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1 Johdanto

Hajautettujen algoritmien tutkimuksen taustalla ovat käytännön sovellukset erilais-
ten tietoliikenneverkkojen yhteydessä, mutta siitä huolimatta alalla on päädytty
myös tutkimaan puhtaan teoreettisia kysymyksiä. Hajautettujen algoritmien tut-
kimus onkin tavallaan teoreettisen tietojenkäsittelytieteen mikrokosmos omine al-
goritmeineen sekä alaraja- ja mahdottomuustuloksineen. Tyypillisesti tutkimuksen
tavoitteena on kuitenkin kehittää parempia algoritmeja.

Tutustumme tässä raportissa verkon värityksiin ja maksimaalisiin riippumattomiin
joukkoihin hajautettujen algoritmien kontekstissa. Tulemme havaitsemaan, että näi-
tä voidaan käyttää hyväksi monien muiden laskentaongelmien hajautetussa ratkai-
sussa. Keskitymmekin tutkimaan verkon värittämisen ja maksimaalisten riippumat-
tomien joukkojen etsinnän sovelluksia ja suhdetta toisiinsa. Varsinaisia hajautettu-
ja algoritmeja verkon värittämiseen ja maksimaalisten riippumattomien joukkojen
etsimiseen emme kuitenkaan esitä tämän raportin puitteissa.

Luvussa 3 määrittelemme verkon värittämisongelman ja maksimaalisten riippumat-
tomien joukkojen etsimisongelman sekä käsittelemme näitä laskentaongelmia ylei-
sesti. Luvussa 4 osoitamme, että nämä ongelmat ovat palautettavissa toisiinsa siinä
mielessä, että toisen näistä ongelmista ratkaisevaa algoritmia voidaan käyttää kum-
mankin ratkaisuun. Lopulta luvussa 5 näemme, kuinka näitä algoritmeja voidaan
hyödyntään monien muiden laskentaongelmien hajautettuun ratkaisuun.

2 Peruskäsitteitä

Aloitamme kiinnittämällä merkintöjä ja määritelmiä, joita tulemme tarvitsemaan
jatkossa. Käsittelemme ensin lyhyesti verkkoteoriaa ja määrittelemme sitten täsmäl-
lisesti käyttämämme hajautetun laskennan mallin.

2.1 Verkoista

Käsittelemme tässä raportissa vain suuntaamattomia verkkoja. Esitämme verkon
parina G = (V,E), missä V on epätyhjä joukko ja kaaret solmujen u, v ∈ V välillä
esitetään kahden alkion joukkoina {u, v} ∈ E. Merkitsemme lisäksi n = |V | ja
m = |E|.

Solmun v ∈ V astetta eli naapurien lukumäärää verkossa G merkitsemme degG(v).
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Verkon maksimiastetta merkitsemme puolestaan ∆(G), toisin sanoen

∆(G) = max({degG(v) | v ∈ V }).

Jos sekaannuksen vaaraa ei ole, käytämme lyhennysmerkintöjä deg(v) = degG(v) ja
∆ = ∆(G).

Verkon G = (V,E) kaariverkko1 on verkko G ′ = (V ′, E ′), missä

1. V ′ = E, ja

2. solmujen e, f ∈ V ′ välillä on kaari verkossa G ′, jos kaarilla e ja f on yhteinen
päätepiste verkossa G, eli v ∩ u 6= ∅.

Verkon G kaariverkossa G ′ on korkeintaan |V |(|V |− 1)/2 solmua ja sen maksimiaste
∆(G ′) on korkeintaan 2(∆(G)− 1).

Olkoon edelleen G = (V,E) verkko ja v, u ∈ V . Solmujen v ja u etäisyys d(v, u)
verkossa G on kaarien lukumäärä lyhimmällä polulla solmusta v solmuun u. Kaikilla
k ∈ N verkon G potenssiverkko Gk on verkko, jonka solmujoukko on V ja solmujen
v, u välillä on kaari jos d(v, u) ≤ k.

2.2 Laskennan malli

Hajautetuille algoritmeille on monia keskenään hyvinkin erilaisia laskennan malle-
ja. Rajoitumme kuitenkin tässä käsittelemään laskentaa synkronisissa hajautetuis-
sa järjestelmissä. Tämä käyttämämme malli on Linialin [Lin92] esittelemä; Peleg
[Pel00] kutsuu vastaavaa mallia nimellä LOCAL.

Mallissamme verkko G = (V,E) kuvaa laskentalaitteiden sĳoittelua ja niiden välisiä
yhteyksiä; jokainen solmu v ∈ V on yksi laskentalaite, ja kaksi solmua pystyy lä-
hettämään toisilleen viestejä, jos niiden välillä on kaari verkossa G. Jokainen solmu
suorittaa samaa algoritmia A. Algoritmi A ei tiedä etukäteen verkon G rakennet-
ta, vaan se saa syötteenä kussakin solmussa tiedon kyseisen solmun naapureista.
Laskennan lopuksi jokainen solmu tuottaa paikallisen tulosteen.

