)). Isto significa que 'y.(.4*(.h)) = {
para cada l $1 { 5; k. A partir de (2.3) temos

min {Ezjls(Á)l : Á é um algoritmo determinístíco para o ODks}

- tE.ll;(.4*)l - }: pz(&)'y,(Á*(&)) - >ll: ;í - ê-;-!. (2.4)l lt

Seja 7Z um algoritmo aleatorizado para o Odes. Combinando (2.2) e
(2.4) temos

max {lE lls(7Z(.r))l : / é uma instância do ODks}
? min {Ezj';(.4)l : .4 é um algoritmo determinístico para o ODks}

- T f t. (2.5)
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Combinando a definição de competitividade de (6) com (2.5) temos

.(R) «,*luW{!!ZllÍllli)X : l é uma instância do ODks}

* «- {n$P : : . : : *}
-m«:l11:Z4f(&U-:i $k

n

2.2 Um Algoritmo Determinístico Otimamente Com
petitivo

Nesta seção apresentamos F', um algoritmo determinístico polinomial oti-
inamente competitivo para o Odes, baseado no método de aproximação
primal-dual (veja, pol exemplo, Vazirani(2001)).

Dada uma instância (G,õ,'y) para o ODk, o Algoritmo P mantém uma
'variável dual' y., para cada e € E(G). Para cada vértice u C V(G), defini-
mos a /osga /u de u como sendo a diferença entre o custo de u e a soma dos
valores das 'variáveis duais' y. das arestas e C E(G) que contém u, isto é

1(«) - )ll: 3/.

Após inicializar o valor de cada variável Z/., e C E(G) com 0, e de cada
/,, t, C V(G) com '(u), o Algoritmo P lê as arestas de G uma a uma. Para
cada aresta e examinada, se o valor de ó(e) ainda não pode ser determinado,
o algoritmo avalia esta aresta através do Algoritmo P

Dada uma aresta e C E(G), o Algoritmo P(e) avalia os vértices de e
ainda não avaliados seguindo a ordem não decrescente de suas folgas até
que um vértice falso seja avaliado ou até que o último vértice de e seja
avaliado.
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Algorltmo /'(G, o, 'yJ

para cada u C y(G)

/u - '(U)

para cada e C E(G)

3/e +-- 0

Á-©

para cada e € .E(G)

se õ(e) está indefinido
,4 -- y(e)

devolva .4

Algoritmo P(e)

enquanto e gl.A

u + = um vértice u € e

u. - u. -} f.
..4 -- ..4 u {«}
para cada u C e--.A

í. - f. f.
f, -- q
se õ(«) = 0

devolva .4

devolva.,'!

.4 tal que .f. é mínimo

Teorema 2.3. O .4Zgodtmo P é um aZgoütmo otdmamenée c07npetÍtitio para
o Odes com compZezid«de O(kl.E(C)l log IV(C)l).

Z)emonstrução. Seja Z = (G, .5,'y) uma instância para o Odes, seja A* uma
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avaliação ótima para Z e seja

J = {e C .E(G) : y(e) é executados

Como A* é uma cobertura de G (Corolário 5 (página 62)), temos
A* fl e # g para todo e C J. Para cada e C J, seja t;* o vértice
de A* n e com folga máxima imediatamente antes da execução de P(e). Te-
mos que ou u* é o último vértice avaliado no la.ço de y, ou então que u* não
é avaliado. Em qualquer caso, temos /u' = max {/u : u € e} imediatamente
após a execução de y(e) e podemos concluir que para todo e € J,

>l: /u 2 m«' {/u : « C e}
uCA*Oe

Ao fim da execução de P(-t), temos 7(u) Z >1:..J y., e então,

7(A') >ll: 7(«) : IEl: /u ? )jj:m«'{/u: « C e}
ueA* eCJueA*ne eeJ

(2.6)

Por outro lado, se u é avaliado então '(u) = )1:.cJ Z/e, e segue que

'y (7:' (Z) ) ye >l: >1: .Ü $ >1, 1'1 m«'{/.,: « € e}

eCJ uCP(Z) 'eJ
(2.7)

«€7'(Z) ee.J

Da definição de competitividade em (5) combinada com (2.6) e (2.7),
segue

.(I'(z),z) - -z11::? $ 1.1

e daí mais do Corolário 2.1 segue que c(P) = k.
A etapa de inicialização do Algoritmo P toma tempo O(lv(a) l+l.E(c)l).

A seguir, o Algoritmo y é executado no máximo IZ(a)l vezes. Para cada
aresta e, 'P(e) monta uma fila de prioridades para os vértices ainda não
avaliados da aresta e -- .4 e a seguir os extrai desta fila um por um, o que
pode ser feito em tempo O(klogk) no pior caso. Por fim, o laço interno
do Algoritmo y pode ser executado em tempo O(k log IV'(C)l), mantendo-se
uma árvore de busca equilibrada para y(G) ao longo de toda a execução.
A comp]exidade do A]goritmo P' é, portanto, O(kl.E(C)l ]og lV'(C)l). []
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2.3 Ordenação Dinâmica 2-partida Seqüencial

Nesta seção focamos nossa atenção sobre o caso particular do Odes em que
k = 2. Apresentamos um algoritmo aleatorizado polinomial para o OD2s
cuja competitividade é limitada por 2 -- € para todo 0 É c $ 1 -- v2/2. A
melhor competitividade deste algoritmo é c = 1 + y/2/2, atingida quando
c = 1 -- v2/2. Entretanto, quanto maior o valor de c, menor é a probabil-
idade de uma particular execução deste algoritmo apresentar avaliação de
competitividade 2 -- c. Mostramos que a competitividade de uma avaliação
computada por este algoritmo é limitada por 1 + 1/(1 -- c).

A competitividade deste algoritmo aleatorizado não tem garantia de con-
centrar-se em torno de seu valor esperado. Na Seção 2.3.1 mostramos que
esta Zãmitação é inemnte ao problema, e não uma desvantagem do enfoque
apresentado, provando que para qualquer 0 $ c $ 1, a avaliação computada
por um algoritmo aleatorizado para o OD2s não pode ter competitividade
melhor que 1 + € com probabilidade maior do que (l + c)/2 para todas as
instâncias do OD2s.

Lema 2.4. .Dados uma instancia Z = (G,õ,'y) do OD2s e uma cobed ra (7

d. G, Cata. «.m« A(C) = O U r:((J) é um« «aZ{«çã. de Z.

l)emonstração. É imediato que A(c) n }''i(G) 2 }'(Gi) e (lue

c' = A(a) n y'(G) é uma cobertura de -E(G') restrita a }''(G). De
acordo com o Lema 4 (página 62), A((-;) é uma avaliação de -Z'. []

Dada uma instância Z = (G,õ,'7) do OD2s, e uma cobertura a de G,
definimos uma O-avaliação de Z como o conjunto A(O) = O U I':((;).
Corolário 2.5. SdaZ = (G, õ, ') uma instancia do OD2s. Pma (l;-afaz anão

de Z é uma Qual anão otámamente competátáua de Z, se (ly é uma cobedurn
mhÍm« de (G,7s).

