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języków programowania równoległego, a także algorytmów rónoległych 

dla niektórych problemów. Opis sprzętu oraz problemów przetwarzania 

wieloprocesowego można znaleźć między innymi w monografii Iszkow- 

skiego i Manieckiego [14] oraz w książce pod redakcją Enshowa [10].

Opracowano już szereg algorytmów równoległych, dla różnych mo-

deli obliczeń równoległych, dotyczących przede wszystkim problemów 

porządkowania, operacji na macierzach, wyrażeń arytmetycznych, wy-

konywania operacji na złożonych strukturach danych, przekształceń 

między strukturami danych oraz niektórych problemów teorii grafów.

W pracy tej zajmiemy się przedstawieniem algorytmów równoległych 

w wybranym modelu obliczeń dla niektórych problemów kombinatorycz- 

nych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich efektywności.

W punkcie 2 pracy jest przedstawiony model obliczeń równoleg-. 

łych oraz są podane podstawowe pojęcia związane z algorytmami rów-

noległymi. W punkcie 3 jest podanych kilka wybranych prostych algo-

rytmów dla istotnych zagadnień programowania. Punkt 4 przedstawia 

szereg efektywnych algorytmów równoległych na grafach, natomiast 

punkt 5 jest podsumowaniem omawianych problemów.

2. PODSTAWOWE POJgCIA PROGRAMOWANIA RÓWNOLEGŁEGO

W punkcie tym podany jest przyjęty dla dalszych rozważań model ob-

liczeń równoległych. Omówiona jest notacja oraz podstawowe kryteria 

efektywności algorytmów.
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2.1. Model obliczeń równoległych

Opracowanych jest szereg formalnych modeli obliczeń równoległych. 

Można je znaleźć np. w pracy Wylliego [26]. Ogólnie modele te moż-

na podzielić na dwie klasy:

a) modele asynchroniczne,

b) modele synchroniczne.

Obie klasy można dalej podzielić na

- modele ograniczone,

- modele nieograniczone.

W przypadku modeli ograniczonych zakłada się, że jest dostęp-

nych K równolegle pracujących procesorów, natomiast w drugim przy-

padku zakłada się, że jest nieograniczona liczba procesorów. W 

przypadku a) nie zakłada się żadnych zależności czasowych między 

wykonywanymi operacjami równoległymi. W przypadku b) przyjmuje się, 

że określona jest relacja między czasem wykonywania pewnych pprcji 

instrukcji równoległych na różnych procesorach.

W pracy tej ograniczymy się do jednego modelu. Jest on jedynym 

z najprostszych modeli, a jednocześnie bardzo rozpowszechnionym i 

wystarczająco ogólnym. Jest to tzw. model SIMD-SM (single - instruc-

tion - multiple - data, shared memory) podany przez Flynna [11], w 

którym jedna instrukcja wykonywana jest jednocześnie dla wielu da-

nych ze wspólnej pamięci na wielu procesorach.

Podamy jedynie ogólne intuicyjne założenia dotyczące modelu 

SIMD-SM:

- do dyspozycji jest nieograniczona liczba identycznych równo-

legle pracujących procesorów identyfikowalnych etykietą,

- instrukcje podawane są dla procesorów,
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- procesory mają dostęp do wspólnej pamięci,

- jeśli jest wykonywana porcja instrukcji równoległych, to nas-

tępna porcja może być wykonana dopiero po zakończeniu wszystkich 

instrukcji z wykonywanej porcji,

- różne procesory mogą w tej samej chwili wykonywać operację 

czytania z pamięci,

- różne procesory mogą w tym samym momencie wykonywać operację 

pisania do pamięci w różnych obszarach pamięci, ale nie mogą jedno-

cześnie zapisywać w tym samym miejscu pamięci.

Tak więc model SIMD-SM jest nieograniczonym modelem synchroni-

cznym, w którym istnieje konflikt dostępu do pamięci dla operacji 

zapisu. Maszyna ILLIAC IV jest przykładem realizacji ograniczonej 

koncepcji modelu SIMD-SM.

Rozważane są również modele typu SIMD, w których nie dopuszcza 

się jednoczesnego odczytu z tych samych miejsc pamięci bądź zezwa-

la na jednoczesny zapis w tych samych obszarach pamięci oraz modele 

bez możliwości dostępu do wspólnej pamięci, tzn. każdy procesor ma 

możliwość korzystania jedynie ze swojej lokalnej pamięci.

Innym modelem obliczeń równoległych jest model MISD [11] (mul-

tiple - instruction - single - data), w którym w tej samej chwili 

mogą być wykonywane różne instrukcje na tych samych danych. Jednak 

najbardziej ogólnym modelem obliczeń równoległych jest model MIMD 

[11] (multiple - instruction - multiple - data), w którym dopusz-

cza się możliwość wykonywania różnych instrukcji na różnych danych. 

W obu przypadkach MISD i MIMD podobnie jak dla SIMD można rozważać 

różne ograniczenia związane z dostępem do wspólnej pamięci bądź wy-

korzystywania jedynie lokalnej pamięci procesorów, przy czym dla 

modelu MIMD można rozważać zarówno synchroniczny, jak i asynchro-



niczny sposób wykonywania operacji równoległych. W przypadku obli-

czeń asynchronicznych pojawia się szereg problemów związanych ze 

sposobem komunikowania się procesorów, wzajemnego blokowania, dos-

tępu do wspólnej pamięci oczekiwania, itd. W bardziej realistycz-

nych modelach obliczeń równoległych przyjmuje się dodatkowo założę 

nia dotyczące sposobu komunikowania się procesorów. Najczęściej 

rozważa się sytuację, w której procesor może się komunikować z us-

taloną liczbą sąsiednich procesorów połączonych w pewną sieć. W za 

leżności od rodzaju sieci, wymiaru rozważa się np. maszyny wektoro 

we, maszyny ze strukturą drzewa połączeń, maszyny z cyklicznym spo 

sobem połączeń i inne.