Varsinainen laskenta tässä mallissa tapahtuu synkronisissa kommunikaatiokierrok-
sissa. Algoritmia A suoritetaan r kierrosta, ja jokaisella kierroksella suoritetaan
seuraavat asiat järjestyksessä:

1englanniksi line graph
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1. Jokainen prosessori suorittaa paikallista laskentaa. Tälle laskennalle ei aseteta
mitään rajoituksia, vaan aikaa ja tilaa voidaan käyttää mielivaltaisen paljon.

2. Jokainen prosessori lähettää viestin jokaiselle naapurilleen. Tämän viestin ko-
koa ei myöskään ole rajoitettu. Emme tarkastele tässä mallissa virheensietoi-
suutta, vaan oletamme, että kaikki viestit saapuvat aina perille täydellisinä.

3. Jokainen prosessori vastaanottaa viestin jokaiselta naapuriltaan. Oleellista siis
on, että kaikki viestit lähetetään ennen yhdenkään vastaanottamista.

Kierroksen r jälkeen jokainen prosessori voi vielä tehdä rajoittamattomasti paikal-
lista laskentaa ennen tuloksen tuottamista.

Hajautetuissa algoritmeissa on usein kriittistä, kuinka paljon ylimääräistä informaa-
tiota solmuilla on käytettävissään. Oletamme aina, että solmu pystyy erottamaan
naapurinsa toisistaan, tai tarkemmin, että jokaisella solmulla v on käytössä jokin
kiinnitetty numerointi naapurisolmuilleen luonnollisilla luvuilla 1, . . . , deg(v). Monet
hajautetut algoritmit tarvitsevat kuitenkin myös solmuille uniikit tunnisteet. Solmun
v tunniste ID(v) on luonnollinen luku, ja kaikilla verkon solmuilla on eri tunniste.
Jos tunnisteita ei ole, sanomme verkon olevan anonyymi.

3 Laskentaongelmien esittely

Ryhdymme nyt tarkastelemaan kahta jo mainitsemaamme laskentaongelmaa: verkon
värittämistä ja maksimaalisen riippumattoman joukon löytämistä. Tavoitteenamme
ei tässä raportissa kuitenkaan ole esittää algoritmeja näiden ongelmien ratkaisuun,
vaan tutkia yleisemmin niiden roolia hajautettujen algoritmien tutkimuksessa.

Määritelmä 1. Olkoon G = (V,E) verkko. Verkon G (solmujen) väritys on kuvaus
c : V → S, missä S on jokin joukko ja c(u) 6= c(v) jos {u, v} ∈ E. Värityksen maali-
joukon S alkioita kutsumme väreiksi. Yleensä joukoksi S valitaan joukko {1, . . . , k},
jolloin sanomme, että c on k-väritys (ks. kuva 1a).

Ongelma 1 (Verkon värittäminen). Etsi annetulle verkolle G jokin väritys c.

Hajautettujen algoritmien kontekstissa värittämisongelman syötteenä toimii algorit-
mia suorittava laskentaverkko G = (V,E) itse. Yksittäisen solmun ei tarvitse tietää
lopuksi koko lopputulosta, vaan riittää, että jokainen solmu v ∈ G tulostaa oman
värinsä c(v).
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Haluamme tyypillisesti löytää mahdollisimman vähän värejä käyttävän värityksen
mahdollisimman nopeasti. Jokaisen verkon G värittämiseen riittää aina ∆+1 väriä,
sillä jokaisella solmulla on korkeintaan ∆ naapuria ja siten joukosta {1, . . . ,∆ + 1}
löytyy aina vapaa väri.

Oletetaan, että laskentaverkossa G on käytettävissä solmujen tunnisteet. Tällöin
parhaat tunnetut yleisessä tapauksessa toimivat deterministiset (∆+1)-värittämisal-
goritmit toimivat ajassaO(∆+log∗ n) [BE09, Kuh09]. Toisaalta Linial on osoittanut,
että mikä tahansa deterministinen tai satunnainen (∆+1)-värittämisalgoritmi vaatii
ainakin 1

2 log∗ n−O(1) laskentakierrosta [Lin92]. Puille on olemassa ajassa O(log∗ n)
toimiva 3-värittämisalgoritmi [Pel00]. Lisäksi on olemassa odotusarvoisesti ajassa
O(log n) toimiva hajautettu satunnaisalgoritmi (∆+1)-värittämiseen (ks. luku 4.2).
Tätä algoritmia voidaan käyttää myös anonyymin verkon värittämiseen.

Verkon värittäminen optimaalisesti on kuitenkin vaikeampi ongelma. Sanomme, että
verkon G kromaattinen luku χ(G) on pienin luonnollinen luku k, jolla on olemassa
verkon G solmujen k-väritys. Luvun χ(G) laskeminen on yleisesti NP-kova ongelma.
Vastaavasti kaikilla k ≥ 3 on NP-täydellinen päätösongelma ratkaista, riittääkö k
väriä annetun verkon G värittämiseen [GJ79, s. 191].