O Corolário 2.5 sugere imediatamente o seguinte algoritmo para o OD2s

Estratégia C(G, õ, 7)

(l; '-- uma cobertura mínima de (G, 7)

para cada u C (-;, avalie u

para cada u C I'i(C), avalie u
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Teorema 2.6. O .4Zgohtmo C é um algohtmo otámamenle competãtãuo para
o OD2s de compZezádade O(l\''(C)I').

l)emonstração. Pelo Corolário 2.5, o Algoritmo C é otimamente competitivo.

Dada uma instância (G,(i,'y) do OD2s, o problema de determinar uma
cobertura mínima C de (G, ') pode ser reduzido ao problema de determinar
um corte mínimo num grato dirigido de IV'(C)l +2 vértices e lz(a)l + lv(c)l
arcos. Portanto, a cobertura (; pode ser computada em tempo O(ly(G)l3)
(veja, por exemplo, book, Cunningham, Pulleyblank, and Schrijver (1997)).

D

O propósito desta seção é apresentar um algoritmo aleatorizado para o
OD2s mais competitivo que o Algoritmo C. Um exame da demonstração do
Corolário 2.1 revela que uma classe de instâncias para as quais o Algoritmo C
apresenta pior competitividade são instâncias onde a cobertura (7 escolhida
contém "muitos" vértices verdadeiros com vizinhos falsos. A idéia do d-
goritmo que passamos a apresentar consiste em verificar a possibilidade de
ocorrência dessa configuração e, em caso positivo, escolher convenientemente
outra cobertura em substituição de (7.

De maneira um pouco mais precisa, seja 0 $ € $ 1 dado e considere uma
instância Z do OD2s tal que c(C,Z) 2 2 -- e. Seja C a cobertura mínima
utilizada pelo Algoritmo C, isto é C(Z) = A(a). A idéia é determinar uma
outra cobertura (l;. de (G,'y) cuja intersecção com O é "pequena" e cujo
custo "não é muito maior" que '(O).
Corolário 2.7.
I' :(b'' (G)) .

Toda aua/cação de uma ánstáncÍa (G, õ, ') do OD2s contém

Z)emonstmção. Por decorrência imediata do Lema 4 (página 62), e do fato
de que G é bipartido. []

Lema 2.8. Sda Z = (G, õ,'r) wma instancia do OD2s, sda T Ç I'i(V''(G)),
e .©. Or «m« «Z,.du« mhãm« de (G--T, 7). .Ente. 7(Or) +l(7') $ '*(-Z').

Z)emonstração. Seja A* uma avaliação ótima para Z. De T Ç I'i(y(G))
segue pelo Corolário 2.7 que T C A*. Além disso, A* -- T tem que ser uma
cobertura de G -- T, pois senão õ(uu) não poderia ser determinada para
algum uu C E(G -- T). Como Cb é por escolha uma cobertura mínima de
G -- 7', segue que '(Or) É 7(A* -- T). Daí,

'y(or) + 7(r) $ 7(A* r)+i(T) 'y(A') 7*(-Z')
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D

Lema 2.9. Sda Z' = (G, õ, ') uma ínsÉáncáa do OD2s, sda (7 uma coZ)educa

mhãma de (G, 1) e sda 0 < c < 1. Se

c(A(C),Z) 2 2 -- c, (2.8)

então ezãste uma cobertura Cc para G tat que

«PJ $ -zSl:::4. (2.9)

Z)emonstrnção. Seja T = 1'i(a) -- (7. De (2.8) segue que

2 -- € $
'Y(c) + 'y(r)

'y'(z)

Seja Cb uma cobertura mínima de G -- T. Da definição de T segue que
T Ç I'l(V'(G)) e daí, pelo Lema 2.8 segue (lue 'y(Or) + '(T) $ '*(Z).

Um cálculo simples nos leva a

,y(T) $ 'y(C) - (2 - .) 'y(0r)

Tome O. = C;b U 7' e note que Oc é uma cobertura de G com
(ac n a) C Cr. Além disso,

'y(G) $ '(oP) + '(r) $ -zaizlf.:-z(eÜ $ '(c) - '(CL f c) - '(o ' o.)
D

Seja Z = (G, õ,'y) e sejam O e € como no enunciado do Lema 2.9. Seja
C' uma cobertura mínima de (G, "yC,.), onde 'c,. é dado por

«,.'«, - ll: : :l;l l: se u g O;
caso contrário.

Formulando o problema de achar a cobertura O. que satisfaz (2.9) como
um sistema linear ficamos com

>l: l(«),«
«cl''(G)

z. + z. ? l,para todo uu C E(G),

E..c '(u)(l z«)
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que tem solução em {0, 11lt''(C)l se e somente se uma tal cobertura Ce existe.
Entretanto, através de uma simples manipulação algébrica percebe-se que
sistema acima é equivalente a

}l:(2 - ')«., +

u€0
>ll: (1 -')"F(")z. $ 7(C)

«eV'(G)-a
1, para todo ut, C E(G),

e este sistema linear tem solução em {0,11l\''(a)l se e somente
'yc,.(C') $ 1((7). Além disso se 7a,.(O') $ 1(a) então

n.+z, 2

se

'y(a) $ Zgçg2. (2.10)

Este último comentário, junto com o Lema 2.9, nos dá uma maneira
eficiente de verificar se A(C) é uma avaliação competitiva para (G, õ, ') ou
não, dada uma cobertura mínima O de (G, 7).

Como uma cobertura (7' como acima pode ser computada em tempo
polinomial, podemos escrever um algoritmo de tempo polinomial aleatori-
zado para OD2s que determina uma cobertura mínima (y de (G,'y) e uma
cobertura mínima O' de (G,'yo,.). Se 'a,.(a') > '(a), então o Lema 2.9
assegura que A((7) será uma avaliação de competitividade melhor que 2 c
para (G, õ, ') e o algoritmo devolve A((7). Caso Contrário, o algoritmo de-
volve A(C) com probabilidade p = p(c) ou A(O') com probabilidade l p
como solução.

Algoritmo 7Z. (G, õ, ')

O '- uma cobertura mínima de (G, ,y)

C' '- uma cobertura mínima de (G, 7c,.)

se lc,.(a') > '(C), de«l- A(C)

« - :g#
z +-. um número aleatório uniformemente escolhido em lO, l

se z < p, devolva A(O), caso contrário devolva A(C')

Como C é uma cobertura mínima de (G,'r), temos que '(O) $ 'y(C')
Soa razoável escolher O com probabilidade maior do que 1/2, isto é p 2 0.5
Impondo esta condição sobre o valor de p chegamos a 0 $ c $ 1 -- v2/2.
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A fim de estabelecer a competitividade do algoritmo l?e, enunciámos o
seguinte resultado auxiliar.