2.2. Zapis algorytmów równoległych

Przed wykonaniem instrukcji równoległych zakłada się, że każda in-

strukcja zostaje przyporządkowana odpowiedniemu procesorowi. Dla 

prostoty zapisu algorytmów nie będziemy jednak wyszczególniać tego 

faktu oraz uwzględniać go w badaniu złożoności obliczeniowej. ¥

prezentowanych algorytmach będziemy używać notacji „pseudopascalo-
>

wej" oraz znaku || przed operacją, która może być wykonana równo-

legle (krótki opis języka Pascal można znaleźć np. w książce Bana- 

chowskiego i Kreczmara [3]). Wyjaśnimy to na prostym przykładzie ' 

zerowania elementów macierzy.

A l g o r y t m  2.2

fori:=1 to n, j:=1 to m paralleldo a. .:=0;

W algorytmie tym prosta instrukcja podstawiania jest wykonywana 

równolegle na nm procesorach-, gdzie A = (a. .) jest macierzą nxm.
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2.3. Złożoność i efektywność algorytmów równoległych

W przypadku algorytmów sekwencyjnych złożoność algorytmów obejmuje 

złożoność obliczeniową i pamięciową (por. [3]). Złożoność algoryt-

mu równoległego obejmuje natomiast trzy pojęcia:.

- złożoność obliczeniową (czas działania, koszt algorytmu),

- liczbę wykorzystywanych procesorów,

- złożoność pamięciową (wielkość wymaganej pamięci).

W pracy tej będą interesowały nas w zasadzie tylko dwa pierwsze 

kryteria.

Złożoność obliczeniową (czas działania) algorytmu można zdefi-

niować jako czas obliczeń tego algorytmu dla najgorszego przypadku 

danych, przy czym czas obliczenia instrukcji równoległej można ok-

reślić jako maksymalny czas spośród wszystkich instrukcji wykonywa-

nych równolegle w danej porcji. Wygodniej jest jednak zdefiniować 

złożoność obliczeniową jako liczbę wykonywanych elementarnych in-

strukcji (takich jak np. podstawienie, porównanie, operacje arytme-

tyczne itp.) równoległych w najgorszym przypadku. Tak więc np. zło-

żoność algorytmu 2.2 bez uwzględniania inicjalizacji procesorów wy-

nosi 0(1) przy użyciu nm procesorów (definicje funkcji 0,£2,0 moż-

na znaleźć np. w pracach [31, L17] ), natomiast przy użyciu tylko m 

procesorów jego złożoność wynosi 0(n). Złożoność pamięciowa to wiel 

kość pamięci potrzebna do zrealizowania algorytmu w przypadku najgo 

rzej dobranych danych. Między trzema wielkościami, czas - liczba 

procesorów - pamięć, istnieje konflikt, którego rozwiązanie jest 

istotnym problemem. W pracy tej będzie interesowała nas przede wszy 

stkim minimalizacja złożoności obliczeniowej (czasu działania) i do 

piero przy jej osiągnięciu minimalizacja liczby procesorów. Można
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również optymalizować inne kryteria, jak np. liczbę operacji odczy-

tu z tych samych miejsc pamięci .

Niech oznacza złożoność obliczeniową algorytmu przy użyciu 

K procesorów. (Jeżeli K=1, to mamy do czynienia ze zwykłymi obli-

czeniami sekwencyjnymi.) Za miarę efektywności algorytmu równoleg-

łego przyjmuje się wielkość

eK " TTrK *

gdzie T̂j oznacza złożoność najlepszego znanego algorytmu sekwencyj-

nego dla danego problemu. Za algorytmy efektywne można uznać takie, 

dla których np. e^ = 0(1/log n), dla danych rozmiaru n, gdzie 

log n = log^ n. Zauważmy, że każdy algorytm równoległy o złożonoś-

ci można wykonać sekwencyjnie w koszcie T^»K, tak więc jeśli K 

i Tk są wielomianami od rozmiarów danych n, to algorytm sekwencyj-

ny jest również wielomianowy. Dlatego też w pracy tej rozpatrywane 

są jedynie problemy, dla których znane są algorytmy sekwencyjne 

•wielomianowe.

3. PRZYKŁADY ALGORYTMÓW RÓWNOLEGŁYCH

Dla przybliżenia problematyki programowania równoległego w punkcie 

tym zostanie podanych szereg prostych algorytmów równoległych dla 

problemów mających istotne znaczenie w kombinatoryce.
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3.1. Operacje addytywne

Podany zostanie algorytm równoległy dla obliczania sumy n liczb.

Jego idea jest następująca: dzielimy zbiór n liczb na [n/2j Par» 

których sumę obliczamy równolegle i postępujemy w ten sam sposób 

dla uzyskanych fn/2! liczb (gdy n jest nieparzyste jedna liczba 

jest bez pary).

A l g o r y t m  3.1

1. k :=n;

2. for i :=1 to ("log ni do

3. begin for j :=1 to [k/2j paralledo aj :=aj+ak+1-j’

A. k: = [k/ij ;

5. end (â  podaje wynik).

Łatwo zauważyć, że złożoność algorytmu 3.1 wynosi O(log n) z 

użyciem [n/2j procesorów. Można wykazać (np. Wyllie [26]), że mini-

malna liczba procesorów potrzebna do równoległego obliczenia sumy 

n liczb w koszcie O(log n) szacuje się przez 52(n/log n). Nietrud-

no pokazać algorytm wykorzystujący O(n/log n) procesorów. Podziel-

my zbiór liczb na O(n/log n) grup po O(log n) elementów i równole-

gle dla każdej grupy obliczmy sekwencyjnym algorytmem ich sumę w 

koszcie O(log n). Uzyskane w ten sposób O(n/log n) liczb zsumujmy 

algorytmem 3.1, uzyskując złożoność całości O(log n). Tego typu chwyt 

będzie stosowany często w dalszych algorytmach.

Zauważmy, że podobny algorytm można skonstruować dla wszystkich 

operacji addytywnych (np. iloczyn, min, max, operacje boolowskie

A , V )  •

W dalszej części zamiast zapisywać algorytm 3.1 będziemy zapi-

sywać go w sposób skrócony:
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n

|| (podobnie dla innych operacji addytywnych).

i=1

3.2. Mnożenie macierzy

Obliczamy iloczyn C = A»B, gdzie A jest wymiaru nxm oraz B m*l.

A 1

1 .

