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Resumo

Muitos problemas em Biologia Computacional, especialmente aqueles envolvendo comparação de
genomas, podem ser reduzidos a problemas clássicos em Combinatória. Neste contexto, um genoma
é representado por uma permutação sinalizada cujos elementos correspondem aos genes, e cujos
sinais (+ ou --) indicam a direção de transcrição dos genes. Assim, genomas podem ser comparados
simplesmente comparandcbse as correspondentes permutações e operações em genomas podem ser
definidos em termos de operações sobre permutações.

Neste trabalho estamos interessados no problema de comparar dois genomas determinando um
cenário com o menor número de operações de reversão que são necessárias para transformar um
genoma em outro. Este problema, na linguagem de permutações, é um problema clássico conhecido
como ordenação por reversão. Observamos que podemos supor que uma das permutações dadas é
a identidade, e assim, podemos considerar que é dada apenas uma permutação e que o objetivo é
transforma-la na permutação identidade, realizando o menor número de operações de reversão.

Este problema pode ser resolvido em tempo polinomial. Descrevemos um algoritmo proposto por
Tannier, Bergeron e Sagot de complexidade O(n«7 log n), onde rl é o comprimento da permutação.
Implementamos uma versão modificada desse algoritmo que usa estruturas de dados mais simples,
mas requer mais tempo. Implementamos também um algoritmo linear de Bader, IVloret e Yan que não
encontra um cenário ótimo de reversões, mas calcula o menor número de reversões que são necessários
em um cenário ótimo. Apresentamos alguns resultados computacionais a respeito de ordenação de
genomas gerados aleatoriamente. Mencionamos também alguns problemas que têm relação com o
problema de ordenação por reversão.

Palavi'as-chave: ordenação por reversão, grato de sobreposição, rearranjo de genomas, permutação
sinalizada.
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Abstract

Many problems in Computational Biology, especially those involving comparison of renomes, can
be reduced to some classical problems in Combinatorics. In this context, a renome is represented
by a signed permutation whose elemento correspond to genes, and the signs (+ ou --) indicate the
direction of the transcription of the genes. Thus, renomes can be compared just by comparing the
corresponding permutatíons, and operations on renomes can be defined in terms of operations on
permutations.

The focus of this work is the problem of comparing two renomes by finding a scenario with the
least number of operations of ieversals that are needed to transform one genome unto the other. This
problem, in termo of permutations, is a classifical problem known as sorting by reversals. We note
that we may consíder that one of the two permutations is the identity, and thus, we may assume
that we are given one permutation and the goal is to transform it, by performing a least numbei of
reversals, into the identíty permutation.

This problem can be solved in polynomial time. We describe an algorithm designed by Tannier,
Bergeron and Sagot, whose complexity is O(nv? og n), where n is the length of the permutation.
We implemented a modified version of this algorithm that uses simpler data structures, but consumes
more time. We also implemented a linear time algorithm designed by Bader, Moret and Yan that
does not find an optimal scenario of reversals, but computes the least number of reversals that
are needed in an optimal scenario. We present some computational results concerning sorting of
randoinly generated permutations. We also mention some problems that are related to the problem
ofsorting by reversals.

Keywords: sorting by reversals, overlap graph, renome rearrangement, signed permutation
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Introdução

O genoma de um ser vivo é bastante complexo. Além de serem bastante variados, os genomas
estão em constante alteração. Assim, analisar as semelhanças e diferenças entre genomas é um
grande desafio. Em Biologia Computacional estuda-se formas de análise e comparação de genomas.

Na análise de uin genoma deve-se levar em consideração as mudanças que o material genético pode
sofrer, como a mutação ou o iearranjo do genoma. Essa análise pode fornecer informações sobre
evolução molecular, pois comparando genomas podemos gerar medidas de distâncias entre as espécies.

'lYadicionalmente, a técnica usada na comparação dos dados genõinicos é o alinhamento de
seqüências. Para alinhar duas seqüências é feita a comparação das bases, a partir das quais são
construídas árvores filogenéticas baseadas nos pontos de mutação dessas bases. Mas nesse tipo de
comparação, espécies como o repolho e o nabo são consideradas quase idênticas, pois seus pontos de
mutação são muito poucos. Porém, apesar de seus conjuntos de genes serem parecidos, a ordem em
que aparecem nos seus genomas são diferentes 1251. Esses e outros estudos j11, 14,271 mostraram um
outro modo de evolução molecular, baseada em rearranjos de blocos de um genoma e não apenas na
comparação das suas bmes.

Dados um genoma, a ordem dos seus genes pode ser alterada através de operações como reversão,
transposição, transversão, troca-de-blocos. Um rearranjo ocorre sempre que uma seqüência dessas

operações (de um mesmo tipo ou não) ocorre. Assim, existem vários tipo de rearranjo j11, 24, 33j. O
estudo dessas operações de rearranjo tem poi objetivo entender o processo evolutivo dos seres vivos.
Esse estudo pode ser feito formulando-se diversos problemas combinatórios sobre essas operações, e
analisando-se os resultados obtidos.

Dobzhansky e Sturtevant j101 foram os pioneiros na análise de rearranjo de genomas em evolução
molecular: no final dos anos 30 publicaram um artigo com uma árvore evolucionária apresentando
um cenário de rearranjo com 17 reversões para as espécies da Z)roso$Za (mosca da fruta).

l



2 Introdução

No fim dos anos 80, Palmer e Herbon 1251 compararam os genomas mitocondriais do repolho e do
nabo e apresentaram uma seqüência de reversões que transforma uma espécie na outra. Na figura l
exibimos essa seqüência: os trechos que sofrem reversão estão indicados com chaves (note que cada
reversão troca a orientação do trecho revertido) .

repolho

-----------+ .--+ ------------------» --+ .-+

1 5 . 4 , 3 2

------------> --+ --+ ---+ -+

1 5 4 3 2

1 2 3 4 5 nabo

Figura 1: Seqüência de ieversões que transforma o genoma do repolho no genoma do nabo

Alguns estudos sobre a evolução molecular dos vírus da herpes também contribuíram para in-
centivar a pesquisa em rearranjos de genomm. Nesse cmo, mais perguntas foram levantadas do que
respostas obtidas. Os genomas desses vírus evoluíram tão rápido que os fenótipos extremos dos dias
de hoje podem parecer quase não-relacionados. Assim, utilizar os métodos clássicos de comparação
de seqüências pode levar até mesmo a contradições, pois genes diferentes podem dar origem a árvores
evolucionárias diferentes. Os vírus da herpes têm entre 70 a 200 genes; todos eles compartilham sete
blocos conservados que estão rearranjados nos genomas de diferentes vírus da herpes. Para esses
genomas, a técnica de alinhamento de seqüências não fornece evidência de que tenham uma origem
comum. Portanto uma forma de se comparar esses genomas é tentar encontrar uma série de eventos
que possam ter produzido as variedades desses vírus.

Nos estudos sobre rearranjos de genomas, procuramos encontrar o número mínimo de eventos que
transformam um genoma em outro. A idéia de se considerar uma série mínima de eventos de rearranjo
é justificada pela hipótese da parsãmónia, na qual supõe-se que a Natureza sempre encontra caminhos
que realizam um mínimo de mudanças. Portanto, se desejamos investigar como um organismo de
uma espécie transformou-se em um organismo de outra, devemos tentar encontrar uma série mínima
de eventos de rearranjo que possivelmente tenham produzido esta transformação.
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Em casos de genomas com poucos blocos conservados, é possível encontrar cenários com o menor
número de rearranjos que transforma uin genoma em outro utilizando a técnica da busca exaus-
tiva. Mas para casos em que os genomas apresentam mais de 10 blocos conservados essa técnica é
inapropriada devido ao grande número de possibilidades a serem testadas.

Nesta dissertação estamos interessados no problema de comparar dois genomas determinando
um cenário com o menor número de operações de reversão que são necessárias para transformar um
genoma em outro. Ta] número é chamado distancia de reversão e o problema é denominado problema
de ordenação por reversão.

O Capítulo l é dedicado à relação entre genomas, permutações e ordenação. Essa relação

permite a representação de um genoma como uma permutação, e essa permutação apresenta algumas
características que ajudam na análise em operações de rearranjo. Neste capítulo apresentaremos a
notação e a terminologia usadas nessa dissertação. Mostraremos também alguns conceitos que serão
utilizados no cálculo da distância de reversão e no desenvolvimento do algoritmo. Também vamos
apresentar algumas operações de rearianjo que podem ser aplicadas em conjunto ou isoladamente e
formar novos problemas combinatoriaís.

A definição de reversão e a formalização do problema de ordenação por reversão serão apresen-
tadas no Capítulo 2. Vários trabalhos foram publicados sobre esse problema. Neste capítulo será
apresentado o problema de ordenação por reversão e alguns algoritmos polinomiais para se resolvê-
lo. Existem permutações com características especiais que se diferenciam de outra pela presença
de 'obstáculos'. Mais ainda, se a disposição desses obstáculos na permutação formar uma 'fortaleza'
então o cálculo da distância de reversão para essa permutação é diferente das demais. Vamos mostrar
como identificar essas característica na permutação e formular o teorema da dualidade para o cálculo
da distância de reversão.

No Capítulo 3 sela descrito o algoritmo de Tannier, Bergeron e Sagot 1291 que é central neste
trabalho. Apresentaremos os conceitos e os teoremas demonstrados por esses autores para o pro-
blema de ordenação por reversão, que mostram a relação entre operações feitas no chamado grato
de sobreposição e as reversões aplicadas na permutação. Essa relação foi o que inspirou a imple-
mentação do nosso algoritmo de ordenação por reversão. Como os obstáculos precisam ser tratados
previamente, abordaremos nesse capítulo a idéia de Kaplan, Shamir e Tarjan j18j que mostra como
dispor os obstáculos de maneira que possamos "limpa-los" para dar continuidade à ordenação da
sequencia.
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Um algoritmo proposto por Yijie Han j131 para o problema de ordenação por reversão é o que
tem a melhor complexidade de tempo: O(na/2) para permutações de comprimento n. A melhora na

complexidade dos algoritmos de ordenação por reversão nos últimos trabalhos apresentados é devido
à melhora na estrutura de dados escolhida para representar a permutação. No Capítulo 4 veremos
as estruturas de dados que podem ser usadas para resolver o problema de ordenação por reversão.

No Capítulo 5 descreveremos o algoritmo linear de Bader, Morei e Yan jll para obtenção da
distância de reversão. Esse algoritmo faz apenas o cálculo do número de operações de reversão ne-
cessária para transformar uma seqüência em outra. A idéia principal desse algoritmo é apresentar
uma maneira eficiente de encontrar os valores de certos parâmetros para o cálculo da distância de
reversão. O algoritmo utiliza uma pilha para construir uma floresta chamada floresta de inter-
calação que facilita a obtenção dos valores dos parâmetros desejados. Dessa maneira, conseguimos
descobrir a distância de reversão aplicando uma fórmula que fornece a distância em termos de certos
parâmetros da permutação.

O Capítulo 6 é dedicado a alguns problemas relacionados ao problema de ordenação por reversão.

No Clapítulo 7 discutiremos as implementações feitas para o problema de ordenação por reversão,
baseadas nos trabalhos de Tannier, Bergeron e Sagot 1291 e no algoritmo linear proposto por Bader,
Moret e Yan jll. Mostraremos como fizemos para estender o grato de sobreposição de modo que
alguns vértices representmsem os 'obstáculos' da permutação.

Concluímos essa dissertação apresentando no Capítulo 8 alguns testes e resultados computaci-
onais obtidos com os algoritmos que implementamos



Capítulo l

Genomas, Permutação e Ordenação

Neste capítulo vamos mostrar como os genomas podem ser representados algebricamente. Vamos
também apresentar alguns tipo e problemas de rearranjo.