Lema 2.10. Sejam a e C' duas coberturas de um grato G. Toda aresta de
G com uma ponta Jom de C U (7' tem de ter sua outra ponta em C n O'

Dem.nst«çã.. Sejam « € V'(G) -- (OUO') e u C I'(.,). Temos de ter u C O,
caso contrário O não cobriria uu. Pelo mesmo argumento concluímos que
u € O' e, portanto, u C O n C'. []

Teorema 2.11. Para todo 0 5; € $ 1-- V'2/2, o .4Zgoütmo 7Z. é um aZgohtmo

de competitã«idade 2 -- € e compZeãdade O(l\'(C)I') p«« . Odes.

l)e«zonstração. Sejam Z = (G,ó,'y), (7, O', € e p como no enunciado do
Algoritmo 7Zc.

A correção do dgoritmo 7?.. segue pelo Lema 2.4 do fato de que O e C'
são coberturas de G. Também é imediato que sua complexidade é dominada
pela complexidade do cálculo das coberturas de custo mínimo do grifo G,
e, portanto, é O(IV'(G)l3) (veja a prova do Teorema 2.6).

Para calcular a competitividade do Algoritmo 7?c, começamos por de-
finir os seguintes conjuntos (veja Figura 2.1 para uma representação es-
quem ética) .

r:(0n0')-(OuC'),
I':(c') n (a - C'),

I': (C) n (C' - C).

Do Lema 2.10 segue

H u.Hc, (0) - 0 1': (C')

H u -Ha (C') - a'

(O n I': (C')),
(c' n I': (c')),

e, como H, Hc, Ho, Ç F:(}''(G)) sã. conjuntos disjuntos, temos

'y(A(C)) + 7(Ha,) + '(H),
7(A(0')) 0') + 7(Hc) + 'y(H),

7* (Z) ? '(n') + '(.Hc) + 7(Ho,)

(2.11)

(2.12)
(2.13)

Queremos mostrar que c(7Z.(Z),Z) $ 2 e. Partindo da definição (6)
temos

.(R.@,q - U:igláÇU. p.i
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.H

}''(G

c'a

Figura 2.1: Os conjuntos a, O', Ha, Ha, e H

Do enunciado do Algoritmo R. combinado a (2.11) e (2.12) temos

E I'(n.(Z))l(O))+(i p)'y(A(0'))
(l P)7(0') +(1 - P)7(Hc)+W(Ha,) +'y(H).(2.15)

Seja OX uma cobertura mínima de (G -- H,,y). Como cada aresta de
G-- .# é coberta por OK e toda aresta incidente a .lr é coberta por um vértice
de Cn O', podemos aplicar o Lema 2.10 a CIXI e concluir que (-;X U (On O')
é uma cobertura de G. Como C é uma cobertura mínima de G, temos
que 7(O) $ 7(oK u (a n a')) $ 7(ox) + l(C n a'), ou, equivalentemente,
'y(0x) 2 7(a) - 7(a n a') 2: 'Y(0 - C').

Como n Ç I'i(y(G», segue do Lema 2.8 que

7*(Z) ? 7(-Ü) + 7(C - C'), (2.16)

de maneira que, do fato de que (; é uma cobertura mínima e das desigual
dades (2.13) e (2.16), temos,

,y*(Z) 2 m,x {7(C), 7(-#) + 7(-Ho) + 7(Ho'), '(.H) + 7(O C')} (2.17)
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Como a escolha de € implica p 2 0.5, segue de (2.15) e (2.17) que

]E [%(n.W,q] 2, + 0 - d,C«c01(c('m 0
Para p = (l

c(7Z.) $ 2 -- c.
3. + .')/(1 2€) e lembrando a desigualdade (2.10) temos

D

Teorema 2.12. Para toda instancia Z do OD2s lemos que

c(R.(Z),Z) $ 1 + T: €
(2.18)

Z)emonstmção. Primeiro, note que se 7Z.(Z) = A(a), então c(7Z.(Z),Z) $ 2,
pois C' é uma cobertura mínima. Por outro lado, se R.(Z) = A(O'), então

.(R.W, q $ .==;):v(xo) -- l(x)} '

e então, lembrando a desigualdade (2.10) temos

c(R.(Z),Z) 5; !-:! = T1 -- c 1 -- c
l

D

O seguinte resultado mostra que a cota de 2 -- € para a competitividade
de 7Z. é a melhor possível.

Teorema 2.13. Sega € :: 1 -- v2/2. .Ezáste uma /am2#Ía de instâncias Za
do Odes satís/agenda

lim. c(R.(Za), Za) = 2 -- C

Demonstração. Dado cv > 1, considere as instâncias Za = (G, õ, '7), em que G
é um grato bipartido completo com IVe(G)l = alva(G)l, õ(u) = 0 para todo
u C VI (G), õ(',) = 1 para todo u C Ve(G), e '(t,) = 1 para todo u c y(G).

Claramente, VI (G) é uma cobertura mínima de (G, 7) e V2(G) é uma ca.
bertura mínima de (C,'yc,.) com 7a..(V2(G)) $ 7(VI(G)), de forma
que 7Z.(:Z.) avalia A(H(C)) = VI(G) com probabilidade 1/2 e avalia
A(Ve(G)) = V'(G) também com probabilidade 1/2. Temos então que
d(7Z.(Za),Za) = 1 + a/2, e daí

lim.c(7Z.(Za),Za) = lim.l+ 1; = 1+ y: = 2--e.
.-«ã - '- -'' '' .=«ã ' 2

D
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2.3.1 Cota para a Probabilidade da Competitividade

Se por um lado, o I'trema 2.11 mostra que 2 -- t; é uma cota para a compe-
titividade do Algoritmo 7?., por outro lado a demonstração do Teorema 2.13
evidencia que a probabilidade de a avaliação 7Z.(Z) atingir tal competitivi-
dade não é alta, isto é, não se concentra em torno do valor de c(7Z.(Z),Z).