2 .

g o r y t m 3.2 

for i:=1 to n, k:=1

dikj ,= aik*bkj’ 

for i :=1 to n, j :=1

to m, j:=1 to 1 paralleldo

m

to 1 paralleldo c±y.= || diłcj ;
k=1

Złożoność kroku 1 jest 0(1) z użyciem nml procesorów, kroku 2 

- 0(log m) z użyciem O(nml) procesorów. Liczbę procesorów można po-

dobnie jak poprzednio zmniejszyć do 0(nml/log m). Chandra [4] udo-

wodnił, że iloczyn macierzy kwadratowych rozmiaru n można obliczyć 

w koszcie O'(log n) z użyciem 0(ndo® log n) procesorów (wykładnik 

można nieco zmniejszyć, porównaj [7]).

3.3. Porządkowanie * 1 2

Opisany zostanie algorytm porządkujący niemalejąco, stabilnie 

zbiór liczb a^, ...» an podany przez Hirschberga [12] (jest to tzw. 

algorytm koszykowy).

A l g o r y t m  3.3.1

1. for i :=1 to n, j:=1 to n paralleldo

if (aj < ai) v (ai=aj A j^i) then c^s-l else c±^:=0;

n

2. for i :=1 to n paralleldo p(i):= || X] c.

(p jest wynikową permutacją uporządkowanego zbioru).
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Idea tego algorytmu polega na obliczeniu dla każdego elementu 

, liczby poprzedzających go elementów, tzn. którym jest on co do 

wielkości elementem w wejściowym ciągu liczb (p(i)). Złożoność kro-
o  2

ku 1 wynosi 0(1) z n procesorami, kroku 2 - 0(log n) z n proceso-
2

rami. Tak więc koszt tego algorytmu wynosi 0(log n) z 0(n ) (lub 

0(n2/log n)) procesorami. Jednak liczbę procesorów można na podsta-

wie powyższej idei łatwo zmniejszyć do CKny/iT) (lub 0(nVrT/log n)), 

dzieląc zbiór liczb na g=0(\/ń) grup po 0 (sfn) elementów i porządku-

jąc każdą grupę równolegle i na tej podstawie obliczając p(i).

A l g o r y t m  3.3.2

1. for j:=1 to g paralleldo

zastosuj algorytm 3.3.1 dla grupy j, tzn. oblicz równolegle 

p.(i) dla każdego elementu i z grupy j.

2. for i :=1 to n, j:=1 to g paralleldo (i jest w grupie k)

if j=k then c^:=i els.ę

if j > k then c± := arg max {ar :ar< ai# ag=ar => s <r,

■ . r w grupie j ]

else 0^ =  arg max ( a ^ a ^ a ^  ag=ar==> s < r, r w grupie j};

3. for i:=1 to n paralleldo p(i)
g

j-1

Dla zachowania stabilności algorytmu, w kroku 2 wyznaczamy a
ci

jako największy, najdalej na prawo położony element nie mniejszy 

niż a.̂ dla grupy j < k  i ostro mniejszy niż a.̂ dla j >k. Pj(cj_) ok-

reśla nam więc liczbę elementów poprzedzających ai w grupie j.

Dla obliczenia c^ stosujemy sekwencyjną metodę binarnego wyszu-

kiwania w uporządkowanym ciągu liczb [1] o złożoności 0(log n) dla
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każdej grupy. Tak więc koszt kroków 1,2,3 wynosi O(log n) z użyciem 

0(n'/r?) procesorów. Podobnie [12] można podzielić zbiór na 0(n^^) 

grup po 0(n liczb, a następnie na 0(n x'~>) sektorów po 0(n 'D) 

grup i stosować podobny algorytm. Ogólnie zbiór liczb można w ana-

logiczny sposób uporządkować przy użyciu 0(n^+^ ^ )  procesorów w 

koszcie 0(k log n) dla dowolnego k, przy czym jeśli k = 0(log n), 

to można to zrobić w koszcie 0(log n) z użyciem 0(n) procesorów.

Preparata [20] podał algorytm o złożoności 0(log n) wykorzys-

tujący jedynie 0(n log n) procesorów opierający się na idei równo-

ległego łączenia uporządkowanych ciągów w jeden uporządkowany ciąg.

3.4. Otoczka wypukła punktów na płaszczyźnie * 2

Dany jest zbiór n punktów na płaszczyźnie S = {p^j, ..., Pn}» gdzie 

2
p^ ę R dla i = 1, ..., n. Otoczką wypukłą zbioru S nazywamy zbiór.

wypukły, który jest'przecięciem wszystkich zbiorów wypukłych zawie-
2

rających S. W przypadku przestrzeni dwuwymiarowej R jest to naj-

mniejszy wielokąt (p. , ..., p. ) (o wierzchołkach p. e S) wypukły,
21 xk

zawierający wszystkie punkty zbioru S. Problem polega na znalezie-

niu zbioru CH(S) wierzchołków otoczki wypukłej. Korzystamy z nas-

tępującej własności:

p^ € CH(S)<^=>pi leży na zewnątrz każdego trójkąta

<Pj> Pk- Pm’’

gdzie i,j,k,m parami różne. Algorytm poniższy można znaleźć w pra-

cy Aki [2J .
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A l g o r y t m  3.4

1. for i:=1 to n, j:=1 to n, k:=1 to n, m: = 1 to n paralleldo

if P± € (Pj,Pk ,Pm ) then a1Jkm:=0 else aiJkm:=1i

n / n n
2. for i:=1 to n paralleldo A

j=1 A A
m=1

aijkm’

(P i € CH(S)<=^ci=1)

Koszt kroku 2 wynosi 0(log n) z O(n^) procesorami (0(n*/log n ))*

Sprawdzenie, w kroku 1 czy p^ ą (Pj»P^»Pm )> można łatwo wykonać w

koszcie 0(1), porównując współrzędne punktów. W [7] podany jest al-

2
gorytm o złożoności 0(log n) z użyciem 0(n ) procesorów.

3.3. Przechodnie domknięcie

2
Dana jest relacja binarna R C {1, ..., nj . Problem polega na zna-

lezieniu najmniejszej relacji przechodniej R* zawierającej R, tzn. 

takiej, że:

1. R ę R#,

2. (i,k) e R* a (k, j ) e R* => (i, j) e R*,

3. R C  R' a R' spełnia 2 = >R*ę R \

Niech A nxn będzie macierzą relacji R, tzn.

