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, 
1 Uvod 

Existuje řada problémů, k jejichž řešení je potřebná vysoká výpočetní kapacita a na 
jejichž řešení standardní počítače nestačí. Z tohoto důvodu začaly zhruba v 80. letech 
20. století vznikat paralelní algoritmy pro řadu známých problémů. Existuje mnoho 
úloh, jejichž paralelizace je zcela triviální (například hledání klíče hrubou silou v kryp
tografii). Na druhou stranu existují problémy vyskytujících se v teorii grafů, planární 
geometrii, aritmetických výpočtech nebo v lineární algebře, k jejichž řešení byla zkon
struována řada paralelních algoritmů, přičemž řada z nich je postavena na zcela jiné 
myšlence než jejich sekvenční verze. 

Problém maximálního párování je jedním z centrálních problémů v teorii grafů. První 
známý (sekvenční) polynomiální algoritmus řešící tento problém na obecném grafu 
pochází od Jacka Edmondse [11] z roku 1965. Do dnešní doby byla vyvinuta řada 
algoritmů - jak sekvenčních tak paralelních, které tuto úlohu řeší. Cílem této práce 
byla konstrukce nových paralelních algoritmů pro hledání maximálního párování. 

V první části práce jsou uvedeny základní informace o standardních modelech par
alelních výpočtů. Následuje přehled tříd složitosti NG, RNC a P, které se v teorii 
paralelních výpočtů používají. V sekci 5 je uveden přehled známých algoritmů pro 
hledání maximálního párování. V další sekci uvádíme několik pomocných algoritmů. 
V sekci 7 je popsán paralelní algoritmus pro hledání maximálního párování na claw
free grafech [7]. V sekci 8 je popsána chyba, kterou jsme nalezli v článku [7]. Zároveň 
zde uvádíme, jak je možné tuto chybu opravit. Za hlavní přínos této práce považujeme 
sekci 9, v které je popsán algoritmus pro hledání maximálního párování na námi zave
dené třídě 6-perfektních grafů. V sekcích 10-12 popisujeme ideu sekvenčního algoritmu 
Norberta Bluma [5],[4] a následně ukazujeme, jak se tento algoritmus dá zparalelizovat 
pro jistou speciální třídu grafů. 

2 Značení a základní definice 

Neorientovaný graf G(V, E) sestává z konečné neprázdné množiny prvků V, které 
nazýváme vrcholy, a z množiny neuspořádaných dvojic vrcholů E C (~), které nazýváme 
hrany. Orientovaný graf je graf, na němž jsou hrany tvořeny uspořádanou dvojicí vr
cholů - tedy E C V x V. Budeme-li hovořit o jistém grafu G, pak symbolem V(G) 
resp. E(G) budeme označovat množinu jeho vrcholů resp. hran. 

Nebude-li uvedeno jinak, budeme počet vrcholů grafu označovat n. 

Stupněm vrcholu v budeme označovat počet hran, které jsou s v incidentní. Stupeň 
vrcholu v budeme značit <leg( v). 

Bipartitní graf G(A, B, E) je graf, pro nějž platí V =A u B a A n B = 0. Navíc pro 
každou hranu e E E platí, že propojuje nějaký vrchol z A s nějakým vrcholem z B. 

Posloupnost P == (v0,v1, ... ,vk-i,vk) v grafu G, kde pro každé i= 1,2, ... ,k je 
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{ vi_ 1 , vi} E E( G) nazveme cestou v grafu G. Jsou-li navíc vš chny vrcholy v0 v1 . . . vk 
navzájem různé , řekneme, že cesta je prostá. 

Délku cesty definujeme jako počet jejích hran. 

Párování na grafu G je množina navzájem disjunktních hran grafu G. Maximální 
párování (v angličtině maximum matching) na grafu G značí párov 'ní s m ximálním 
možným počtem hran. Maximální inkluzní párování (v angličtině maximal inclu ion 
matching) na grafu G značí takové párování, které není vlastní podmnožinou žádného 
jiného párování. Perfektní párování Mna grafu G definujeme jako párování na n "mž 
je každý vrchol grafu G incidentní právě s jednou hranou ležící v M. 

Nechť je dán graf G(V, E) a na něm jisté párování M C E. Řekneme ž vr hol v E V 
je volný (vzhledem k párování M), pokud v není incidentní s žádnou hranou l ží í v 
množině M. V opačném případě řekneme, že vrchol v je spárovaný. 

Nechť je dán graf G a na něm jisté párování M. Cestu P == (v0, v1 , ... , vk-I, vk) 
nazveme střídavou (vzhledem k M), pokud pro sudá i je { vi, Vi+i} E E \ M, pro lich' 
i je { vi, vi+i} E M. Pokud navíc platí, že v0 a vk jsou volné vrcholy, pak nazveme P 
zlepšovací cestou (vzhledem k M). 

Nechť P je zlepšovací cestou v grafu G vzhledem k párování M. Nechť M EB P značí 
sym.etrickou diferenci M a P, neboli MEBP == (M\P)u(P\lvl). Je snadné nahlédnout , 
že M EB P je párování a že IM EB PI == !Ml+ 1 (kde !Ml značí počet prvků množiny 
NI). 

Vrcholovým pokrytím C grafu G rozumíme každou podmnožinu vrcholů C C V(G), 
pro niž platí, že každá hrana grafu G je incidentní aspoň s jedním vrcholem z množiny 
C. 

Řekneme, že graf G je podgrafem grafu G', jestliže V(G) C V(G') a E(G) C E(G'). 

Řekneme, že graf G je indukovaným podgrafem grafu G' , jestliže V(G) C V(G') a 
E(G) == E(G') n (v~G)). 

Nechť je dán graf G(V, E) a jeho podgraf H(V', E'). Pro každou množinu S C V 
budeme označovat množinu Sn V' jako S/ H. Tuto množinu budeme nazývat restrikcí 
množiny S na H. 

Řekneme, že cesta P == (v0 , ... , vk) v grafu G neobsahuje chordu, pokud v G neexistuje 
hrana {vi, Vi+j}, kde j > 2, O< i< k - 2 a i+ j <k. 

Nechť je dán graf G a jeho podgraf S. Symbolem Ca(S) budeme označovat graf, který 
G na S indukuje. 

3 Paralelní výpočty 

Pro potřeby paralelních výpočtů budeme používat standardní teoretický výpočetní 
model paralelního počítače se sdílenou pamětí Parallel Random-Access Machine (PRAM). 
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V tomto modelu všechny procesory synchronizovaně vykonávají tejný program, i 
když každý z procesorů může pracovat v tentýž okamžik s jinými daty. J nutné 
zmínit, že při výpočtu může nast at read/write konflikt, pokud bude více proce orů 
v jenom okamžiku chtít číst/zapisovat na jedno místo v paměti. V důsledku toho byla 
definována následující klasifikace. V modelu Exclusive-Read Exclusive- Write (EREW) 
PRAM není současný zápis ani čtení více procesory z jedné paměťové buňky pov
olen. Model Goncurrent-Read Exclusive- Write {CRE W) povoluje současné čtení více 
procesory, ale nedovoluje současný zápis. Třetí, nejsilněj ší model Concurrent-Read 
Concurrent- Write (CRCW) povoluje jak současné čtení , tak současný zápis více pro-

o 

cesoru. 

4 Třídy složitosti v teorii paralelních výpočtů 

Třídy složitosti jsou obvykle definovány pomocí jazyků. Jazyk L definuj eme jako 
podmnožinu řetězců tvořených abecedou E == {O, 1 }. Algoritmus rozpoznávající jazyk 
L dostane na vstupu libovolný řetězec x E {O, 1} * a jeho úkolem je rozhodnout , zda x 
je prvkem L. 

Třída NG (Nick's Class - pojmenovaná na počest matematika Nicholase Pippengera) je 
definovaná jako množina všech jazyků L, pro něž platí, že pro každý vstup x E {O, 1}* 
délky n PRAM počítač s polynomiálním počtem procesorů v čase O(logk n) pro pevné 
k rozhodne, zda je x prvkem množiny L. 

Třída RNC (Random NC) je definovaná jako množina všech jazyků, které jsou rozpoz
natelné randomizovaným algoritmem v polylogaritmickém čase s polynomiálním poč
tem procesorů na P RAM počítači. 

Třída P je definovaná jako množina všech jazyků rozpoznatelných Turingovým strojem 
v polynomiálním čase. 

Obzvláště zajímavou otázkou zůstává vzájemný vztah tříd NG a P. Je zřejmé , že 
NG C P, neboť každý NG algoritmus, který k výpočtu potřebuje P(n) procesorů a 
pracuje v čase T(n), můžeme simulovat na Turingově stroji - v tom připadě bude doba 
výpočtu daná hodnotou P(n)T(n). Naopak zůstává otázkou, zda P C NG. Všeobecně 
se předpokládá, že P % NG a že tedy existují problémy ležící v P, které nejsou rychle 
paralelizovatelné. Níže definovaná třída P-úplných problémů obsahuje právě takové 
úlohy, které leží v třídě P, ale neleží v třídě N C. 

Nechť jsou dány jazyky Li a L2 . Řekneme, že jazyk Li je NG-převoditelný na L2 , 

jestliže existuje NG algoritmus, který pro libovolný vstup xi vygeneruje výstup x2 a 
navíc platí, že xi je prvkem L1 právě když x2 je prvkem L2 . 

..., 

Rekneme, že jazyk L je P-úplný, pokud: 

1. LEP 
2. každý jazyk z třídy P je NG-převoditelný na L. 
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Z výše uvedené definice můžeme odvodit následující fakt: 

Lemma 1. {21} Nechť L je P-úplný jazyk. Leží-li L ve třídě N C, pak N C == P. 

Výše uvedené lemma říká v podstatě to, že pokud P =f- NG, jak se všeobecně předpokládá, 
potom žádný P-úplný problém nepatří do třídy NG. 

Pro názornost uvádíme několik známých P-úplných problémů: 

1. Nalezení maximálního toku v síti s celočfselnými kapacitami [17]. 

2. Lineární programování [10]. 

3. Prohledávání do hloubky [33] - Nechť je dán orientovaný graf G definovaný 
pomocí seznamu sousedů a dále tři vrcholy u, v a s. Bude při průchodu grafu G 
do hloubky započatém ve vrcholu s navštíven vrchol u dříve než vrchol v? 

4. Hra Life - Nechť je dána iniciální konfigurace hry Life Johna Conwaye. Nechť je 
dána jistá buňka ca přirozené číslo t. Jaký bude stav buňky c po t kolech? 

5. Context-Free Grammar Membership [22]. Nechť je dána bezkontextová gra
matika G a jistý řetězec s. Může být s vygenerován pomocí gramatiky G? 

Přehled paralelních výpočetních modelů a tříd složitosti je možné nalézt například v 
[21], [1], [13] a [12]. 

5 Maximální párování: Dosavadní výsledky 

Maximální párování v grafu je problém, který je zkoumán dlouhou dobu jak v sekvenčním 
tak v paralelním případě. První sekvenční polynomiální algoritmus pro hledání maxi
málního párování v obecném grafu s n vrcholy a m hranami podal J. Edmonds v [11]. 
Tento algoritmus běží v čase O(n2m). Později uveřejnili nezávisle na sobě algoritmy 
řešící stejný problém H. N. Gabow [15] a E. L. Lawler [27]. Jejich algoritmy běží v 
čase O(nm). 

Párováním v bipartitním grafu se zabývali například Hopcroft a Karp, kteří v roce 
1973 uveřejnili článek, ve kterém uvedli algoritmus pro maximální párování v čase 
O(myfn) [19]. Stejné časové složitosti dosáhli v roce 1993 Goldberg, Plotkin a Vaidya, 
kteří předložili vlastní algoritmus, řešící stejný problém (16]. 

V paralelních algoritmech bylo značné úsilí věnováno hledání maximálního párování 
především v bipartitním grafu. Pro obecný bipartitní graf nejrychlejší známý paralelní 
algoritmus pracuje v čase O(n213 log3 n) s použitím O(n2·5 ) procesorů [16]. 
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Zatím není známo, zda problém maximálního párování v obecném grafu (r sp. v bi
partitním grafu) leží v třídě NG. Ovšem existuje řada NG algoritmů pro nalezení 
maximálního párování ve speciálních třídách grafů. Jsou to například: regulární bi
partitní grafy [28], konvexní bipartitní grafy [8], expandery [18], claw-free grafy (grafy 
neobsahující K1,3 jako indukovaný podgraf - viz dále) [7] nebo P-4 tidy grafy (32] . 

Zároveň existuje řada NG algoritmů řešících problém nalezení perfektního párování ve 
speciálních grafech. Jedná se například o hledání perfektního párování v bipartitním 
planárním grafu [29] nebo nalezení perfektního párování v bipartitním 3-regulárním 
grafu [34]. 

Nejrychlejší nám známý paralelní algoritmus řešící problém maximálního párování v 
obecném grafu uveřejnili v roce 1986 Shrieber a Moran [35]. Algoritmus pracuje v čase 
O(n logn) a používá k výpočtu O(n2 ) procesorů. 

Jak již bylo zmíněno výše, zatím neexistuje žádný NG algoritmus, který by řešil 

problém maximálního párování v obecném (resp. bipartitním) grafu. Ovšem existují 
randomizované algoritmy běžící v polylogaritmickém čase (třída RNC) řešící tento 
problém. V roce 1986 uveřejnili Karp, Upfal a Widgerson výsledek [23), kde prezen
tovali. randomizovaný algoritmus řešící problém maximálního párování na obecném 
grafu. Jejich algoritmus běží v čase O(log3 n) a vyžaduje O(log6

·
5 n) procesorů. O rok 

později Mulmuley, U. Vazirani a V. Vazirani (31] tento výsledek vylepšili. Jejich al
goritmus má časovou složitost O(log2 n) a používá O(n3·5 ) procesorů. Oba algoritmy 
jsou založeny na rychlém paralelním výpočtu determinantu v čase O (log2 n). 

Problematice paralelního párování je věnována celá monografie [24]. 

6 Pomocné algoritmy 

Definice. Síť je čtveřice S == (G, s, t, c), kde G je orientovaný graf, s a t jsou dva 
různé vrcholy grafu G nazývané zdroj a spotřebič a c je funkce, která přiřazuje každé 
orientované hraně e grafu G kladné reálné číslo c( e) nazývané kapacita hrany e. 

Definice. Nechť symbol Rci značí množinu kladných reálných čísel. Tok v síti je funkce 
f : E( G) -t Rci splňující 

Ve E E(G) : O< f (e) < c(e), 

Vv E V(G), v i= s, t: :L J(e) = :L f(e). 
e==(u,v) e==(v,u) 

Velikost toku je dána výrazem 

lf I = :L f (e) - :L f (e). 
e=(s,u) e=(u,s) 

9 



Rekneme, že tok f v sít i S je maximální, pokud pro každý jiný tok f' v S platí 
l!'I < lfl. 