Nesta seção mostramos que essa não é uma peculiaridade do
Algoritmo 7Z., mas uma característica presente em qualquer algoritmo ale-
atorizado para o OD2s. IK'tais precisamente, mostramos no Corolário 2.18
(página 86) que nenhum algoritmo aleatorizado para o OD2s pode calcular
para todas as instâncias do OD2s uma avaliação de competitividade me-
lhor que p com probabilidade maior que p/2, qualquer que seja o valor de
l$ P $2

Corolário 2.14. Sela Z 2 0, seja Z um espaço de pmbabáZádades de su-
porte ./i7zá&o chulos eueníos elementares são as instâncias do OD2s. Para (odo

aZgoMímo aleafohzado 7?. para o OD2s urze que

min {l'z (l;(.4(Z)) 2 Z) : .4 é um aZg. tmo dele«nãnútáco p.«: o OD2s}
$ max {F' (7.(7Z(Z)) 2 Z) : J é uma ánsfáncía do OD2s} . (2.19)

Z)emonstração. Por aplicação direta do Corolário 3 (página 56) tomando
para P o predicado P(A) = 1" (A 2 Z). []

A seguir, vamos definir uma distribuição de probabilidades conveniente
para as instâncias do OD2s e aplicar o Corolário 2.14 para provar nosso
resultado

Para cada n > 0 par e cada l $ { $ n, seja &,« = (G«, õi,«, 7n) a instância
do OD2s em que G. é um grato bipartido completo com
Ui(G) = {1, ..., n/2} e U2(G) = {n/2+ 1,...,n}, '«(u) = 1 para todo
u C }''(G«) e õÍ,« dada por

õi,«(«)
0.

se z = 'u;

caso contrário

Lema 2.15 O casto de uma Qual anão ótáma da ínsÉáncãa .ri,. é

,y!(1,,.) = n/2,

para todo n > 0 e todo l $ { $ n.

(2.20)
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Z)emonslração. De acordo com o Corolário 2.7, toda avaliação de .h,. tem
que conter I'i(y(G«)). Da definição de .ê,« temos que

I': (V''(G«)) € {Vi(G), V2(G)}

Logo, toda avaliação A de Zí,. tem custo pelo menos

"y;(A) 2 mi« {lVI(C)l, IV2(C)l} n/2

Por outro lado, temos que V2(G) é uma avaliação de custo n/2 de &,« para
todo l $ { $ n/2 e que VI(G) é uma avaliação de custo n/2 de .G.« para
todo n/2 + 1 É { $ n. Assim, &,« tem uma avaliação de custo n/2 para
todo [ < { < n. []

Lema 2.16. Z)aços n > 0 par e 0 $ É $ 1/2, todo aZgohtmo dete7minúf co

para o OD2s compita uma avaliação de custo rezo menos n/2 + tn para rezo
menos n/2 -- tn + l das instâncias Ã,., l $ d $ n.

l)emonstração. Seja .4 um algoritmo determinístico para o OD2s e considere
a estratégia de busca é:.4 correspondente a .4. Seja R = ((ul, O), . . . , (uk, 0))

a realização do jogo J(G«,'y«) obtida ao confrontar a Estratégia e.4 com a
estratégia de evasão que responde 0 em todos os lances do jogo. Nesse caso,
k 2 n/2 e uk é o "último vértice" de uma das classes de vértices de G., isto é,
{«i,...,ui;-l} # {Vi(G«),V2(G,)} e {«l,...,uk} C {VI(G«),Ve(G«)}. Sem

perda de generalidade, assumimos que }'l (G«) Ç {ul, . . . , uk}.

Daí é imediato que a execução de .4(.r.,«) avalia todos os vértices de
y(G«), isto é, Á(-h*.«) = 1'(G«). Em geral, para cada u C {ul,...,uk}
vale que .4(.r,,«) = Va(G«) U ({t,l, . . . , uj = u} n vi(c«». Assim, para pelo
menos n/2 -- ín instâncias Ê,«, ] 5; { $1 n temos 'y;(.4(-h,«)) 2 n/2 + tn. []

Para cada n > 0 par, seja Zn a distribuição de probabilidades sobre as
instâncias do Odes onde as únicas instâncias com probabilidade positiva são
as n instâncias /i,«, l $ í $ n, todas elas equiprováveis.

Lema 2.17. Para todo n > 0 par e todo 1/2 $ À $ 1,

min {Pz. (7;(.4(/)) 2 Àn) : .4 é aZg. dele«nin. pa« . ODks} > 1 -- À.
(2.21)

Z)emons ração. Seja .4 um algoritmo determinístico para o OD2s. Fazendo
t = À -- 1/2, segue do Lema 2.16 que

{Zi,.: l $ { $ n,7s(.4(Zí,«)) 2 n/2 + tn11 2 n/2 tn + l, (2.22)
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e, portanto,

K"z. (7;(.4(Z)) 2 Àn)

: l $ { $ ",is(Á(Z.,«)) 2 (t + 1/2)"} l

*: -; - * -- : -; - (* - ;) -- li - : À

À> 1 (2.23)

D

Coro[ário 2.18. ]Venhum algohtmo aZeatohzado para o OD2s compita uma
avaliação de competitividade me\hor que H com probabilidade maio que HI'Z
pam lojas as instâncias do OD2s.

Z)emonstmção. Seja 7Z um algoritmo aleatorizado para o OD2s. Combi
Dando (2.19) e (2.21) temos

max {H" (l;(7Z(.r)) 2 Àn) : / é uma instância do OD2s} > 1 -- À

Em particular, para todo n > 0, par, temos

IP ("b(n(.C,«)) ? .Xn) > 1 - À. (2.24)

para algum l É { $ n. Combinando (2.24), com (2.20) e a definição de
competitividade em (4) temos

: - * « " ',;'"'':,.'' : *«, - « (lg# ; gh)
(&,«), .c,«) 2 :li) (z(1.,«), .c,«) 2 2À) (2.25)

Fazendo p = 2À em (2.25) concluímos que

P' ('(R(L,«),Zi,«) < P) $ Ç

n
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Capítulo 3

Ordenação Dinâmica
k-partida Distribuída

Neste capítulo estudamos a variante distribuída do ODk. Na Seção 3.1
apresentamos cotas para a competitividade de algoritmos determinísticos
para o ODkd. e na Seção 3.2 apresentamos algoritmos determinísticos para
o ODkd. Apresentamos um algoritmo polinomial otimamente competitivo
para o ODkd segundo o modelo preemptivo e um algoritmo exponencial
otimamente competitivo para o ODkd segundo o modelo não-preemptivo.

3.1 Cotas para a Competitividade de Algoritmos
Determinísticos

Nesta seção apresentamos cotas para a competitividade de algorítmos deter-
minísticos para o ODkd. Mostramos que nenhum algoritmo determinístico
para o ODkd pode ter competitividade melhor que k qualquer que seja a
complexidade do algoritmo em questão.

O seguinte resultado estabelece formalmente uma cota inferior natural
para o custo da solução ótima de uma instância do ODkd em termos do
custo da solução ótima da mesma instância para o Odes.
Lema 3.1. Para toda instancia Z do ODkd temos

(3.1)

Z)emonstração. Seja Z (G, õ,'y) e seja A* uma avaliação ótima para Z,
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como instância do ODkd. Claramente temos E' . Is(A* n %(G)) ? ls'(.r),
e daí

'H(z) 2: m'"l7,(A*nK(G)): l á k} : :>1:l(A*) ? -Z;f){-1

n

Corolário 3.2. ,Nenhum aZgohÉmo detemnánútáco pam o ODkd, quer no
modelo preemptãuo quer no modelo não-preemptiuo, tem competitilÀdade me-
lhor que k.