Määritelmä 2. Olkoon G = (V,E) verkko. Riippumaton joukko I ⊆ V on verkon
solmujen kokoelma, jossa ei ole kahta vierekkäistä solmua. Riippumaton joukko I
on maksimaalinen, jos kaikilla riippumattomilla joukoilla I ′ ⊇ I pätee I ′ = I, eli
joukkoon I ei voi lisätä yhtään solmua rikkomatta sen riippumattomuutta (ks. kuva
1b).

Ongelma 2 (Maksimaalisen riippumattoman joukon etsiminen). Etsi annetusta
verkosta G jokin maksimaalinen riippumaton joukko I.

Hajautettu algoritmi maksimaalisen riippumattoman joukon etsimiseen käyttää jäl-

(a) (b)

Kuva 1: (a) Verkon väritys kolmella värillä. (b) Eräs maksimaalinen riippumaton
joukko (mustat solmut).
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leen syötteenään algoritmia suorittavaa laskentaverkkoa G = (V,E). Laskennan lo-
puksi jokaisen solmun v ∈ V tulee ilmoittaa, kuuluuko se joukkoon I. Hajaute-
tuilla satunnaisalgoritmeilla maksimaalinen riippumaton joukko voidaan rakentaa
odotusarvoisesti ajassa O(log n) [Lub86, Pel00].

Maksimaalisen riippumattoman joukon löytäminen ei siis ole erityisen vaativa las-
kennallinen ongelma. Vastaava optimointiongelma on kuitenkin jälleen vaikeampi.
Sanomme, että riippumaton joukko I ⊆ V on maksimikokoinen, jos ei ole olemassa
riippumatonta joukkoa I ′ ⊆ V , jolla |I ′| > |I|. Maksimikokoisen riippumattoman
joukon löytäminen on NP-kova ongelma [GJ79, s. 194].

4 Palautukset ongelmien välillä

Tutkimme nyt esittelemiemme laskentaongelmien suhdetta toisiinsa. Osoitamme
tässä luvussa, että ongelmat voidaan palauttaa toisiinsa; toisin sanoen, jos meil-
lä on käytössä joko verkon värittämisalgoritmi tai maksimaalisen riippumattoman
joukon etsivä algoritmi, voimme ratkaista molemmat ongelmat.

Tulemme näkemään näissä palautuksissa käytettäviä tekniikoita myös muissa sovel-
luksissa myöhemmin. Perehdymme tarkemmin näiden palautuksien taustalla oleviin
ajatuksiin luvussa 5.

4.1 Maksimaalinen riippumaton joukko värityksestä

Maksimaalinen riippumaton joukko voidaan konstruoida helposti hajautetulla las-
kennalla, jos käytettävissä on väritys. Oletetaan, että G = (V,E) on laskentaverkko
ja c on k-väritys verkolle G, niin että jokainen solmu v ∈ V tietää oman värinsä.

Esitämme nyt algoritminM, joka rakentaa maksimaalisen riippumattoman joukon
I ⊆ V seuraavasti. Jokainen solmu v ∈ V suorittaa laskentaa k synkronista lasken-
takierrosta seuraavasti:

1. Aluksi solmu v ei kuulu joukkoon I.

2. Kierroksella c(v), jos mikään solmun v naapuri ei ole ilmoittanut liittyneensä
joukkoon I, solmu v liittyy joukkoon I ja lähettää tästä ilmoituksen kaikille
naapureilleen. Muilla kierroksilla v ei tee mitään muuta viestien vastaanotta-
misen lisäksi.

3. Laskennan lopuksi v ilmoittaa, liittyikö joukkoon I vai ei.
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1

2

3
i = 1 i = 2 i = 3

(a) (b) (c)

Kuva 2: Esimerkki maksimaalisen riippumattoman joukon etsinnästä värityksen
pohjalta. (a) 3-väritetty laskentaverkko G. (b) Algoritmin M suoritus kierroksit-
tain; kierroksella i värin i solmut yrittävät liittyä maksimaaliseen riippumattomaan
joukkoon. (c) Lopullinen maksimaalinen riippumaton joukko.

Esimerkki algoritminM suorituksesta on esitetty kuvassa 2.

Lause 3. Algoritmi M löytää maksimaalisen riippumattoman joukon.

Todistus. Olkoon I algoritmin M valitsema joukko verkossa G. Osoitamme ensin,
että I on riippumaton. Olkoon u ∈ I ja v jokin sen naapuri. Solmu v ei voinut liittyä
joukkoon I ennen kierrosta c(u), koska tällöin u ei olisi liittynyt joukkoon I. Koska
u ja v ovat naapureita, c(v) 6= c(u), eikä siis v voinut liittyä joukkoon I kierroksella
c(u). Kierroksella c(u) lisäksi u ilmoitti solmulle v liittyneensä joukkoon I, joten v
ei voinut liittyä joukkoon I kierroksen c(u) jälkeen. Siis v /∈ I.