1, (i,j) e R,

0, w przeciwnym przypadku.

Należy znaleźć macierz A* relacji R* nazywaną tranzytywnym (prze-

chodnim) domknięciem macierzy binarnej A.



WYBRANE RÓWNOLEGŁE ALGORYTMY KOMBINATORYCZNE 103

Algorytm podany np. w pracy Iwanowa [15] jest dostosowaniem se-

kwencyjnej metody Warshalla [1] do obliczeń równoległych. Przyjmu-

jąc początkowo A* = A, po flog nl-krotnym wykonaniu dla każdego 

k = 1, ...» n operacji boolowskiej aij:=a*j v (a*̂ A akĵ macierz 

A*jest macierzą relacji R*.

A 1g o r y t m 3.5

0.

o-pii

•HO<H n, j:=1 to n

1 . for 1:=1 to flog ni do

2. begin

3. n•Ho<H to n, k:=1,

bikj

4. for i:=1 to n, j:=1 •

5. end;

i* . :=a. .
13 13

n

■3' "ij ’ H  ikj

2
Koszt powyższego algorytmu wynosi więc 0(log n) z użyciem
"Z  -z

0(rr ) (0(rr/log n)) procesorów. Liczba procesorów może być zmniej- 

szona do 0(nbo® ̂ /log n) [4], W dalszej części wykażemy, że dla

relacji symetrycznej można znaleźć domknięcie przechodnie w kosz-

2 2 2 
cie 0(log n) z zastosowaniem 0(n /log n) procesorów lub

0(n log n + m), gdzie m = |R|.

4. ALGORYTMY NA GRAFACH

W punkcie tym zostanie zaprezentowanych kilka opracowanych dotych-

czas efektywnych algorytmów równoległych dla problemów z teorii 

grafów. Przegląd algorytmów oraz bogatą bibliografię można znaleźć 

w pracy Ouinna i Deo £21].
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4.1. Podstawowe pojęcia teorii grafów

Grafem nazywamy uporządkowaną parę G = (V,E), gdzie V jest zbiorem 

wierzchołków, E - zbiorem krawędzi, oraz EcVxV, przy czym jeśli e- 

lement (v,u) e E jest traktowany jako para nieuporządkowana (tzn. 

(v,u) = (u,v)), to graf nazywamy nieskierowanym, w przeciwnym przy-

padku mamy do czynienia z grafem skierowanym (krawędzie w tym przy-

padku często nazywa się również lukami).

Drogą w grafie nazywamy ciąg krawędzi (u q , ) (û  , )  • • • )

taki, że v.=u. dla j = 1, ..., k-1. Jeśli dodatkowo u q=v .̂» to taki 
1 <3

ciąg nazywamy cyklem. Drogę (cykl), w której wszystkie wierzchołki 

są różne nazywamy drogą (cyklem) elementarną.

Podgrafem G' = (v',E') grafu G = (V,E) nazywamy taki dowolny 

graf, że V'ę. V, E^G E.

Graf G nieskierowany (skierowany) jest spójny (silnie spójny), 

jeśli istnieje droga łącząca każdą parę wierzchołków grafu G. Graf 

G skierowany jest słabo spójny, jeśli odpowiadający mu graf nieskie-

rowany jest spójny. Spójnymi (silnie spójnymi) składowymi grafu nie- 

skierowanego (skierowanego) G nazywamy wszystkie maksymalne podgra- 

fy grafu G, które są spójne (silnie spójne). Podobnie definiujemy 

słabo spójne składowe.

Graf nieskierowany jest drzewem, jeśli jest spójny oraz nie za-

wiera cykli.

Spośród różnych sposobów reprezentacji grafów na maszynach dla 

obliczeń równoległych najwygodniejsza jest tzw. macierz przyleg- 

łości.

Niech n =  |V|, m =  lEj, V ={1, ..., n}. Macierz przyległości 

A n x n  grafu G = (V,E) określamy następująco:
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1, jeśli (i,j ) 6 E,

O w przeciwnym przypadku.

Zauważmy, że dla grafów nieskierowanych macierz A jest symetryczna.

Stosowana może być również reprezentacja poprzez tzw. listy in- 

cydencji (sąsiedztwa):

Li = { j e V :  (i, j ) 6 E} dla i = 1, ..., n.

Struktura ta jest szczególnie przydatna dla grafów rzadkich.

4.2, Macierz osiągalności i spójne składowe

Niech A będzie macierzą przyległości dowolnego grafu G = (V,E) 

(skierowanego lub nie). Macierz osiągalności A* nxn określamy nas-

tępująco:

1, jeśli istnieje dro-ga od i do j,

a* . = i
]
I 0 w przeciwnym przypadku.

Nietrudno zauważyć (np. [9], [17]), że A* jest tranzytywnym'domknię-

ciem macierzy A. Tak więc macierz osiągalności można obliczyć algo-

rytmem 3.5 w koszcie 0(log^ n) z użyciem 0(n‘*‘°® ^/log n) procesorów.

Macierz osiągalności można wykorzystać do badania cykliczności 

grafów skierowanych.

Niech c. . = a. . a  a^. dla 1^i» j^n. Wówczas
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jeśli (i,j) £ E jest krawędzią należącą do 

pewnego cyklu w grafie G, 

w przeciwnym przypadku.

Tak więc graf jest acykliczny (nie zawiera cykli), jeśli C jest ma-
2

cierzą zerową. Koszt takiego sprawdzenia wynosi więc 0(log n) z 

O(n^) (0(n^/log n)) procesorami, jeśli po algorytmie 3.5 dodamy in-

strukcje :

6. for i :=1 to n, j:=1 to n, paralleldo cj_ji=ai j A

n n
7. acykl := (n|| A  A  ^ 1 ;

i=1 j=1 J

J i

Graf jest spójny (silnie spójny), jeśli A* nie zawiera zera, 

tzn. dodając po algorytmie 3.5 instrukcję:

n n
6. spójny:= || A  A  

i=1 j=l

2 3
sprawdzamy spójność (silną spójność) w koszcie 0(log n) z O(n^)

~Z
(0(n"/log n)) procesorami. Podobnie można wyznaczyć'spójne składo-

we przy powyższych zapotrzebowaniach na zasoby, dodając instrukcję 

(np. [15]):

6. for i:=1 to n paralleldo 3^: = ||min(j: a^^=1, 1 ^ j^n};

gdzie i, j są wierzchołkami tej samej spójnej (silnie spójnej)

składowej, jeśli s. = s..
J
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W przypadku grafów nieskierowanych liczbę procesorów można 

zmniejszyć dla problemu wyznaczania spójnych składowych (podobnie 

dla problemu wyznaczania słabo spójnych składowych grafu skierowa-

nego).