Tok f se nazývá nasycený, pokud pro každou orientovanou cestu s == v0 , .. . , vk == t 
existuje i: 1 <i< k, splňující f(vi -1,vi) == c(vi-l,vi)· 

Dinicův algoritmus 

Dinicův algoritmus slouží k nalezení maximálního toku v síti S(G, s, t, c). Jeho časová 
složitost je O(n2m), kde n je počet vrcholů a m počet hran grafu G. Tento algoritmus 
je na MFF vyučován ve standardním kurzu. Z toho důvodu zde o něm uvedeme jen 
základní informace. Podrobný popis včetně důkazu je možné nalézt například v [9] 
nebo v [25] . 

Než popíšeme samotný algoritmus, je třeba definovat pojem tzv. vrstvené sítě. 

Definice. Síť S(G, s, t, c) se nazývá vrstvená, jestliže množinu jejích vrcholů je možné 
rozložit do vzájemně disjunktních množin L0 , L1, ... , Lk tak, že L0 == {s}, Lk == { t} a 
je-li (u, v) E E(G), u E Li a v E Lj, pak i== j - 1 a z každého vrcholu sítě s výjimkou 
spotřebiče vychází hrana a do každého vrcholu s výjimkou zdroje vstupuje hrana. Dále 
pro vrstvenou síť, pro niž platí Lk == {t}, definujeme její hloubku jako přirozené číslo 
rovné k. 

Speciální struktura vrstvené sítě S nám umožňuje na S rychlé nalezení nasyceného 
toku, čehož Dinicův algoritmus využívá. 

Celý algoritmus pracuje v tzv. fázích. V průběhu jedné fáze je ke vstupní síti S ses
trojena jistá vrstvená síť G L (vzhledem k právě definovanému toku f), která obsahuje 
všechny hrany ležící na nejkratších cestách ze zdroje do spotřebiče sítě S, přes které je 
možné stávající tok zlepšit. Dále je na GL nalezen nasycený tok q (viz níže). Celkový 
tok f je následně zlepšen o tok q (tj. f ~ f +q). Výše popsaný postup se opakuje tak 
dlouho, dokud není právě definovaný tok maximální. 

Důležitou vlastností algoritmu je, že je-li G L vrstvená síť zkonstruovaná v i-té fázi a 
G~ vrstvená síť zkonstruovaná v (i+ 1)-ní fázi, pak platí, že hloubka sítě G~ je aspoň o 
1 větší než hloubka sítě G L (viz [9]). Tento fakt nám umožňuje shora omezit počet fází 
Dinicova algoritmu hodnotou n - 1 (délka nejdelší prosté cesty v grafu o n vrcholech 
je nejvýše n - 1) . 

Nyní je ještě potřeba popsat způsob, jakým nalézt nasycený tok ve vrstvené síti. 
Dinicův algoritmus řeší tento problém tak, že v dané vrstvené síti S nalezne oriento
vanou cestu ze zdroje do spotřebiče skládající se z nenasycených hran. Tedy takových 
hran e, pro něž platí f (e) < c(e). Potom je tok po této cestě zvýšen o číslo Li rovné 
minimu hodnot c(e) - f (e) přes všechny hrany e tvořící cestu. Výše uvedený postup 
se provádí v cyklu tak dlouho, dokud v S nějaká nenasycená cesta existuje. Nalezení 
jedné cesty v S má časovou složitost O(n). Každé zlepšení toku přes jednu cestu 
nasytí aspoň jednu hranu. Nalezení maximálního toku ve vrstvené síti má v nejhorším 
případě časovou složitost O(nm). Z faktu, že v průběhu Dinicova algoritmu je po sobě 
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provedeno nejvýše n fází, dostáváme časovou složitost algoritmu, kt ráje O(n2m). 

Algoritmus hledání nasyceného toku ve vrstvené síti později zdokonalili Malhotra, 
Kumar a Maheshwari [30]. Jejich algoritmus najde nasycený tok ve vrstvené síti s n 
vrcholy v čase O(n2). Formální popis Dinicova algoritmu je zachycen na obrázcích 1 a 
2. 

Vstup: síť S(G, s, t, c) 
Výstup: maximální tok f na S 
Inicializace 
(V(u, v) E E(G)): J(u, v)+-- O 
Výpočet 

G L +-- LayeredGraph(S, J) [viz obr. 2] 
while ( v G L existuje orientovaná cesta z s do t ) do 

q +-- nasycený tok v síti G L 

forall (u, v) E EL do 
if ((u,v) E E) do f(u,v) +-- f(u,v)+q(u,v) end 
if ((v,u) E E) do f(v,u) f- f(v,u)- q(u,v) end 

end 
GL == LayeredGraph(S, J) 

end 

Obrázek 1: Dinicův algoritmus 

11 



Hopcroft-Karpův algoritmus 

Hopcroft-Karpův algoritmus [19] řeší probém maximálního párování v bipartitním 
grafu. Nechť je dán bipartitní graf G(A, B, E). Ke G přidáme dva speciální vrcholy: 
zdroj s a spotřebič t. Pro všechny vrcholy u z partity A sestrojíme orientované hrany 
vedoucí z vrcholu s do u a pro všechny vrcholy v z partity B sestrojíme ori ntované 
hrany vedoucí z v do t. Všechny hrany vedoucí mezi partitami A a B orientujeme z 
A do B. Každé hraně na tomto grafu přiřadíme kapacitu c rovnou 1. Výše popsanou 
transformací jsme sestrojili síť S( G, s, t, c) na které budeme pomocí Dinicova algoritmu 
hledat maximální tok. Nalezení maximálního toku je v tomto případě ekvivalentní 
nalezení maximálního párování. Nechť !max je maximální tok na S. Hrany e E E(G), 
pro něž platí J max(e) == 1, nazveme hranami 1. typu. Nechť je dále dán tok Ík (kde 
I J k I < I J max I ) , který vznikne na S po provedení k fází Dinicova algoritmu. Hrany 
e E E(G), pro něž platí fk(e) == 1, nazveme hranami 2. typu. 

Uvažme nyní subgraf K grafu G tvořený pouze hranami 1. a 2. typu. Na obr. 3 jsou 
zobrazeny všechny třídy komponent, ze kterých bude K sestávat (cesta liché délky, 
cesta sudé délky a kružnice sudé délky). Jedinou komponentou, která má více hran 1. 
typu (a je tedy možné podél ní zlepšit stávající tok fk) je cesta liché délky. Všechny 
tyto cesty jsou disjunktní a zároveň má každá z nich délku aspoň k (po provedení k 
fází Dinicova algoritmu). Každá z těchto cest vede z s do t. Navíc z faktu, že každý tok 
v bipartitním grafu s n vrcholy má velikost maximálně n/2, můžeme shora odhadnout 
počet výše zmiňovaných cest, který bude nejvýše n/ k. 

Položíme-li k == y1"n, pak dostáváme, že po provedení Vn-té fáze Dinicova algoritmu ex
istuje v síti ještě nejvýše n/ Vn == Vn zlepšovacích cest. Stačí nám tedy provést nejvýše 
dalších Vn fází Dinicova algoritmu abychom nalezli maximální tok na S. Z faktu, že 
jedna fáze běží v čase O(m), dostáváme výslednou složitost algoritmu O(my1"n). 

Maxima! inclusion matching 

Následující paralelní algoritmus uveřejnili Israeli a Shiloach v roce 1986 [20). Všechny 
věty včetně důkazů uvedené v popisu tohoto algoritmu jsou převzaty z [20). Al
goritmus nalezne maximální inklusní párování na obecném grafu v čase O(log3 n). 
Sekvenční algoritmus pro tento problém je triviální, což už neplatí u jeho paralelní 
verze. Výpočetním modelem je CRCW PRAM a k výpočtu je potřeba O(m + n) pro-

o cesoru. 

Algoritmus sestává z fází. Každá fáze <I>i zpracuje vstupní graf Gi a zkonstruuje na něm 
jisté párování Mi (ne nutně maximální inklusní). Následně z grafu Gi odstraní všechny 
hrany, které jsou incidentní s nějakou hranou z Mi, čímž vznikne graf Gi+i, který je 
vstupem pro fázi <I>i+I· Algoritmus skončí ve chvíli, kdy vstupní graf Gi již neobsahuje 
žádné hrany. Výsledné párování je dáno sjednocením množin Mi přes všechna i. 

Nechť G je graf s maximálním stupněm ~(G), na němž platí: 

2k < ~(G) < 2k+l pro nějaké k> 1. 
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LayeredGraph(S, J) 
Vstup: síť S(G, s, t, c) a na ní tok f 
Výstup: vrstvená síť GL(VL, EL) 
Inicializace 
i+- o 
level(s) +-O 
(Vv i- s) : level(v) +- oo 
E' =={(u, v) I (u, v) E E /\ J(u, v)< c(u, v)} U {(v, u) I (u, v) E E /\ f(u, v)> O} 
V'== V(G) 
Výpočet 

while ( true) 
forall (u I u EV'/\ level(u) ==i ) do 

forall (v I (u, v) E E' /\ level(v) >i) do 
level(v) ==i+ 1 

end 
end 
i+-i+l 
K+- {v I level(v) ==i} 
if (K== 0) momentální tok je maximální go to construct layered graph 
if ( t E K) poslední vrstva zkonstruována go to construct layered graph 

end 
construct layered graph: 
VL +- V(G) 
EL +- 0 
if (level(t) == oo) return G L(VL, EL) 
while (i >O) do 

forall (v I Zevel (v) == i) do 
forall ((u, v) I (u, v) E E' /\ level(u) ==i - 1) do 

EL +- EL U {(u, v)} 
end 

end 
i+-i-1 

end 
return GL(VL, EL) 

Obrázek 2: Konstrukce vrstvené sítě 
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Obrázek 3: Zlepšovací cesty. Hrany 2. typu jsou vytaženy silně 

Pak po provedení jedné fáze, při níž vznikne graf G' odstraněním jistých hran z G, 
bude platit: 

Jádrem každé fáze je procedura DegreeSplit. Každá fáze <I>i sestává z nejvýše 1 + 
f1og ~ ( G) l následných spuštění rutiny DegreeSplit. Výstupem každé aplikace proce
dury DegreeSplit je vstupní graf pro následující volání DegreeSplit. Vstupem pro první 
provedení DegreeSplit je graf Gi a výstupem poslední aplikace DegreeSplit je párování 
Mi. 

Definice. Nechť je dán graf G a nechť k je nejmenším přirozeným číslem splňující 
2k < ~(G) < 2k+1 . Každý vrchol v E V(G), pro nějž platí deg(v)> 2k, nazveme 
aktivním vrcholem. 

DegreeSplit(G) 
(1) Na grafu G identifikuj všechy aktivní vrcholy. 
(2) Sestroj subgraf Ga grafu G, který je indukovaný hranami incidentními aspoň 

s jedním aktivním vrcholem. 
(3) Ke grafu Ga přidej „dummy" vrchol v* a pro každý vrchol v E V(Ga) s lichým 

stupněm sestroj v Ga hranu (v, v*). 

(4) Na každé komponentě souvislosti grafu Ga zkonstruuj eulerovský cyklus. 
(5) Na každé komponentě souvislosti grafu Ga označ hrany tvořící eulerovský cyklus 

střídavě hodnotami O a 1. V komponentě obsahující v* začni označovat hrany 
od vrcholu v* a první hranu označ hodnotou O. V ostatních komponentách začni 
v libovolném aktivním vrcholu a označ první hranu 1. 

(6) Z grafu Ga odstraň všechny hrany označené hodnotou O. 

Věta 1. Algoritmus DegreeSplit běží v čase O(Iogn) v modelu CRCW PRAM s O(m+ 
n) procesory. 

Důkaz. Viz [20]. D 
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Věta 2. Nechť G je graf, který splňuje 2k < ~(G) < 2k+l + 1, k > 2. Nechť G1 je 
výstupem rutiny DegreeSplit(G). Pokud je v aktivním vrcholem G, pak 

Důkaz. Důkaz provedeme probráním následujících případů . 

Případ 1: v leží v komponentě, která neobsahuje vrchol v* . 
Případ 1.1: začneme-li s označováním hran z vrcholu v (kde první hraně přiřadíme hod
notu 1), pak pokud bude mít eulerovský cyklus lichý počet hran (tj. poslední hrana 
bude označena hodnotou 1), bude po ukončení algoritmu platit degc1 (v) == ~dega (v)+ 
1. Pokud bude mít eulerovský cyklus sudý počet hran, bude plat it degc1 (v) == ~dega(v) . 
Případ 1.2: Začneme-li označovat hrany v jiném vrcholu než ve v, pak polovina hran 
incidentních s v bude označena O, druhá polovina 1. Tedy dostáváme degc1 (v) == 
~dega(v). 
Případ 2: v leží v komponentě obsahující v*. 
Případ 2.1: v sousedí s v*. V tomto případě můžeme rozdělit hrany incidentní s v 
stejně jako v případu 1.1, ovšem jedna hrana bude „dummy". Záleží tedy na hodnotě , 

kterou bude mít přiřazena tato hrana. Dostáváme tedy buď dega1(v) == l!deg0 (v)J 
nebo dega1(v) == l~dega(v)J + 1. 
Případ 2.2: v nesousedí s v*. V tomto případě bude polovina hran incidentních s v 
označena hodnotou O, druhá polovina hodnotou 1. Tedy dega1(v) == ~dega(v). D 

Důsledek. Nechť G je souvislý graf, který splňuje 2k < ~(G) < 2k+ l pro jisté k> O a 
nechť GJ značí graf, který vznikl z G j následnými aplikacemi algoritmu DegreeSplit. 
Pak: 
a) Graf G1 splňuje 2k-i < ~(G) < 2k a tedy všechny aktivní vrcholy v grafu G se 
stanou aktivními v G1 . Navíc budou aktivní v Gí pro všechna 1 < j < k. 
b) Každý aktivní vrchol v E V(Gk) splňuje 1 < deg(v) < 3. Z toho plyne i 1 < 
~(Gk) < 3. 
c) Z ~(Gk) < 3 plyne, že každý vrchol, který má stupeň aspoň 1, je aktivní. 

Nechť Ai značí množinu vrcholů, které se staly aktivními ve fázi <I>i. Z důsledku a) a 
c) plyne, že Ai je množina vrcholů aktivních v Gk. 

Věta 3. Množina Ai tvoří vrcholové pokrytí grafu Gi. 

Důkaz. Uvažme pro spor, že v Gi existuje hrana (u, v), přičemž v celém průběhu fáze 
~i se u ani v nestaly aktivními. Dokud se u ani v nestanou aktivními, nemůže být 
hrana (u, v) v průběhu fáze <I>i z grafu odstraněna. Stupeň vrcholů u, v je tedy po celou 
dobu algoritmu aspoň 1, tedy i v grafu Gk, což je v rozporu s důsledkem c) uvedeným 

, ...., 

vyse. 