1.1 Representação algébrica de genes e genomas

Para estudar rearranjo de genoinas, precisamos encontrar uma forma de representar os genomas
Um modelo bastante utilizado é a representação de um genoma como uma permutação a- de genes:

« - («:, «,, ..., «.),

onde cada n-i representa um gene e n é o número de genes que compõem o genoma. Neste caso,
as operações de rearranjo são representadas através da alteração da posição dos elementos na per-
mutação. Geralmente os elementos da permutação são inteiros do intervalo de l a n, indicado por

Existem casos em que o mapeamento genético nos fornece informação sobre a direção de trans-
crição dos genes. Nestes casos as operações de rearranjo também podem ser diferenciadas. Esta
direção pode também ser representada na permutação com algum sinal gráfico nos elementos que
possuem a mesma orientação ou mesmo um sinal algébrico que a identifique. Na figura 1, podemos
identificar a direção de transcrição pela orientação da seta que representa o gene. Podemos também
observar que as reversões mostradas na figura também revertem as orientações dos genes. Usando
a notação de permutação e os sinais de + e -- para identificar a orientação dos genes, observamos
que a permutação inicial é +1, --5, +4, --3, +2, conespondente ao genoma do repolho, indicado na

5



6 CAPITULOU GENOMAS, PERMUTA ÇAO E ORDENAÇÃO

figura l

A representação algébrica dos genomas permite que os problemas sobre rearranjos de genomas
também possam ser vistos como problemas de ordenação.

Dada uma permutação n' = (n-l, . . .,n-.) de números inteiros de jl,nl, seja /d a permutação
identidade, /d = (1, . . . , n). Uma ordenação de n- transforma n- na permutação identidade /d.

Suponha que duas permutações de números inteiros de jl, nl representem genomas distintos, mas
que possuam o mesmo conjunto de genes (cada número da permutação representa um gene). Sem
perda de generalidade podemos supor que uma das permutações é a identidade. De fato, como
ambas as permutações possuem os mesmos elementos, podemos supor por exemplo, que a segunda
permutação é a identidade, e reescrever a primeira de acordo com a bijeção que efetuamos para
'rebatizar' a segunda como sendo a identidade. Por exemplo, suponhamos que ri = (2, 4, 3, 1) e que
n-2 = (3, 2,4, 1). Podemos supor que n; = (1, 2, 3,4) = -rd e 7dl = (2, 3, 1,4). Neste caso, transformar
n'l em r2 é equivalente a transformar r{ em /d, ou seja, ordenar nÍ.

O problema de descobrir uma menor sequência de operações que ordena uma permutação a- é
conhecido como problema de ordenação.

A seguir veremos algumas das operações em rearranjo que são usadas para "ordenar" uma per-
mutação que representa um genoma. Indicamos por li,.jl o intervalo de inteiros li, i+ l, . . . ,.jl.

1.2 Tipos de rearranjo

Existem vários tipos de rearranjo. Alguns podem ser analisados em genomas em que se conhece a
direção de transcrição, mas as operações realizadas podem ou não afetar a direção dos genes. Vamos
apresentar nesta seção alguns deles. A operação que será central neste trabalho é a operação de
reversão.

1.2.1 Reversão

A reversão é uma operação de rearranjo que transforma um genoma através da inversão da ordem
dos elementos de um trecho do genoma. Mais formalmente, se n- = (rl , . . . , R'n) representa um genoma
e l $ { $ .j $ n, e«tã. «m, re«rsM p(ã,.j) transforma « em

(«-l , . . . , "i-l, «j , , n'i, 7y+i , . . . , a'.)
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A operação de reversão também inverte a orientação dos elementos do intervalo de { a .j da permutação
nos casos em que conhecemos a direção de transcrição dos genes.

1.2.2 '1Yansposição

A transposição l31 de um genoma é uma operação que troca a posição de um bloco de genes
do genoma. Em termos de uma permutação, dizemos que ela "corta" uma parte da permutação e a
"cola" em outra parte da mesma permutação. Seja a- =(n-i,... , a«) e l$ á < .j $ ri+l, l$ k $ n+l
e k « li,.jl. A operação de transposição r({, .j, k) "corta" o bloco da permutação entre os elementos í
e .j l e "cola" este bloco na posição antes da posição k. Temos que

n'.r =(n-l,...,ri--l,«.j,...,n'k--l,a{,...,rj l,n-k,...,«-«), param <.j < k, e

n- . I'- =(a-i,..., rk-l, n{,..., Tj-l, nk,..., zi-i, Tj,-..,a-«), se É; < á < .j.

Esta operação não afeta a orientação dos elementos da permutação, portanto não é aplicada a
genomas que possuem informações sobre a direção de transcrição dos genes.

Figura 1.1; Exemplo de uma operação de transposição

1.2.3 '1\.oca de blocos

Temos também a operação de troca de blocos que troca a posição de blocos da permutação l91.

Seja «- = (ni, . . . ,,r«) e l $ { < .j < k < Z $ n + 1. Uma operação de troca de blocos ç({,.j,k,Z),
troca o bloco de elementos do intervalo entre as posições d e .j, pelo bloco de elementos do intervalo
de k a Z. A operação ç({,.j, k, Z) transforma a- em

(n'l, . . . , a'i-l, n'k, )Wrk l)7r )...)7rj l)n'l)...)ITn)

Como na operação de transposição, a operação de troca de blocos não altera o sinal dos elementos
da permutação.
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1 4 3 2 7 8 5 6 9

1 8 5 6 7 4 3 2 9

Figura 1.2: Exemplo de uma operação de troca-de-blocos

D.A. Chrístie l91 apresentou um algoritmo polinomial para o problema de ordenação que utiliza
somente operações de troca-de-blocos. Também mostrou que o número de operações de troca-de-
blocos necessárias para ordenar uma permutação de tamanho n é no máximo in/2J .

1.2.4 Ttansversão

Existe ainda a operação de transuersão que também troca a posição de um bloco de genes como
na transposição, mas inverte a posição e os sinais dos elementos do bloco.

Seja n- =(ri,...,n.) e l${ < .j $ n+ l, l$ k Én+le k g lã,.jl. A operação de transuersão
p(á, .j, k) "corta" o bloco da permutação entre os elementos ã e .j -- 1, inverte a ordem de seus elementos,
troca os seus sinais e "cola" o bloco resultante antes da posição k. A operação de transuersão p({, .j, k)
transforma n- em

n-.p =(n-i,..., ni--i,U,..., n'k--l, --U--:'..., --n{, a-',... , a-«), para ã < .j < k, e

a- .g =(n-i,..., rk-l, --zj-l,..., --zi, rk,..., nÍ-l, nj,.. ., 1«), se k < á < .j.

Esta operação é realizada apenas quando sabemos a direção de transcrição dos genes. E uma
combinação das operações de reversão e transposição.

Figura 1.3: Exemplo de uma operação de transveisão



].3. PERMUTA ÇOES SINALIZADAS E NAO-SINALIZADAS 9

1.2.5 Combinação de operações

Alguns artigos apresentam estudos sobre problemas de ordenação que utilizam uma combinação de

operações. Por exemplo, Walter, Dias e Meidanis j311 estudaram operações de reversão e transposição
em cromossomos lineares.

1.3 Permutações sinalizadas e não-sinalizadas

Nos casos em que conhecemos a direção de transcrição dos genes, representaremos os elementos
da permutação com um sinal + ou -- na frente do elemento correspondente para indicar esta direção
(veja figura 1.4). Nestes casos dizemos que a permutação é sánalàzada.

1 5 4 3 2
repolho

Figura 1.4: Exemplo de permutação sinalizada

Quando não se conhece a direção de transcrição, dizemos que a permutação é não-sinalizada e
que os elementos não possuem nenhum sinal.

1.4 Características da representação de um genoma

As permutações que representam genomas possuem algumas características que ajudam a calcular
o número de operações necessárias para ordena-la. Uma destas características é o número de poníos-
de-quebra presentes na permutação (v4a seção 1.4.1) . Esta noção de pontos-de-quebra foi introduzida
nos primeiros estudos sobre rearranjo por Watterson et al 1321. e Nadeau e Taylor 1221.

Seja P. :: {a- : n- é uma permutação de {0, 1, . . . , n + 1} tal que n-O :: 0 e n-n+l :: n + 1}. Vamos
apresentar a seguir alguma definições e a notação usadas para essas características.

1.4.1 Adjacências e pontos-de quebi'a

Seja n C P.. Para cada inteiro á C {0, . . . , n}, o par nÍni+l é chamado de adbacêncãa se a-i + l =
zÍ+l (figura 1.4.1 (a)), caso contrário é chamado de ponto-de-quebra (figura 1.4.1(b)).

Vamos denotar por b(a-) o número de pontos-de-quebra em n-. Podemos observar que a permutação
identidade é a única que não possui pontos-de-quebra; logo, se encontrarmos uma seqüência de
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operações que elimina todos os pontos-de-quebra de uma dada permutação n- temos uma solução que
ordena a permutação n-.

(0, 3, 1, 6: --5, --2, 4, 7, 8) (0, 3, 1, --6, --5: --2, 4, 7, 8)

(a) Exemplos de adjacências (b) Exemplos de pontos-de-quebra

1.4.2 Permutação n'' e o gi'afo B(r)

Dado n- C P«, seja n-' a seqüência construída a partir de n- da seguinte maneira: para cada ri,
l $ ã $ n, associamos dois pontos, lr{ e n-J'; para n'o :: 0 e n-n+l = n + l associatnos apenas os pontos

0+ e (n+ l)'. Em 7r' estes pontos ocorrem ordenados crescentemente de acordo com a seguinte regra:
ni < rJ' se n-i é não-negativo, e n: < ni caso contrário; e n-f < rlhi para quaisquer z, Z/ C {+, --}.

Por exemplo, para a permutação n- = (O, 3, 1, 6, 5, --2, 4, 7), temos

/

7r (0+, 3', 3+, 1', 1+, 6', 6+, 5', 5+, 2+, 2 , 4 , 4+, 7 )

Vamos convencionar (lue n' ' (Ho, r;, . . . , n-â.+i).

Dada uma perinutação n- C P., vamos definir um grato cujos vértices são os elementos de n-'. As
arestas deste grato chamados de arcos são de dois tipos, denominados de pretos e cinzas. Os

arcos pretos são os arcos que ligam os elementos n-i e n!+i se á é par, ou seja, conectam os pontos n'Í
e rali, z, y € '1+, --} que são consecutivos em n-'. E os arcos cinzas são os arcos que ligam os pontos

z{ e IÜ se existe k tal que 4 = zh+ e :4 = (1nkl + l)'. O grato induzido por estes dois conjuntos
de arcos é denotado por -B(n). Na figura 1.5 exibimos o grato Z?(n) correspondente à permutação
7r = (0, 3, 1, 6, 5, --2, 4, 7), acima mencionada. Neste grato, indicamos os arcos pretos com linhas
escuras e os arcos cinzas com linhas tracdadas. O grato -B(n) é também chamado de Z)áagrama de
ReaZádade e l)esego jlll, onde os arcos pretos são os arcos de realidade e os arcos cinzas são os de
desejo.

1 .4.3 Ciclos

Observe que cada elemento de n' é extremo de apenas um arco cinza e de um arco preto. Ou
seja, no grato B(a-) todos os vértices têm grau 2. Logo, o grato -B(a-) é formado por uma coleção
de ciclos alternantes de bicos cinzas e pretos (veja figura 1.5). Podemos ver que existe e é única a
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0 3 1 6 5 -2 4 7
0'+ 3' 3+ ].' 1+ 6' 6+ 5' 5'+ 2' 2' 4' 4+ 7'

l

t-----? t-
+------.;
l l

.[.....i

l

+.

L

1 1
l l l+-----+-----q.

1 1

-l --F-----l- F-

-F-- -+-----F-----}
l l l ll l l-----q.
1 1

t--''-? t"'l t""'+
l l
l l
l l

l
l
l

l

Figura 1.5: Grato l?(r), onde n- (0, 3, 1, 6, 5, 2, 4, 7)

decomposição deste grato em ciclos alternantes. Vamos chamar de ciclos de a estes ciclos alternantes
e vamos denotar por c(n') o número desses cicios (veja figura 1.6).

Q -1 2 -4 3 5
0+ 1+ 1' 2' 2+ 4+ 4' 3' 3+ 5'

Figura 1.6: Ciclos do grifo n', onde a- (0, 1, 2, -4, 3, 5)

1.4.4 Grato de subi'eposição

No grato -B(a') denotamos por ui, ã C {0, . . . ,n}, o arco cinza entre os pontos n':' e (lril + l)

Temos assim n + l arcos cinzas e sabemos que cada elemento de n-' é um ponto extremo de um único
arco cinza (vda figura 1.7). Estes arcos cinzas u{ serão chamados de arcos de n-'. Um arco u de n'
define uma subseqüência li,.jl em a- de todos os elementos k, tal que k e k+ estão no intervalo entre
os pontos extremos de u. No exemplo dado na figura 1.7, a subseqüência definida pelo arco u2 é

Dizemos que um arco ui é ohenfado se n-i e n-i+l em n- têm sinais diferentes; e é ztão-ohentado, caso
contrário. Por exemplo, os arcos ui e u2 são orientados. Dois arcos se sobrepõem se o intervalo que
eles cobrem (isto é, o conjunto de pontos entre os pontos extremos na dada ordem) se intersectam,
mas um não contém o outro (é o caso dos arcos uo e u2 do exemplo dado).