Następujący algorytm został podany przez Hirschberga, Chandrę 

i Sarwata w [13].

A l g o r y t m  4.2

0. for i :=1 to n paralleldo d^:=i;

1. for k:=1 to flog nl do

2. begin

3. for i:=1 to n paralleldo

Imi nf dj: 3^=1, d^d.., 1 ę  j ^ n }

c
J

d^f jeśli min nieokreślone

4. ' for i:=1 to n paralleldo

" II min { Cj : d^=i, c^i, 1 ( j < n} ,

d^, jeśli min nieokreślone;

5. for i:=1 to n paralleldo d^:=c^;

6. for j :=1 to flog nl do

for i :=1 to n paralleldo c^ :=cc 5
i

7. for i:=1 to n paralleldo d^:= min
{°i’dc.}1

8. end;

Idea algorytmu polega na łączeniu wierzchołków wchodzących do
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tej samej składowej i zastępowanie ich tzw. pseudowierzchołkiem od-

powiadającym zbiorowi tych wierzchołków. W pierwszej iteracji (k=1) 

w krokach 3,4 rozważane są krawędzie łączące wierzchołek z jego są-

siadami. Jeśli wiadomo, że dwa wierzchołki wchodzą do tej samej 

składowej, to w krokach 5-7 zastępuje się je pseudowierzchołkiem.

W kolejnych iteracjach powyższe instrukcje wykonuje się już dla- 

pseudowierzchołków.

W trakcie działania algorytmu

= numer najmniejszego pseudowierzchołka incydentnego z pseu-

dowierzchołkiem i,

d^ = numer najmniejszego wierzchołka w pseudowierzchołku, do 

którego należy wierzchołek i.

Zauważmy, że wystarczy wykonać Tlog nl iteracji, gdyż w każdej 

iteracji liczba pseudowierzchołków, które można jeszcze ze sobą po-

łączyć, maleje co najmniej dwukrotnie. Łatwo zauważyć, że koszt
^ p

kroków 3,4,6 wynosi 0(log n) z użyciem 0(n ) procesorów. Tak więc 

koszt algorytmu szacuje się przez 0(log n) z 0(n ) procesorami (licz- 

bę procesorów można łatwo zmniejszyć do 0(n /log n)). Modyfikacja 

algorytmu 4.2 podana w [6] pozwala na zmniejszenie liczby proceso- 

rów do 0(n /log n). Ulepszenie tego algorytmu polega na tym, że 

wprowadza się zbiór S pseudowierzchołków, nie uwzględnia się pseu-

dowierzchołków izolowanych oraz modyfikuje macierz przyległości A 

podczas łączenia wierzchołków. Koszt ulepszonego algorytmu wynosi
2 2 p

0(n /K + log n) przy użyciu K procesorów, a więc 0(log n), jeśli 

K = 0(n2/log2n).

Łatwo zauważyć, że dla macierzy (relacji) symetrycznej jej tran- 

zytywne domknięcie można obliczyć w koszcie 0(log2n) z 0(n2/log2n) 

procesorami, dodając po ulepszonej wersji algorytmu 4.2 instrukcję 

(z wykorzystaniem sposobu opisanego w 3.1)
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for i :=1 to n, j :=1 to n paralleldo

if d. = d. then a*.:=1 else a*.:=0; 
i  3 i J  i 3

/

Savage i Ja /Ja' ' [24] podali modyfikację algorytmu 4.2, w której
2

zastosowano listy incydencji, uzyskując złożoność 0(log n) z 

0(n log n + m) procesorami, co jest szczególnie przydatne dla gra-

fów rzadkich.

4.3. Drzewa rozpinające

Niech G=(V,E) będzie grafem nieskierowanym. Drzewem rozpinającym 

(dendrytem) grafu G nazywamy każde takie drzewo T = Et), że

vT=v.

Często wygodniej jest reprezentować drzewa nie przez macierz 

przyległości, ale jako graf skierowany przez funkcję „ojca" f (tzn. 

ET=(i,f(i)) : i e VT) określoną następująco:

1. niech r będzie korzeniem (dowolnie wybranym wierzchołkiem), 

wówczas f(r) jest nieokreślone,

2. jeśli i^r, to ojcem f(i) wierzchołka i jest incydentny z nim 

wierzchołek j w drzewie T leżący na drodze od i do r.

Rozważmy problem konstrukcji drzewa rozpinającego grafu spójne-

go G (lasu rozpinającego grafu niespójnego, czyli drzew rozpinają-

cych spójne składowe). Łatwo zauważyć, że drzewo rozpinające można 

skonstruować podczas działania algorytmu 4.2, jeśli do drzewa T do-

daje się jedną spośród krawędzi łączących dwa pseudowierzchołki. 

Minimalnym drzewem rozpinającym MST spójnego grafu ważonego,

w którym dla (i,j) € E określona jest waga w. .,
10

drzewo rozpinające MST = (V,E*), że

nazywamy takie
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w

(i,j)e E*
ij

ma najmniejszą wartość spośród wszystkich drzew rozpinających graf 

G. Zauważmy, że jeśli dla (i,j)eE, wij*1, to MST jest zwykłym drze-

wem rozpinającym, dlatego też zostanie podany tu jedynie algorytm 

budowy minimalnego drzewa rozpinającego. Jego idea polega, podob-

nie jak w algorytmach sekwencyjnych, na dodawaniu krawędzi o naj-

mniejszej wadze spośród krawędzi łączących dwa pseudowierzchołki.