Maksimaalisuuden osoittamiseksi olkoon v ∈ V jokin solmu, jonka mikään naapuri
ei kuulu valittuun joukkoon I. Tällöin myöskään kierroksella c(v) mikään v:n naa-
puri ei kuulunut joukkoon I, joten v liittyi joukkoon I. Siis joukon I täytyy olla
maksimaalinen riippumaton joukko.

Selvästi algoritmi M vaatii täsmälleen k laskentakierrosta. Mikä tahansa hajau-
tettu värittämisalgoritmi voidaan muuttaa maksimaalisen riippumattoman joukon
etsiväksi algoritmiksi suorittamalla sen jälkeen algoritmin M. Tästä havainnosta
saamme suoraan seuraavan korollaarin.

Korollaari 4. Jos käytettävissä verkon värittämisalgoritmi, joka verkolla G vaatii
T (G) laskentakierrosta ja tuottaa k(G)-värityksen, voidaan maksimaalinen riippu-
maton joukko löytää ajassa T (G) + k(G).
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Soveltamalla korollaaria 4 aikaisemmin mainittuihin deterministisiin värittämisal-
goritmeihin, saamme deterministisen hajautetun algoritmin, joka löytää tunnisteilla
varustetussa verkossa maksimaalisen riippumattoman joukon ajassa O(∆ + log∗ n).

4.2 Väritys maksimaalisesta riippumattomasta joukosta

Verkon värittäminen maksimaalisen riippumattoman joukon avulla on jokseenkin
monimutkaisempi ongelma. Emme pysty suoraviivaisesti rakentamaan annetun mak-
simaalisen riippumattoman joukon pohjalta väritystä, mutta maksimaalisen riippu-
mattoman joukon etsivä algoritmi voidaan muuttaa värittämisalgoritmiksi. Käytäm-
me siihen alunperin Lubyn [Lub86] esittämää tekniikkaa.

Olkoon G = (V,E) laskentaverkko. Oletamme, että käytössämme on jokin maksi-
maalisen riippumattoman joukon etsivä algoritmi A. Tällöin voimme värittää verkon
G seuraavasti (kuva 3).

1. Konstruoimme verkon G pohjalta uuden verkon G ′ = (V ′, E ′), missä

a) jokainen solmu v ∈ V korvataan deg(v) + 1:llä kopiolla v1, . . . , vdeg(v)+1,
b) solmut v1, . . . , vdeg(v)+1 muodostavat klikin, eli ovat kaikki toistensa naa-

pureita, ja
c) solmut vi ja ui, missä {v, u} ∈ E, ovat naapureita kaikilla

1 ≤ i ≤ min(deg(v) + 1, deg(u) + 1).

2. Simuloimme maksimaalisen riippumattoman joukon etsivää algoritmia A ver-
kossa G ′ ja saamme tuloksena joukon I ⊆ V ′. Jokainen v ∈ V siis simuloi
solmuja v1, . . . vdeg(v)+1.

3. Solmu v ∈ V valitsee värin i, jos vi ∈ V ′ kuuluu löydettyyn maksimaaliseen
riippumattomaan joukkoon I.

Kutsumme tätä algoritmiksi C.

Algoritmin C valitsema väri solmulle v ∈ V on hyvin määritelty. Nimittäin vain yksi
solmuista v1, . . . , vdeg(v)+1 voidaan valita maksimaaliseen riippumattomaan joukkoon
I, sillä kyseiset solmut muodostavat klikin verkossa G ′. Toisaalta ainakin yksi näistä
solmuista valitaan joukkoon I, koska solmulla v on degG(v) naapuria, eikä siis kaikilla
vi voi olla joukkoon I kuuluvaa naapuria verkossa G ′.

Vastaavasti havaitsemme, että algoritmi C todella tuottaa värityksen. Jos v, u ∈ V
ovat naapureita ja niille valittaisiin sama väri i, niin tällöin solmujen vi ja ui tulisi
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(a) (b) (c)

1

2

3

4

(d)

Kuva 3: Esimerkki verkon värittämisestä maksimaalisen riippumattoman joukon et-
sivällä algoritmilla. (a) Alkuperäinen laskentaverkko G. (b) Algoritmin C rakentama
verkko G ′. (c) Eräs maksimaalinen riippumaton joukko I = {v4, u3, w2, y1} verkossa
G ′. (d) Maksimaalisesta riippumattomasta joukosta I saatu väritys verkolle G.

kuulua maksimaaliseen riippumattomaan joukkoon I. Tämä on kuitenkin mahdo-
tonta, koska vi ja ui ovat naapureita.