(3 5)6,1,
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0

0'+ 3'

3

3+ 1' 1' 6'

t''''''? ?'''l

5 -2 4 7

6'+ 5' 5'+ 2': 2' 4' 4'+ 7
t
1 1 : i l l : lF +'+nrP ---
; i : ! : : :

-t----F - .
+- -1- -4---.- - -l l i

l i
l v l.
l

vol

i l i''''r----'i------T
1 1 va.l

V3 !....-------.

F
l

i

',;
l i
l

1=+n--n«n=

v.l' b

l
.+

l l

l

Figura 1.7: Arcos de n-' (bicos cinzas)

Para uma dada permutação n, o grelo de soZ,mposáção G.(r) = (y. .4) é o grato cujo conjunto de
vértices é formado pelos n + l arcos uí de a'', sendo que dois vértices ui e ty são adjacentes se, e só se,
os arcos ui e t,j se sobrepõem em -B(r). Um vértice do grato G.(r) é oMenfado (resp. não-oóemfado)
se o arco que ele representa é orientado (resp. não-orientado). Na âgura 1.8, os vértices pretos
representam os arcos orientados.

Figura 1.8: Grato de sobreposição da permutação n- (0, 3, 1, 6, 5, -2, 4, 7)

Note que vértices isolados de G.(r) são vértices não-orientados e correspondem às adjacências da
permutação. Veja figura 1.9.

Um componente de n é um componente conexo de G,(n). Um componente é oóenlado se um de
seus vértices é orientado; e é não-ohentado se todos os seus vértices são não-orientados. O grato de
sobreposição da figura 1.8 possui um componente orientado. Para simplificar, quando nos referirmos

a componentes não-orientados de G;(n) excluiremos os vértices isolados.
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0 1 2 3 4 -6 5 7
0+ 1' 1+ 2' 2+ 3' 3+ 4' 4''' 6+ 6' 5' 5' 7'

..n,,n,:n.:n..[]..n n
! ,,: ! !
l ' '------------u l

vo0

0
'V2

0v,

Figura 1.9: Exemplos de vértices isolados: uo, ui, u2, u3

1.4.5 f! ..n I'n H n : n +or,- ;, 1 ;, n a.\

Considere (J; o conjunto dos ciclos da permutação n. Dizemos que dois ciclos (.;i e C2 se ánÉercaZam

se existem arestas cinzas ei c (:i e e2 € (b que se sobrepõem. O gz'a/o de ántercaZação de n, denotado

por G/(n') é o grato definido pelo par (Cr,lx), onde -h = {((7i,C2) : (7t,02 c (Ja e C:i e O2 se

intercalam}. Um vértice de GI(n) é ohertfado se o ciclo correspondente possui um arco orientado
e é não-cimentado em caso contrário. Da mesma forma que em G;(n-), um componente de GI(r) é
orientado se possui um vértice orientado. Na figura 1.11, os vértices esguios são orientados.

D

c"".- ''''.''''-. ..'. ........ '. ...."' " '' '';. ....":.. E"««.. F

õ:---.+ +---+ +---ó e=--+ b----+ +---.+ b----:+ eL---õ q»..-:+ ''B.--.+ i----+ +--.+
:«:" " .

o+ 3' 3+ s+ 5' 8- 8+ 6+ 6' 4' 4+ 7+ 7' 9' 9+ 2' 2'} 1' 1+ !o' 10+ 11+ 11- 12+

+3 -S +8 --6 +4 -7 +9 +2 +1 +10 .11

Figura 1.10: Grato B(n-), onde a- (3, 5, 8, 6, 4, 7, 9, 2, 1, 10, 11)

A

Figura 1.11: Grato G/(n'), onde r (3, 5, 8, --6, 4, 7, 9, 2, 1, 10, 11)
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Nas figuras 1.10 e 1.11 mostramos os ciclos de uma permutação r e o respectivo grato G/(n) que
possui dois componentes orientados e um não-orientado.

1.4.6 Obstáculos

Seja ür o conjunto dos componentes ruins de G,(r) e seja .4rc(ax) o conjunto dos arcos cinzas
dos ciclos correspondentes aos vértices de cada componente H C üz. Seja r* = (TÍ:, 7ri2, . . - , r{.) a

subseqüência de n'' que consiste dos elementos que são extremos de arcos em .Arc(ar). Ordene T*
em ordem crescente de seus índices em a'' de tal forma que o último elemento precede o primeiro e
chame de C;-R o circuito correspondente a esta seqiiência ordenada.

Seja M um componente ruim de G.(n-), e seja E(.A4) o conjunto dos extremos dos arcos corres-
pondentes aos vértices de .R/. Dizemos que M é um obstácaZo se os elementos de E(M) ocorrem
consecutivamente em CR (veja figura 1.12).

Denotamos por h(n) o número de obstácu/os de uma pe7mwfação r.

0 2 -3
0+ 2' 2+ 3+ 3' 1

:----..

6 5 7
4' 6' 6+ 5' 5' 7'

Hr..1 1L. ......J

'V6

1+ 4

1 1
1 1

-l l

V2 V3

( 4+, 6', 6+, 5', 5+, 7' )

Figura 1.12: O componente ruim formado pelos vértices t;4, u5 e uõ é um obstáculo

Essas definições serão úteis na apresentação dos problemas de ordenação de genolnas que veremos
no capítulo seguinte.

Neste trabalho o tema central é a operação de reversão. No próximo capítulo apresentaremos o
problema de ordenação por reversão com ênfase no problema sinalizado, e mencionaremos alguns dos
trabalhos feitos pata se resolvo-lo.



Capítulo 2

Ordenação por reversão

Neste capítulo vamos apresentar os conceitos usados para a apresentação de um problema de
ordenação que utiliza operações de reversão em uma permutação r de jl, nl.

2.1 Reversão em. a-

A operação de reversão, como foi explicado anteriormente, pode ser aplicada em permutações
sinalizadas ou não-sinalizadas.

Uma reversão p(i,.j), l $ ã < J $ n, sobre uma permutação sinalizada r = (n-i, . . . , z«), inverte a

ordem e o sinal dos elementos a-{, ni+l, . . . , rj. Ou seja, ela transforma n- rl& nova permutação

«- . P({, .j) = («'i, , 'NÍ--l ) Zi,ZI'+l,...,n'«)

Em permutações não-sinalizadas não temos informação sobre a orientação dos elementos. Neste caso,
temos que uma reversão p(í,.j), l $ í < .j $ n, aplicada em n-, apenas inverte a ordem dos elementos
sem mudar o sinal dos mesmos (veja figura 2.1). Assim, ela transforma r na permutação

«- . p({, .j) , 'ai-- 1 , '7y , n'i, Tj+l, . . . , n'«)

Neste trabalho, estudaremos o caso em que conhecemos a direção de transcrição

15
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9
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11
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4 5 6 9 ? l

Figura 2.1: Cenário de 5 reversões que transforma uma permutação não-sinalizada na permutação identidade

2.2 Problemas de ordenação por reversão

Nesta seção serão apresentados problema de ordenação que utilizam a operação de reversão.
Para simplificar, alguma vezes, escreveremos OR no lugar de 'Ordenação por Reversão'

Como já vimos no Capítulo 1, aplicando-se sucessivas operações de reversão em um genoma
podemos obter um genoma de uma outra espécie. Usando a notação que adoramos, na figura 2.2
exibimos uma seqüência de reversões que transforma o genoma do repolho no genoma do nabo.

repolho

------------+ --+ -------------> .4 --+

1 5 . 4 , --3 --2

------------+ --+ --+ --+ -+

1 -5 -4 3 2

1 2 3 4 5 nabo

Figura 2.2: Seqüência de 3 reversões que transforma o genoma do repolho no genoma do nabo

O comprimento de uma seqüência mínima de reversões que ordena a, denotado por d(r) é chamada
de dãsfáncáa genóm ca ou disl(íncáa de re'versão de r. A seqüência de 3 reversões exibida na figura 2.2
indica que a distância de reversão entre o genoma do repolho e do nabo é no máximo 3. Podemos
provar que tal distância é exatamente 3.
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O problema de ordenação por reversão (OR) é o seguinte: dada uma permutação a', encontrar uma
seqüência mínima de reversões que ordena n', ou sqa, que transforma n- na permutação identidade.
Denotaremos por OR(n) o problema OR relativo a uma perlnutação de comprimento n.

Sabe-se que o problema da ordenação por reversão de sequências sinalizadas pode ser resolvido em
tempo polinomial j14, 151, enquanto que o correspondente problema para seqüências não-sinalizadas
é ./ÇP-difícil l2, 5, 61.

Daqui para frente quando citarmos o problema da ordenação por reversão estaremos nos referindo
ao caso sinalizado.

2.2.1 Algoritmos propostos e suas complexidades

Nesta seção vamos apresentar alguns algoritmos propostos para o problema OR. Este problema
OR tem sido bastante investigado, sendo vasta a literatura a respeito l5, 28, 291. Vamos mencionar
aqui alguns dessestrabalhos.

O primeiro algoritmo polinomial para o problema OR(n) foi proposto por Hannenhalli e Pevz-
ner j151 em 1995. Este algoritmo tem complexidade O(n4). Os trabalhos que se seguiram basearam-se
nesta primeira idéia e nos resultados que foram apresentados neste artigo. Após este trabalho, Ber-
man e Hannenhalli l51 propuseram um algoritmo mais rápido, de complexidade O(n2a(n)), onde a é
a inversa da função de Ackerman.

Desde então muitas melhorias foram feitas e vários resultados surgiram, dentre os quais citamos
o algoritmo de Kaplan, Shamir e Taijan j181 que consome tempo O(n2). A melhoria no tempo de
execução foi obtida através de uma grande simplificação no algoritmo e na estrutura combinatória
necessária para a análise. Neste trabalho é apresentado o conceito de grtl/o de sobreposição, que
definimos na Seção 1.4.4. Este grato simplifica as funções para a escolha de uma reversão no algoritmo

proposto primeiramente por Hannenhalli e Pevzner j151. Este grato é também usado no artigo de
Tannier, Bergeron e Sagot 1291, que discutiremos no Capítulo 3.

Em 2001, Bader, Morei e Yan jll obtiveram um algoritmo linear que apenas detennina a distância
de reversão (ele não encontra a seqüência de reversões). Este algoritmo utiliza uma pilha e é simples
de ser implementado: ele encontra certos parâmetros da permutação em tempo linear. Falaremos
mais sobre este algoritmo no Capítulo 5.

Recentemente, Kaplan e Verbin j171 apresentaram um algorítmo probabilístico para o problema
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OR(n). Este algoritmo, que eles chamaram de SBR-RandWaZk, executa repetidamente uma rotina
que escolhe aleatoriamente um arco de a que seja orientado (veja definição na Seção 1.4.4) e faz
a reversão na subseqüência definida pelo arco. Estes autores também descreveram uma estrutura
de dados para representar uma permutação de forma que uma reversão possa ser feita em tempo
O(V'n logo). Isso permitiu uma implementação do SZ?R-Banal'talk que pode ser executada em
O(n3/2.X/iog n). Adicionalmente, eles também descreveram o primeiro algoritmo paralelo eficiente
para o problema.

O algoritmo proposto por Tannier Bergeron e Sagot 1291 utiliza a estrutura de dados apresentada
por Kaplan e Verbin j171 e consome tempo O(n3/2viÕãii). Este resultado responde afirmativamente

à pergunta levantada por Ozery-Flato e Shamir 1241 quanto à possibilidade de se obter um algoritmo
determinístico subquadrático para o problema OR(n) .

No período em que desenvolvemos esta dissertação foi apresentado por Yijie Han j131 uma melhora
na complexidade do algoritmo de ordenação por reversão devido a Tannier, Bergeron e Sagot, apenas
com uma modificação na estrutura de dados. Segundo este trabalho, é possível a construção de um
algoritmo de ordenação por reversão com complexidade O(n3/2).