Z)emozzsfração. Seja .4 um algoritmo determinístico para o ODkd e sejam t,
/ e Z,{ = (G,4, ó,l, IH) como na demonstração do Corolário 1.2.

Da construção de G.A e {5.,4 temos que G.4 tem tk2 vértices, sendo tk
deles falsos, t deles em cada classe de V(G,{). Daí temos que yo((J) é uma
avaliação ótima de ZÁ com custo 7a(ZÁ) = 7d(t''o(G)) = t, pois os t vértices
falsos de cada classe podem ser todos avaliados em paralelo.

De acordo com o Corolário 1.2, temos %(G) Ç Á(ZÁ) para algum
á C {l, . .., k} e daí temos

c/ 4\ > cr 4rZ -\ Z .\ > -y(=4(1114» > !%(g:4]. - !1l - k'- *-"'''"':'' d(Za) :'' t 't''"'
D

3.2 Algoritmos Determinísticos

Nesta seção apresentamos algoritmos determinísticos para o ODkd. Na
Seção 3.2.1 apresentamos uma versão modificada do Algoritmo P'
(da Seção 2.2) que resulta num algoritmo determinístico polinomial otima-
mente competitivo para o ODkd, no modelo preemptivo. Na Seção 3.2.2,
apresentamos um algoritmo exponencial determinístico otimamente coinpe'"
titivo para o modelo não-preemptivo do ODkd.

3.2.1 Modelo Preemptivo

Seja yd a seguinte variante do Algoritmo y, da Seção 2.2
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Algoritmo yd(e)

enquanto e gl Á

u +.-. um vértice u C e -- .A tal que /u é mínimo

u. -- u.-+ f.
.4 - Á U {u}

avalie cada u C e .4 em paralelo por /u /u unidades de tempo,
e taça j. .-- f. -- f.

j.--o
para cada u C e -- .A tal que /« = 0

se ã(.,) = 0, devolva 4

caso contrário, .A '-- ,4 U {u}

devolva..4

Seja agora Pd o seguinte algoritmo para o ODkd, resultante de trocar a
execução do Algoritmo 'P pela execução do Algoritmo yd.

Algoritmo Pd(G, õ, ')

para cada u C }''(G)

/u -- '(«)

para cada e C -E(G)

z/. +- o

Á-o
para cada e € E(G)

se õ(e) está indefinido
.4 - yd(e)

devolva.4

Teorema 3.3. .4Zgoóímo 7)d é um aZgoãtmo otimamente competitivo para
o ODkd no modelo preempíÍuo.
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l)emonstrnçâo. Seja Z = (G,ó,'y) uma instância do ODkd e, para cada
l $ á $ k, sda 7i(Pa(Z)) o custo incorrido pelo processador a cargo
de %(G) na avaliação Pa(Z). De (2.6) temos

7a(Pd(-t)) 2 m,x {7i(Pd(z)): l í $ k} $ }' m«: {/,: « C e} $ '#(Z),

E(G) : yd(e) é executados. Daí combinando com (3.1) temos

.(am,n - ]q?fP $ 2@)@ - k.

e€J

{e CondeJ

3.2.2 Modelo Não-Preemptivo

Seja Z' = (G,õ,'y) uma instância do ODkd, e seja X Ç V(G). Definimos o
czzsio dáslhbuÍdo de X por

1«« (x) (K(C) nX): l $ ã k}

Considere o seguinte algoritmo.

Algoritmo Z)(G, õ, 'r)

*,(G)-l
avalie todos u C V(G) em paralelo

C '- uma cobertura de custo distribuído mínimo de (G, 7)

avalie todo u C a em paralelo

para cada u C a

se á(«) = 0

G {..- (; -- u
cmo contrário

retire u de cada aresta de G

Z' --(G', I', Õ') '"-(G, ÕIV(CO, VIV(a'))

execute D(:Z')
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Teorema 3.4. O .4Zgohfmo Z) é um aZgohlmo oíãmamente com?7etdl uo para
ODkd.

l)emonstração. Mostraremos por indução sobre k que c(Z)(Z),Z) $ k para
toda instância .r do ODkd, e daí

c(D) m-x {c(D(-Z),Z) : J é uma instância para o ODkd} $ k

A base, k :: 1, é imediata pois a avaliação todos vértices de G em paralelo
sem tempo ocioso é claramente a avaliação ótima para qualquer instância
do dD10.

Para o passo de indução, seja k > 1 e assuma que o enunciado vale para
todo t < k. Seja Z' = (G,õ,'y) uma instância para o ODkd e sda A* uma
avaliação ótima para Z. Temos então

c(D(Z) , =Z')
7d(D(Z)) . 7«« (a) + 7d(D(Z'))
7d(A*) ' ''d(A*)

Note (lue, como a é uma cobertura de G, temos r(G') < r(G) = k. Com
a hipótese de indução temos

'yd(D(Z')) $ (k - l)7;(Z').

Claramente a avaliação A* restrita aos vértices de G' é uma avaliação
para Z' Então, ';(Z') $ '7ó(A*), e daí

.(D@,:Z') $ 7mm (Ç:lb:31(PK'» $ -='ÍÃ5- +
(k - l)7;(=Z'')

la (A*)

$ : -'- @ - Dllá3 $ *'
D
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Capítulo 4

Um Jogo de Esconder
I'atores de Grifo

Neste capítulo, estudamos o jogo .F, apresentado na Seção 1. Para maior
conveniência, repetimos aqui algumas das definições já apresentadas na
qnP;n l

Dados um grato bipartida .B e uma função /: h(-B) --, N, dizemos
que um conjunto -F Ç .E(-B) é um /-suó/atar esquerdo de .B se, para todo
«i C VI (B) e todo «2 C V2(.B),

degBlp}(ul) $ /(ul) e

degatr}(o2) 5; l.
Se vale a igualdade para cada u € V](.B), dizemos que F é um /-/atou es-
querdo de -B.

Por concisão, fixamos de uma vez por todas a seguinte notação e termi-
nologia: .B denota um grato bipartido e referimc-nos às classes de vértices
Vi(.B) e Va(-B) de B como classes esquerda e dá«áta. Elementos genéricos
de cada classe são denotados por Z e r, Também, / denota uma função
/: VI(B) --, N.

Dado um conjunto X Ç Vi(Z?), denotamos a restrição de / a X por /x
Como usual, denotamos /(X) = >:,.X /(z). A ]'estrição de ./' a V] (-B)--X
é denotado /x. O subgrafo de B induzido por X U I'a(X) é denotado Bx
e seu complemento, .B -- y(Bx) é denotado Bx, isto é

23x

nlX U I'a(X)l,
B - }''(Bx) = -B - (X u I'a(X)).