Selvästi esittämämme algoritmi tuottaa (∆(G) + 1)-värityksen. Algoritmin C suori-
tusaika on sama kuin käytetyn maksimaalisen riippumattoman joukon etsimisalgo-
ritmin suoritusaika verkossa G ′. Huomaamme lisäksi, että

|V ′| =
∑
v∈V

(degG(v) + 1) ≤ (∆(G) + 1)|V |,

ja ∆(G ′) = 2∆(G) + 1. Käyttämällä maksimaalisen riippumattoman joukon etsimi-
seen aikaisemmin mainitsemaamme odotusarvoisesti ajassaO(log n) toimivaa satun-
naisalgoritmia, saamme odotusarvoisesti ajassa O(log n) toimivan väritysalgoritmin,
sillä

log |V ′| ≤ log ((∆(G) + 1)|V |) ≤ log |V |2 = 2 log |V |.

Tällä algoritmilla pystymme siis myös värittämään anonyymeja verkkoja.

5 Sovelluksia

Nyt siirrymme käsittelemään värityksien ja maksimaalisten riippumattomien jouk-
kojen soveltamista muiden laskentaongelmien hajautettuun ratkaisuun. Tavoittee-
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namme on käsitellä, miten väritykset ja maksimaaliset riippumattomat joukot liit-
tyvät muihin verkko-ongelmiin ja niiden hajautettuun ratkaisuun.

5.1 Maksimaalisen riippumattoman joukon hyödyntäminen

Näimme luvussa 4.2 kuinka maksimaalisen riippumattoman joukon etsivällä algo-
ritmilla voitiin rakentaa väritys verkossa G siirtymällä ensin uuteen verkkoon G ′.
Vastaavaa lähestymistapaa voidaan soveltaa myös muihin ongelmiin.

Määritelmä 5. Olkoon G = (V,E) verkko. Pariutus M ⊆ E on verkon kaarien
kokoelma, jossa e ∩ f = ∅ kaikilla e, f ∈ M . Pariutus M on maksimaalinen, jos
kaikilla pariutuksilla M ′ ⊇M pätee M ′ = M .

Maksimaalinen pariutus voidaan löytää helposti maksimaalisen riippumattoman
joukon etsivällä algoritmilla. Olkoon G = (V,E) laskentaverkko, josta haluamme
löytää maksimaalisen pariutuksen. Siirrymme alkuperäisen verkon G sĳaan tarkas-
telemaan verkon G kaariverkkoa G ′ = (V ′, E ′), samaan tapaan kuin aikaisemmin
algoritmissa C. Jokainen solmu v ∈ V simuloi itsestään lähteviä kaaria vastaavia
solmuja. Tällöin jokaista solmua e ∈ V ′ simuloidaan kahdessa alkuperäisen verkon
solmussa, ja nämä kopiot synkronoidaan jokaisella laskentakierroksella. Kun ver-
kosta G ′ etsitään maksimaalinen riippumaton joukko M ⊆ V ′, niin joukko M on
maksimaalinen pariutus alkuperäisessä verkossa G (kuva 4). Koska verkossa G ′ on
korkeintaan |V |(|V |−1)/2 solmua, saamme myös maksimaalisen pariutuksen raken-
nettua satunnaisalgoritmilla odotusarvoisesti ajassa O(log n).

Käyttämällä hyväksi maksimaalista pariutusta saamme edelleen ratkaistua muita
verkko-ongelmia.

Määritelmä 6. Joukko U ⊆ V on solmupeite, jos kaikilla {u, v} ∈ E joko u ∈ U

Kuva 4: Maksimaalinen pariutus verkossa G ja vastaava maksimaalinen riippumaton
joukko verkon G kaariverkossa G ′.
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tai v ∈ U . Solmupeite U on minimaalinen, jos mikään sen aito osajoukko ei ole
solmupeite.

Saamme solmupeitteen U ⊆ V verkossa G = (V,E) maksimaalisesta pariutuksesta
M ⊆ E valitsemalla joukkoon U kaikkien kaarien e ∈ M molemmat päätepisteet.
Tämä on solmupeite, sillä pariutuksen M maksimaalisuuden nojalla ei ole olemassa
kaarta e ∈ E, jonka kummastakaan päätepisteestä ei lähtisi joukkoon M kuulu-
vaa kaarta. Näin saatu solmupeite U ei välttämättä ole minimaalinen solmupeite,
mutta se on kuitenkin 2-approksimaatio solmujen lukumäärältä minimikokoisesta
solmupeitteestä [Vaz03, s. 3].

Yleisesti yksittäisen riippumattoman joukon tunteminen ei ole kovin hyödyllistä ha-
jautettujen algoritmien kannalta. Maksimaaliset riippumattomat joukot kuitenkin
liittyvät läheisesti moneen muuhun verkko-ongelmaan. Esitämme tähän liittyen jou-
kon yksinkertaisia havaintoja.

Olkoon jatkossa G = (V,E) mielivaltainen yhtenäinen verkko. Ensinnäkin maksi-
maalisen riippumattoman joukon I komplementti V \ I on selvästi minimaalinen
solmupeite. Määrittelemme lisäksi muita verkko-ongelmia, joilla on yhteys maksi-
maalisiin riippumattomiin joukkoihin.

Määritelmä 7. Joukko U ⊆ V on dominoiva joukko, jos kaikilla v ∈ V \ U on
naapuri u ∈ U . Dominoiva joukko U on minimaalinen, jos mikään sen aito osajoukko
ei ole dominoiva.