Następująca modyfikacja algorytmu 4.2 pozwala na znalezienie 

MST. Wystarczy zastąpić krok 3 następującymi instrukcjami (począt-

kowo przyjmujemy, że b. .=0, 1^i,j^n)

3a,

3b,

3c

for i : == 1 to n paralleldo

flarg minjw^: d^dj, 8^=1, w_L j=wit=> j <t, H  j ^ n }

r.:= 1

i, jeśli min nieokreślone

for i:=1 to n paralleldo

||arg minjwjr>: d^=i, wlr = Wjr>=>j <1; 1 < j < n  | 
j d j

V  <
0, jeśli min nieokreślone

for i :=1 to n paralleldo

if s.^0 then b :=1;

1 8i

3d. for i :=1 to n paralleldo c^:=dr_ ;

Macierz B lub funkcja f, którą można wyznaczyć w kroku 3c, repre-

zentuje drzewo MST. W kroku 3a wyznaczana jest krawędź (i.r^) o
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najmniejszej wadze łączącej wierzchołek i z wierzchołkiem j, gdzie 

i, j są w różnych pseudowierzchołkach, a następnie w kroku 3b okreś-

lany jest wierzchołek j z pseudowierzchołka i taki, że krawędź

krawędzią (j,rj).

Algorytm ten można znacznie uprościć [24], jeśli wiadomo, że 

wszystkie wagi są różne. Złożoność powyższegp algorytmu wynosi

procesorami na podstawie ulepszonej wersji algorytmu 4.2.

4.4. Cykle fundamentalne

Niech G = (V,E) będzie spójnym grafem nieskierowanym. Zbiorem cykli 

fundamentalnych F nazywamy najmniejszy zbiór cykli taki, że dowolny 

cykl grafu G można otrzymać jako skończoną różnicę symetryczną cy-

kli należących do F. Różnica symetryczna G^ ©  G^ grafów G^ = (V^,E^), 

G2 = (V2,E2^ to &raf (V^,E^), w którym

Niech T = (V,ET ) będzie dowolnym drzewem rozpinającym graf G. 

Wiadomo, że [17] jeśli Gg = (V,ETu{ej), to dla ee E - ET graf Gg 

zawiera dokładnie jeden cykl Cg i wówczas zbiór cykli fundamental-

nych F jest określony w następujący sposób:

(j,r.) ma najmniejszą wagę. Wierzchołki j oraz r. są łączone w MST 
<J J

2 2 2O(log n) z 0(n ) lub 0(n /log n) procesorami. W [6] podany jest

2 2 2algorytm pozwalający znaleźć MST w koszcie O(log n) z 0(n /log n)

E^ = (E1 u 2̂ ) ” n ^2 )»

= zbiór wierzchołków występujących w E^.
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Niech f będzie funkcją „ojca" drzewa T. Najmłodszym wspólnym przod-

kiem y . . wierzchołków i,j e V nazywamy najdalej położony wierzcho- 

łek od korzenia r drzewa T (w sensie liczby krawędzi) baki, że jesb 

on przodkiem i oraz j. Mówimy, że i jest przodkiem j (j potomkiem 

i), jeśli istnieje takie 1, że złożenie f1(j)=i.

Algorytm wyznaczania zbioru F podany został przez Savage i 

Ja *Ja ' w pracy [2 J  •

A l g o r y t m  4. 4

1. wyznacz rónolegle (4.3) drzewo rozpinające T (określając je 

przez f);

2. wyznacz rónolegle macierz osiągalności A* grafu T jako grafu 

skierowanego;

3. for i :=1 to n, j :=1 to n, k:=1 to n paralleldo

if a*k=1 a a* =1 then (sdzie fX(k)=r) else

°ikcT=-1;

4. for i :=1 to n, j:=1 to n paralleldo

yi j : = i* arg max fcikj : 1 < k <n j 5

5. for i :=1 to n, j:=1 to n paralleldo

if (i,j) Et then wyznacz równolegle drogi łączące i 

z y . . oraz j z y ..;0 y±j’

Cykl fundamentalny stanowią: krawędź (i,j) oraz drogi łączące

i oraz j z y . . określone w kroku 5. Przy wyznaczaniu A* można wyko- 
 ̂1

rzystać złożenie funkcji „ojca", co pozwala na obliczenie tej macie-
2

rzy w koszcie O(log n) z 0(n ) procesorami. Wystarczy dla każdego 

wierzchołka k pamiętać takie 1, że f^(k)=r. Pozwala to również na
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łatwe wyznaczanie drogi łączącej dwa zadane wierzchołki (w kroku 5) 

w koszcie O(log n) z 0(n) procesorami (wykorzystując zasadę poło-

wienia) [23] . Łącznie złożoność algorytmu 4.A wynosi O(log^ n) z 

3 3 20(n"; (Otn^/log n)) procesorami.

4.5. Mosty grafu * 1 2 3 4 5

Mostem w grafie nieskierowanym G=(V,E) nazywamy krawędź e, której 

usunięcie zwiększa liczbę spójnych składowych.

Niech T będzie drzewem rozpinającym spójnego grafu G. Wiadomo 

[2*]. że jeśli f jest funkcją „ojca", to (i,f(i)) jest mostem wtedy 

i tylko wtedy, gdy jest to jedyna krawędź w grafie G na drodze od 

potomka i do wierzchołka nie będącego potomkiem i w drzewie T. Po-

niższy algorytm opisany w [24] znajduje mosty grafu G.

A l g o r y t m  4.5

1. wyznacz równolegle (4.3) drzewo rozpinające T; (określając je 

przez f);

2. wyznacz równolegle (4.4) macierz osiągalności A* grafu T jako 

grafu skierowanego;

3. for i :=1 to n, j:=1 to n paralleldo

if j=f(i)v(i,j)e E v a f .= 1 then
-** J

b. . :=0 else b. . :=1;
10 ij

4. for i : = 1 to n, j: = 1 to n paralleldo c.