Na próxima seção vamos mostrar uma fórmula para a distância de reversão de r em função de
certos parâmetros da permutação n-.

2.3 Distância de reversão

A distância de reversão de uma permutação a- pode ser calculada sem que precisemos exibir
uma seqüência de reversões, apenas observando sua relação com certos parâmetros da permutação n.
Podemos observar que uma reversão elimina no máximo 2 pontos-de-quebra, portanto já podemos

observar uma relação entre a distância de reversão e b(n'):

d(«') 2: Z,(r)

Mas esta relação não é muito precisa. Há outros parâmetros que nos permitem definir um limitante
mais justo para a distância de reversão.

Fazendo uso do parâmetro c(n-), número de ciclos de r, Bafna e Pevzner l21 obtiveram o seguinte
limitante para a distância de reversão:
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d(«-) ? b(«') - c(«-)

Veremos a seguir a prova apresentada por Bafna e Pevner l21. Para isso, considere, para uma
permu'ação «- e uma reversão p, õb = b(«p) -- Z,(r), õc = c(«p) -- .(«-) e õa = a(«p) -- «(«), o«de a é

o número de adjacências de n'.

Teorema 2.1. Para cada perv7zufação n- e reversão /), terrzos que õc

Z)emonsfração. Considere inicialmente o grafo -B(r). Estenda o grato B(a-) para -B'(r) da seguinte
forma: para cada adjacência (n-i, n-i+i) em n-, acrescente um ciclo de comprimento 2 (que representa
vértices isolados). Provaremos que o número de ciclos em B'(n') se altera de no máximo l unidade a
cada reversão.

Uma reversão arbitrária p(á,.j) envolve 4 vértices de -B'(n') e faz a "troca"de dois arcos pretos
1) = {(«'i-i, «{), (zj, xj+i)} pelos arcos .4 = {(r{ i, «j), (ri,«.j+l)}. Se os dois arcos de .A pertencem

a um mesmo ciclo em -B'(rp), então temos (lue c'(a') ? c'(n-p) -- 1, pois o número de ciclos diminui
de l unidade ou mantém-se o mesmo.

Por outro lado, se os arcos de .A pertencem a ciclos diferentes (71 e 02 em -B'(n-p), então,
B(n-p)\((Ji U O2) possui c'(np) 2 ciclos. Podemos ver que o conjunto de arestas (OI U (J2 U D)\.A
forma um grato com pelo menos l ciclo. Combinando este ciclo com os c'(rp) -- 2 ciclos obtidos,
obteremos o grifo B(r) = (.B(«p)\(Oi U O2)) U ((Oi U C2 U Z))\.A) contendo «o mínimo d(«p) -- l
ciclos. Portanto, (íc/ $ 1.

Finalmente, observando que a(n') + b(n-) = n + l implica que -5b + õa = O, temos que, como

(ic' = õc + õa $ 1, então õc -- (5b $ 1. []

Teorema 2.2. Para toda per'7,mutação T, te«.os qae d(«-) ? b(r) .(«)

l)emonsfração. Seja pt, . . . , pt a menor seqüência de reversões que transforma a- = n-t na permutação
identidade ao = -Zd. Seja ai-i :: aipo para { - 1, . . . , t. Aplique o Teorema 2.1 para a permutação lr{

e a reversão pi.

d(r{) = d(re-1) + 1 2 d(ri-l) -- õb(n-Í,pi) + .5c(n-í,p{)

? d(«-i-l) + b(T{) -- b(«i-l) + c(ri-i) -- c(rí)
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Como d(to) = b(«o) = c(«-o) 0, temos

d(ri) (b(«'i) c(«-{)) 2 d(«-i-l) (b(«-i-i) c(ri-l))

? d(TO) -- (b(«-o) c(to»

Portanto, d(«-t) (b(n't) -- c(«'t)) 2: 0. Logo

d(«-.) 2 b(«-.) - c(r.)

D

Hannenhalli e Pevzner jlSI melhoraram este limitante para d(a-) utilizando o parâmetro h(r),
número de obstáculos de n (veja Seção 1.4.6). Eles descobriram este terceiro parâmetro "escondido" ,
que permitiu a obtenção de um melhor limitante para a distância de reversão. Estes autores obtiveram

os seguintes limitantes para d(r), utilizando os parâmetros b(r), c(n-) e h(a-):

b(«') c(«') + h(«') $ d(«') $ b(«') c(«) + h(r) + l

Mas a que se deve esta diferença de l unidade entre os limitantes? Neste mesmo artigo, Hanne-
nhalli e Pevzner j151 definiram outros conceitos para responder a esta pergunta.

Super-obstáculos

Vamos utilizar a definição descrita em j181 que faz uso dos conjuntos Ur e .E(M) definidos na
Seção 1.4.6. ])izemos que um componente K' C ZJz protege um componente U C Z/x se, ao apagarmos
os elementos de -E(K) (isto é, n-* := n-* \ .E(B.)), transformamos um não-obstáculo em um obstáculo.

Um obstáculo em n- é um super-obstáculo se este protege um não-obstáculo; e é sámpZes, caso
contrário. No circuito CR podemos identificar um obstáculo simples se ele está entre dois elementos
hi e h2 de diferentes componentes ruins. (Na figura 2.3 os arcos vermelhos pertencem a um super-
obstáculo .K, enquanto que os arcos azuis pertencem a um componente ruim L que se transforma em
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um obstáculo se removermos os arcos vermelhos.)

0+ 3' 3+ 2' 2+ 1' 1+ 4' 4+ 7' 7't 10- 10't 9' 9+ 8' 8+ 11' 11+' 6' 6+ 5' 5+ 12'
0 3 2 1 4 7 10 9 8 116512

Figura 2.3: O obstáculo .l( é um super-obstáculo

Fortaleza

Uma /odaZeza é uma permutação que contém um número ímpar de obstáculos tal que todos são

super-obstáculos (veja figura 2.4) .

++.4"
.... . '

::;F:Ó :::

Figura 2.4: Exemplo de uma fortaleza com 3 super-obstáculos

Hannenhalli e Pevzner j151 provaram um resultado (teorema da dualidade) que permite calcular a
distância de reversão de uma dada permutação a como uma soma dos três parâmetros combinatórios
vistos anteriormente. Este resultado é conhecido como o teorema da dtzaZádade e é apresentado a
seguir:
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Teorema 2.3 Para toda pemtutação 1, temos que

d(«')
b(«')

b(«-)

.(r) + h(r) + 1, « «- é «m /oM.Ze«
c(«-) + h(«-), c«. comi,áh..

A prova deste teorema se baseia na presença de reversões que são seguras ou ordenantes. As
definições destas reversões serão vistas no próximo capítulo. Elas diminuem de no máximo l unidade
a distância de reversão e, se observarmos, podemos verificar que a fórmula b(r) -- c(r) + h(n) também
diminui na mesma quantidade. No Capítulo 3 veremos que, se a permutação não for uma fortaleza,
sempre conseguiremos encontrar uma reversão que seja segura ou ordenante; caso contrário, existirá
uma reversão que irá transformar a permutação numa permutação que não é uma fortaleza. Esses
teoremas também serão apresentados no Capítulo 3 e constituem a prova do teorema da dualidade.



Capítulo 3

Algoritmo de Tannier, Bergeron e Sagot

O algoritmo que descreveremos nesta seção foi proposto por Tannier, Bergeron e Sagot [291 para
o problema OR. Este algoritlno - que chamaremos TBS - faz uso do grato de sobreposição descrito
nn qppãn 1 .1 d

3.1 Conceitos e resultados preliminares

Antes de descrevermos o algoritmo, vamos apresentar os conceitos e a notação que serão usados
n , a.. n ''+ ''anr;pãn

Seja G = (y. .A) um grato cujos vértices estão rotulados como orientados e não-orientados. Seja
W Ç V. O complemento local de W' é o grato que se obtém de (; através da operação que consiste em
adicionar uma aresta entre u, w C W se t;w g .4, excluir uw se uw C .4 e alterar complementarmente
apenas a rotulação de todos os vértices de W. Mais formalmente, é o grato G' = (y', .4') onde V' = y
e .A' = .4 \ {uw : u,m C W. uw € ..'!} U {um : u,w c W.uw # .4}. Dado um vértice u, denotamos

por N(u) a z,ázámhança de u, que é o conjunto dos vértices adjacentes a t;, e N+(ti) = N(u) U {u}
a uizÍrzhança /fachada de u. Se u é um vértice orientado de G, denotamos poi G/u o resultado do
complemento local de N+(u), que chamamos simplesmente de compZemzento local de u. Note que em
G/u, o vértice u é não..orientado e isolado.

A relação entre ordenação por reversão e complemento local é dada pelo seguinte resultado.

Lema 3.1. Sda a- uma pe7'mutação e G,(n') o gra/o de sobreposição de a-. Se u é um uédice
cimentado de Gs(a') e p(u) é a reversão aplacada no íntemaZo da pe7'mutação de$nádo por u, então

G,(«- - P(«» («')/«.

23
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Como um vértice u em G é não-orientado e isolado em G.(n')/t;, então pelo lema acima temos que
G,(n' . p(t;)) contém pelo menos uma adjacência a mais que G,(n-) (eliminamos um ponto-de-quebra).
Então o problema de ordenação por reversão pode ser resolvido construindo-se G.(n-) e obtendo-se
o complemento local de vértices orientados nos sucessivos gratos obtidos a partir de G;(n-), até que
todos os seus vértices fiquem isolados.

O teorema de Hannenhalli e Pevzner j151 citado a seguir garante que sempre teremos vértices
orientados em G.(n-), se escolhermos um vértice apropriado para construir o complemento local.
Este teorema é a base da teoria de ordenação por reversão e é explicado em duas partes, sendo
que a primeira serve como base para um outro teorema que inspirou o algoritmo que descreveremos
nesta monografia. Chamaremos de componente r"'uám, um componente não-orientado com pelo menos
2 vértices. Vamos restringir os resultados do teorema para permutações sem componentes não-.
orientados e na Seção 3.2.1 mostraremos como "limpar" os obstáculos para chegar nesta situação.
Um vértice orientado u em G tal que G/o não tem componentes ruins é chamado seguro.

A primeira parte do teorema diz que:

Teorema 3.2. Se G é um gru/o sem componentes ruins, então ezÍste um uédÍce oMenfado u faZ que
G/u não tem componentes T"fins.

Z)emonslrüção. Considere (; conexo sem componentes ruins. Suponha, por contradição, que não
existe u C y(G), orientado, tal que G/u não tenha componentes ruins. Dado um vértice orientado u,
considere /(i(u), -K2(t;), . . . os componentes de G/t; e suponha que os m primeiros são componentes
ruins de G/u. Sda ãndez(u) = E;=:: 1-Z<,(u)l, onde IÃ:,(u)l é o número de vértices de Kí(t,).

Escolha um vértice orientado to em G, tal que ández(w) = mán.CV(a){ndez(u). Pela hipótese
considerada acima, podemos supor que endez(w) > 0. Considere então Ki(w), . . . , -Z(m(W) os com-
ponentes ruins de G/w. Seja Vi o conjunto dos vértices de Kt(w). Note que .KI(w) possui pelo
menos um vértice em N(w). Considere então o conjunto não..vazio y = vl n N(w) de vértices do
componente KI(w) adjacentes a w em G. Como KI(w) é um componente ruim em G/w, segue que
todos os vértices de y são orientados em G e todos os vértices de Vi \ V são não-orientados em G.

Seja ui um vértice orientado em t'. Sabemos que para i? 2, todas as arestas dos componentes
IG(w) em G/ul e a orientação dos vértices em .IG(w) não se alteram de (-; para G/ui, pois ui não
é adjacente a nenhum vértice fora de Ki(w). Logo, todos os componentes ruins são os mesmos de
G/«« e de G/ui. Portanto ández(ui) $ induz(w).
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Se Vi Ç ]V(w), então existe uma aresta entre um vértice orientado u2 € V e um vértice não-
orientado u3 C yi \ V. Temos que u3 é orientado em G \ u2. Isso implica que ández(u2) < {nden(w)
o que contraria a minimalidade de {ndez(w).