Maksimaalinen riippumaton joukko I ⊆ V on myös minimaalinen dominoiva joukko.
Jos |V | > 1, niin myös joukko V \I on dominoiva joukko, mutta ei välttämättä mini-
maalinen. Yhdessä nämä muodostavat verkon G domaattisen osituksen, eli osituksen
erillisiin dominoiviin joukkoihin.

Määritelmä 8. Verkon G (solmujen) heikko väritys on kuvaus c : V → S, missä
S on jokin joukko ja kaikilla solmuilla v ∈ V , joilla on naapureita, on ainakin yksi
naapuri u ∈ V , jolla c(v) 6= c(u). Heikko k-väritys määritellään vastaavasti kuin
tavallinen k-väritys.

Jos I ⊆ V on maksimaalinen riippumaton joukko, niin heikko 2-väritys saadaan
asettamalla c(u) = 1 kaikille u ∈ I ja c(u) = 2 kaikille u ∈ V \ I.

Heikon värityksen määrittelivät alunperin Naor ja Stockmeyer [NS95], nimenomaan
hajautettujen algoritmien yhteydessä. Sitä on myös mahdollista käyttää apuna mui-
den laskentaongelmien ratkaisussa laskentaverkoissa.



11

5.2 Muita värityksiä

Olemme jo käsitelleet verkon solmuvärityksiä ja heikkoja solmuvärityksiä. Määrit-
telemme tässä vielä muita väritystyyppejä, ja tutkimme, miten solmuvärittämisal-
goritmeja voidaan soveltaa näiden konstruoimiseen.

Määritelmä 9. Olkoon G = (V,E) verkko. Verkon G kaariväritys on kuvaus c : E →
S, missä S on jokin joukko ja c(e) 6= c(f) jos kaarilla e ja f on yhteinen päätepis-
te. Vastaavasti kuin solmuvärityksen tapauksessa, joukoksi S valitaan tyypillisesti
joukko {1, . . . , k}, jolloin sanomme, että c on k-kaariväritys.

Kaariväritys palautuu helposti solmuväritykseen, sillä voimme jälleen siirtyä alku-
peräisestä verkosta G sen kaariverkkoon G ′. Selvästi kaariverkon solmuväritys on
suoraan alkuperäisen verkon kaariväritys. Jos käytämme kaariverkon solmuväri-
tyksen etsimiseen (∆ + 1)-värittämisalgoritmia, saamme alkuperäiseen verkkoon
(2∆(G) − 1)-kaarivärityksen, koska ∆(G ′) ≤ 2(∆(G) − 1). Tämä on itse asias-
sa 2-approksimaatio värien lukumäärältä minimikokoisesta kaarivärityksestä, sillä
Vizingin lauseen [Die05, s. 119] nojalla kaariväritykseen vaaditaan aina vähintään
∆ väriä ja jokaiselle verkolle on olemassa (∆ + 1)-kaariväritys.

Määritelmä 10. Olkoon G = (V,E) verkko. Verkon G solmujen väritys c : V → S

on etäisyyden k väritys2, jos kaikilla v, u ∈ V , joilla c(v) = c(u), pätee d(v, u) > k.

Havaitsemme, että verkon G etäisyyden k väritykset ovat potenssiverkon Gk väri-
tyksiä ja päinvastoin. Saamme siis etäisyyden k värityksen rakennettua verkossa G
simuloimalla väritysalgoritmin toimintaa verkossa Gk. Tämä onnistuu verkossa G
suorittamalla jokaisen laskentakierroksen jälkeen k − 1 ylimääräistä laskentakier-
rosta, joiden aikana viestit välitetään verkossa etäisyydellä k oleviin solmuihin. Siis
etäisyyden k väritys ∆(Gk)+1 värillä voidaan laskea vakiokerrointa k vaille samassa
ajassa kuin (∆(G) + 1)-solmuväritys.

Verkon G etäisyyden 2 väritys voidaan suoraviivaisesti muuntaa kaariväritykseksi.
Kaaren {u, v} ∈ E väriksi valitaan järjestämätön pari {c(u), c(v)}. Tämä tuottaa
kaarivärityksen, sillä jos e = {u, v} ja f = {u,w} ovat eri kaaret, niin etäisyyden 2
värityksen määritelmästä seuraa c(v) 6= c(w) ja kaaret e ja f saavat eri värit. Tämä
tekniikka kuitenkin johtaa helposti suureen värimäärään.

2englanniksi distance-k coloring
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5.3 Algoritmien hajauttaminen värityksen avulla

Sovellamme nyt luvussa 4.1 esitetyn algoritminM ideaa muihin laskentaongelmiin.
AlgoritmissaM solmujen valitseminen maksimaaliseen riippumattomaan joukkoon
I pystyttiin tekemään yhden värin sisällä rinnakkaisesti, sillä nämä päätökset ei-
vät riippuneet toisistaan. Tämä päätösten riippumattomuus puolestaan perustui
siihen, että päätös joukkoon I liittymisestä riippui vain solmun naapureista, ja
{v ∈ V | c(v) = i} on riippumaton joukko kaikilla väreillä i.