Uvažme nyní, že jsme zkonstruovali graf Gk(Vk, Ek). Dále můžeme bez újmy na obec
nosti předpokládat, že Gk je souvislý (každou komponentu grafu Gk můžeme zpracovat 
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separátně). Pro konstrukci párování Mi bude nutné spustit na graf Gk ještě dvakrát 
po sobě proceduru DegreeSplit. Ovšem tentokrát s lehkou modifikací, v níž odebereme 
z množin O-označených a I-označených hran tu množinu, která je menší. 

Nyní ukážeme, že pro graf Gi+l (vstupní graf pro fázi <Pi+ i) bude platit, že aspoň 
polovina aktivních vrcholů z fáze <I>i bude incidentní s nějakou hranou z párování Mi. 
Jinými slovy: 

Ve chvíli, kdy máme zkonstruováno párování Mi, platí !Mil > ~IEkl· Pokud měl graf 
Gk aspoň IVkl hran, pak z !Mil > ~IEkl plyne, že Mi obsahuje aspoň ~IAil vrcholů. 
Pokud měl graf Gk méně než I Vk I vrcholů, pak z faktu, že Gk je souvislý plyne, že 
Gk je strom a že počet jeho hran je IVk I - 1. Vybereme libovolnou hranu incidentní s 
listem grafu Gk a vložíme ji do párování Mi. Odebráním této hrany se graf Gk může 
rozpadnout (plyne z ~(Gk) < 3) až na 2 stromy - označme je T1 a T2 (viz obr. 4). Dále 
položíme t1 == IT1 I, t2 == IT2 I· Pro stromy T1 a T2 platí t1 +t2 == Ai-2. Počet hran stromu 
T1 je t1 -1, počet hran T2 t2 -1. Aplikujeme-li na stromy T1,T2 dvakrát za sebou modi
fikovaný algoritmus DegreeSplit, zbyde z T1, T2 aspoň ~((t1 -1) + (t2-1)) == l(IAil-4) 
hran. Každá z hran je incidentní právě s dvěma aktivními vrcholy, což dává foAil -4) 
vrcholů. Připočteme-li i dva vrcholy z hrany, která graf Gk rozdělila na dva stromy, 
dostáváme konečný počet vrcholů, který je roven ~IAil· O 

Věta 4. Počet fází algoritmu je nejvýše log3; 2 IVI. 

Důkaz. Ukážeme, že pro všechna i, kde 1 < i < log3; 2 IVI existuje vrcholové pokrytí 
Ci grafu G i fáze <I> i, pro něž platí I Ci I < ( ~) i-1

1 V I· Důkaz provedeme indukcí přes 
všechna i. Pro G1 položíme C1 == IVI. Uvažme nyní, že jsou již zkonstruovány grafy 
G1 , ... ,Ci a k nim množiny C1 , ... ,Ci splňující ICil < (~)i- 1 IVI. Pro konstrukci množiny 
Ci+l rozlišíme následující případy: 

Případ 1: IAil < ~ICil· 
V tomto případě využijeme výsledku předchozí věty, z níž dostáváme 

Položíme Ci+l == Ai/Gi+I· 

Případ 2: IAil > ~ICil· 
Z předchozí věty plyne, že aspoň polovina vrcholů z Ai bude na konci fáze <I>i z grafu Gi 
odstraněna. Všechny tyto vrcholy jsou incidentní s párováním Mi grafu Gi. Množina 
Ci tvoří vrcholové pokrytí grafu G i. Je-li hrana (u, v) E Mi a u (/_: Ci, pak v E Ci. 
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Tt 

Obrázek 4: Párování na grafu Gk(Vk, Ek) s IVkl - 1 hranami. 

Tedy aspoň polovina vrcholů z Mi (~IAil) leží v Ci. Množina Ci/Gi+l tvoří vrcholové 
pokrytí grafu Gi+l a zároveň platí 

o 

Věta 5. Výše uvedený algoritmus nalezne maximální inklusní párování v čase O(log3 n) 
s O(m + n) procesory v modelu CRCW. 

7 Algoritmus pro claw-free grafy 
, 

Definice. Uplný bipartitní graf K 1,3 nazveme claw (viz obr. 5). 

Definice. Kořenový strom je dvojice (T, Vr), kde T je strom a Vr E V (T) je jeden 
zvolený vrchol T, zvaný kořen. Je-li { x, y} E E(T) hrana a leží-li x na (jediné) cestě z 
Vr do y, pak říkáme, že x je otec y. Nadále budeme otce vrcholu y označovat symbolem 
fr(y), případně f (y). 

V následujícím textu použijeme následující zobecněnou definici perfektnfho párování 
(rozšíření i na grafy s lichým počtem vrcholů). 
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Obrázek 5: Claw - vrcholy x,y,z tvoří nezávislou množinu. 

Definice. Nechť je dán graf G a na něm jisté párování M. Řekneme, že M je perfektní 
párování pokud platí IMI == llV(G)l/2J. 
Definice. Rekneme, že neorientovaný graf je claw-free, pokud neobsahuje indukovaný 
podgraf, který by byl izomorfní K 1,3 . 

Asi nejznámější třídou grafů, která je tvořena claw-free grafy je třída tzv. line grafů. 
Nechť je dán graf G, potom jeho line graf- obvykle označovaný jako L(G) - vznikne 
z G tak, že pro každou hranu e E E(G) vytvoříme v grafu L(G) jeden vrchol. Dva 
vrcholy v L( G) jsou spojeny hranou právě když jejich korespondující hrany v G mají 
společný vrchol. Z výše uvedené definice je zřejmé, že každá nezávislá množina v 
L(G) odpovídá (nějakému) párování v grafu G. Speciálně tedy maximální párování 
v G odpovídá maximální nezávislé množině v L(G). Třída line grafů se dá definovat 
pomocí 9 zakázaných indukovaných subgrafů [3], přičemž jeden z nich je právě claw. 

Věta 6. Souvislý neorientovaný claw-free graf G má perfektní párování. 

Důkaz. Viz [26]. o 

Nyní uvedeme NG algoritmus pro hledání maximálního párování v souvislých claw-free 
grafech, jak jej publikovali Chrobak, Naar a Novick v [7]. 

Prvním krokem k nalezení maximálního párování v souvislém claw-free grafu G je 
sestrojení kostry T, na níž má každý vrchol stupeň nejvýše 3. 

Ke grafu G sestrojíme libovolnou kostru D [36] a zakořeníme ji v libovolném vrcholu 
Vroot· Pro každý vrchol v spočítáme jeho vzdálenost depth(v) od Vroot v kostře D. Z 
kostry (D, Vroot) vytvoříme kostru (D', Vroot) následujícím postupem. 

Inicializace: V(D') == V(D), E(D') == 0. 
Pro každý vrchol v -:/:- Vroot najdeme takový vrchol u, pro nějž platí {u, v} E E ( G) a 

depth(u) == min depth(x). 
{x,v}EE(G) 
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Vroot Vroot 

Graf G Kostra D Kostra D' 

Obrázek 6: Konstrukce kostry D'. 

Následně položíme E ( D') == E ( D') U (u, v). Po provedení této transformace bude platit 
f D' (v) == u. Z konstrukce je zřejmé, že D' bude opět kostra - graf D' bude souvislý a 
transformací se na něm nevytvoří žádný cyklus. 

Kostra D' má tu vlastnost, že je-li u dědem v, pak hrana {u,v} není prvkem E(G). 
Příklad transformace kostry D na D' je zobrazen na obr. 6. 

Lemma 2. Nechť je dán souvislý claw-free graf G a kořenový strom (D', VrootL který 
jsme ke G sestrojili dle výše uvedeného postupu. Pro každý vrchol v =/:- Vroot této kostry 
platí, že všichni jeho synové u0 , ... , uk tvoří kliku v G. 

Důkaz. Vzhledem k tomu, že v není kořen, existuje v D' vrchol w, který je jeho 
otcem. Navíc v G neexistuje hrana { w, ui} pro O < i < k. Z toho plyne, že pro libo
volné dva vrcholy ui,Uj (O< i,j <k) by hrany {w,v}, {v,ui}, {v,uj} tvořily claw. Z 
toho dostáváme, že v G musí existovat hrana {ui,uj}· D 

Nyní transformujeme kostru D' na kostru T. Nechť u 0, ... , uk značí libovolnou per
mutaci synů vrcholu v -:f. Vroot v kostře D'. Položíme 

fr( ui) == ui+l pro O < i < k, 

fr(uk) ==v 

(tj. synové vrcholu v se propojí do řetězce). Je snadné nahlédnout, že jediným vrc
holem v kostře D', který může v tuto chvíli mít více než dva syny, je kořen Vroot· Nyní 
je tedy ještě zapotřebí snížit stupeň vrcholu Vroot· To provedeme následujícím algorit
mem BoundDegree [7]. 

Definice. Pro vrchol v stromu T budeme symbolem DESC(v) označovat množinu 
synů vrcholu v. 
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BoundDegree(T, G(V, E)) (7] 
(1) for i == O to log* n 
(2) Pro každý vrchol Vj kostry T pro nějž platí depth(vj)== i a zároveň 
(3) DESC(vi) > 2 pro j E {1, ... , k} označíme množinu synů vrcholu 
( 4) Vj symbolem Lj. 
(5) while (existuje j, pro které ILil > 2) do 
(6) Lj rozdělíme libovolně do (ILjl div 3) tříprvkových množin a jedné 
(7) (ILjl mod 3)-prvkové množiny. 
(8) Pro každou trojici { x, y, z} existují v G aspoň dva vrcholy - nechť jsou to bez 
(9) újmy na obecnosti x,y, kde {x,y} E E. Položíme f(x) ~ y, Lj ~ Lj \ {x}. 
(10) end 
(11) end 

Obrázek 7: Algoritmus BoundDegree podle (7]. 

Poznámka. Na algoritmu BoundDegree převzatém z [7] (obr. 7) stojí za zmínku hned 
první řádek, kde není příliš jasné, co přesně má vyjadřovat symbol log* n - přesný 

význam tohoto symbolu nedefinují ani sami autoři. Předpokládáme, že uvedený symbol 
má stejný význam jako následující v definici převzaté z [21]: 

log(l) n == log n 

log(i) n == log(log(i-l) n) (i== 2, 3, ... ) 

log* n == min{ i ; log(i) n < 1} 

Tato funkce roste velice pomalu. Platí log* n < 5 pro n < 265536 . 

V [7] není časová analýza algoritmu BoundDegree explicitně provedena a bez důkazu 
se v něm předpokádá, že výše popsaný algoritmus běží v čase O(log2 n) s použitím 
O(n) procesorů v modelu EREW PRAM. Autoři navíc konstatují, že po provedení 
algoritmu nebude ve výsledné kostře existovat žádný vrchol se stupněm větším než 3, 
což z algoritmu není nijak zřejmé. K této problematice se ještě vrátíme v následující 
sekci. 

Nicméně nadále předpokládejme, že jsme výše uvedeným algoritmem sestrojili kostru 
T s maximálním stupněm 3. 

Věta 7. Viz {7} V kostře T s n vrcholy, v které má každý vrchol stupeň nejvýše 3, 
existuje hrana e, která rozděluje T na 2 komponenty, přičemž každá z komponent má 
nejvýše 2n/3 vrcholů. 

Abychom byli schopni takovouto hranu ev kostře efektivně nalézt, stačí nám spočítat 
pro každý vrchol v kostry T počet vrcholů, které jsou obsaženy v podstromě zakořeně
ném ve v. Tuto informaci můžeme získat například pomocí algoritmu Tarjana a Vishk
ina (37] v čase O(logn) s použitím O(n) procesorů v modelu EREW PRAM. 
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Odebereme-li z kostry T hranu e, rozpadne se T na dvě části lineární velikosti T1 a T2 • 

Indukované grafy Ca(T1) a Ca(T2 ) jsou opět claw-free grafy. Pro každý z těchto grafů 
zjistíme, zda nemá méně než pět vrcholů - pokud ano, tak na ní nalezneme libovolným 
algoritmem perfektní párování (viz definice na začátku kapitoly). V opačném případě 
můžeme na každém ze stromů T1, T2 rekurzivně nalézt hranu e', po jejímž odebrání se 
nám daný strom opět rozpadne na dvě části lineární velikosti. 

Nechť v nějakém okamžiku algoritmu máme stromy T1 a T2 , které vznikly odebráním 
jisté hrany e ze stromu T. Nechť na Ca(T1 ) a Ca(T2 ) již máme určeno perfektní 
párování M1 a M2 . V případě, že alespoň jedna z komponent má sudý počet vrcholů, 
pak perfektní párování na jejich sjednocení je dáno jako sjednocení možin M 1 a M2 . 

V případě, že mají obě dvě komponenty lichou velikost, existuje v každé z induko
vaných komponent právě jeden volný vrchol. Označme tyto vrcholy u a v. Mezi u a 
v nalezneme (v Ca(T)) cestu P neobsahující chordy (viz poznámka níže). V ideálním 
případě se stane, že P je střídavá. Pak zlepšíme stávající párování M = M1 U M 2 na 
M' == (M \ P) U (P \ M). Není-li P střídavá, pak na P existuje alespoň jeden vrchol 
ui, který je spárován s vrcholem y ~ P. Takovýto vrchol ui nazveme alien vrcholem 
(viz obr. 8). 

Poznámka. Cestu neobsahující chordy ( chordless path) zkonstruujeme následovně: 
Nechť je dán claw-free graf G a jeho libovolná kostra T. Nechť jsou dále dány dva 
vrcholy grafu G u a v, mezi kterými chceme tuto cestu nalézt. 

1. Strom T zakořeníme ve vrcholu u. Zároveň pro každý vrchol spočítáme jeho 
vzdálenost depth od kořene u (v čase O (log n) s O ( n) procesory v model u 
EREW). 

2. Na (T, u) budeme aplikovat stejný postup, kterým jsme před chvíli zkonstruovali 
z kostry D kostru D'. Tedy pro každý vrchol x E T, x i= u najdeme takového 
předchůdce y, pro nějž platí { x, y} E E( G) a 

depth(y) == min depth(z). 
{z,x}EE(G) 

Hranu (f(r,u)(x), x) z (T, u) odstraníme a nahradíme ji hranou (y, x) (v čase 
O(logn) s O(n2 /logn) procesory v modelu EREW). 

3. Na modifikovaném stromě již nalezneme (jedinou) cestu P mezi vrcholy u a v (v 
čase O(logn) s O(n) procesory v modelu EREW). 

Nyní ukážeme, jak cestu P, která obsahuje alien vrcholy, transformujeme na cestu 
střídavou. Můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že na P jsou všechny vnitřní 
vrcholy alien. Uvažme situaci jako na obr. 9, kde je zobrazen fragment cesty P ob
sahující alien vrchol vi· Cesta P neobsahuje chordy a tedy v G neexistuje hrana 
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u X r s v 

Obrázek 8: Alien vrchol x na cestě (u, x, r, s, v ). 