Se Vi Ç N(m), então todos os vértices de -KI(w) são adjacentes a w. Como KI(w) é um com-
ponente ruim em G/w, temos que existem pelo menos 2 vértices em /V(w). Mais ainda, existem
vértices orientados u2,u3 c Vi tais que u2 e u3 não são adjacentes em G; do contrário KI(w) não
seria ruim em G/w. Logo, u3 mantém a orientação em G/u2 e portanto ãndez(u2) < ández(w), uma
n,-..l-.a'l;n;.\
v\lxAu& tA\xzy LAv a

Portanto, existe um vértice u C V'(G), orientado, ta] (lue G/u não possui componentes ruins. []

O seguinte resultado mostra uma propriedade importante dos vértices seguros

Teorema 3.3. Para uma dada pe«.utação «-, se u é u«. uédãce sega« de G.(r), Cata. d(« p(u))
d(r)- l.

A prova deste teorema pode ser deduzida da definição de complemento local (Seção 3.1), onde
poderemos verificar que b(« . p(u)) -- c(« - p(u)) = b(r) -- c(«) -- l j141.

A partir desse teorema é possível ter uma idéia para a construção de um algoritmo para orde-
nar uma permutação r sem componentes ruins: basta sabermos encontrar um vértice seguro, que

sabidamente existe (pelo Teorema 3.2). Temos que escolher um vértice orientado u, encontrar o com-
plemento local e testar se há algum componente ruim no grato resultante. Se houver um é porque u
não era seguro, então voltamos ao grato anterior e tentamos um outro vértice orientado. Esta idéia
leva a um algoritmo de complexidade O(n4) para encontrar um vértice seguro, e foi o fundamento
do primeiro algoritmo proposto para resolver o problema.

Uma forma mais eficiente de se encontrar um vértice seguro foi proposta por Ozery-Flato e Sha-

mir 1241. Esta técnica permitiu a construção de algoritmos de complexidade O(n2) para o problema
OR(n). O método que veremos aqui não faz um teste explícito para verificar se um vértice orientado
escolhido é seguro. Escolhe-se um vértice orientado qualquer e mais tarde faz alguns ajustes se em
algum ponto foi escolhido um vértice que não era seguro.

A seguir apresentaremos uma versão alternativa do Teorema 3.2 que é aplicada ao caso particular
de grafos de sobreposição de permutações. Esta nova versão explica como podemos deixar de verificar
se um vértice é seguro na hora da escolha de um vértice orientado para a construção do complemento
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local

A cada passo do procedimento é escolhido um vértice orientado e construído o complemento
local. Estes vértices são colocados em seqüência e, ao final, queremos que o grato resultante possua
apenas vértices isolados não-orientados, pois como eles representam adjacências, teremos certeza de
que a permutação foi ordenada. Como a construção do complemento local sempre afeta um único
componente, então podemos supor, sem perda de generalidade, que o grato é conexo, pois podemos
tratar cada componente separadamente.

Seja (; um grato com n vértices. Uma seqtiêncÍa de védicas ohenfados de G é uma seqüência
ui, . . . ,uk tal que, para todo { € {1, . . .k}, uí é um vértice orientado em G/ui/ . . ./t;i-l. Uma tal

seqüência é mazimaZ se nenhum vértice de (;/ui/ . . . /uk é orientado. E é total se é maximal e todo
vértice de G/ui/ . . . /t;k é isolado.

Vamos provar que sempre é possível construir uma seqüência total de vértices orientados para
qualquer grato conexo com pelo menos um vértice orientado. Este resultado é equivalente ao Te-
orema 3.2. O algoritmo que veremos produz uma seqüência total de vértices orientados. A idéia
por trás deste algoritmo é a seguinte: Constrói-se inicialmente uma sequência maximal de vértices
orientados. Se esta seqüêncía é não-total então é porque em algum momento foi escolhido um vértice
que não era seguro. Não podemos adicionar vértices no final da seqüência, pois elã é maximal, mas o
teorema a seguir diz que é possível quebra-la em duas subseqüêncías de forma a acrescentar vértices
orientados entre elas e obtermos uma seqüência maior de vértices orientados.

Teorema 3.4. Se S é uma seqüéncáa maa;amai, mas não-total de uéMãces ohentados de wm g7z!/o (l?
com um único componente, então triste uma seqÍiência não-vazia S' de vértices de G tat que S pode
ser dividida em duas püües S\ e Sa tal, que SI.,SP ,Sa é umcl sequêncict de uévtices orientados de G.

Z)emonstrnção. Seja S = ui, . . . , uk uma seqüência maximal, mas não-total de vértices orientados de
G. Vamos denotar por t/ o conjunto dos vértices não-isolados em G/ui/ . . . /uk. Sabemos que os
vértices de U pertencem a componentes ruins de G/th/ . . . /uk. Sqa UZ um vértice na seqüência e
Gi :; (;/ui/ . . ./ü/-i, tal que todos os vértices de U estão em componentes ruins em Gi/UZ, mas

não em Gi, ou seja, UZ é um vértice que não era seguro em Gi. Como, por hipótese, G é conexo,
sabemos que UZ existe. Sejam Si = ul, . . - , tiZ--l e Sa :: u/, . . , uk. Mostraremos que é sempre possível

construir (;2 :: ( i/wi/w2, tal que wi e m2 são vértices de Z/, e que S2 é uma seqüência de vértices
nriplltnHne nm /:.
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Sqa O o conjunto de vértices em componentes de vértices orientados de Gi/u/, e .L o subconjunto
de vértices de O adjacentes a UZ eln Gi. Em (;i, as seguintes propriedades seguem diretamente da
definição de complemento local:

+ Um vértice de U é orientado se, e somente se, é adjacente a u/

e Em Gi todos os vértices de .N(ur) n U são adjacentes aos vértices de .L

. Não há nenhuma aresta entre vértices de U \ /V(t;z) e vértices fora de g

Existe pelo menos um vértice wi em N(t;r) n u tal que .M+(t,/) # N+(wt). De fato, se isto nà)
ocorresse, então o complemento local de qualquer vértice orientado de U seria o mesmo grato de

Gi/uz. Como no complemento local de wi, o vértice íoi é isolado, temos que wi seria isolado em
Gi/uz, e portanto não pertenceria a P; contradizendo a definição de uz.

Então existe w2 C U em .V+(wl) \-M+(uz). Temos que w2 é não..orientado. No complemento local

de mi em Gi, o vértice t;Z é não-orientado e adjacente a w2, e w2 é orientado e adjacente aos vértices
de -L. As propriedades acima continuam valendo (note que N(UZ) é alterado mas L não varia), UZ não
tem mais nenhum vizinho em O e o subgrafo induzido por -L é o complemento do que era em Gi.

Agora em Gi/toi/m2, temos que UZ volta a ser orientado e adjacente aos vértices de L. As
propriedades ainda valem e o subgrafo induzido por L é complementado novamente, então se torna
idêntico em Gi/wi/w2 ao que era em Gi; portanto o subgrafo induzido por O U {u/} também é
idêntico em (;i/mi/m2 ao que era em (;i. Temos então que a seqüência S2 que era uma seqüência
de vértices orientados em Gi, continua sendo em (;i/wi/w2.

Portanto podemos adicionar os vértices wi e w2 enfie Si e S2 e aumentar a seqüência S. Então
Si, wi, w2, S2 é uma seqüência de vértices orientados de (;, e isso conc]ui a prova. []

3.2 0 Algoritmo

O Teorema 3.4 e sua prova mostram como construir uma seqüência total de vértices orientados.
Primeiro constrói-se uma seqüência maximal e então segue..se aumentando-a até que ela se torne total.
Mas este algoritmo só funciona se o grato não possui componentes ruins. Para casos em que isso não
ocorre é preciso trata-los antes, de maneira que o grato de sobreposição possua apenas componentes
orientados.
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Segue abaixo o algoritmo que utiliza a idéia do teorema dado. Este algoritmo recebe como entrada
a permutação n- sem a presença de obstáculos e devolve a seqüência Sisa de reversões que ordena a
permutação.

Algoritmo TBS
Entrada: permutação T
Saída: seqüência de reversões

0. Seja V o conjunto dos arcos de n-
Si +-. Ü; S2 = 0

1. Enquanto existe u c V, t; orientado, adicione a reversão p(u) no final de St
«- -- «- . P(«)
Remova u de V'

Se o primeiro elemento de S2 é não-orientado, desfaça a última reversão
2. Se y = 0 ou n- não possui pontos-de-quebra

Vá para o Passo 3
senão

Suponha Si :; pi, . . . , pk.
Repita:

Reaplique a última reversão pk de Si
Remova pk de Si
Adicione pk no início de S2

até que haja um arco orientado em V'

Vá para o passo (1)
3. Devolva a seqüência Si, S2

Uma implementação simples do algoritmo TBS tem complexidade O(n2), onde n é o comprimento
da permutação de entrada. Tannier, Bergeron e Sagot mostraram que, fazendo uso da estrutura
de dados descrita por Kaplan e Verbin j171 com algumas modificações, este algoritmo pode ser
implementado de forma a ter complexidade O(n3/2./ og n).

3.2.1 Limpeza dos obstáculos

Até o momento nos restiingimos ao estudo dos casos em que o grato de sobreposição não pos-
sui componentes ruins. Claramente, nem sempre recaímos neste caso. A presença de componentes
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ruins indica a presença de obstáculos na permutação. Buscamos então uma forma de "tratar" estes
obstáculos tomando como base os artigos de Kaplan, Shamir e Tarjan j181 e de Hannenhalli e Pevz-
ner j151, que descrevem uma maneira de "limpar" estes obstáculos usando reversões, sem que isso
aumente a distância de reversão.

Vamos então, nesta seção utilizar as idéias propostas nos artigos j15, 181 e mostrar como tratar
os casos em que há a presença de componentes ruins no grato de sobreposição. Primeiro precisamos
identificar quais destes componentes ruins são obstáculos.

Dizemos que uma reversão p(á,.j) age em um ciclo se os pontos-de-(quebra (ni--i, zi) e (zj, rj+i)
pertencem ao mesmo ciclo. Se o ciclo possui apenas um destes pontos-de-quebra então a reversão
p(ã,.j) coma o ciclo. Uma reversão que corta ciclos de dois obstáculos é dita uma reversão entre os
obstáculos Vamos considerar que uma reversão p seja ordenante se d(n- - p) = d(n) l.

Da definição de obstácu]os segue imediatamente que dois obstácu]os não se interceptam. ])i-
dos m := h(n) obstáculos ordenados em ordem crescente de seus índices mais à direita, t/ =
U(1), U(2), . . . , U(m), considere os seguintes conjuntos:

ENTRE (U(Z),H(m)) = {U({) : Z < ã < m}, o conjunto dos obstáculos que estão entre U(Z) e
U(m) e

FORA (U(Z), U(m)) = {U(á) : d # IZ,ml}, o conjunto dos obstáculos fora do intervalo entre U(Z)

e U(m).

Sejam Z, e M dois obstáculos de a, com .L, -íW C U. O seguinte teorema foi provado por Hannenhalli
e Pevzner [lSj:

Teorema 3.5. Se ENTRE (-L, M) e FORA (.L, M) são não-tiazáos, então a reversão p entre L e M
é ordem,ante.

Podemos ver na figura 3.1 que uma reversão p entre dois obstáculos .L e -K diminui uma unidade
do número de ciclos. Também podemos verificar que todo componente ruim entre estes obstáculos
não é afetado pela reversão. Os componentes ruins que eram obstáculos continuam sendo obstáculos
após a reversão e os componentes ruins que não eram obstáculos não podem se tornar obstáculos.

A partir deste teorema, Kaplan, Shamir e Tarjan j181 deduzirem os teoremas abaixo:

Teorema 3.6. Se h(a) > 3, então ez sfe uma reversão p taJ que p é ordenante
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Figura 3.1: Os pontos-de-quebra (a, b) e (c, d) pertencem a obstáculos diferentes, portanto a reversão que corta
estes dois ciclos diminui de l unidade a distância de reversão.

Como podemos encontrar um par de obstáculos É e M tal que ENTRE (.L, .A/) e FORA (.L, M)
são não-vazios, então pelo Teorema 3.5, existe uma reversão p que é ordenante.

Temi'ema 3.7. Se h(r) 2, então a reversão entre os dois obstáculos de n- é ordenante

Como a reversão corta ciclos de ambos os obstáculos, temos que o número de ciclos vai diminuir de
l e o número de obstáculos diminui de 2. Logo, pelo teorema da dualidade, temos que d(rp) = d(r) --l
(veja fiunura 3.2).