Yleisemmin voimme hajauttaa solmut tai kaaret mielivaltaisessa järjestyksessä kä-
sittelevän keskitetyn sekventiaalisen algoritmin sopivan värityksen avulla, kunhan
päätökset ei-vierekkäisten solmujen tai kaarien kohdalla ovat sopivalla tavalla riip-
pumattomia toisistaan. Tällöin voimme suorittaa käsittelyn väri kerrallaan rinnak-
kaistetusti, kuten algoritmissaM. Käymme nyt läpi esimerkkejä tätä lähestymista-
paa hyödyntävistä algoritmeista.

Määritelmä 11. Olkoon G = (V,E) verkko. Verkon G leikkaus (S, T ) on joukon V
ositus kahteen erilliseen osajoukkoon S ja T , eli S, T ⊆ V ja T = V \S. Leikkauksen
(S, T ) koko on joukon

{{s, t} ∈ E | s ∈ S, t ∈ T}

alkioiden lukumäärä, eli joukkojen S ja T välillä kulkevien kaarien lukumäärä. Leik-
kaus (S, T ) on maksimikokoinen, jos ei ole olemassa kooltaan suurempaa leikkausta.

Maksimikokoisen leikkauksen etsiminen on NP-kova ongelma [GJ79, s. 210]. Saam-
me kuitenkin 2-approksimaation maksimikokoisesta leikkauksesta seuraavalla keski-
tetyllä algoritmilla, joka rakentaa leikkauksen (S, T ) verkolle G [SG76].

1. Aluksi joukot S ja T ovat tyhjiä.

2. Solmut v ∈ V käydään läpi mielivaltaisessa järjestyksessä. Jos solmua v käsi-
tellessä

|{s ∈ S | {v, s} ∈ E}| > |{t ∈ T | {v, t} ∈ E}|,

niin solmu v lisätään joukkoon T , ja muussa tapauksessa v lisätään joukkoon
S.

Olkoon nyt G = (V,E) laskentaverkko ja c jokin k-väritys verkolle G. Voimme tällöin
simuloida tätä keskitettyä algoritmia verkossa G käyttämällä k laskentakierrosta.
Kierroksella i = 1, . . . , k, jokainen värin i solmu v suorittaa seuraavat askeleet:

1. Aluksi solmu v laskee aikaisemmilla kierroksilla saamiensa viestien perusteella
luvut |{s ∈ S | {v, s} ∈ E}| ja |{t ∈ T | {v, t} ∈ E}|.
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2. Mikäli |{s ∈ S | {v, s} ∈ E}| > |{t ∈ T | {v, t} ∈ E}|, solmu v liittyy joukkoon
T ja muuten se liittyy joukkoon S.

3. Solmu v ilmoittaa naapureilleen liittymisestään joukkoon S tai joukkoon T .

Solmujen tekemät päätökset riippuvat vain niiden naapureiden aikaisemmin teke-
mistä päätöksistä, eivätkä siis rinnakkain tehtävät päätökset voi vaikuttaa toisiin-
sa. Näin siis saamme simuloitua esittämäämme keskitettyä algoritmia käyttämällä k
synkronista laskentakierrosta ja saamme näin 2-approksimaation maksimikokoisesta
leikkauksesta.

Voimme käyttää tällaisen hajauttamisen pohjana myös muita kuin tavallista sol-
muväritystä. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa esimerkiksi maksimaalisen pa-
riutuksen etsimiseen. Olkoon G = (V,E) verkko ja c jokin k-kaariväritys verkolle
G. Keskitetysti maksimaalinen pariutus voidaan rakentaa yksinkertaisesti käymällä
kaaret mielivaltaisessa järjestyksessä läpi, ja ottamalla kaari mukaan jos mukana ei
ole vielä kummastakaan sen päätepisteestä lähtevää kaarta. Tämä algoritmin ha-
jautettu versio puolestaan ottaa mukaan kierroksella i kaikki sopivat kaaret e ∈ E,
joilla c(e) = i. Näin maksimaalinen pariutus saadaan rakennettua käyttämällä k las-
kentakierrosta. Algoritmin oikeellisuus perustuu siihen, että koska kahdella saman-
värisellä kaarella ei voi olla yhteistä päätepistettä, eivät yhden kierroksen aikana
tehtävät päätökset voi vaikuttaa toisiinsa. Tämä algoritmi voidaan tietysti jälleen
muuttaa 2-approksimaatioalgoritmiksi solmupeitteelle.

Esitämme lopuksi monimutkaisemman sovelluksen väritysten käytöstä keskitetty-
jen algoritmien hajauttamisessa. Solmujen lukumäärältä minimikokoista dominoi-
vaa joukkoa voidaan approksimoida keskitetyllä ahneella algoritmilla rakentamalla
verkossa G = (V,E) joukko U ⊆ V .