5. for i :=1 to n, j:=1 to n paralleldo

if c..^0 v af.=1 then m.:=0 else m.=1;

((i,f(i)) jest mostem,jeśli 11̂ = 1 )

kV  (bkj A )
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Nietrudno zauważyć, że powyższy algorytm można zrealizować w 

koszcie 0(log2n) z 0(n3) (O(n^/log2n)) procesorami. W [24] podana 

jest jego implementacja, wykorzystująca w kroku 4 algorytm porząd-

kowania [20] , pozwalająca na zredukowanie liczby procesorów do

0(n2log n). Sprawdzanie, czy a*..=1, jest równoważne zbadaniu, czy
J

jest potomkiem i.

4.6. Dwuspójne składowe

Wierzchołkiem rozdzielającym \r grafu nieskierowanego G=(V,E) nazy-

wamy taki wierzchołek, że usunięcie incydentnych z nim krawędzi 

zwiększa liczbę składowych (bądź istnieją wierzchołki u,w, że każ-

da droga z u do w przechodzi przez v). Graf G jest dwuspojny, jeśli 

jest spójny i nie zawiera wierzchołków rozdzielających. Składową 

dwuspójną nazywamy maksymalny podgraf dwuspojny.

Iwanow [15] podał algorytm znajdywania składowych dwuspójnych 

wykorzystujący następującą własność: krawędzie ep i eq należą do 

tej samej składowej dwuspójnej, jeśli ep=ep lub istnieje cykl zawie' 

rający ep oraz ep . Obliczamy macierz R nx m określoną następująco:

r
pq

1,

oV.

ep i ep należą do tej samej dwuspójnej 

składowej,

w przeciwnym przypadku;

for p:=1 to m, q:=1 to m paralleldo 

begin

wyznacz równolegle (4.2) macierz osiągalności Bpq 

grafu Gpq = (V; E-{ep .eq});

rpq:= <bij A b kl) V (bil A bkj); 

end; (gdzie ep = (i,k), eq = (j,l)).
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Złożoność powyższego algorytmu jest O(log n), jednak wykorzystuje

2 2 2 2 2 ✓ on 0(n m ) (0(n m /log n)) procesorów.

Wygodniej jest sprowadzić ten problem do zbadania spójności 

grafu Gi = (V\fi}, E^), gdzie E^ powstaje z E przez usunięcie kra-

wędzi incydentnych z i dla każdego i e V.

Algorytm podany przez Savage i Ja'ja' [24] wykorzystuje nastę-

pującą własność: i,j należą do tej samej składowej dwuspójnej,. jeś-

li dla każdego keV-{i,jJ istnieje w grafie G^ droga między i oraz 

j. Obliczamy macierz R n x n  określoną następująco:

1, i,j są w tej samej dwuspójnej składowej,
r. . =
ij

. 0 w przeciwnym przypadku.

A l g o r y t m  4.6

1. for k:=1 to n paralleldo

wyznacz równolegle (4.2) macierz osiągalności Bk grafu G^;

2. for i:=1 to n, j:=1 to n paralleldo

.. n n
r . . : =  || A  A b v . ;
1J " i=l j=l

i^k j^k

Koszt powyższego algorytmu wynosi 0(log2n) z O(n^) (0(n^/log2n)) 

procesorami. W [24] podany jest także algorytm (szczególnie przy-

datny w przypadku grafów rzadkich) pozwalający rozwiązać rozpatry- 

wany problem w koszcie O(log d log n) z 0(mn+n log n) procesorami, 

gdzie d - liczba składowych dwuspójnych.

Jeśli minimalną liczbą wierzchołków, takich że usunięcie krawę-

dzi incydentnych z nimi czyni pozostały graf niespójnym wynosi k,
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to graf jest k-spójny. Problem zbadania k-spójności można rozwią-

zać [16] w koszcie O(log k log* 1 2  3n) z 0(nk+1) procesorami. Szczegól-

nie istotna jest 3-spójność dla zbadania, czy graf jest planarny, 

tzn. czy można narysować go na płaszczyźnie tak, aby krawędzie nie 

przecinały się. Ja'Ja' i Simon [16] podali algorytm sprawdzający 

planarność grafu w koszcie O(log n) z 0 (n ) procesorami.

4.7. Najkrótsze drogi •

Niech G=(V,E) będzie grafem skierowanym (lub nieskierowanym) z od-

ległością l..>0 dla (i, j ) € E (długość krawędzi (i,j)). Długością 

drogi od i do j nazywamy sumę długości krawędzi leżących na tej 

drodze.

Rozpatrzmy problem znajdywania najkrótszej drogi między każdą 

parą wierzchołków. Podobnie jak dla obliczeń sekwencyjnychjj7]wys-

tarczy jedynie zmodyfikować algorytm 3.5 [15].

A l g o r y t m  4.7

0 . for i :=1 to n, j :=1 to n paralleldo

if (i,j) e E then else dij:= + 00 >

1 . for 1 : = 1 to f*log nl do 

begin

2 . for i :=1 to n, j :=1 to n, k :=1 to n paralleldo

lkj lk kj

3 . for i :=1 to n, j :=1 to n paralleldo

dij:= min {d.J( l|min{bikj: 1<k<n}}:

end 3
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2 3 3 /Tak więc jego koszt wynosi 0(log n) z O(n^) (O(n^/log n)) proceso-

rami .

Analogicznie można obliczyć maksymalną przepustowość d. . między-L J

każdą parą wierzchołków, gdzie c. 0 jest przepustowością (i,j)e E. 

Wystarczy zamienić w algorytmie 4.7 odpowiednie instrukcje [15J na:

0. for i:=1 to n, j:=1 to n paralleldo

if (i,j)e E then d. .:=c. . else d. .:=0;
-L O u  -L u

2. for i :=1 to n, j:=1 to n, k:=1 to n paralleldo

bikj:' {aik>dkj};

3. for i :=1 to n, j :=1 to n paralleldo

dlj:= max {d.J( ||max {b.kJ: 1 < k < n  }} ;

W ten sam sposób można obliczyć maksymalny zysk określony jako ilo-
i

czyn wag krawędzi na drodze między każdą parą wierzchołków oraz ma-

cierz najdłuższych dróg między każdą parą wierzchołków w grafie acy-

klicznym.

Macierz D najkrótszych dróg może posłużyć do obliczenia promie-

nia, średnicy, centrum i mediany grafu spójnego [8].