X X 

/ 
/ ) / 

/ 
/ 

/ 

v. 1 I- V: I v. 1 I+ 
v. 1 I- V: I v. 1 I+ 

Obrázek 9: Modifikace cesty P za předpokladu, že (vi_1 ,x) E E. 

{ vi-l, Vi+1}. Protože hrany { vi-l, vi}, { vi, x} a { vi, Vi+1} by tvořily claw, musí v G 
existovat bud' hrana { vi_ 1 , x} nebo { Vi+1, x }. 

V prvním případě definujeme P == (vo, ... , vi-1, x, vi, Vi+1, ... , vk), v druhém P == 
(v0, ... ,vi_1,vi,x,vi+l,···,vk)· Je vidět, že jsme příslušný fragment cesty změnili na 
střídavou cestu. Tento proces můžeme zparalelizovat tak, že pro každý alien vrchol 
ležící na P spočítáme jeho vzdálenost od v0 [2] (v čase O(logn) s O(n) procesory v 
modelu EREW). Pak můžeme modifikovat cestu ve dvou fázích: v první fázi odstraníme 
postupem popsaným výše najednou všechny alien vrcholy se sudou vzdáleností od v0 , 

v druhé fázi všechny alien vrcholy s lichou vzdáleností (pozn. ve druhé fázi již může 
aktuální cesta obsahovat chordy). Tím získáme střídavou cestu, podle níž stávající 
párování zlepšíme. Tento postup je níže formálně zapsán jako algoritmus DivideAnd
Match. 
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DivideAndMatch(T) 
if (IV(T) I < 4) return maximální párování na grafu indukovaném V(T) 
Najdi hranu e, která rozdělí T na 2 stromy Ti,T2 o velikosti nejvýše 2n/3 
M 1 +--- DivideAndMatch(T1) 

M 2 +--- DivideAndMatch(T2 ) 

M +-- M1 U M2 
if(IT1I i IT2I jsou liché) 

return A ugmentM atching(T ,M) 
else return M 

Obrázek 10: Algoritmus DivideAndMatch 

8 Protipříklad 

Vraťme se nyní zpět k algoritmu BoundDegree, který byl zmíněn v minulé kapitole. 
Autoři [7] uvádějí bez důkazu, že algoritmus běží v čase O(log2 n) v modelu EREW s 
použitím O(n2 /log n) procesorů a že jeho výstupem je kostra s maximálním stupněm 
3. Při studiu tohoto algoritmu jsme však zjistili, že když algoritmus skončí, může se na 
jeho výstupu objevit kostra s maximálním stupněm až 6. V této sekci uvedeme příklad, 
na kterém výše uvedenou skutečnost demonstrujeme. Nejdříve ovšem původní algorit
mus lehce upravíme - původní for cyklus zde nahradíme while cyklem následovně, čímž 
zaručíme, že po skončení bude na výstupu skutečně kostra s maximálním stupněm 3 
(viz obr. 15). 
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AugmentMatching(T,M) 
identifikuj volné vrcholy u, v 
P .f- cesta bez chord z u do v v G 
if (P je střídavá) do 

return (M \ P) U (P \ M) 
else 

forall (xlx E P and x je alien) do 
d(x) ~vzdálenost x od vrcholu u 

end 
forall ( vi E P: vi je alien a hodnota d( vi) je lichá) do 

najdi y, pro nějž platí { vi, y} E M, y rJ. P 
najdi z, pro nějž platí z E {vi-i,Vi+i}, {z,y} E E(G) 
P .f- P \{z, vi} U {{z, y}, {y, vi}} 

end 
forall ( vi E P: vi je alien a hodnota d( vi) je sudá) do 

nechť {vi-1,vi},{vi,Vi+1} E P 
if ( { vi-1, Vi+1} E E(G)) do P ~ P \ { vi} U { { vi-1, vi+1}} 
else 

end 

najdi y, pro nějž platí {vi,Y} E M, y ~ P 
najdi z, pro nějž platí z E {vi-i,Vi+i}, {z,y} E E(G) 
p ~ p \ { {Z, Vi}} U { {Z, y}, { y, Vi}} 

return (M \ P) U (P \ M) 
end 

Obrázek 11: Algoritmus AugmentMatching 

Nyní ukážeme protipříklad, na kterém algoritmus BoundDegree2 poběží v nejhorším 
případě v čase O(n). 

Uvažme claw-free graf vyobrazený na obr. 13. K němu sestrojíme libovolnou kostru 
D - nechť vypadá tak jako kostra na obr. 13. D zakořeníme ve vrcholu Vroot a pro 
každý vrchol spočítáme hodnotu depth. Následně D transformujeme na kostru D' -
pro každý vrchol v, v -=/:- Vroot vezmeme jeho syny u1, ... , uk, které v G tvoří kliku. 
Položíme f (ui) == ui+l (pro O < i < k - 1), f (uk) == v (viz str. 18). Výsledek této 
operace je zobrazen na obrázku 14a. 
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BoundDegree2(T, G) 
(1) i ~o 
(2) while (v T existuje vrchol se stupněm větším než 3) do 
(4) Pro každý vrchol Vj kostry T pro nějž platí depth(vj)== i a zároveň 
( 5) DE se ( Vj) > 2 pro j E { 1, ... ' k} označíme množinu synů vrcholu 
(6) Vj symbolem Lj. 

(7) while (existuje j, pro které I Lí I > 2) do 
(8) Lj rozdělíme libovolně do (I Lí I div 3) tříprvkových množin a jedné 
(9) (ILíl mod 3)-prvkové množiny. 
(10) Pro každou trojici { x, y, z} existují v G aspoň dva vrcholy - nechť jsou to bez 
(11) újmy na obecnosti { x, y }, kde { x, y} E E. Položíme f (x) ~ y, Lj ~ Lí \ { x }. 
(12) end 
(13) i~ i+ 1 
(14) end 

Obrázek 12: Algoritmus BoundDegree2 

Algoritmus začne zpracovávat syny kořenového vrcholu L == { x, y, z, w} tak, že z nich 
vybere libovolné tři vrcholy. Nechť jsou to {y, z, w }. Mezi dvěma z těchto vrcholů musí 
v grafu G existovat hrana - nechť je to {z,w}. Položíme L ~ L \ {w}, f(w) ==z. V 
tuto chvíli obsahuje kořenový vrchol stále ještě tři syny. Opakujeme tedy popsanou 
sekvenci s tím rozdílem, že L == {x,y,z} a předpokládáme (bez újmy na obecnosti), 
že {y, z} je hrana v G. Dále položíme L ~ L \ {y}, f(y) ==z (obr. 14b). Počet synů x 
se snížil na 2, ale počet synů vrcholu z se zvýšil na 3, což má za následek, že algorit
mus bude pokračovat snižováním stupně tohoto vrcholu. Definujeme L == {y, r, w} a 
následně položíme L ~ L \ {y }, f (y) == r, čímž se počet synů r zvýšil na 3 (obr. 14c) a v 
následující iteraci algoritmu budeme opět nuceni snížit jeho stupeň. Takováto řetězová 
reakce může pokračovat až do chvíle, kdy dosáhne vrcholu na nejhlubší hladině. Vzh
ledem k tomu, že hloubka stromu je O(n), dostáváme časovou složitost O(n). 

Výše popsaný problém můžeme zobecnit následovně: Algoritmus BoundDegree má tu 
vlastnost, že je-li zpracováván vrchol v s velkým počtem (řádově O(n)) synů u1, ... , uk, 

pak po zpracování tohoto vrcholu bude mít každý z jeho synů stupeň nejvýše O(log n). 
Má-li vrchol v syny u1, ... uk, kde k > 6, pak se nemůže stát, že by jeden ze synů 
vrcholu v „zdědil" při zpracování všech k - 2 svých sourozenců. Má-li vrchol v k synů, 
kde k E {3, 4, 5}, pak se může stát, že se po provedení jedné iterace algoritmu zvýší 
stupeň jednoho jeho syna ui o k-2. Vzhledem k tomu, že ui mohl mít před prováděním 
této operace již dva syny, může se stát, že se stupeň v průběhu času nesnižuje, ale jen 
„postupuje" do nižších hladin. 

Nejsnazším řešením tohoto problému je, že použijeme algoritmus BoundDegree2 mo
difikovaný tak, že podmínku ve while cyklu upravíme na „dokud v T existuje vr
chol se šesti syny". Takto upravený algoritmus si zachová původní asymptotickou 
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Obrázek 13: Graf G a jeho zakořeněná kostra D 

Vroot Vroot Vroot 

a) b) c) 

Obrázek 14: Kostra D' 
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časovou složitost O(log2 n). Musíme pouze pozměnit větu 7, která hovoří o hraně, 
která výslednou kostru rozdělí na 2 lineární části: 

Věta 8. V kostře T s n vrcholy, jejíž maximální stupeň je 6, existuje hrana e, která 
rozděluje T na 2 komponenty, přičemž každá z komponent má nejvýše 5n/6 vrcholů. 

O výše zmíněném problému jsme korespondovali s autory [7]. M. Chrobak v dopisu (6] 
navrhnu! následující modifikaci původního algoritmu. 

BoundDegree3{T, G) 
i== o 
while (v T existuje vrchol se stupněm větším než 3) do 

Pro každý vrchol Vj kostry T pro nějž platí depth(vj)== i a zároveň 
DESC( ví) > 2 pro j E {l, ... , k} označíme množinu synů vrcholu 
Vj symbolem Li. 
while (existuje j, pro které ILíl > 2) do 

Lj rozdělíme libovolně do (ILíl div 3) tříprvkových množin a jedné 
(I Li I mod 3)-prvkové množiny. 

Pro každou takovou trojici { x, y, z} existují v G aspoň dva vrcholy - nechť jsou 
to bez újmy na obecnosti {x,y}, pro které platí (x,y) E E(G) a deg(x) <deg(y). 
Položíme f(x) +-- y, Lí+-- Lí\ {x}. 

end 
i+-i+l 

end 

Obrázek 15: Algoritmus BoundDegree3 

Zde <leg( v) značí stupeň vrcholu v v aktuální kostře. Předpokládejme, že právě provádí
me vnitřní while cyklus algoritmu pro jistý vrchol v kostry T. Má-li vrchol v ť > 3 synů, 
pak po provedení jedné iterace vnitřního cyklu bude mít nejvýše ť- l ť/3 J == r2ť/3l < ť 
synů. Je-li u synem vrcholu v, pak provedením vnitřního while cyklu může být vrcholu 
u přiřazeno až ť' == O(ť) nových synů. Vzhledem k tomu, že u měl původně d < 2 
syny, mohl se počet jeho synů zvýšit až nad+ ť' == O(logť). Ještě zbývá ukázat, že 
d + ť' < ť. Pro ť > 6 je toto tvrzení zřejmé. Nechť ť E {3, 4, 5} a nechť x, y, z jsou 
synové vrcholu v, přičemž (x, y) E E(G). Potom položíme f (x) +-- y právě tehdy, když 
deg(x) > deg(y). Ovšem i k této modifikované verzi algoritmu se nám podařilo sestrojit 
protipříklad, na kterém by algoritmus BoundDegree3 běžel v nejhorším případě v čase 
O(n). Tento protipříklad tentokrát z důvodu přehlednosti už jen nastíníme - uvažme, 
že k jistému vstupnímu claw-free grafu G jsme sestrojili kostru D' stejnou jako je na 
obr. 14a ovšem s tím rozdílem, že každý z vrcholů y, w, s, t, . .. , u bude mít navíc ještě 
dva syny. U takovéto konfigurace se může stát, že algoritmus BoundDegree3 poběží v 
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nejhorším případě opět v čase O(n). 

Výše uvedený problém jsme se pokoušeli, bohužel neúspěšně, eliminovat. Faktem zůstá
vá, že ani sami autoři nebyli schopní svůj algoritmus opravit tak, aby v požadovaném 
čase O(log2 n) vydal na výstupu kostru s maximálním stupněm 3. Položíme-li na al
goritmus nižší nároky a modifikujeme-li ve vnějším while cyklu algoritmu Bound
Degree3 podmínku „dokud v T existuje vrchol se šesti syny", pak nám algoritmus v 
požadovaném čase O(log2 n) spočítá kostru s maximálním stupněm 6. S pomocí této 
kostry můžeme následně nalézt perfektní párování v čase O(log2 n) za použití O(n) 
procesorů v modelu EREW. Původní asymptotická časová složitost algoritmu zůstane 
tedy zachována. 

9 6-perfektní grafy 

Uvažujme, jak by se dal výše uvedený algoritmus modifikovat tak, aby byl schopen 
nalézt maximální párování na jisté rozšířené třídě grafů. Východiskem nám bude tato 
charakterizace claw-free grafů. 

Věta 9. Souvislý graf G je claw-free právě když každý souvislý indukovaný podgraf S 
grafu G na 4 vrcholech má perfektní párování. 

Důkaz. "==>": Nechť je dán souvislý claw-free graf G. Má-li G méně než 4 vrcholy, 
pak pravá strana implikace zřejmě platí. Vezmeme libovolný souvislý subgraf S na 4 
vrcholech a sestrojíme jeho kostru T. Ta je izomorfní buď grafu P3 - na které perfektní 
párování zjevně existuje, nebo je izomorfní K 1,3 - z předpokladu, že G je claw-free 
plyne, že na T existují dva vrcholy, jejichž stupeň v T je jedna, které jsou v G spojeny 
hranou, což opět implikuje existenci perfektního párování na S. 

"{=": Dokážeme obrácenou implikaci: Nechť G není claw-free, pak existuje v G in
dukovaný subgraf S na 4 vrcholech (tj. claw), na němž neexistuje perfektní párování. 
o 

V analogii s vlastností uvedenou ve větě 9 zavedeme následující třídu grafů. 

Definice. Řekneme, že graf G je 6-perf ektní, pokud každá jeho komponenta má aspoň 
6 vrcholů a každý jeho souvislý indukovaný podgraf na 6 vrcholech má perfektní 

, , , 
parovan1. 

Náš výsledek spočívá v konstrukci NG algoritmu hledajícího perfektní párování na 
6-perfektních grafech. 

Věta 10. Každý souvislý claw-free graf G, který má alespoň šest vrcholů, je 6-perfektní. 
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Důkaz. Větu dokážeme probráním všech souvislých podgrafů S grafu G na šesti 
vrcholech. K podgrafu S zkonstruujeme jeho libovolnou kostru kostru T. 

• Nechť je T izomorfní grafu P5 , pak na ní zřejmě perfektní párování existuje. 

• Nechť je T izomorfní grafu na obr. 16a). Pak musí na S existovat buď hrana 
{c,d} nebo jedna z hran {c,a},{d,a} (jinak by graf nebyl claw-free). V obou 
případech bude na S existovat perfektní párování. 