1. Aluksi U on tyhjä.

2. Joka kierroksella joukkoon U lisätään jokin solmu v ∈ V , jolla deg(v) ≥ deg(u)
kaikilla u ∈ V . Solmu v ja sen naapurit poistetaan verkosta G.

3. Algoritmi päättyy, kun verkossa G ei ole enää yhtään solmua jäljellä.

Tämä algoritmi on oleellisesti sama kuin tunnettu ahne approksimaatioalgoritmi
joukkopeitteen etsintään ja se tuottaa O(log ∆)-approksimaation minimikokoisesta
dominoivasta joukosta [Joh73].

Olkoon nyt G = (V,E) laskentaverkko ja c verkon G etäisyyden 2 solmuväritys.
Oletamme lisäksi, että jokainen solmu tietää verkon G maksimiasteen ∆. Nyt yllä
esitetyn keskitetyn algoritmin toimintaa voidaan simuloida verkossa G hajautetulla
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algoritmilla rakentamalla dominoiva joukko U ⊆ V seuraavasti.

Algoritmin suoritus on jaettu vaiheisiin, joissa jokaisessa käsitellään tiettyä astetta
δ ja tiettyä väriä i. Joka vaiheessa suoritetaan kaksi laskentakierrosta.

1. Ensimmäisellä kierroksella

a) kaikki solmut ensin vähentävät omaa astettaan edellisessä vaiheessa saa-
miensa poistumisilmoitusten mukaisesti, ja

b) solmut v ∈ V , joiden aste deg(v) = δ ja väri c(v) = i, liittyvät joukkoon
U ja ilmoittavat tästä naapureilleen.

2. Toisella kierroksella solmut, jotka ovat ensimmäisellä kierroksella saaneet naa-
puriltaan viestin joukkoon U liittymisestä ilmoittavat naapureilleen poistuvan-
sa verkosta ja lopettavat tämän jälkeen laskennan.

Käsittely aloitetaan asteesta ∆. Jokaista väriä i = 1, . . . , k kohti suoritetaan yksi
yllä kuvattu algoritmin vaihe. Tämän jälkeen siirrytään asteen ∆ − 1 solmuihin ja
suoritetaan jälleen jokaista väriä kohti yksi algoritmin vaihe. Tätä jatketaan, kunnes
kaikki asteet ja värit on käyty läpi; vaiheita siis suoritetaan yhteensä k∆. Mikäli
viimeisen vaiheen jälkeen verkossa on jäljellä asteen 0 solmuja, nämä liittyvät myös
joukkoon U .

Algoritmi vaatii selvästi 2k∆ laskentakierrosta. Etäisyyden 2 värityksen käyttö ta-
kaa, etteivät rinnakkaisesti tehtävät päätökset vaikuta toisiinsa. Käyttämällä kaksi
laskentakierrosta joka vaiheessa varmistetaan, että solmut ehtivät saada tiedon ver-
kosta poistetuista naapureistaan ennen kuin itse yrittävät seuraavan kerran liittyä
rakennettavaan dominoivaan joukkoon U . Tämä algoritmi tietenkin pääsee samaan
approksimaatiosuhteeseen O(log ∆) kuin pohjana toiminut keskitetty algoritmikin.

6 Yhteenveto

Olemme nähneet, kuinka verkon väritykset ja maksimaaliset riippumattomat joukot
liittyvät läheisesti toisiinsa. Lisäksi olemme nähneet monia tapoja soveltaa näitä
verkkoteoreettisia rakenteita ja niitä etsiviä algoritmeja muiden verkko-ongelmien
ratkaisussa laskentaverkoissa. Koska lisäksi sekä värittämiseen että maksimaalisen
riippumattoman joukon etsintään tunnetaan tehokkaita hajautettuja algoritmeja,
esittelemämme tekniikat tarjoavat selkeästi hyödyllisen peruslähtökohdan hajautet-
tujen algoritmien suunnittelulle. On kuitenkin huomattava, että näin saadut algorit-
mi eivät välttämättä ole lähelläkään optimaalista, ja suorempi lähestymistapa voisi
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tuottaa parempia ratkaisuja.

Käsittelemästämme aiheesta on kuitenkin tehty hyvin vähän systemaattista tutki-
musta. Esittämämme lähestymistavat värityksien ja maksimaalisten riippumatto-
mien joukkojen soveltamisesta ovat pitkälti yksittäisiä temppuja. Laajimmin sovel-
lettava menetelmä vaikuttaisi olevan luvussa 5.3 esitetty värityksen etsiminen ja
keskitetyn algoritmin hajauttaminen sen avulla. Näiden aiheiden tarkempi tutki-
minen voisi siis olla hedelmällistä. Lisäksi on syytä huomata, ettemme käsitelleet
ollenkaan miten värityksen olemassaolo vaikuttaa symmetrianrikkomisongelmaan
anonyymeissa verkoissa, vaikka tämä kysymys liittyykin luontevasti tämän raportin
aihepiiriin.
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