(4.1)
(4.2)
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por
Para todo Z c yi(.B) com /(Z) > 0, definimos a função (/ Z) : Vi(-B) ---, N

u -o(«) -l;Í=1,
/(u) - 1, se «

caso contrário.

Jogo: Subfator Esquerdo de Grafo Bipartido (/'(Z?,/))

Início: os jogadores recebem um grato bipartido B e uma função
/: Vi(.B) --, N; a ocultadora escolhe F', um /-subfator esquerdo
deB

Lance: cada pergunta é uma aresta e C E(.B); a resposta é sim ou não
conforme e C .F ou não.

Fim: o procurador encontra.se em condições de determinar F

4.1 Alguns Resultados sobre Fatores Esquerdos

Principiamos por fonnular um conhecido resultado (veja Bollobás (1978),
Capítulo 2) a respeito de fatores de um grafo, numa forma conveniente para
nossos propósitos.

Teorema 4.1. O gra/o B tem um /-/atar esquerdo se e somente se para
iodo X Ç Vi(B), le«.os

/(X) $ 1l'B(X)l. (4.3)

Corolário 4.2. Sda e = {Z,r} C E(Z?) ta! que 23 fem um /-/atar esquerdo e

B -- e não tem f-jator esqui'rdo. Então, e pertence a toda f-falar esquerdo
de -B e ezáste u«. coÚunlo Z € .A Ç Vi(B) taJ que

/(.A)

l)emonstração. Se .B -- e não tem .f-fator esquerdo, do Teorema 4.1 sabemos
que existe algum .A Ç VI(B -- e) para o qual /(Á) > jl'B .(Á)l. Por outro
lado, como B tem um /-fator esquerdo, temos /(.A) $ 1l'B(.A)l. Como
ll'B-.(.A)l $ 1l'a(.A)l + 1, concluímos que /(.A) = ll'B(.A)l e Z C .4. n

O seguinte será enunciado sem prova, uma vez que é imediato das de..
f;nipÃne""'yvuu-
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Lema 4.3. S©a F Ç .E(Z?) e e = {Z,r} € f'. O conjunto F é um /-/atar
"q«e,do de .B, se e «me«t. se F' {e} é «m (/--Z)-/at« «que-.Zo de B ,

O seguinte resultado dá informação sobre a estrutura de um /-fatos
esquerdo no caso em que vale a igualdade em (4.3) para um dado conjunto
.4. A Figura 4.1 mostra um exemplo de um grato -B e um conjunto .4 como
no Lema 4.4. Neste exemplo, temos /(Z) = 2 para todo Z C Vi(.B). As
arestas de B.4 e -B.4 são mostradas linhas reforçadas.

B

L(B) R(B)

Figura 4.1: a decomposição em Lema 4.4

Lema 4.4. Sda .Á Ç VI (.B) taZ que /(.4) = jl'B(.A)l. t/m co«junto F' Ç .E(B)
é um f-fatos esquerdo de B se e somente se F -- FA U FA, OTtde

FA :; F n E(.B.A) é um fA-favor esquerdo de BA e FA = FnE(.B,4)
é um fA-favor esquerdo de BA.

Z)emonstrnção. E imediato das definições que se .ZÜ é um /Á-favor esquerdo
de -B,{ e /;:4 é um /.4-favor esquerdo de B..l, então -F = .lü u .lih é um .f-fator
esquerdo de B.
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Para provar a volta, basta mostrar que toda aresta em F' está eln E(B.,{)
ou em .E(B..i).

Seja e = {Z,r} C .F -- E(B.4). É imediato da definição de 23...l que

Z C Vi(B..l) = Vi(B) - Á. Se. g E(B.4)e«tão
, g V2(B.4) = V2(1?) -- 1'B(.A), isto é, , € 1'B(.4). Isto não é possível,
porque e C F e j]'B(.A)l = /(.A). []

4.2 Estratégia de Evasão

Dada uma realização 7Z = ((ei, ai), . . . , (e«, a«)) do jogo /'(B, /), denota-
mos por C?(7Z, k) o conjunto de arestas consultada pelo procurador até (e
inclusive) a jogada k, e por N(7Z,k) o subconjunto dessas arestas para as
quais a ocultadora respondeu não. Também, denotamos por B(7Z, k), o grato
obtido a partir de de -B ao apagar N(7?., k), isto é

{ei: l $ { $ k} ,

{ei: l $ { $ k, ai = nãos ,
B - NÇX.kà.

C?(R, k)
/V(R, k)

B (R, k)

(4.4)
(4.5)
(4.6)

Por conveniência, também fazemos

Q(R) (R,m),
N'(R) - .M(R,m),
B(R) (R,m).

No caso em que B tem um /-falar esquerdo, definimos a .Dsíralégàa
-S para a ocultadora como a estratégia na qual ela sempre responde não a
qualquer consulta, a menos que s4a obrigada a responder sim a fim de ter
um /-favor esquerdo no fim do jogo, isto é,

Estratégia S(B, /)

N-$
para cada pergunta e

se .B -- (.M U {e}) não tem um .f-fator, responda sim

caso contrário

N - N U {e}

responda não
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Os seguintes comentários sublinham alguns outros fatos imediatos a res-
peito de realizações do jogo F(B, /) com a estratégia de evasão .S. Estes
fatos serão importantes na prova do nosso resu]tado principal.

Observação 4.5. .Em qualquer reaZÍzação 7Z = ((el,al),
jogo .F(-B, /) em que a ocultadora segue a -Est,«t@ía S;

, (e.,..)) d.

.í. para todo k € {1, . . . ,m} vale que

üt; se e somente se B(:R,k \à-- ek 'não tem f-falar esquerdo

2. o conjunto de amstas de -B ao qual a ocultadora msponde s/m, a saber,
F = Q(Rà -- N(Kà, é um j-falar esquenlo de B. AI,ém ôsso, F é o
único f-jator esquerdo de B(in).

3. ,4 ocultadora mspond. s/m « e-t«m.nte .f(VI(.B)) .jog«d.s do jogo, {st.
ó, IQ(Z) - N(R)l

.4. Se /(Vi(-B)) > 0, o .jogo te«nana precisamente na Última jogada na
qual a ocultadora responde s/m, isto e, a« = s;m.