• Nechť je T izomorfní grafu na obr. 16b). Provedeme několik úvah: 

1. Nechť v podgrafu S leží hrany { c, d} a { e, f}. Pak je zřejmé, že na na S 
existuje perfektní párování. 

2. Nechť v podgrafu S leží hrany {c,d} a {e,b} (respektive {f,b}). Pak na S 
opět exituje perfektní párování. 

3. Nechť podgraf S obsahuje hrany { x, a} a {y, b }, kde x E { c, d} a y E { e, f }. 
Pak S ještě nemusí mít perfektní párování. Nicméně, obsahuje-li S hranu 
{x,a}, pak v něm musí zároveň ležet buď hrana {e,f} nebo {y,x} (jinak 
by v S existoval claw {x, a, e, f} ). Graf S opět má perfektní párování. 

• Nechť je T izomorfní grafu na obr. 16c). Pak mezi vrcholy {c, d, e} musí v S 
existovat hrana (jinak by v S existoval claw {b, c, d, e} ). Pak už ale na S existuje 
perfektní párování. 

• Nechť je T izomorfní grafu na obr. 16d). Budeme se zabývat dvěma případy: 

1. Na S neexistuje hrana mezi vrcholem a a libovolným vrcholem z množiny 
{ c, d, e, f}. Potom vrcholy { c, d, e, f} tvoří v S kliku (viz důkaz na str. 19). 
Tedy na S opět existuje perfektní párování. 

2. Hrana mezi vrcholem a a vrcholem množiny { c, d, e, f} existuje. Předpo
kládejme bez újmy na obecnosti, že se jedná o hranu {a, c }. Aby na S 
existovalo perfektní párování, stačí, aby existovala hrana mezi dvěma vr
choly z množiny { d, e, f}. Ovšem taková hrana tam musí existovat, protože 
jinak by {b, d, e, f} tvořil claw. 

• Kostra T na obr. 16e) již má sama o sobě perfektní párování. 

D 

Věta 11. Množina 6-perfektních grafů, které nejsou claw-free je nekonečná. 
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Obrázek 16: Vztah tříd grafů claw-free a 6-perfektní. 

e) 

Důkaz. Popíšeme postup, kterým můžeme zkonstruovat nekonečnou množinu grafů a 
následně ukážeme, že tato množina obsahuje jen 6-perfektní grafy a že žádný z těchto 
grafů není claw-free. 

Uvažme graf G(V, E) sestávající z 2n (n > 3) vrcholů Vo, v1 , ... , V2n-2 , v2n-l· Hrana 
(vi, ví) leží v E(G) právě tehdy, když j ~{(i+ n - 1) mod 2n, (i+ n + 1) mod 2n}. 
Ukázat, že zmíněná množina grafů není claw-free je snadné. Stačí uvážit vrcholy 
Vi-1, Vi, Vi+l, V(i+n) mod 2n (pro 1 < Í < 2n - 1), které tvoří claw. 

Nyní je ještě třeba ukázat, že se jedná o 6-perfektní graf. Je snadné nahlédnout, že 
vybereme-li na G libovolný indukovaný subgraf na šesti vrcholech, pak tento graf bude 
souvislý. Nechť je tedy S libovolný indukovaný podgraf grafu G na šesti vrcholech. 
Ukážeme, že na S musí existovat perfektní párování. 

Zřejmě se stačí zabývat pouze případem, kdy daný indukovaný podgraf obsahuje claw. 
Nechť tedy čtyři vrcholy grafu S jsou (pro 1 < i < 2n - 1) Vi-1, vi, Vi+1, V(i+n) mod 2n· 

Zbylé dva vrcholy x, y zvolíme libovolně. Pak bude platit buď 

{x, vi-1}, {y, Vi+1} E E nebo 

{x, Vi+1}, {y, vi-1} E E. 

Hrana mezi x a vi-l nebude existovat pouze v případě, že x == Vi+n- 2. V obou případech 
bude mít S perfektní párování. 
o 

Poznámka. Příklad grafu popsaného v důkazu pro n == 3 je vyobrazen na obr. 17. 

Definice. Nechť je dán strom T. Pro každý vrchol v stromu T budeme hodnotou 
leaves (v) označovat počet vrcholů stupně 1, které s v v T sousedí. 
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Obrázek 17: 6-perfektní graf, který není claw-free. 

Definice. Nechť je dán strom T a jeho vrchol v. Symbolem LEAVES(v) budeme 
označovat množinu vrcholů stupně 1, které s v v T sousedí. 

Věta 12. Pro každý strom T s aspoň třemi vrcholy platí, že bud' obsahuje alespoň jeden 
vrchol v, pro nějž platí <leg( v) == 2 a zároveň leaves( v) == 1, nebo obsahuje alespoň jeden 
vrchol w, pro nějž platí leaves ( w) > 2. 

Důkaz. Větu dokážeme sporem. Nechť je T strom a pro každý vrchol v sousedící s 
nějakým listem platí deg(v) > 3 a zároveň leaves(v) == 1. Vybereme libovolný list x 
a nalezneme cestu nejdelší možné délky v T, jejímž jedním koncovým vrcholem je x. 
Pro druhý koncový vrchol cesty - označme ho y - musí platit jedna z následujících 
možností: 
1) y sousedí s vrcholem w, jehož stupeň je 2 (spor). 
2) y sousedí s vrcholem w, jehož stupeň je alespoň 3. V tom případě musí platit 
leaves( w) == <leg( w) - 1. Jinak by mezi sousedy vrcholu w existoval nějaký nelistový 
vrchol, o nějž bychom mohli nejdelší možnou cestu ještě prodloužit. Tedy w sousedí 
alespoň s 2 listovými vrcholy (spor). Z toho plyne, že existuje vrchol v sousedící s 
nějakým listem (tj. leaves(v) > 1) takový, že deg(v) < 2 nebo leaves(v) f 1. V 
druhém případě je leaves( v) > 2, v prvním je buď deg( v) == 1 a leaves( v) == 1, potom 
by T sestával jen ze 2 vrcholů, nebo deg( v) == 2 a leaves( v) == 2, což je zahrnuto v 
předchozím případě leaves (v) > 2, nebo deg (v) == 2 a leaves (v) == 1. D 

Věta 13. Je-li graf G 6-perfektní a počet vrcholů v každé jeho komponentě je sudý, 
pak G má perfektní párování. 

Důkaz. Stačí se zabývat případem, kdy je G souvislý (omezíme se tedy na hledání 
perfektního párování na jedné komponentě souvislosti). Důkaz provedeme indukcí po
dle IV(G)I. 

1. Indukční předpoklad: Pro IV(G)I == 6 platí dle definice 6-perfektního grafu. 
2. Indukční krok: Nechť je dán graf Gs k+ 2 vrcholy (k sudé, k > 6). Ke G sestrojíme 

31 



libovolnou kostru T. Na T najdeme takový vrchol v, pro n '"'jž j hodnot 1 v (v) 
maximální. Nyní probereme všechny možnosti, jaké mohou nastat. Vi v" ch níž uv -
clených případech se snažíme nalézt v G takovou hranu, jejímž odstran "'ním (současně 
s jejími incidentními vrcholy) získáme souvislý graf s k vrcholy, který dl indukčního 
předpokladu již má perfektní párování. 

a) leaves(v) > 5. Vybereme z množiny LEAVES(v) libovolných 5 prvků {a,b,c,d,e}. 
Uvážíme-li indukovaný subgraf na vrcholech {a , b, c, d, e, v}, dle definice 6-perfektních 
grafů musí na tomto grafu existovat perfektní párování. Z toho plyne, že mezi dvěma 
dvojicemi vrcholů z množiny {a, b, c, d, e} musí existovat v G alespoň 2 hrany. Odstra
něním jedné z těchto hran (včetně incidentních vrcholů) dostáváme souvislý graf s k 
vrcholy. 

b) leaves( v) == 4. Z indukčního předpokladu dostáváme, že graf má alespoň 8 vr
cholů. Zřejmě tedy existuje vrchol w sousedící s v, přičemž w není list. Uvážíme-li 
indukovaný subgraf na vrcholech LEAVES(v) U {v} U {w}, z vlastnosti 6-perfektního 
grafu dostáváme, že na něm musí existovat perfektní párování. Tedy, že mezi vrcholy 
z množiny LEA VES (v) musí existovat alespoň jedna hrana. Odstraněním této hrany z 
původn.ího grafu (včetně incidentních vrcholů) získáme souvislý graf na k vrcholech. 

c) leaves(v) == 3. Nechť LEAVES(v) == {a, b, c}. V kostře zřejmě musí existovat sub
graf izomorfní grafu na obr. 18. Fakt, že na indukovaném grafu tvořeném těmito 6 
vrcholy musí v G existovat perfektní párování implikuje existenci některých dalších 
hran. Mohou nastat dvě možnosti - buď vrcholy {a, b, c} tvoří nezávislou množinu 
(obr.18a) - v tom případě existují v G ještě hrany (a, u) a (c, w) a odtržením hrany 
(b, v) (včetně incidentních vrcholů) dostáváme opět souvislý subgraf. Netvoří-li vrcholy 
{a, b, c} nezávislou množinu (obr. 18b) můžeme odtrhnout hranu (a, b). 

d) leaves(v) == 2. Nechť LEAVES(v) == {x, y}. V tomto případě musí v T existovat sub
graf isomorfní s jedním z grafů vyobrazených na obr. 19a až 19c. Nechť v T existuje 
subgraf S isomorfní s jedním z grafů vyobrazených na obr. 19a a 19b. Fakt, že in
dukovaném grafu tvořením vrcholy podgrafu S musí v G existovat perfektní párování, 
implikuje existenci ještě nějaké další hrany. Na obrázku 19d až 19i jsou zobrazeny 
všechny možnosti současně se zakroužkovanou hranou, kterou můžeme včetně inci
dentních vrcholů z grafu odstranit, aniž bychom narušili jeho souvislost. Nyní nám 
zbývá rozebrat případ, kdy na T neexistuje subgraf isomorfní s grafy na obr. 19a a 
19b, ale existuje zde subgraf S isomorfní s grafem na obr. 19c. V tom případě zřejmě 
deg(b) == 2, protože kdyby byl stupeň vrcholu v alespoň 3, pak by v T existoval subgraf 
isomorfní s obr. 19a. Zároveň dostáváme, že vrchol a je list - kdyby nebyl list, tak by 
na T existoval subgraf isomorfní s obr. 19b. Tedy vrchol a je list a stupeň vrcholu b je 
2. Hranu (a, b) tedy můžeme odstranit. 
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Obrázek 18: leaves(v) ==3. 
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Obrázek 19: leaves(v)==2. 
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e) leaves (v) == 1. Vzhledem k tomu, že jsme vybírali takový vrchol v, který maximal
izuje hodnotu leaves{v), neexistuje v grafu žádný vrchol, který by ou edil s více než 
jedním listovým vrcholem. Pak ale z věty 12 plyne, že na T existuje vrchol u, pro nějž 
platí, že sousedí s listovým vrcholem u' a zároveň jeho stupeň je 2. Odtržením vrcholů 
u a u' nenarušíme souvislost zbývajícího grafu. O 

Nyní popíšeme konstrukci NG algoritmu pro hledání perfektního párování na sou
vislých 6-perfektních grafech. 

Prvním krokem je sestrojení kostry, kde stupeň každého vrcholu je nejvýše 6. 

Algoritmus pro konstrukci kostry s omezeným stupněm 
Vstup: 6-perfektní souvislý graf G 
Ke G sestrojíme libovolnou kostru T a zakořeníme ji v libovolném vrcholu v0 . 

Následující operaci provádíme dokud v T existuje alespoň jeden vrchol, který má ale
spoň 6 synů: 
Pro každý vrchol v kostry T, který má alespoň 5 synů, provádíme paralelně následující 
operaci. Množinu synů vrcholu v označíme L. L rozdělíme do (ILI div 5) pětic. Pro 
každou takovouto pětici {a, b, c, d, e} uvážíme subgraf který indukují v G vrcholy 
{a, b, c, d, e, v}. Aby měl tento subgraf perfektní párování, musí mezi dvěma dvojicemi 
vrcholů z množiny {a, b, c, d, e} existovat v G dvě hrany. Nechť tedy existují (bez újmy 
na obecnosti) mezi vrcholy a, b a c, d. Položíme L == L \ {b, d} a f (b) ==a, f (d) == c. 

Věta 14. Nechť je dán 6-perfektní graf G. Výše uvedený algoritmus nalezne ke každé 
komponentě grafu G v čase O(log2 n) s použitím O(n2 ) procesorů kostru T, přičemž 
stupeň každého jejího vrcholu bude nejvýše 6. 

Důkaz. Pro konstrukci kostry použijeme algoritmus [36], který běží v čase O(log2 n) 
za použití O(n2 / log2 n) procesorů v modelu EREW. K zakořenění kostry (společně s 
příslušným zorientováním hran směrem od kořene) použijeme algoritmus popsaný v 
[37], který běží v čase O(Iogn) s O(n) procesory v modelu EREW. Stupeň každého 
vrcholu, který se v algoritmu zpracovává, se snižuje asymptoticky o 2/5 při každé 
iteraci. Zvolíme-li libovolný vrchol v a budeme-li sledovat jak se mění jeho stupeň v 
průběhu algoritmu, dojdeme k následujícímu zjištění. Je-li počet synů vrcholu v menší 
než pět, pak se může stát, že se po provedení jedné iterace algoritmu počet jeho synů 
zvýší o jedničku (příspěvek z vyšší hladiny). Je-li počet jeho synů alespoň pět, pak se 
po provedení jedné iterace jeho stupeň vždy alespoň o jedničku sníží. Počet synů u 
libovolného vrcholu se během O(log n) iterací sníží pod šest, čímž algoritmus skončí. O 

Ve chvíli, kdy máme zkonstruovanou kostru s omezeným stupněm, můžeme využít 
obdobný postup jako u claw-free grafů. 

Věta 15. Nechť je dána kostra T s n vrcholy. Pokud platí, že každý její vrchol má 
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stupeň nejvýše šest, pak v T existuje hrana e, která kostru rozděluje na dvě komponenty 
lineární velikosti, přičemž každá z komponent má nejvýše 5n/6 vrcholů. 

Poznámka. Tuto hranu e nalezneme pomocí algoritmu [37], který ji nalezne v čase 
O(Iogn) s použitím O(n) procesorů v modelu EREW PRAM. 