Figura 3.2: Uma reversão entre dois obstáculos consecutivos é ordenante quando h(n') 2

Teorema 3.8. Se h(n-) = 1, então existe uma reversão que age em um ciclo deste obsfácuZo. Se este
obstáculo é simples, então esta reversão é ordenante.

De fato, se uma reversão p age em um ciclo de um obstáculo simples, então temos que a' ' p possui
um obstáculo a menos que n-, mas o número de ciclos continua o mesmo. Logo, d(n- p) = d(r) l.
Mas se o obstáculo não for simples, temos que o fato deste obstáculo deixar de ser um obstáculo,

outro componente ruim, protegido por ele, se tornará um obstáculo (ver definição de super-obstáculo
na Seção 2.3). Portanto o número de obstáculos diminui de uma unidade, mas também aumenta de
uma unidade. Logo, h(np) = h(n-), ou seja (TP) = d(«-).
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Pelos teoremas 3.6 e 3.7 temos que o número mínimo de reversões para limpar os obstáculos é

l&9)J . Mas para o caso de uma fortaleza precisaremos de uma reversão a mais (Teorema 3.8)

Se seguirmos as idéias dos teoremas acima, podemos limpar os obstáculos da seguinte maneira:

Se o número de obstáculos é par, aplicamos reversão em obstáculos não-consecutivos de U, daí
temos certeza de que as reversões são ordenantes (Teorema 3.6). Quando sobrarem dois obstáculos,
podemos aplicar uma reversão entre eles: o Teorema 3.7 garante que a reversão é ordenante. Mas
se o número de obstáculos for ímpar, procuramos um obstáculo que seja simples e aplicamos uma
reversão sobre ele. Neste caso, como a reversão é ordenante (I'mlema 3.8), a permutação resultante
possui número par de obstáculos. Mas se a permutação for uma fortaleza, então aplicamos as re-
versões em obstáculos não-consecutivos, que são ordenantes. E então quando sobrarem 3 obstáculos,
fazemos uma reversão em dois obstáculos que irá produzir um novo. Entre este novo obstáculo e
o remanescente existe uma reversão que é oidenante (Teorema 3.7). E assim conseguimos eliminar
todos os obstáculos.
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(capítulo 4

Estrutura de l)ados

Para facilitar a visualização das operações de reversão em uma permutação, a estrutura de dados
mais usada é a representação das permutações n- por vetores ('arrais' unidimensionais). A cada
operação de reversão é feita a troca dos elementos no vedor, procedimento este que pode ser feito em
tempo linear para cada operação de reversão.

Segundo Yijie Han j131, os melhores algoritmos de ordenação por reversão requerem uma estrutura
de dados que possibilite uma implementação eficiente das seguintes operações:

(1) Busca de um elemento

(2) Encontrar a posição de um elemento

(3) Encontrar um par orientado

(4) Executar uma reversão

Muitos dos algoritmos para o problema OR mantêm dois vetores para representar o genoma. Um
com a seqüêncía de inteiros que representam os genes e outro que armazena a posição dos elementos

na permutação. Temos então que a$ operações (1) e (2) podem ser feitas em tempo constante. As
operações (3) e (4) podem ser feitas em tempo linear. Claramente, a execução da reversão, operação
(4), tem que ser feita atualizando os elementos de ambos os vetores.

Os algoritmos para o problema OR devem fazer a busca por uma reversão que seja seguia. Se
esta busca é feita em tempo linear, então, como a distância de reversão é 0(n), esses algoritmos têm
complexidade ao menos quadrático.

33
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Kaplan e Verbin j17j apresentaram um dgoritmo probabilístico de complexidade O(n3/2.# og n) ,
que faz uso de uma estrutura de dados que otimiza as operações de reversão. Este algoritmo executa
a operação (1) em tempo logarítmico, a operação (2) em tempo constante, a operação (3) em tempo
logarítmico e a operação (4) em tempo O(v;iiõii).

Esta estrutura de dados é baseada em árvores binárias balanceadas de busca e em blocos (partições)
da permutação. Com isso é possível diminuir o tempo de execução de uma reversão, mas aumenta o
tempo de busca de um elemento. A estrutura é construída como uma árvore binária de busca que é
balanceada a cada operação através de rotações, quebras e concatenações. Esta árvore possui n nós
contendo os elementos da permutação. A leitura em pré"ordem desta árvore nos indica a permutação.
Além do elemento da permuta.ção, um nó da árvore ainda possui:

e Rótulo "revertido" , que indica se a subárvore deve ser lida em ordem reverso com seus sinais
trocados.

+ Número de nós em cada subárvore

A estrutura é baseada em blocos de tamanho O(vã) e cada bloco tem uma árvore que armazena
os pares relacionados ao bloco e suas orientações. Cada árvore é uma árvore binária balanceada
e cada nó contém os pares (:Lz, A(gç + 1)) relacionados a cada elemento do bloco. Cada nó ainda
contém sua orientação e o rótulo de direção que indica se a subárvore deve ser lida em ordem reverso
e com os sinais invertidos. Existem ainda, em cada nó, 2 contadores. O primeiro é o número de
pares orientados na subárvore e o segundo, o número de pares não-orientados. Cada bloco também
mantém um rótulo de direção e os tamanhos dos blocos estão entre :\C!!;KI e 2X/7 0gn.

No artigo de Kaplan e Verbin j171 foi demonstrada uma invariante que prova que com essa
estrutura de dados é possível executar uma reversão em tempo O(v/ii). Estes autores apresentaram
também um algoritmo probabilístico que escolhe aleatoriamente um arco orientado para executar a
reversão. Este algoritmo probabilístico tem complexidade O(n3/2viõEii) .

Tannier, Bergeron e Sagot 1291 melhoraram a estrutura de dados de Kaplan e Verbin e apresenta-
ram um algoritmo determinístico para o problema OR(n) também de complexidade O(n3/2(vlog n)).
A estrutura de dados foi ajustada para que a escolha de um par orientado seja feita de forma deter-

minística e não probabilística como na estrutura de Kaplan e Verbin j171. No algoritmo inicialmente
proposto sabemos que os elementos são retirados do conjunto I'' de arcos da permutação. Na estru-
tura de dados modificada, para cada nó da árvore foi atribuído um novo rótulo que indica se o arco



35

pertence a V e outro rótulo que indica quantos arcos orientados que pertencem a V estão presentes na

subárvore. Desta forma é possível saber, em tempo constante se existe um arco orientado e escolhê-lo
em tempo O(log n).

Yijie Han j131 modificou a estrutura de dados apresentada por Kaplan e Verbin e melhorou o
tempo de execução de uma reversão. Dividiu a permutação em blocos, onde cada bloco contém
uma seção de tamanho O(v}i) de a'. Cada bloco é ainda representado por um vedor e armazenado
como uma folha de uma .B-árvore. Tal vetor contém os elementos da permutação. Para cada par
da permutação existe um ponteiro duplo entre os elementos do par. Cada nó da .B-árvore ainda
armazena contadores que indicam o número de folhas e quantos elelilentos da permutação estão

presentes na subárvore. Nesta estrutura é possível encontrar n'i e zj em tempo logarítmico.

Cada folha da B-árvore possui uma lista ligada com t = O(vii) elementos, onde t é o número de
blocos. Uma estrutura armazenada na á-ésima posição da lista mantém o número de pares que iniciam
nesse bloco e têm o fim no bloco í, quantos desses pares são ordenados e quantos são nã(>ordenados.

A -B-árvore possui .L = O(logo) níveis. Cada bloco do nível Z possui uma lista ligada com
t/ = O(t/2L'r) elementos, onde tz é o número de blocos do nível r. O í-ésimo elemento desta lista
armazena uma estrutura que indica o número de pares que possui um extremo no bloco corrente e o
outro extremo no bloco á do nível Z. Esta estrutura também mantém o número de pares orientados e
não-orientados. Existem ainda ponteiros de blocos, onde cada bloco tem um ponteiro para o elemento
na lista ligada correspondente ao bloco.

Yijie Han apresentou uma invariante que prova que o número de elementos em cada bloco no nível
É se mantém entre «ã/2 e 2vã após cada operação. Desta forma, uma reversão pode ser executada
em tempo O(y';i). Com isso obtém-se um algoritmo de ordenação por reversão de complexidade
0(n;/2)
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Capítulo 5

Algoritmo linear para o cálculo da distância de reversão

Neste capítulo veremos um algoritmo linear proposto por Bader, Morei e Yan jll, que apenas
calcula a distância de reversão de uma permutação, mas não apresenta o cenário de reversões que
ordena a permutação. A permutação é lida duas vezes: Uma para construir a estrutura de dados que
irá descobrir os valores dos parâmetros da permutação e outra para o cálculo da distância.

5.1 r'l..f,. ,],. ;,l4 ,.....1...=,. ,. Hn.n-4-. -1n ;n4-a..nl..=a
\.Hi CLiv UE; iiibvi vczla\Ía\./ \= li\li Gaba UG iiiuGI L/aia\ía\J

O algoritmo de Bader, Morei e Yan constrói uma estrutura baseada no grato de intercalação
dpfinidn nn qppãn l ZI K

Relembramos aqui que grato de intercalação G,r(a-) de uma permutação a- tem um vértice para
cada ciclo de -B(r) e arestas entre vértices que correspondem a ciclos que se intercalam.

Pala um dado ciclo (; de B(n-), esses autores definem edensão de a como sendo o intervalo
l(7..a, (;.-EI, onde C.-B = minlá : i c C} e C'..E = maxÍ{ : n-{ C (;}. A ezÉensão de um c07Üunto de

ciclos {Oi, . . . , (&} é o intervalo IB, .EI, tal que B :::: mine::i (%..B e .E = maRE::i Ci.E.

A estrutura criada pelo algoritmo é chamada /'Zoresta de JntercaZação, e denotado por FI(n). Os
vértices de FI(a), como em G.r(r) são os ciclos de a- e temos que dois vértices / e g pertencem a
uma mesma árvore se são adjacentes em G/(a'). Cada árvore de F/(r) corresponde a um componente
conexo de G/(n-) e, ao contrário de G.r(n-), pode ser construído em tempo linear (veja figuras 5.1

Na primeira leitura da permutação feita pelo algoritmo, é construída uma floresta onde cada
elemento da permutação é o nó pai de sua própria árvore. Temos que cada nó é rotulado com o início

e 5.2)
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A

b''';'..'f .p
,''Q'..:,
-;Cc';':

<

.E'

F

/'

e=+'' +=+ ' e=+' +:+' e=+' '+-+ +-=+ ~+--+ ''+-=+ e:-.e' ''e---+ 'e---+

+3 +9 -7 +5 10 +8 +4 -6 +11 +2 +1

Figura 5.1: Ciclos da permutação r (3,9, 7,5, 10,8,4,--6,11,2,1)

do ciclo a que pertence o elemento correspondente. O resultado desta primeira leitura é uma floresta
que chamaremos Ro. A extensão de um nó /, definida por um par de inteiros l.f.B, /.ZI, é a extensão
da permutação que contém os elementos correspondentes ao conjunto de nós da subárvore de raiz .f

(a) o grato de btelcalação (b) a floresta de hteícalação

Figura 5.2: Gratos Gr(n-) e F/(a-) da permutação r da figura 5.1

Já na segunda leitura é feito um processo de adição de arcos e junção de árvores da floresta
para refinar a estrutura. A floresta .IÜ é construída a partir da floresta .fq-i. Seja .j o elemento da
permutação que está sendo analisado. Seja / o ciclo que contém o elemento .j. Se .j é extremo inicial
de /, então o nó rotulado por / é raiz de uma árvore com apenas uln elemento. Mas se / intercala
algum outro ciclo g, então é feita a adição de um arco entre os nós representados por g e /, e a
extensão de / é recalculada combinando-se os extremos g pala a nova árvore cuja raiz é /

Bader, Morei e Yan definem uma árvore / como atava, se o elemento analisado .j pertence à árvore
de raiz .f

A floresta é construída utilizando-se uma pilha cujos elementos são as raízes das árvores da floresta
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e o topo da pilha é denotado por top. Esta pilha garante a linearidade do algoritmo, descrito a seguir

Algoritmo Linear L
Eln+rn H n . PDTYnii + nnan 'F
uxxux uuu x ux xzxu vwb wv rl

Saída: vetor paã, tal que pailãl é pai do elemento d
1. Seja (irlál, ciclo que contém d

Inicialize IOlíl .-B , C;líl ..EI
2. Inicialize a pilha vazia.
3. Para i F 0 até 2n + l faça

a. Se í = (-;lil..a então
Empilhe alia.

b. auz -- Clip

Enquanto (top..B > alia.-a)
auz..B +-. mánlauz.B, top.B}
aun..E '- mazlauz.E, top..E}

Desempilhe top

pa stop.BI - Clip.B

fim (En(quanto)
top.B {-- mánlauz.-B, top..B}

top.E '-- maztauz.-E, top..D}

c. Se á = top.Ê; então

Desempilhe top
4. Devolva o vedor paã

Lema 5.1. ]Va áteração á do Passo 3 do .AZgoMtmo Z cear L, se a ámore cs@a raiz está no topo está
atada e o i-ésãmo elemento peT'tence ao ciclo rotulado por .I' e temos que f.B < top.B, então existe
um elemento h rza ámore de raiz top taJ que os ántemaZos lh.Z?, h.ZI e l/.-a, /.-EI se sobrepõem.