Teorema 4.6. EI«. toda maZização 7Z do .jogo .F(B,/) na qual -B íem um
/-/at« e.g«e,do, /(Vi(.B)) > 0 e « est«tég{. de «ã. -S é ««d.,

aB(Z) Ç C?(R),

para algum uédáce Z C VI (-B)

Z)emonstrução. A prova é por indução sobre /(Vi(B)).
Suponha .f(VI(B)) = 1, e sda 7Z = ((ei,al),...,(e«,a«)) uma rea-

lização de .r(.B,.f). Do Comentário 4.5.4 temos a« = sím. Seja Z a ponta
de em em V] (.B). É claro que se houvesse uma aresta e C aB(R,m)(Z) -- {em},
então {e} seria um /-favor esquerdo de -B(7Z,m 1) e«, o que contradiz
a Estratégia S. Como conseqüência,

aa(Z) Ç Q(R, m)

Consideremos agora o caso em que /(VI(-B)) = t > 1 sob a presunção de
que o enunciado vale quando quer que /(Vi(B)) < t.

Como antes, seja 7Z = ((ei, ai), . . . , (e.,a«)) e k a primeira jogada na

qual a ocultadora responde sím, isto é,

k = min {l $ á :$ m: a{ = sim}
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Pala todo l $ { É m, s.ja e{ = {Z{,ri}, com Zi C Vi(B) e ri C ye(-B).

De acordo com a definição da Estratégia S, o grato B(R., k 1) eX; tem
um /-favor esquerdo, e então, pelo Corolário 4.2, sabemos que existe algum
.A Ç Vi(B(R, k -- 1)) = Vi(B(R, k)) para o qual .f(.A) = jl'a(n,k)(Á)l.

Seja F = Q(7Z) -- N'(7Z) o /-favor esquerdo de -B determinado pelo pro-
curador em 7Z (veja Comentário 4.5.2). Do Corolário 4.2 temos ek C f' e

Suponha que .f(.A) = jl'B(n,k)(.4)l = 1. Então temos I'a(n,k)(.A) = {rh}.
E claro, então, que

aB(Zk) Ç {ek} U .M(R, k) Ç Q(R, k) Ç C?(R).

Zx: C .A

Suponhamos agora que /(.A) = jl'a(n,t)(.Á)l > 1 e seja 7ZÀ; a sub-
seqüência obtida de 7Z apagando as jogadas (e{,ai) ein que { $ k ou
ei g .E(B.4) e soam ainda

A h
7'k)

Zk.

(4.7)
(4.8)

Fato 4.7. .4 seqüêncáa 7ZA: é uma realização do .jogo /'(-Bk, /k) na qual a
ocultadora segue a .Estratégia .S.

Z)emonstrnção. Primeiro precisamos verificar que .F(.Bk, /k) é um jogo bem
definido, que a Estratégia S é elegível para a ocultadora neste jogo, e que
7Zk é uma realização dele

Que F(l?k, .fk) é um jogo bem deRnido segue diretamente das definições
de Bk e /k em (4.7) e (4.8). Que 7Zk é uma realização deste jogo, segue
da definição de 7ZÀ;. Finalmente, o fato de que a Estratégia .S é elegível
para a ocultadora neste jogo segue, primeiro da hipótese, onde /(Vi(-B)) > l
implica /k(Vi (.Bt)) > 0 e, segundo, do fato que -Bx; tem um /k-fator esquerdo
/'(l?À;, /i;). Isto é assim porque, do Lema 4.4, temos que -F n .E(B,4) é um
/.4-fator esquerdo de Z?A e daí, do Lema 4.3, temos que F -- eJ; é uma /k-favor
esquerda de -Bi; = B,4 -- rA;.

Seja Rk = ((el,.{),...,(el.,al:)) = ((ei:,«i:),...,(e{,,.i,)) e sejaõqa /ck = Ltelt,alJ,...,l.e;,a;JJ
l $ .j $ s. Da definição de 7ZÀ; temos

aÇ = sim se e somente se ai, = sim.

da definição da Estratégia .S temos

(4.9)

'i, = s'm se e some«te se B(R, {j 1) e{. tem um /-favor esquerdo.
(4.10)
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Por conveniência, seja B' = 23(7Z,ij -- 1) -- eÍj de maneira que (4.10) pode
ser reescrita como

sim se e somente se .B' não tem /,.l-favor esquerdo. (4.11)

(4.12)

E uma conseqüência do Lema 4.4 que

B' não tem /,.i-favor esquerdo se e somente se nh não
tem /Á-fator esquerdo.

Das definições em (4.1) e (4.5), temos

Bh = B'l.A u FB,(.A)l = (.B(R, {j - 1) - ei,)l.4 u I'B,(.A)l

= B,l -- .N(7Z, ij -- 1) -- eij = B..{ -- (N'(R, íj 1) n .E(B.4)) -- eij
= -B..l -- ]V(Rk,.j - 1) - ei,

Por outro lado

Bt(Rk, .j -- 1) - ei, (-B.4 -- rk)(Rk, .j 1) -- e{, = .B,4(7Zk,.j -- 1) -- rk -- ei,
= B,.i - N(Rk,.j -- 1) -- rk - ei, = .Bh - rk. (4.13)

Do Lema 4.3 temos

.ah -- rk não tem (/À -- Zk)-fator esquerdo se e somente se

Ph não tem /Á-fatos esquerdo,

o que, por (4.8) e (4.13), é o mesmo que

-Bk(7Zk, .j -- 1) -- ei. não tem /k-fatos esquerdo se e somente
se .aâ não tem /,4-fator esquerdo.

(4.14)

Em resumo: de (4.9), (4.11), (4.12) e (4.14)

ali = sim se e somente se Bk(7Zk,j -- 1) -- ej não tem /k-fator esquerdo,

o que é o mesmo que dizer que 7Zk é uma realização de /'(Bk, /A) na qual a
ocu[tadora segue a Estratégia S. []

Retornando ao argumento principal, temos
0 < /k(V[(-Bt)) = /(.4) -- 1 < ./'(V](.B)), e msim, podemosapli-
car a hipótese de indução à realização 7ZÀ; de /'(.Bk, /i), e concluir que, para
algum { C VI(Bk) temos

aa. (Z) Ç Q(Rk).
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Como a definição de l?k implica que aa(J) Ç õa*(Z) U Q(7Z, k), temos

Õa(Z) Ç aB*(Z) u C?(R, k) Ç Q(Z).

n

r''
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Capítulo 5

Comentários Finais

O problema de otimízação de consultas com predicados caros tem recebido
alguma atenção por parte da comunidade de bases de dados (veja, por exem-
plo, Avnur and Hellerstein (2000), Bouganim, Fabret, Porto, and Valduriez
(2001), ChaudhuriandShim(1993), Hellerstein(1998),
Laber, Parekh, and Revi(2002), Porto (2001)). A maioria dm propostas,
entretanto não leva em conta o fato de que o valor de um atributo pode
aparecer em diferentes tuplas, a fim de decidir como executar a consulta
(veja, por exemplo, Bouganim et al. (2001), Chaudhuri and Shim (1993),
Hellerstein (1998)). Noutras palavras, estas propostas somente estudam
aquelas instâncias (G, õ,'y) do ODk onde G é um emparelhamento. Por
exemplo, a principal referência neste assunto, o algoritmo de "Migração de
Predicados" ( "PredÍcate À/igmtíon") proposto por Hellerstein (1998), pode
ser visto como um algoritmo otimamente competitivo para a variante do
ODk onde o hipergrafo G dado como entrada é um emparelhamento, a pro-
babilidade de um vértice em %(G) ser verdadeiro é conhecida de antemão,
e o objetivo é computar uma avaliação de custo esperado mínimo. A idéia
de processar o hipergrafo induzido pela relação formada pela base de dados
aparece pela primeira vez com Porto (2001). Nenhuma análise teórica é
feita, entretanto.