Aplikací věty 15 na kostru T sestrojíme dva stromy T1 , T2 , přičemž budou-li mít T1 

i T2 alespoň 6 vrcholů, budou komponenty Ca(T1 ) i Ca(T2 ) (definice viz str. 6) 6-
perfektní. Rekurzivní aplikací této operace na každý ze stromů získáme během O(log n) 
iterací stromy o velikosti 0(1). Na komponentách které G na těchto stromech indukuje 
již snadno nalezneme maximální párování (libovolným algoritmem). Uvažme, že v 
průběhu algoritmu byl jistý strom T rozdělen na dvě části T1 , T2 a že pro komponenty 
Cc(T1 ), Ca(T2 ) jsme již nalezli maximální párování M 1 , M 2 . Nyní popíšeme konstrukci 
maximálního párování M pro komponentu Cc(T). Má-li alespoň jeden ze stromů T1 , T2 

sudý počet vrcholů, pak položíme Mf- M1 UM2 . V opačném případě existuje jak v M1 

tak v M2 právě jeden volný vrchol. Označme tyto vrcholy u, v. Mezi vrcholy nalezneme 
libovolnou cestu P ==(u, w1 , w2 , ... , wk, v) bez chord (viz poznámka na str. 21). Je-li P 
střídavá, pak podél ní zlepšíme párování a jsme hotovi. V opačném případě se na cestě 
vyskytují nějaké alien vrcholy. Provedeme rozbor případů dle délky cesty P. Množinu 
M inicializujeme následovně: Mf- M 1 U M 2 . 

1. IPI == 1. V tomto případě musí být cesta P střídavá. Položíme Mf- MU{u,v}. 

2. IPI == 2. Označíme P == (v == w0 , w 1, w2 == u). Zřejmě vrchol w1 je spárovaný 
s jistým vrcholem x ~ P. Z definice 6-perfektních grafů dostáváme, že každá 
z komponent musí mít alespoň šest vrcholů. Tedy jeden z vrcholů w 0 , w1 , w2 , x 
musí být (v G) incidentní s jistým vrcholem y, kde y ~ { w0 , w1 , w2 , x }. Vr
choly je navíc ještě spárovaný s jistým vrcholem z~ {w0 ,w1 ,w2 ,x}. Na této 
šestici vrcholů dle definice 6-perfektních grafů existuje perfektní párování M', 
které snadno nalezneme. Stávající párování M zlepšíme následovně M f- (M \ 
{ { W1' X}' {y' z}}) u M'. 

3. IPI == 3. Nechť P == {u == w0 , w1, w2, W3 == v}. Není-li P střídavá, pak musí 
být oba dva vnitřní vrcholy w1 , w2 alien. Nalezneme tedy vrcholy x, y, kde hrany 
{ w1 , x} a { w2 , y} jsou prvkem množiny M. Na množině vrcholů { w0 , w1 , w2 , w3 , x, y} 
nalezneme v původním grafu G maximální párování M'. Následně položíme 
Mf- (M \ {{w1,x}, {w2,y}}) UM'. 

4. IPI > 3. Ukážeme, jak pro daný alien vrchol wi upravíme lokálně cestu P v okolí 
wi tak, aby se P v okolí vrcholu wi stala lokálně střídavou. Následně ukážeme 
způsob, kterým tuto operaci zparalelizujeme. Nechť je tedy dán vnitřní alien 
vrchol wi cesty P. Řekneme, že vrchol wi je aktivní v průběhu níže popsané 
operace. Budeme rozlišovat dva případy: 
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Obrázek 20: Graf H. 

(a) wi sousedí na cestě P alespoň s jedním alien vrcholem (nechť bez újmy 
na obecnosti je wi-l alien). Symboly x, y označíme takové vrcholy, pro něž 
platí, že hrany {wi_1,x} a {wi,Y} leží v M. Dále z faktu, že vrchol wi- l je 
alien může1ne odvodit, že i > 2. Jinými slovy existuje vrchol wi_2 E P. 

V okolí vrcholu wi se budeme snažit upravit stávající cestu P tak, aby se 
stala (lokálně) střídavou cestou. Uvažme nyní graf H vyobrazený na obrázku 
20a). Graf, který indukuje G na H budeme označovat K. 

Graf K musí mít dle definice 6-perfektních grafů perfektní párování. Je 
zřejmé, že graf H perfektní párování nemá, což implikuje existenci ještě 
nějakých dalších hran na grafu K. Nyní uvážíme všechny případy, jak 
může perfektní párování MK na grafu K vypadat. Protože cesta neobsahuje 
chordy, nemůže v K existovat hrana { wi, Wi+k} pro k > 2. Na grafu H zafix
ujeme vrchol wi_2 a probereme všechny vrcholy, s kterými by wi_2 mohl být 
na grafu K incidentní. Z této informace následně odvodíme případnou ex
istenci dalších hran na K, s jejichž pomocí zkonstruujeme střídavou cestu 
PK propojující vrcholy Wi-2 a Wi+l· 

• Je-li wi_2 v K incidentní pouze s wi-1, dostáváme {wi_2,wi-i} E MK. 
Jak již bylo zmíněno, v K musí existovat ještě alespoň jedna hrana, 
která se v grafu H nevyskytuje. Je-li { x, y} E E (K), pak položíme 
PK +- (wi-2, Wi-1, x, y, wi, Wi+1). Je-li { x, Wi+1} E E(K), položíme: 
PK +- ( wi_2, x, Wi+1). Pokud { x, wi} E E(K), pak tato hrana nestačí 
ke konstrukci perfektního párování na K. To implikuje existenci nějaké 
další hrany, přičemž jedinou vhodnou hranou je {y, Wi+1}. S touto kon
figurací vypadá cesta PK následovně PK +- (wi-2, wi-1, x, wi, y, Wi+1). 

•Je-li {wi-2,Y} E K položíme PK +- (wi-2,wi_ 1,x,wi+I)· 
• Posledním vrcholem, s kterým může být wi_2 incidentní je vrchol x. 

Je-li tedy { wi_2 , x} E E(K), pak je ke konstrukci perfektního párování 
nutná bud' hrana {wi-i,Y} (potom PK +- (wi-2,x,wi-1,y,wi,Wi+I)) 
nebo hrana {y, Wi+1} (potom PK +- (wi- 2, x, wi-1, wi, y, Wi+i)). 

Ve chvíli, kdy máme k dispozici cestu PK, vyjmeme z cesty P posloupnost 
(wi_2, ... , Wi+i) a nahradíme ji cestou PK. 
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(b) wi sousedí na cestě P s vrcholy wi_ 1, Wi+1, přičemž ani jeden z nich není 
alien. Zřejmě tedy platí { wi-1' wi_2 } E M, což zároveň implikuje, že Wi-2 
nemůže být koncovým vrcholem cesty P. Uvážme graf H, který zobrazuje 
část cesty P (obrázek 20b). Graf indukovaný grafem G na H budeme opět 
značit K. 
Protože graf K má perfektní párování, musí obsahovat alespoň jednu hranu 
e, která se v H nevyskytuje. Cesta P neobsahuje chordy, tedy e musí jako 
jeden koncový vrchol obsahovat vrchol y, který na cestě P neleží. Ukážeme, 
jak s použitím hrany e zkonstruujeme mezi vrcholy wi_3 a Wi+l střídavou 

cestu PK. 

•Je-li e == {wi-3,y}, pak položíme PK +- (wi_3,y,wi,Wi+1). 
• Hrana e == { wi_2 , y} je nezajímavá, protože její přidání ke grafu H není 

pro konstrukci perfektního párování dostačující. 

• Je-li e == { wi-1, y }, pak položíme PK +- (wi-3, wi-2, wi-1, y, wi, wi+1). 

• Je-li e == {y, Wi+1}, položíme PK +- ( wi-3, wi-2, Wi-1, wi, y, Wi+1). 

Následně z cesty P vyjmeme posloupnost ( wi_3 , ••. , Wi+l) a nahradíme ji 
cestou PK. 

( c) Sousedí-li alien vrchol z jedné strany s koncovým vrcholem cesty a z druhé 
strany s alien vrcholem, můžeme použít postup prakticky totožný s případem, 
kdy alien vrchol sousedí z obou stran s alien vrcholy. 

Ukázali jsme způsob, jak lokálně zkonstruovat střídavou cestu. Nyní ještě popíšeme 
paralelizaci tohoto postupu. Pro každý alien vrchol spočítáme jeho vzdálenost ť od 
koncového vrcholu u cesty P (v čase O(logn), s n procesory v modelu EREW [2]). 
Následně odstraníme všechny alien vrcholy ve čtyřech krocích. V kroku i E {O, 1, 2, 3} 
budou aktivní všechny alien vrcholy, pro jejichž vzdálenost ť od u platí ť mod 4 == i. 
Tím zaručíme, že dva aktivní vrcholy, budou od sebe dostatečně vzdáleny, aby se části 
cest, které jsou paralelně modifikovány nepřekrývaly. 

Ovšem je potřeba mít na zřeteli, že po provedení prvního kroku (tj. po odstranění 
takových alien vrcholů v, pro něž platí ť (v) mod 4 == O) se na zmodifikované cestě 
mohou objevit chordy. Z výše popsané konstrukce se dá snadno ověřit, že chorda může 
existovat mezi vrcholy x, y E P pouze za předpokladu, že úsek cesty mezi vrcholy x,y 
již neobsahuje žádný alien vrchol. 

Uvážme, že zpracováváme alien vrchol wi, který na P sousedí s jiným alien vrcholem 
(nechť je to bez újmy na obecnosti wi_1). Z výše uvedeného plyne, že budeme-li zpra
covávat lokální okolí vrcholu Wi postupem uvedeným výše (viz obrázek 20a), pak v 
tomto úseku na žádnou chordu nemůžeme narazit. 

Pokud ovšem zpracováváme alien vrchol, který na P nemá již žádného alien souseda, 
můžeme se v tomto případě s chordami setkat. Pro ilustraci uvažme případ vyobrazený 
na obrázku 20b (graf K). Zřejmě platí, že leží-li vrchol wi na cestě 
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a je-li vrchol wi alien, pak v žádný okamžik výpočtu algoritmu se nemohlo stát, že by 
pro j E {i - 3,i - 2,i -1} existovala na G chorda {wj,Wi+1}. Nyní, když jsem jsme 
existenci těchto hran na grafu G vyloučili, nám zbývá rozebrat následující případy 
(samozřejmě kromě těch, které již byly zminěny v bodě 4b): 

• Je-li { wi_3 , wi-i} E E(G), pak aby na grafu K existovalo perfektní párování, pak 
musí existovat ještě hrana { wi_2, y }. Potom vytvoříme lokálně střídavou cestu 
PK f- ( Wi-3, Wi-1, Wi-2, x, Wi, Wi+1). 

• Je-li {wi_3 ,wi} E E(G), pak aby na K existovalo perfektní párování, musí na G 
existovat ještě hrana {y, Wi+1}. Potom položíme PK +-- ( wi_3 ,, wi, x, Wi+1). 

Věta 16. Výše uvedený algoritmus nalezne na 6-perfektním grafu perfektní párování 
v čase O(log2 n) s O(n2 / log2 n) procesory v modelu EREW. 

Důkaz. Výpočetně náročnou operací je konstrukce zakořeněné kostry T, kterou zkon
struujeme v čase O(log2 n) s použitím O(n2 / log2 n) procesorů v modelu EREW [36]. 
Transformace kostry T na kostru s omezeným stupněm běží v čase O(logn) s O(n) 
procesory v modelu EREW. Separátor, který nám T rozdělí na dvě části získáme v 
čase O(logn) s použitím O(n) procesorů v modelu EREW PRAM [37]. Tuto operaci 
musíme provést O(logn)-krát, abychom získali komponenty velikosti 0(1), na nichž 
nalezneme maximální párování. Cestu bez chord P zkonstruujeme v čase O(log n) 
s O(n2 /log n) procesory v modelu EREW. Transformaci cesty P na cestu střídavou 
provedeme v čase 0(1) s O(n) procesory v modelu EREW. Cestu bez chord konstru
ujme celkem O(logn)-krát. Z výše uvedeného dostáváme časovou složitost algoritmu 
O(log2 n). D 

10 Hledání maximálního párování v obecném grafu 

Nyní popíšeme ideu sekvenčního algoritmu Norberta Bluma [5],[4], který by měl hledat 
maximální párování v obecném grafu v čase O( y'nm), tedy ve stejném čase jako běží 
algoritmus Hopcrofta a Karpa [19] pro hledání maximálního párování v bipartitních 
grafech. Algoritmus je popsán ve dvou technických reportech [5],[4] z roku 1999. Tyto 
výsledky nebyly nikdy časopisecky publikovány. V následujícím textu použijeme ideu, 
kterou Blum ve svém algoritmu popsal a posléze popíšeme jak by se dala tato infor
mace využít pro paralelní hledání maximálního párování na jisté speciální třídě grafů. 
Samotný sekvenční algortimus se nám z výše uvedených zdrojů nepodařilo zrekon
struovat, protože jeden z reportů obsahuje neúplný popis a závažné logické chyby. 
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11 Idea N. Bluma 

Základní myšlenkou Blumova algoritmu, kterou v následujícím textu použijeme, je 
převedení obecného grafu G, na němž je definováno jisté párování M, na speciální 
bipartitní graf G M, na kterém je pomocí jedné fáze Dinicova algoritmu [9] stávající 
párování zlepšeno a příslušné změny jsou promítnuty do původního (obecného) grafu. 
Výše popsaný postup se v cyklu opakuje tak dlouho, dokud není momentální párování 
maximální. 

Nyní přistoupíme k popisu konstrukce bipartitního grafu G M. 

Nechť je dán neorientovaný graf G(V, E) a nechť je na něm definováno jisté párování 
M (včetně M == f/J). Graf G trasformujeme na orientovaný bipartitní graf GM( VM, EM) 
následujícím způsobem: 

Pro každý vrchol v EV sestrojíme dvě kopie [v, A] a [v, B]. Pro každou hranu (u, v) E 
M sestrojíme v grafu GM hrany ([u,A], [v,B]) a ([v,A], [u,B]) (obr. 21). K hranám 
(u, v) E E \ M zkonstruujeme v GM hrany ([u, B], [v, A]) a ([v, B], [u, A]) (obr. 22). 
Dále definujeme množiny 

S== {[v, B] I vrchol v je v grafu G volný}, 

T =={[v, A] I vrchol v je v grafu G volný}. 

Množinu S nazveme množinou zdrojů, množinu T množinou spotřebičů grafu G M. 

Formálně tedy můžeme ke grafu G(V, E) na němž existuje jisté párování M definovat 
grafGM(VM,EM) takto: 

VM {[v, A] I v E V } U {[v, B] I v E V}, 
EM {([u,A],[v,B]) I (u,v) E M}U{([v,A],[u,B]) I (u,v) E M}U 

{([u, B], [v, A]) I (u, v) E E \ M} U {([v, B], [u, A]) I (u, v) E E \ M}. 

Hrany z množiny M jsme v bipartitním grafu orientovali „z A do B" a hrany z E \ M 
„z B do A". Cesta z s E S do t E T na G M odpovídá (za jistých okolností, které budou 
vzápětí popsány) zlepšovací cestě na grafu G. Vzhledem k tomu, že dva vrcholy [v, A] 
a [v, B] z množiny VM odpovídají jednomu vrcholu v E V, pro konstrukci zlepšovací 
cesty nestačí sestrojit pouze prostou cestu z s E S do t E T. Proto definujeme pojem 
silně prostá cesta. 