Z)emonstrução. Se top está ativo então t(p..E > d, pois ainda não foi analisado o extremo final de top.
Como top já estava empilhado, então t(p.B < {, logo á pertence à extensão de top. Como { pertence
ao ciclo / e temos que /..B < top..B, então deve haver algum arco do ciclo / que se intercala com
algum arco de fop. []

Teorema 5.2 O algodtmo proa\ z uma $orestct ncl qual cadcl ám)ore é composta e=ütamente dos
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mesmos nós (uédices) que jomnam um componente conexo

l)emonsfrnção. A prova deste teorema se baseia na seguinte invariante: após cada iteração, as árvores
da floresta correspondem exatamente às componentes determinadas pelos elementos da permutação
analisados até aquele ponto. A prova desta invariante é feita por indução no número de execuções
do Passo 3 do algoritmo.

No caso base, cada árvore de Eo é um nó isolado e como nenhum elemento de r foi analisado,
então nenhum nó pertence a um componente de outro nó.

Suponha que a invariante é verdadeira até a (i l)-ésima iteração, e considere que o elemento á
pertence a um ciclo /. Vamos provar que os nós da árvore que contém ã formam o mesmo conjunto de
nós (vértices) do componente conexo de Gi(r)que contém {. Como as outras árvores e componentes
não são afetados pela operação, então continuam obedecendo à invariante.

Primeiro provaremos que qualquer nó da árvore que contém ã deve pertencer à mesma componente
que contém {. Se { = /.B, então não há mudanças em nenhum componente, já que o ciclo ao qual
á pertence ainda não começou a ser analisado. Pelo Passo 3, podemos ver que a floresta permanece
inalterada, logo, a invariante é verdadeira.

Mas se ã > /.-B, então, no Passo 3 a aresta (top, /) será adicionada na floresta, t(p será desem-

pi!hado enquanto tivermos /.-B < t(W.B. Esta aresta vai unir a subárvore de raiz / com a de raiz
top ein uma única subárvore. Também sabemos, pelo Lema 5.1, que sempre que /.B < top.B, deve
haver um elemento à na subárvore de raiz top tal que / e h se sobrepõem. Portanto a aresta (h, /)
deve pertencer ao grato de intercãação e conectar as componentes que contém / e a que contém top
e uni-las em uma única componente, o que mantém a invariante.

Resta provar que um vértice na componente de G.r(n-) que contém í deve estar na árvore que
contém {. Se (.j,á) e (k,Z) com .j < k < i < Z são arestas cinzas nos ciclos / e h respectivamente,
então a aresta (/, h) pertence ao grato de intercalação construído a partir dos á-ésimos primeiros
elementos da permutação. Neste caso, o algoritmo garante que a aresta (/z, /) pertence à floresta de
inteica[ação. []

O dgoritmo devolve os componentes de F/(r) em tempo linear. E então conseguimos saber o
número de obstáculos e super-obstáculos em tempo linear a partir da análise das componentes de
FI(n). O número de pontos-de-quebra e ciclos pode ser extraído da permutação também em tempo
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linear. Desta forma podemos calcular a distância de reversão de uma permutação, utilizando o
teorema da dualidade, visto no Capítulo 2.



42(,HPITtn0 5. ALGO]UTMO LINEAR PARA O CALCULO DA DISTANCIA DE RE'VERSÃO



(capítulo 6

[lYabalhos Correlatos

Neste capítulo apresentamos alguns trabalhos e resultados relacionados ao problema de ordenação
por reversão.

6.1 Conservação de intervalos comuns em cenários de evolução

O problema OR pode ter várias soluções. Assim, podem existir vários cenários de rearranjo que
transformam um genoma em outro. É interessante então, pensar em algum critério de avaliação
desses cenários para que se possa selecionar o melhor cenário que represente a transformação desse
genoma.

Bergeron, Chauve e Bérard l41 investigaram o problema de conservação de intervalos comuns em
cenários de rearranjo de genomas. A idéia é que a medição da conservação destes intervalos melhora
a avaliação da qualidade do cenário de rearranjos. Estruturas conservadas que são comuns a ambos
os genomas são chamadas ante aios comuns j16, 30). Bergeron, Chauve e Bérard obtiveram um
algoritmo linear que decide se existe um cenário que conserva os intervalos comuns e o apresenta.

O que motivou a investigação sobre a conservação destes intervalos comuns foi o estudo sobre a
reconstrução do cromossomo ancestral X do homem, do camundongo e do rato, apresentado poi Ri-
chard Gibbs j121. O cenário exibido na figura 6.1, que procura reconstruir este cromossomo ancestral
X (denominado mediana), mostra um intervalo comum, {5, 6}, nas três espécies que não é conservado
nas operações de rearranjo.

No artigo l41, os autores definiram uma pontuação, baseada no número de intervalos comuns
conservados, para avaliar os cenários de rearranjos. Conseguiram, a partir de um novo conjunto de
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Figura 6.1: Cenário de evolução do cromossomo X

dados com 22 blocos, apresentar um cenário de reversões do cromossomo X que conservam intervalos
comuns, cuja pontuação é melhor que a do cenário anterior.

6.2 Soma de distâncias de reversão

Em estudos de ordenação por reversão, quando o assunto envolve mais de um genoma, o interesse
é encontrar a árvore evolucionária a partir dm distâncias de reversão entre os genomas. A idéia
é encontrar um ancestral comum tal que, pela hipótese da parcimónia, a soma das distâncias de
reversão deste ancestral comum aos outros genomas seja mínima (veja l81). Este problema é chamado
de ReuersaZ -A/edian Proa/em e já íoi provado ser JVP-difícil l71, mesmo para a distância de pontos-
de-quebra 1261 que é o número de pares que aparecem consecutivamente em uma permutação mas
não na outra. Caprara l81 apresentou um algoritmo branca-and-bound para o problema que tem
complexidade linear no tamanho da permutação.

;:!ÍHHÍ;: ;: ;! ;:!:!;!;:
Mediam 1 3 9 10 ll 12 [T] 2 B T' ]1] 4 i31aTs16

bÍa«, 1 1 9 toii!?rFI ? ? ?l lq ! !? !ilF li
Rato 'í!'l [lilJl1]'ilX 7 2 ] 3 9 poli i4'íSiõ

MedianalT 9 10 lileÍ'q2 B FIEL 4 IBID'í51c
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Mas apesar de difícil, no caso de genomas circulares bacterianos, que podem ser vistos como
arranjos circulares de genes ( j191), é possível resolver o problema em tempo linear 1231.

6.3 ]i'ormalismo algébrico para rearranjo de genomas

lvlira e Meidanis j211 propuseram uma forma de representar problemas de rearianjo de genomas
de maneira algébrica. Como os genomas são geralmente representados como permutações, o estudo
do grupo das permutações pode auxiliar o estudo de problemas de rearranjo.

Os autores propuseram uma forma diferente de visualizar um genoma, de forma que a permutação

« = (ri , «-2, . . . , «-«) de«ote a função:

ln'i ;> n'2) n'2 :+' n'3) ,n'n-l :> n'n,n'n :> n'll

O conjunto -E« = { 1,+1, 2,+2,..., n,+n}, onde n é o número de elementos do genoma, éa
base do conjunto de permutações usado na formalização dos problemas de rearranjo.

Seja l a permutação que mapeia cada elemento da seqüência. Então ' = (--1 + 1)(--2 +
2) . . . (--n + n). Podemos então representar os arcos pretos de uma permutação n como sendo 'yn- e
as destas cinzas como 'o, onde a é a permutação identidade.

A partir desta bme os autores definem a representação algébrica dos genomas e das operações
de reversão com sinal, reversão sem sinal e transposição com sinal. Também definem o número de
pontos-de-quebra em termos algébricos. Com esta teoria os autores mostraram em j211 dois resultados
que foram obtidos por Christie l91 e Walter, Dias e Meidanis j311. O primeiro resultado diz que uma
operação de troca-de-blocos não pode criar 3 ciclos. E o outro resultado é que há apenas uma maneira

de uma transposição quebrar um ciclo.

Meidanis, Walter e Dias 1201 usam também o conceito de gr"tipo de pe7'mutação para calcular um
iãmátante á71/odor para o diâmetro de reversão e transposição, onde diâmetro é a distância máxima
possível entre duas permutações de tamanho m.

O uso deste formalismo algébrico é uma forma interessante de atacar problemas de rearranjo pois
permite fazer uso de resultados da teoria sobre o grupo das permutações.
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Capítulo 7

Implementação

Neste capítulo discutimos a implementação que fizemos dos algoritmos TBS e Linear apresentados
nos capítulos 3 e 5 respectivamente. Com relação ao algoritmo TBS, utilizamos a idéia apresentada

por Tannier, Bergeron e Sagot 1291 de complemento local. Estes autores não constroem o grafo de
sobreposição explicitamente, pois só a construção de G,(n) tem complexidade O(ne). Em cada passo
do algoritmo os intervalos de reversão são escolhidos a partir do conjunto de arcos Orientados.

Nosso algoritmo recebe como entrada o grato de sobreposição de uma permutação n, executa
a limpeza dos obstáculos com a idéia a ser apresentada na Seção 7.1 e, com apenas componentes
orientados, usa a idéia de complemento local em Gs(a') e devolve uma seqüência total de vértices
orientados. Em seguida, o algoritmo aplica as reversões em n de acordo com a seqüência de vértices
correspondentes devolvida pelo algoritmo.

Para a limpeza dos obstáculos, utilizamos a idéia de Kaplan, Shamir e Tarjan j181 para identificar
os componentes do grato de sobreposição, encontrar os obstáculos da permutação e as reversões que
limpam os obstáculos. Em seguida, estendemos o grato de sobreposição para incluir os intervalos
destas reversões (veja Seção 7.1). Após estender o grato G.(r) executamos o algoritmo que faz o
complemento local em vértices na seguinte ordem: primeiro é construído o complemento local dos
vértices que limpam os obstáculos, em seguida dos vértices orientados, de acordo com a idéia de
Tannier, Bergeron e Sagot apresentada no Capítulo 3.

7.1 Representação dos obstáculos no grato de sobreposição

Podemos representar os obstáculos como vértices especiais no grato de sobreposição. Na verdade

podemos representar os arcos cujas reversões são ordenantes (ou sqa, que limpam os obstáculos)

47
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como vértices em G,(n), da mesma maneira que os outros arcos de r

0 3 6 9 12 ll lO 13 3 7 1+ 17 20 19 18 21 16 13 22 5 4
8, 3- 3+ 6- 6' 9- 9' t2- 12'11- 11' 10- 10'13- 13'8- 8+ ?- 74' l+- l.l4'17+ 17+20- 20' 19- 19'1B- 18+21- 21+16- !6+1S- IS+22- 22'5- S' 4- +

Figura 7.1: Uma permutação com 3 obstáculos

Na limpeza dos obstáculos precisamos escolher intervalos da permutação que ajam sobre os
obstáculos ou os cortem para aplicar as reversões. Considere o diagrama da figura 7.1. Neste
diagrama os intervalos que limpam os obstáculos foram destacados. Estes intervalos também podem
ser representados no grato de sobreposição como os outros intervalos (veja figura 7.2).