Laber et al. (2002) e Bouganim et a1. (2001) estudam o OD2d no mo-
delo não-preemptivo. Laber et al. (2002) prova uma cota inferior de 2 para
a competitividade de algoritmos determinísticos e de 1.5 para a compe-
titividade de algoritmos aleatorizados. Também apresenta um algoritmo
aleatorizado polinomial de competitividade 8/3 e uin algoritmo linear de
competitividade 2 para o caso particular do OD2d no qual todos os vértices
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tem o mesmo custo.

Nesta parte do trabalho restringimos nossa atenção a consultas con-
juntáuas. Consultas muito mais gerais poderiam ser consideradas. Por
exemplo, õ: E(G) --, {0, 1} poderia ser qualquer fórmula cálculo propo-
sicional de primeira ordem envolvendo os predicados representados por õ-
Charikar, Fagin, Guruswami, Kleinberg, Raghavan, and Sahai(2002) consi-
deram o problema da avaliação para consultas que podem ser representadas
por uma "árvore AND/OR" sobre um conjunto de variáveis, onde o custo
da avaliação de cada variável pode ser diferente. O contexto para consulta
de informação cara proposto aí pode ser visto como uma versão restrita do
problema descrito neste parágrafo, onde a entrada é um hipergrafo com uma
única aresta.

Por fim observamos que para diferentes classes de hipergrafos k-partidos,
o que inclui árvores e gratos com fluxos perfeitos, melhores cotas foram
obtidas Feder, l\.{otwani, O'Callaghan, Panigrahy, and Thomas (2003).

Dentre os problemas que permanecem abertos, destacamos os seguintes.

1. Existe um algoritmo aleatorizado para Odes, ainda que exponencial,
de competitividade (k -+ 1)/2? Não se sabe a resposta sequer para o
caso k = 2.

2. Existe um algoritmo polinomial para ODkd com deficiência k para o
modelo não-preemptivo?
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Índice de Definições

árvore, 4
de busca de uma estratégia, 7
para uma ordem, 18

mínima de um grato, 54
comparáveis(elementos) em uma

ordem. 14

competitividade
(razão de), 63
de um algoritmo, 64
de um algoritmo aleatório, 64
de uma avaliação, 63

contra-jogada de um jogo, 4
custo

de uma avaliação, 60
distribuído de um conjunto de

vértices, 60
distribuído mínimo de uma instância

do 0Dk. 60
seqüencial de um conjunto de

vértices. 60

seqüencial mínimo de uma instância
do 0Dk, 60

altura
de uma ordem, 14

anta-cadeia de uma ordem, 14

arco, 13
aresta

de um grato, 13
de um hipergrafo, 53
falsa, 61
verdadeira, 61

avaliação, 60

Busca
Binária Parcial, 38

com Informação Parcial(BOIP),
47

cadeia de uma ordem, 14
camada

abaixo de uma camada em uma
ordem, 37

acima de uma camada em uma
ordem, 37

de uma ordem, 37
mediana de uma ordem, 37

caminho em uma árvore, 4
classe

direita de vértices de um grifo
bipartido, 93

esquerda de vértices de um grato
bipartida, 93

cobertura
de um elemento por outro numa

ardem, 14

de um grato, 54

diagrama de passe, 15
dimensão de um hipergrafo, 53
duração de um jogo, 4

emparelhamento, 53
entre outros dois (elemento) numa

ordem, 14

espaço de probabilidades uniforme,

estratégia
de busca para um jogo de es-

conder, 5

de evasão para um jogo de es-
conder. 5

para um jogo de esconder, 5
estrela de um vértice, 53
evento

4
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assintoticamente quase certo,

assintoticamente raro, 15

maior(lue(relação entre elementos
numa ordem), 13

maximal (elemento) de uma ordem,
14

menor que (relação entre elemen-
tos numa ordem), 13

modelo

probabilístico, 15
uniforme de ordens aleatórias,

33

filho
de uma árvore, 4
direito de uma árvore. 4
esquerdo de uma árvore, 4

filtro de uma ordem, 14
gerado por um conjunto, 14
gerado por um elemento, 14

ocultadora de um jogo de escon-
der, 4

ordem, 13
aleatória, 29
dual de uma ordem, 14

grato-aleatória, 30
induzida por um conjunto, 14
parcial, 13
total, 14

tripartida, 33

grifo, 13
bipartida, 53
bipartida completo, 53
dirigido, 13
hipergrafo 2-uniforme, 53

grau de um vértice
num grato, 13
num hipergrafo, 53

hipergrafo, 53
k-partido, 53
k-uniforme, 53
uniforme, 53

pergunta em um jogo de esconder,

pertinência de um vértice a uma
aresta. 53

ponta de uma aresta, 13
posto

k-ésimo de uma ordem, 14
conjunto dos . . . de uma ordem,

14
de uma ordem, 14

procurador de um jogo de escon-
der, 4

propriedade
rara, 15
típica, 15

4

ideal de uma ordem, 14

gerado por um conjunto, 14
gerado por um elemento, 14

incidência de uma aresta em um
vértice

de um grato, 13
de um hipergrafo, 53

incomparáveis(elementos) em uma
ordem, 14

jogada de um jogo, 4

lance de um jogo, 4
largura de uma ordem, 14

ramo
de uma árvore, 4
direito de uma árvore. 4
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realização de um jogo, 4
resposta em um jogo, 4

segmento
0-ésimo de uma ordem, 14

último de uma ordem P, 15
de uma ordem, 14

seleção (operador do modelo rela-
cional de bases de dados),
57

subgrafo
gerado por um conjunto de ares

tas, 54
induzido por um conjunto de

vértices, 13

suporte de um espaço de probabi-
lidades, 4

vértice
de um grifo, 13
de um grato dirigido, 13
de um hipergrafo, 53
falso, 61

verdadeiro, 61
vértice isolado

de um hipergrafo, 53
vizinhança, 53

de um conjunto de vértices em
um grato, 13

de um conjunto de vértices em
um hipergrafo, 53

de uln vértice em um grato, 13
de um vértice em um hiper-

grafo, 53
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