Niech g^ oznacza odległość od wierzchołka i do najdalszego 

wierzchołka, tzn. g^ = max j : j e v|. Wierzchołek i nazywamy 

centrum grafu, jeśli gi = min j £ V}. Promieniem r grafu na-

zywamy długość od centrum do najdalszego wierzchołka, tzn. r =

= min jg^: j € vj. Średnicą grafu d nazywamy długość najdłuższej 

drogi w grafie, tzn. d = max^d^: i,j £ v}. Medianą ważoną w grafie 

nazywamy taki wierzchołek i, że
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H
je V hj dij

max 2  h. d, . ;
keV j€V 0

jeśli h. = 1 dla każdego j€V, to i nazywamy medianą. Łatwo zauwa- 
3

żyć, że wszystkie te wielkości, mają obliczoną już macierz D, moż-
p p

na obliczyć w koszcie O(log n) z 0(n ) (0(n /log n)) procesorami.

5. PODSUMOWANIE

Przedstawionych zostało szereg algorytmów równoległych głównie dla 

problemów na grafach w wybranym modelu obliczeń równoległych, tzw. 

modelu SIMD-SM. Rozpatruje się również wiele innych modeli obliczeń. 

Interesujące podejście jest zawarte w pracy Mateti i Deo f18] . 

Przedstawiono w niej ponad dziesięć różnych algorytmów równoległych 

dla różnych modeli obliczeń dla problemu wyznaczania najkrótszej 

drogi od zadanego wierzchołka do wszystkich pozostałych wierzchoł-

ków grafu.

Trudno w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, któ-

ry z modeli obliczeń równoległych będzie najbliższy rzeczywistym 

systemom wieloprocesorowym. Oczywiście przy każdym podejściu realny 

będzie tylko model ograniczony z K procesorami. Trudno również od-

powiedzieć na pytanie, jaki będzie rząd wielkości K i czy K będzie 

istotnym ograniczeniem podczas programowania algorytmów. Należy 

zwrócić uwagę, że o ile jeszcze kilka lat temu ograniczenia pamię-

ciowe były istotne, to obecnie właściwie dla zdecydowanej większoś-

ci problemów wraz z rozwojem sprzętu i systemów operacyjnych przes-

tały one odgrywać taką rolę.

Zaprezentowane zostały jedynie algorytmy dla problemów wielo-
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mianowych, chociaż wiadomo, że istotne jest zwiększenie szybkości 

obliczeń szczególnie dla problemów niewielomianowych. W tej dzie-

dzinie również pojawiają się pierwsze rezultaty, np. Yao [27] zaj-

muje się tzw. problemem załadunku.

Zauważmy, że większość prezentowanych algorytmów dla grafów 

jest w istocie konsekwencją równoległego algorytmu mnożenia macie-

rzy, a w szczególności obliczania tranzytywnego domknięcia. Oczy-

wiście jeszcze dla wielu problemów można skonstruować na podobnej 

zasadzie w stosunkowo prosty sposób algorytmy równoległe. Jednak 

dalszego postępu można się spodziewać dopiero po opracowaniu rów-

noległego algorytmu dla tzw. przeszukiwania grafu w głąb [17] (DFS- 

-depth-first-search). Niestety nie jest jeszcze znana efektywna 

równoległa metoda DFS dla modelu SIMD-SM, chociaż opracowane są 

algorytmy dla innych modeli obliczeń,np. [5].

W tablicy 1 można ocenić efektywność algorytmów równoległych 

przez porównanie ich z najlepszymi algorytmami sekwencyjnymi. W za-

sadzie podane algorytmy z wyjątkiem metod dla problemów 3, 11, 12 

można uznać za efektywne.

Interesujące może być postawienie zagadnienia, czy przez kon-

strukcję algorytmów równoległych można znaleźć lepsze niż znane 

obecnie algorytmy sekwencyjne? Pozytywną odpowiedź na to pytanie 

daje Megiddo [19], który pokazuje, jak przez zastosowanie schematu 

równoległego porządkowania [20], [25] można przyspieszyć rozwiązy-

wanie szeregu problemów.

Zauważmy, że wszystkie z prezentowanych problemów należą do 

tak zwanej klasy NC-podklasy problemów wielomianowych, tzn. takich, 

dla których istnieją algorytmy równoległe o złożoności obliczenio-

wej O(log°^n) i wielomianowej liczbie procesorów 0(n0 ^ ) .



Tablica 1. Ocena efektywności algorytmów równoległych

Lp. Problem
Algorytm równoległy

Algorytm 
sekwencyjny [9]czas procesory czas x 

X procesory

1 operacje rozłączne 0(log n) 0(n/log n) 0(n) 0(n)

2 mnożenie macierzy* 
n x n 0(log n) 0(n'*'og^/log n) OCn10®7 ) 0(nlog7)

3 otoczka wypukła 0(log n) 0(n2 ) 0(n2log n) 0(n log n)

4 porządkowanie 0(log n) 0(n log n) 0(n log2 n) 0(n log n)

5 domknięcie
przechodnie* 0(log2n) 0(n^og7/log n) 0(nlog7log n) 0(n^og7log n)

i silnie spójne -7.
składowe 0(n^/log n) 0(n log n)

6 spójne składowe 0(log2n) 0(n2/log2n) 0(n2 ) 0(n2 )

(słabo spójne) 0(log2n) 0(n logn+m) 0(n log3n + 

+ m log2n)

0(n+m)

7 drzewo rozpinające 0(log2n) 0(n2/log2n) 0(n2 ) 0(n+m) lub 0(n2 )

8 minimalny dendryt 0(log2n) 0(n2/log2n) 0(n2 ) 0(n2 )

9 cykle fundamentalne 0(log2n) 0(n3/log n) 0(n3 ) 0(n3 ) lub 0(nm)

10 mosty 0(log2n) 0(n2log n) 0(n2log3n) 0(n2 ) lub 0(n+m)

11 składowe dwuspójne 0(log2n) 0(n3/log n) 0(n3 ) 0(n+m) lub 0(n2 )

12 planarność 0(log2n) 0(n4 ) 0(n^log2n) 0(n+m) lub 0(n2 )

13 najkrótsze drogi 0(log2n) 0(n3/log n) 0(n3log n) 0(n3 )

* Wykładnik log7 może być nieco zmniejszony.
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