Definice. Řekneme, že cesta P v grafu G M je silně prostá, pokud: 

a) P je prostá, 

b) V[v, A] E VM: (v, A] E P =} [v, B] {j_ P. 
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[u,A] [v,A] 

[u,B] [v,B] 

Obrázek 21: Transformace hrany (u, v) E M. 

[u,A] [v,A] 

[u,B] [v,B] 

Obrázek 22: Transformace hrany (u, v) E E \ M. 

Věta 17. Nechť je dán neorientovaný graf G(V, E) a na něm jisté párování M. Nechť 
graf G M(VM, EM) je sestrojen vzhledem ke G dle postupu uvedeného výše. Potom v G 
existuje zlepšovací cesta (vzhledem k M) právě tehdy, když v G M existuje silně prostá 
cesta vedoucí z s E S do t E T. 

Důkaz. Viz (4], věta 2. D 

Na bipartitním grafu GM se nyní pokusíme pomocí jedné fáze Dinicova algoritmu [9] 
najít tok, s jehož pomocí zlepšíme stávající párování Mna grafu G. Z grafu G M zkon
struujeme síť S, k níž nalezneme vrstvenou síť S' (popis Dinicova algoritmu viz str. 10). 
Ovšem v tuto chvíli se ukáže, že není možné použít standardní postup prohledávání 
do šířky, který se v Dinicově algoritmu pro konstrukci vrstvené sítě používá. Pro každý 
vrchol [v, X], kde X E {A, B} je třeba spočítat hodnotu level([v, X]), ve které bude 
uložena vzdálenost nejkratší silně prosté cesty z s do [v, X]. 

Algoritmus není v Blumově práci [5] popsán v úplnosti. Autor popisuje algoritmus na 
obrázku, ve kterém některé vrcholy uváděné v popisu chybějí, což má za následek, že 
popis zde přestává dávat smysl (viz (5], str. 4-5). O tom, že algoritmus není v pořádku 
svědčí i to, že od vzniku reportu v roce 1999 nedošlo k jeho časopisecké publikaci 
(potvrzeno v dopise N. Bluma autorovi ze dne 5. 9. 2005). Ukazuje se však, že pro 
jistou speciální třídu grafů je možné ideu N. Bluma použít ke konstrukci paralelního 
algoritmu pro hledání maximálního párování. Tato paralelizace je popsána v následující 
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sekci. 

12 Paralelizace 

Definice. Řekneme, že graf G patří do třídy CEJP, pokud v G existuje nejvýše jeden 
cyklus liché délky. 

Náš paralelní algoritmus bude hledat maximální párování pouze pro třídu grafů C81p. 

Lemma 3. Nechť je dán graf G(V, E) a na něm je definováno jisté párování M. Pak 
ke G zkonstruujeme graf G M(VM, EM) v čase 0(1) s použitím O(IEI) procesorů. 

Důkaz. Důkaz je zřejmý z konstrukce G M. D 

Definice. Definujeme [v, A] == [v, B], [v, B] == [v, A]. 

Uvažme nyní, že jsme pro vstupní graf G z třídy C81p a na něm definovaném párování 
M sestrojili graf G M, na kterém je definována množina zdrojů S a spotřebičů T. Naším 
úkolem bude nyní sestrojit ke G M vrstvenou síť, na které následně nalezneme nasycený 
tok, podle kterého zlepšíme párování na G. Než ovšem začneme z G M konstruovat 
vrstvenou síť, je potřeba provést ještě jeden krok. 

Budeme-li zkoumat, za jakých podmínek může v G M vzniknout prostá cesta z s E S 
do t E T, která by nebyla silně prostá, dojdeme ke zjištění, že se tak může stát v 
případě existence lichého cyklu. Situace je vyobrazena na obr. 23. Graf G M v tomto 
případě pro přehlednost neobsahuje všechny hrany. 

Věta 18. Nechť je dán graf G a na něm jisté párování M, a nechť je k němu sestrojen 
graf GM dle postupu uvedeného výše. V grafu GM existuje prostá cesta P, která není 
silně prostá právě když na grafu G existuje kružnice liché délky C == (v0 , v1 , ... vk, v0) 
s následujícími vlastnostmi: 

1) (v0 , x) E M and x ~ C {hranu (v0 , x) nazveme mostem), 
k 

2) Yi : i= 2ť, O < ť < 
2 

: (vi, V(i+l) mod k) <:j. M, 

3) Yi: i= 2ť + 1, O< ť < ~ : (vi, vi+1) E M. 

Důkaz. "~": Nechť je dán graf G, na něm jisté párování M. Nechť je dále dána 
kružnice liché délky s výše uvedenými vlastnostmi. Potom cesta 

P == [x, A], [vo, B], [v1, A], ... , [vk, B], [v0, A], [x, B] 

41 



[u,A] e e [v,B] 

u v 

) 

[y,A] [z,B] 

Obrázek 23: Transformace grafu G s lichým cyklem na graf G M. 

je prostá a zároveň není silně prostá. 
"=}": Nechť P je cesta v G M, která je prostá, ale není silně prostá. Tedy pro X E 

{A, B} existuje alespoň jedna dvojice vrcholů [v, X], [v, X], která na cestě P leží. Ze 
všech takovýchto dvojic na Pse vyskytujících zvolíme takovou pro niž platí, že v úseku 
cesty mezi vrcholy [v, X],[v, X] není již žádná další takováto dvojice "vnořená". 

Potom platí, že je-li [v, X] na cestě P před vrcholem [v, X], pak X== B. Kdyby tomu 
tak nebylo ([v, A] by na P předcházel [v, B]), pak by to znamenalo, že následníkem 
vrcholu [v, A] na cestě P by byl jistý vrchol [ w, B], z čehož bychom odvodili, že {v, w} E 

M. Vzhledem k tomu, že každý vrchol může být incidentní nejvýše s jednou hranou, 
která leží v M, znamenalo by to, že do vrcholu [v, B] by se dalo dostat jedině po 
hraně ([w, A], [v, B]), což by bylo ve sporu s předpokladem, že uvnitř úseku cesty P 
ohraničeného vrcholy [v, A], [v, B] neexistuje žádná další takováto dvojice (v tomto 
případě tedy [w, A], [w, B]). 

Protože do vrcholu [v, B] se dá dostat jen po "spárované" hraně, existuje jistý vrchol 
[x, A], kde ([x, A], [v, B]) EEM (tedy {x, v} E M). 

Nechť fragment cesty P vypadá následovně 

P == ( ... , [x, A], [v, B], [w1 , A], [w2 , B], ... , [wn B], [v, A], ... ). 

Z konstrukce grafu G M je zřejmé, že pro i== 2k + 1, k > O hrany { wi, Wi+i} leží v M. 
Nechť C == (v, w1 , w2 , ... , Wr, v). Zřejmě vrcholy wi, Wj, kde i # j jsou různé - tedy 
C je kružnice. Zbývá nám ukázat, že C má lichý počet hran. Je-li počet hran ležící v 
množině C n M roven d, pak je počet hran ležící v C \ (C n M) roven d + 1. Celkový 
počet hran kružnice je tedy lichý. O 

Nyní popíšeme metodu, s jejíž pomocí budeme schopni nalézt maximální párování na 
třídě grafů CBIP· Nechť je dán graf G z třídy CBIP a na něm jisté párování M. Nechť 
je navíc dána lichá kružnice C == (Vo, v1, ... , vk, Vo) vyskytující se na grafu G (případně 
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Obrázek 24: Transformace grafu G na G M s odstraněním některých hran. 

C == 0 v případě, že vstupní graf je bipartitní). Ke G sestrojíme graf G M dle postupu 
uvedeného výše. Zjistíme, zda kružnice C na G splňuje vlastnosti uvedené ve větě 18. 
Tedy, že s výjmkou jednoho vrcholu vi se po jejím obvodu pravidelně střídají spárované 
a nespárované hrany a že existuje vrchol x, pro nějž platí: ( vi, x) E M, x fÍ. C. Splňuje
li C tyto požadavky, pak z G M odstraníme hranu ([vi, A], [x, B]). Takto modifikovaný 
graf budeme nadále označovat symbolem G~. Touto úpravou zajistíme, že v G~ bude 
každá prostá cesta vedoucí ze zdroje do spotřebiče silně prostá. 

Poznámka. Bohužel výše zmíněný postup s odstraněním mostové hrany, která vede 
"pryč" z cyklu liché délky není možné použít v grafu, který by měl více než jeden lichý 
cyklus. Tato situace je zachycena na obrázku 24. Pro lepší přehlednost jsme hrany, 
které vedou "zprava doleva" vytáhli čárkovaně. Zároveň jsme také nezobrazili vrcholy 
s resp. t (incidentní s vrcholy [v1 , A], [v8 , A] resp. [v1 , B], [v8 , B]). Na obrázku je patrné, 
že pokud u každého z lichých cyklů odstraníme jednu hranu (tedy ([v4 , B], [v5 , A]) a 
([v5 , B], [v4 , A])), pak i přesto, že v G existuje zlepšovací cesta P == ( v1 , v2 , ... , v8 ), v 
G~ nebude existovat žádná cesta z s E S to t E T. 

V tuto chvíli provedeme jednu fázi Dinicova algoritmu. Pomocí paralelní verze Floyd
Warshallova algoritmu [38],[14] (paralelní verze popsána například v (21]) pro hledání 
nejkratších cest mezi každými dvěma vrcholy vytvoříme z G~ vrstvenou síť. Na ní 
následně nalezneme nasycený tok, podle něhož zlepšíme párování na původním grafu 
G. 

Paralelní verze Floyd-Warshallova algoritmu 

Datové struktury. 
Matice D (typu n x n). Po ukončení výpočtu algoritmu bude pro každé i, j na místě Dij 

délka nejkratší cesty z vrcholu Vi do v1 v grafu G~. Matice je při spuštění algoritmu 
inicializována následovně: pro vrcholy vi, Vj pro něž platí ( vi, v1) E EM definujeme 
Dij == 1, pro ostatní dvojice vrcholů vi, Vj definujeme Dij == oo. 

Matice P (typu n x n). Tato matice slouží k rekonstrukci nalezených cest. Nechť v 

43 



průběhu algoritmu pro jisté i, j platí Dij > 1, pak existuje jisté k, pro něž platí Pij == k. 
Navíc platí, že nejkratší cesta z vi do Vj vznikla spojením cest z vi do vk a z vk do Vj· 
Při inicializaci algoritmu jsou hodnoty Pij pro všechny i, j nedefinovány. 

Parallel Floyd- Warshall(G(V,E)) 
Inicializace 
Ví, Vj if (vi, vi) E E(G) Dii f- 1 else Dii +--- oo 
Ví, Vj Pij není definováno 
cf- o 
Výpočet 

for (c < logn) do 
forall í, j pardo 

najdi k splňující Dik + Dkj == mint(Du~ + Dtj) 

polož Dij == min{Dij, Dik + Dkj} 

polož Pij == k 
end 
Cf-c+l 

end 

Věta 19. Výše uvedený algoritmus najde nejkratší cesty mezi každou dvojicí vrcholů 
vstupního grafu v čase O(log2 n), s použitím O(n3 / logn) procesorů v modelu CREW. 

Důkaz. Celý algoritmus se skládá z log n iterací, přičernž každá iterace je v pod
statě umocňování matice D s tím rozdílem, že operátory { +, x} nahradíme operátory 
{min,+}. Jediná složitější operace je zde nalezení minima zn prvků, které spočítáme 
v čase O (log n) s O ( n / log n) procesory. Tu to operaci provádíme paralelně pro každý 
z n 2 prvků matice D. D 

Na grafu G'u najdeme pomocí paralelní verze Floyd-Warshallova algoritmu pro každý 
vrchol v hodnotu d( v), ve které bude uložena nejkratší vzdálenost vrcholu v od libo
volného vrcholu s z množiny S v grafu G~. Následně sestrojíme podgraf H grafu G~ 
následovně: 

1) V ( H) == V ( G'u) , 

2) (u, v) E E(H) {:} d(u) + 1 == d(v). 

Nyní zbývá nalézt na grafu H nasycený tok, podle kterého zlepšíme na grafu G stávající 
, , , 

parovan1. 

Definice. Nechť na grafu H existuje cesta P1 == ([v1 , B], [v2 , A], ... , [vk_1, B], [vk, A]), 
pak řekneme, že cesta P2 == ([vk, B], [vk-1, A], ... , [v2, B], [v1 , A]) je duální cestou k P1 . 
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Duální cestu k cestě P budeme označovat P. Zároveň řekneme, že vrchol [v, B] (resp. 
[v, A]) je duálním vrcholem k vrcholu [v, A] (resp. [v, B]). 

Hledání nasyceného toku 
Následující algoritmus je modifikací algoritmu Goldberga, Plotkina a Vaidyi (16]. Algo
ritmus během výpočtu udržuje dvě množiny cest - aktivní a zpracované cesty - dále Pa, 
Pz. Aktivní cesta začíná ve zdroji [s, B] E S a končí v některém vrcholu [v, X] tf:. T. 
Při inicializaci je množina Pa tvořena všemi vrcholy [v, B] E S. Zpracovaná cesta 
vede z nějakého zdroje [s, B] E S do nějakého spotřebiče [t, A] E T. Každý vrchol je 
během výpočtu označen jedním ze tří příznaků: idle, active a dead - množiny těchto 
vrcholů budeme označovat Vi, Va a Vd. Vrchol označíme příznakem active pokud je 
prvkem nějaké cesty z Pa, příznakem dead v případě, že v průběhu algoritmu byl vr
chol označen jako active, ale následně byla cesta, na které ležel, zrušena. Je-li vrchol 
v průběhu algoritmu jednou označen příznakem dead, pak už se jeho stav v průběhu 
výpočtu nezmění. Vrcholy s tímto příznakem se už v dalším výpočtu neuvažují. Pokud 
vrchol není ani active ani dead, pak mu přiřadíme příznak idle. Při inicializaci algo
ritmu položíme Vd == 0, Va =S, Vi = V(H) \S. 

Algoritmus provádí výpočet ve dvou fázích. První fáze probíhá tak dlouho, dokud je 
počet aktivních cest dostatečně velký. V této fázi se některé z aktivních cest periodicky 
prodlužují, jiné zkracují. Ve chvíli, kdy počet aktivních cest klesne pod jistou mez, 
přejde algoritmus do druhé fáze, ve které se aktivní cesty prodlužují jedna po druhé. 