Vamos chamar de arcos-de-obstáculos, os intervalos escolhidos para fazer a limpeza. Estes arcos,
que serão denotados como .17 = {h{ : l $ { $ k, k = r!!gola, sobrepõem alguns intervalos dos arcos

cinzas de Gs(n'). Seja S = {U:::i .4i}, onde .4{ representa os pares (a, h{), onde a pertence ao conjunto
dos arcos cinzas de B(n) cujo intervalo se sobrepõe ao intervalo definido por hi. Seja também S' o

conjunto dos pares de arcos-de-obstáculos (hi, hj) que se sobrepõem.

Vamos "estender" G.(n) = (y. -A) para que contenha vértices hi que representem os arcos-de-

obstáculos. Sda G#s(r) = (yH, -AH), tal que yX = }'' U H e -AX = .A U S U S'. (veja 6gura 7.4).

Podemos dividir os arcos-de-obstáculos em dois grupos:

e arcos que agem em um ciclo;

e arcos que cortam dois obstáculos

A limpeza de um obstáculo simples é feita pela escolha de um arco que age em um ciclo deste
obstáculo. O intervalo desse arco coincide com o intervalo de um dos arcos w da permutação que
pertence a esse obstáculo. Portanto, o vértice que representa esse arco-de-obstáculo terá a mesma
vizinhança do vértice que representa w, mm não será vizinho de w.
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Figura 7.2: Representação dos intervalos para limpeza dos obstáculos em G,(n-)

0 3 2 1 4 7 6 5 8 ll 10 9 12 15 14 13 16
0+ 3- 3+ 2- 2+ 1- 1+ 4- 4+ 7' '7+ 6' 6+ 5- 5+ 8- 8+ 11-11't10-10+9- 9't 12-12+15'1F'14-14+13-13't16-

Figura 7.3: Intervalos de n' para a limpeza de obstáculos

Já nos arcos-de-obstáculos que cortam dois obstáculos temos que seus intervalos incluem elementos
da permutação que pertencem a ambos os obstáculos, sem conter todos os elementos de um dos
obstáculos. Neste caso, o vértice u que representa esse arco-de-obstáculo p é adjacente a pelo menos
um dos vértices de cada componente ruim que definem aqueles obstáculos. Mais ainda, se algum
desses obstáculos protege um componente ruim (l?, temos que u também será adjacente a algum vértice
de Q. Podemos ver nas figuras 7.2 e 7.1 que o intervalo (13, 8, 7, 14, 17) sobrepõem-se aos intervalos
de 6 arcos de permutação, sendo que 2 arcos pertencem a obstáculos e os outros 4 pertencem aos
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Figura 7.4: Grato GHs(n')

componentes ruins protegidos por esses obstáculos. Portanto todos os componentes cujos intervalos
se sobrepõem ao intervalo do arco-de-obstáculo serão "ligados" ao vértice que representa este arco
em GH,(«-).

No processo de limpeza de obstáculos, se o número de obstáculos é par, escolhemos intervalos que
cortem obstáculos que não sejam consecutivos. Teremos então h(r)/2 arcos-de-obstáculos.

Se o número de obstáculos é ímpar, procuramos um obstáculo simples. Se existe este obstáculo
simples, é escolhido um intervalo que age sobre ele, e em seguida são escolhidos intervalos que cortem

obstáculos não-consecutivos. Teremos então fh(n-)/21 arcos-de-obstáculos.

Nos casos em que a permutação n- é uma fortaleza, são escolhidos obstáculos não-consecutivos.
Para o último obstáculo que ainda não foi tratado é preciso escolher um intervalo que contenha
elementos do obstáculo e também do componente ruim protegido por ele. Desta forma garantimos
que todos os componentes ruins soam "conectados" por um vértice que representa um arco-de-
obstáculo.

Podemos uti]izar o grato estendido (].17.(a') para fazer a limpeza dos obstáculos: basta construir
mos o complemento local dos vértices de .#.

Ao construirmos o complemento local dos vértices de .H é como se estivéssemos efetuando a
reversão no intervalo correspondente. Como podemos observar, todos os componentes do grato
G.17s(r) possuem pelo menos um vértice de H'; logo, o complemento local dos vértices de H' terá
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apenas componentes orientados. Então, podemos executar a limpeza dos obstáculos diretamente no
grato de sobreposição (veja figura 7.5).

Após construir o complemento local desses vértices o resultado é um grato de sobreposição de

uma permutação sem obstáculos (veja Lema 3.1). Portanto podemos ver que o resultado desta etapa
é equivalente à limpeza dos obstáculos proposta por Kaplan, Shamir e TaÜan j18j.

(.'E)
r

<--}
r'Z"'is')
ç''T
(I'''}

l"i'
1-'

''c

Figura 7.5: Grato Gsh(r) após aplicado as rever'sões em h2 e AI

Na nossa implementação, após a limpeza dos obstáculos escolhemos os vértices orientados e
construímos sucessivamente o complemento local destes vértices até que todos os elementos tenham
sido analisados, ou que não existam mais componentes.
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7.2 Algoritmo

Algoritmo .A

Entrada: seqüência n-
Saída: seqüência de reversões

0. Construção de G,(«-)
1. Limpeza dos obstáculos
2. Seja V o conjunto dos vértices que representam arcos de n-

Si +-.-. 0; S2 - g
1. Enquanto existe u c V', t; orientado, adicione u no final de Si

Construa o complemento local d u
Remova u de V

Se o primeiro elemento de S2 é não-orientado, desfaça o último
complemento local adicionado em St

2. Se y = ü ou G.(r) só possui vértices isolados
Vá pala o Passo 3

Senão

Suponha Si = ui, . . . , uk.
Repita:

Desfaça o complemento local de uÀ;
Remova uk de Si
Adicione uk no início de S2

até que haja um vértice orientado em }''
Vá para o Passo l

3. Devolva a seqüência Si, S2

7.3 Implementação da versão linear

Também implementamos o Algoritmo Linear de Bader, Morei e Yan jll para o cálculo da distância
de reversão.

E significante a diferença no tempo de execução dos dois algoritmos. O teorema da dualidade de
Hannenhalli e Pevzner visto no Capítulo 2 permite calcular o número mínimo de reversões sem que
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seja necessário apresentar o cenário. O algoritmo de Bader, Moret e Yan faz uso deste resultado e
de estruturas de dados espertas, conseguindo uma implementação de complexidade linear. A idéia
de floresta de intercalação para representação dos componentes conexos diminui a complexidade
na busca por obstáculos da permutação. Após encontrarmos o valor dos parâmetros de n- apenas
aplicamos o teorema da dualidade para descobrir a distância de reversão.

7.4 Gerador de testes

Criamos um gerador de testes para testar nossos algoritmos. Passamos como parâmetro o ta-
manho da seqüência n e o número de sinais negativos que queremos na permutação k. A geração
das instâncias é feita de forma aleatória através de um laço de l a n escolhe..se um elemento do
conjunto jl, nl que irá ocupar a á-ésima posição do vetor da permutação, onde á é a variável do laço.
Da mesma forma os sinais negativos são distribuídos aos elementos do vetor. Escolhe-se k posições
aleatoriamente e atribui-se ao elemento da posição escolhida o sinal negativo.

Devido a dificuldade de conseguirmos instâncias de permutações que se.jam fortaleza, os tes-

tes destas instâncias foram criados a partir de desenhos do diagrama de Realidade e Desejo (veja
Seção 1.4.2). Os desenhos são criados tendo por base diagramas de obstáculos e fortaleza e, a partir
deles, são definidos os elementos que irão ocupar as posições do vetor que gerariam aquele diagrama
do desenho.

Por exemplo, observe o diagrama da figura 7.6

Figura 7.6: Desenho de uin diagrama de Realidade e Desejo com uln obstáculo

Se atribuirmos os elementos da permutação a partir do elemento 0, que ocupa a primeira posição,
podemos facilmente encontrar a seqüência que gera esse diagrama fazendo o processo inverso usado
para construir o grato -Bía'):

Na figura 7.7 mostra a permutação r = (0, 3, 2, 1, 4, 6, --5, 7) encontrada a partir do diagrama da
figura 7.6.
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0 3 2 1 4 6 -5 7

Figura 7.7: Permutação encontrada a partir do desenho do diagrama de Realidade e Desejo



Capítulo 8

Conclusão

Neste trabalho discutimos diversos artigos sobre o problema de ordenação por reversão de seqüências
sinalizadas. Fizemos alguns testes com permutações geradas aleatoriamente e analisamos alguns re-
sultados para verificar a influência da díreção de transcrição no número de reversões necessárias para
ordenar uma permutação, e também para verificar se o número de obstáculos influi na distância de
reversão.

Pela Tabela 8.1 podemos notar que a distância de reversão de uma permutação r é aproximada-
mente o número de elementos da permutação n-. Os valores indicados em cada linha correspondem
à média obtida com 20 instâncias. As diferenças na distância de reversão de permutações de mesmo
tamanho são explicadas pelo número de ciclos e de obstáculos presentes na permutação, já que pode-
mos considerar que o número de pontos-de-quebra é o mesmo para permutações de mesmo tamanho
se considerarmos as adjacências como um ciclo e um ponto-de-quebra.

Na Tabela 8.2 temos a média das distâncias de reversão de permutações de tamanho 100, com k
elementos de sinal negativo. Podemos ver que o sinal dos elementos não inRui no número de reversões

[l'abe]a 8.1: Distância média de reversão em permutações de tamanho n

55

n média de d(a-)
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Tabela 8.2: Média de reversões de peimutação de 100 elementos e k elementos negativos

necessárias para ordenar a permutação.

Pela análise da fórmula dada pelo teorema da dualidade (visto no Capítulo 2), pode parecer que
quanto maior for o número de obstáculos numa permutação, maior será a distância de reversão.
Observamos, no entanto que não é bem isso o que ocorre. Isso pode ser explicado pela definição
de obstáculos. Esta definição nos indica que um obstáculo é formado por pelo menos um ciclo
independente dos demais. Portanto, quanto mais obstáculos, mais ciclos; o que equilibra a equação
e mantém a média de reversões para encontrar a distância de reversão.

A representação dos obstáculos no grato de sobreposição não melhora o desempenho do algoritmo,
já que a identificação dos obstáculos e a busca pelos intervalos que "limpam" esses obstáculos têm
que ser feitos da mesma maneira. Mas a representação facilita a visualização das característica da
pelmutação que queremos ordenar e podemos fazer uso da mesma operação (complemento local) em
todas as etapas do algoritmo, o que pode vir a facilitar uma futura análise em termos do número de
operações relacionadas à distância de reversão.

Foram feitos testes em instâncias do tipo PP' onde P é uma permutação n- de [l, n] e P' é uma
permutação a criada a partir de P tal que cada elemento ai de P' é equivalente a mil + n e possui
o mesmo sinal de a-i. Nestes testes foi observado uma redução no tempo de execução em relação ao
tempo médio de outras instâncias aleatórias de tamanho 2n. Verificamos que o tempo de execução
foi aproximadamente o dobro do tempo levado para ordenar apenas a permutação P

Para instâncias geradas aleatoriamente obtivemos o gráfico exibido na figura 8.1 sobre o tempo
de execução. Neste gráfico podemos observar que o nosso algoritmo tem complexidade cúbica, mas
para instâncias de até 300 elementos o algoritmo apresenta um bom desempenho.

A melhora na complexidade dos algoritmos para o problema de ordenação por reversão, nos
últimos trabalhos publicados, se deve à melhoria na estrutura de dados. h'las na prática, pode ser

que o tempo de execução desses algoritmos em instâncias não muito grandes seja maior, devido à
complexidade dessas estruturas.

Concluímos este trabalho observando que problemas correlatos ao problema de reversão que

k 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

d(r) 96,86 97,86 97,86 97,33 98,20 97,40 97,86 97,06 97,67 97,33 96,53
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Figura 8.1: Gráfico tempo de execução X tamanho da pelmutação

estudamos aqui, como os que pontuam as reversões de acordo com o tamanho do intervalo ou mesmo
outro parâmetro de avaliação, são interessantes tanto do ponto de vista matemático como biológico.
Tais problemas biológicos nos instigam a procurar formas de se resolvo-los e a entender melhor os
processos biológicos.

Os códigos dos algoritmos que implementamos .aqui(na linguagem C) poderão ser obtidos via
correspondência eletrõnica.
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