První fáze algoritmu 
1) Existují-li v Pa dvě aktivní cesty P1 a P2 takové, že jejich koncové vrcholy jsou 
[v, A] a [v, B] (viz obr. 25), pak je možné z těchto dvou cest zkonstruovat jednu novou 
cestu P == P1 U P2. Cesty P1 a P2 odstraníme z Pa a cestu P vložíme do množiny 
Pz. Vrcholy ležící na P a vrcholy k nim duální označíme příznakem dead. Je dobré si 
uvědomit, že nově vzniklá cesta P nyní propojuje jistý zdroj s jistým spotřebičem. V 
popsaném případě figurují pouze cesty P1 a P2 a výše definovaná operace nemá vliv na 
žádné jiné datové struktury. Z toho důvodu může být provedena paralelně pro všechny 
dvojice cest splňující požadovanou podmínku. 

Poznámka. Může se stát, že výsledná cesta P, kterou získáme jako P1 U P2 nebude 
podmnožinou grafu H. A to v případě, že cesta P2 obsahuje hranu ([u, B], [v, A]), 
přičemž k ní duální hrana ([v, B], [u, A]) byla při konstrukci grafu G~ odstraněna. 
Nicméně se touto skutečností nemusíme příliš zabývat protože tuto cestu využijeme 
pouze pro zlepšení párování na původním grafu G. Výše zmíněnou skutečnost už ne
budeme nadále zmiňovat. 

2) V grafu H(V, E) existují dvě aktivní cesty P1 a P2 a dále v H existuje hrana 
e E (E(H) \ (P1 U P2)) taková, že (P1 U {e} U P2 ) tvoří zlepšovací cestu. Bez újmy 
na obecnosti můžeme předpokládat, že e == ([u, X], [v, X]), a že vrchol [u, X] je kon
covým vrcholem cesty P2. Abychom mohli situaci názorněji demonstrovat, budeme 
předpokládat, že X == A. Situace pro X == B by se řešila symetricky. Výše pop
saná situace je zobrazena na obr. 26. Definujeme-li cestu P~ jako začátek cesty P2 
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Pt P2 

Obrázek 25: Interakce dvou cest - případ č. 1. 

následovně : P~ == ([s1, B], ... ,[v, A]), pak můžeme zkonstruovat novou zlepšovací cestu 
P jako: P == P1 U { e} U P2

1
• Cesty P 1, P2 odstraníme z množiny Pa a nově zkon

struovanou cestu P přesuneme do množiny Pz. Zároveň všem vrcholům incidentním 
s P a všem vrcholům k nim duálním nastavíme příznak dead. Na víc všem vrcholům 
v E (P2 \ P~) a všem vrcholům k v duálním nastavíme příznak idle. 

[s1 ,B] [s1,A] 

[s2.B] 

Obrázek 26: Interakce dvou cest - případ č. 3. 

Výše popsaný případ je i přes poměrně složitý popis řešení stále spíše knižním příkladem 
a nepostihuje všechny problémy, které mohou při konstrukci nastat. Jako reálný příklad 
proto uvádíme situaci na obr. 27 - v tomto případě není zcela zřejmé, jakým způsobem 
by se daly některé z cest P1, ... Ps (paralelně) propojit a jak. V takovéto situaci budeme 
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postupovat následovně: 

Definujeme množinu K obsahující všechny koncové vrcholy aktivních cest a množinu 
jejích idle sousedů K'. Pokud na grafu (K x K') n E(H) existuje aspoň jedna hrana 
e taková, že pro nějaké dvě cesty P1 , P2 E Pa tvoří P1 U { e} U P2 zlepšovací cestu, pak 
sestrojíme incidenční graf G 1(V1, E1) následovně: 

V1 Pa, 
E1 { (P1, P2) I ::le E E(H), P1, P2 E Pa : P1 U { e} U P2 tvoří zlepšovací cestu}. 

Na grafu G1 nalezneme maximální inklusní párování M1 (viz obr. 28). Nechť je e1 E M1 
a nechť e1 == (P1 , P2). Pak k e1 existuje v grafu H korespondující hrana e taková, že 
P1 U { e} U P2 tvoří zlepšovací cestu. Z každé takovéto dvojice cest P1 a P2 můžeme 
paralelně sestrojit zlepšovací cestu P postupem uvedeným výše. Výsledek konstrukce 
zlepšovacích cest je uveden na obr. 29. 

St 

(V5,8} 

/V4,Bj 

S.J•---; ~~ I 
/v1,Aj 

P.J S e 
e.J (V.J,8} 

S2 

Obrázek 27: Aktivní cesty v grafu 

3) V tuto chvíli se pokusíme některé z aktivních cest prodloužit. Nechť je dána množina 
K obsahující všechny koncové vrcholy aktivních cest a množina jejích idle sousedů K'. 
Algoritmus nalezne na bipartitním grafu (K x K') n E maximální inkluzní párování. 
Pokud je vrchol v E K spárován s v' E K', pak je cesta asociovaná s v prodloužena o 
vrchol v' a stav v' je změněn z idle na active. Pokud vrchol v E K není spárován, je 
jeho stav změněn na dead a zároveň je cesta s ním incidentní zkrácena: předchůdce v 
se stane koncovým vrcholem této cesty. 
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Ps 

P:1 

Obrázek 28: Maximální párování na incidenčním grafu G 1 

Výše popsaná tříbodová sekvence se v cyklu opakuje tak dlouho, dokud je počet ak
tivních cest větší než y'n. 

Druhá fáze algoritmu. 
Ve chvíli, kdy počet aktivních cest poklesne pod y'n, jsou aktivní cesty prodlužovány 
do množiny spotřebičů jedna po druhé. 

Nechť je dána aktivní cesta 
P1 == ([v1 , B], [v2 , A], ... , [vi, X], ... , [vk, Y]), X, Y E {A, B}. Definujeme následující 
množiny: 

DEST =={[v, X] I [v, X] E P', kde P' E Pa, P' # P1, X E {A, B} }, 
I DLE == VL \ (P1 U P1 U DEST U Vd)· 

Pro vrchol [v, X] (X E {A, B}) z množiny DEST platí, že vrchol [v, X] leží na jisté 
aktivní cestě P. Tedy cesta P vede z nějakého vnitřního vrcholu grafu do jistého 
spotřebiče a zároveň obsahuje vrchol [v, X]. Množina I DLE nám určuje vrcholy, přes 
které se budeme snažit najít cestu z libovolného vrcholu cesty P1 do libovolného vrcholu 
z množiny DEST. 

Algoritmus zjistí, z kterých vrcholů ležících na P1 je možné dosáhnout jen přes vr
choly z množiny I DLE do libovolného vrcholu w E DEST. Následně z těchto kan
didátů vybere takový, který je na cestě P1 nejdále od zdroje. Bez újmy na obecnosti 
předpokládejme, že je to [vi, X]. Následně nalezneme cestu 

kde vrcholy [u1, X], ... [uj-1, Y] leží v množině I DLE. Dále víme, že dle definice 
množiny DEST vrchol [uj, Y] leží na jisté aktivní cestě, kterou označíme P3. Nyní 
sestrojíme cestu P, která se bude skládat: 
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(vs,Bj 

(v1,Bj 

Obrázek 29: Výsledek operace 

• Ze začátku cesty P1 až po vrchol [vi, X]. 

• Z cesty P2. 

• Z úseku cesty P3 , který bude začínat vrcholem [uj, Y] a končit ve spotřebiči. 

Zároveň z množiny aktivních cest Pa odstraníme cesty P1 a P2 a cestu P přesuneme 
do množiny Pz. Vrcholům, které ležely na cestě P1 za vrcholem [vi, X] a na cestě 
P3 před vrcholem [uj, Y] nastavíme příznak idle. Zároveň nastavíme přiznak idle i 
vrcholům k nim duálním. Vrcholům ležícím na cestě P a vrcholům k nim duálním 
nastavíme příznak dead. V případě, že cestu P1 není možné prodloužit k nějakému 
spotřebiči, přidáme k této cestě příznak processed a necháme ji v množině cest Pa· 
Cestu označenou tímto příznakem už nebudeme znovu zpracovávat. 

Výše uvedený postup provádíme dokud množina Pa obsahuje alespoň jednu cestu, 
která nemá příznak processed. 

Poznámka. Skutečnost, že při konstrukci grafu G~ mohla být z grafu G M odstraněna 

jedna hrana může mít za následek, že graf ztratil svou původní symetričnost. Neboli, 
může se stát, že pro jisté dvě aktivní cesty P1 a P2 platí, že cestu P1 není možné napojit 
postupem popsaným výše na cestu P2, ale cestu P2 napojit na P1 lze. Proto, když 
zjistíme, že cestu P1 nemůžeme výše popsaným způsobem prodloužit ke spotřebiči, 
přiřadíme jí přiznak processed a necháme ji v množině Pa. 

Hledání nasyceného toku - časová složitost. 
Časovou složitost výše uvedeného algoritmu dokážeme obdobným způsobem, jako 
autoři (16]. 

Věta 20. První fáze výše popsaného algoritmu má nejvýše 2Vn iterací. 
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Důkaz. Definujeme proměnnou <I> následovně. 

Zřejmě <I> < 2n v kterýkoliv okamžik výpočtu. Nyní ukážeme, že při každé iteraci 
první fáze algoritmu se hodnota <J? sníží alespoň o Vn. Existuje-li v grafu H dvojice 
cest popsaná v bodě 1, sníží se po provedení tohoto bodu hodnota <J? o 3k, kde k 
značí počet vrcholů na nově zkonstruované cestě P (k vrcholů změní stav z active, k 
z idle). V situaci popsané v bodě 2 se zkonstruuje maximální inklusní párování mezi 
jednotlivými cestami. Následně se ke každé spárované dvojici cest P1,P2 konstruuje 
cesta P. Zřejmě cesta P je delší než P1 i P2 (H je vrstvená síť). Tedy <I> se zde opět 
sníží (vrcholy ležící na cestě P a vrcholy k nim duální změní stav na dead ) . V situaci 
popsané v bodě 3 se každá z cest buď prodlouží o vrchol v (čímž se změní stav vrcholu 
v z idle na active) nebo se o vrchol v zkrátí (čímž se změní stav v z active na dead). 
Z faktu, že počet cest v první fázi je alespoň Vn plyne, že se <J? sníží alespoň o vn. D 

Věta 21. Nechť je dán graf G E C BI p, lichá kružnice C C G a na G jisté párování M. 
Nechť je dán graf H sestrojený ke G,C a M postupem uvedeným výše. Na H najdeme 
nasycený tok v čase O( Vnlog3 n) 

Důkaz. Jak již bylo řečeno, první fáze algoritmu proběhne O( Vn)-krát. V každé ite
raci je potřeba nalézt maximální inkluzní párování, které najdeme pomocí algoritmu 
Israeliho a Shiloacha [20] s O(IVI + IEI) procesory v čase O(log3 n) v modelu CRCW. 
Algoritmus je popsán na straně 12. První fáze algoritmu tedy běží v čase O( Vnlog3 n). 
V druhé fázi, kdy se prodlužují cesty jedna po druhé najdeme pro danou cestu P a 
k ní definované množiny I DLE a DEST. Pro prodloužení cesty P do spotřebiče 
použijeme algoritmus pro hledání souvislých komponent [21] (čas O(log2 n), O(n2

) 

procesorů, model CRCVV). Cest je v grafu O(yln,), tedy druhá fáze proběhne v čase 
O( Vnlog2 n). D 

Nyní můžeme popsat celý algoritmus pro hledání maximálního párování na grafech z 
třídy CBIP· 

Věta 22. Výše uvedený algoritmus nalezne maximální párování na třídě grafů CBIP 

v čase O(n314 log3 n) s použitím O(n3 / logn) procesorů v modelu CRCW. 

Důkaz. 

První while cyklus: 
Graf G M zkonstruujeme v čase 0(1) s O(IEI + IVI) procesory. K vytvoření vrstvené 
sítě H použijeme paralelní Floyd-Warshallův algoritmus, který běží v čase O(log2 n) s 
O(n3 /log n) procesory v modelu CREW. Nalezení nasyceného toku proběhne v čase 
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Algoritmus pro hledání maximálního párování: 
Vstup. Graf G E CEJP, lichá kružnice CE G, jisté párování M na G 
Výstup. Maximální párování M 
i f- o 
while (i < n 114 ) do 

Ke grafu G a párování M zkonstruuj graf G M 

Ke G M sestroj G~ a následně zkonstruuj vrstvenou síť H 
if v H neexistuje orientovaná cesta z u E S do v E T end { M je maximální} 
Najdi množinu Pz postupem popsaným výše 
Zlepši párování na G podél cest Pz 
i+-i+l 

end 
while (true) do 

Zkonstruuj graf GM vzhledem ke G a M. 
Ke G M sestroj G~ a následně zkonstruuj vrstvenou síť H 
Na H zkus najít zlepšovací cestu P 
if ( P neexistuje) end { M je maximální} 
Zlepši párování na G přes cestu P. 

end 

Obrázek 30: Algoritmus pro hledání max. párování na grafech z třídy CBIP 

O( folog3 n) s O(IVI + IEI) v modelu CRCW. Tělo prvního while cyklu je provedeno 
n 114-krát. 
Druhý while cyklus: 
Zlepšovací cestu najdeme pomocí algoritmu pro souvislé komponenty [21], jehož časová 
složitost je O(log2 n) s použitím O(n2 

/ log2 n) procesorů v modelu CRCW. Tělo to
hoto while cyklu je provedeno nejvýše O(n314 )-krát. Z výše uvedených skutečností 
plyne celková složitost algoritmu. D 

Poznámka. Výše popsaný algoritmus můžeme modifikovat tak, aby běžel i bez apri
orní znalosti liché kružnice C. Nechť je dán vstupní graf G a na něm jisté párování M. 
Položíme C == 0. Nyní popíšeme jednu iteraci výše popsaného algoritmu, která nalezne 
množinu zlepšujících cest, podle kterých zlepšíme stávájící párování M. 

Ke grafu G a párování M sestrojíme bipartitní graf G M. V případě, že C == 0 položíme 
G~ == G M, v opačném případě sestrojíme graf G~ pomocí výše uvedeného postupu. 
Následně pomocí Floyd-Warshallova algoritmu najdeme nejkratší cesty mezi každou 
dvojicí vrcholů grafu G~. Potom aplikujeme algoritmus pro hledání nasyceného toku. 
Ovšem s tím rozdílem, že vždy když zkonstruujeme nějakou zlepšovací cestu, ověříme, 
že tato cesta je silně prostá. Pokud je silně prostá, je vše v pořádku. V opačném 
případě můžeme s její pomocí na grafu G identifikovat cyklus liché délky C'. Pokud 
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v tuto chvíli platí, že C # 0, pak vstupní graf neleží ve třídě CBIP - v takovém případě 
algoritmus skončí a oznámí, že maximální párování na tomto vstupu nelze nalézt. V 
případě, že C == 0, položíme C == C', zrušíme aktuální výpočet nasyceného toku a s 
pomocí kružnice C a grafu G M zkonstruujeme graf GAf. Ten následně použíjeme jako 
vstup pro algoritmus hledající nasycený tok. Výstupem tohoto algoritmu je množina 
zlepšujících cest, podle kterých můžeme stávající párování M zlepšit. 
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