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Spenntrær: Bor̊uvkas algoritme

Vi skal se en tredje algoritme for å finne minimale spenntrær. Bor̊uvkas algoritme er, som Prim

og Kruskal, ogs̊a en gr̊adig algoritme. Hvorfor?

Som Kruskal vil Bor̊uvka returnere et minimalt spenntre hvis G er sammenhengende og et

minimalt spenntre for hver komponent i G hvis G best̊ar av flere komponenter.

Vi begynner med å se p̊a hver node i G som et tre (av kun den noden) og lar disse trærne

utgjøre en skog, F . For hvert steg g̊ar vi over alle trær i F og legger til den billigste kanten

som forbinder treet med et annet tre i F . Algoritmen terminerer n̊ar det ikke lenger finnes flere

kanter som forbinder forskjellige trær i F .

Hvis to trær velger samme kant, blir denne kanten tatt med (en gang).
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Bor̊uvkas algoritme: eksempel
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Bor̊uvkas algoritme: analyse

Bor̊uvka krever at alle kanter har en unik vekt. Hvorfor det? Hvis to trær kan kobles sammen

med to forskjellige kanter av samme vekt, risikerer vi at vi danner en sykel. Dette kravet kan vi

jobbe oss rundt ved å ordne kantene.

Hovedløkka i Bor̊uvkas algoritme vil kjøre O(log(|V |)) ganger. Anta at den største

komponenten i G har |V ∗| noder. I verste tilfelle er |V ∗| = |V |. Antall trær vil minst halveres i

hvert steg siden alle trær sl̊ar seg sammen med et annet. Etter O(log(|V ∗|)) iterasjoner vil vi

ha et spenntre for denne komponenten.

I hvert steg av hovedløkka g̊ar vi over alle kanter i G og velger, for hvert tre, den billigste

kanten som har nøyaktig ett endepunkt i treet. Her kan vi ha en tilleggsvariabel i hver node

som sier hvilket tre noden hører til.

Dette gir en total kjøretid p̊a O(|E |log(|V |)).
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Separasjonsnoder

En node v , i en sammenhengende urettet graf G , kalles en separasjonsnode (eng: separation

vertex/ cut vertex/ articulation point) hvis det er slik at om noden (og kantene koblet til

noden) blir fjernet fra G , vil G ikke lenger være sammenhengende.

Separasjonsnoder tilsvarer kritiske punkter i nettverk (single point of failure) og er derfor

viktige å lokalisere.
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k-sammenhengende grafer

En sammenhengende graf G er k-sammenhengende, eller k-node-sammenhengende, hvis

|V | > k og det er slik at G forblir sammenhengende om færre enn k noder blir fjernet.

Grafen over er 3-sammenhengende. Vi må fjerne 3 noder for at grafen skal slutte å være

sammenhengende.
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2-sammenhengende grafer (eng. biconnected graphs)

En sammenhengende graf G er 2-sammenhengende eller biconnected, hvis G ikke innholder

noen separasjonsnoder. En tilsvarende definisjon sier at G er 2-sammenhengende hvis det for

alle noder u og v finnes to distinkte stier mellom dem. Disse stiene skal ikke dele noen kanter

eller noder utenom u og v .

Biconnectivity

Instans: En graf G

Spørsmål: Er G biconnected?

Er BICONNECTIVITY i P?

Hva er den enkleste algoritmen som løser dette

problemet?

For alle noder: fjern noden og sjekk om grafen er

sammenhengende. Worst-case er en komplett graf.

Kjøretid: O(|V |3).
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Spørsmål: Er G biconnected?

Er BICONNECTIVITY i P?

Hva er den enkleste algoritmen som løser dette

problemet?

For alle noder: fjern noden og sjekk om grafen er

sammenhengende. Worst-case er en komplett graf.

Kjøretid: O(|V |3).

8



2-sammenhengende grafer (eng. biconnected graphs)

En sammenhengende graf G er 2-sammenhengende eller biconnected, hvis G ikke innholder

noen separasjonsnoder. En tilsvarende definisjon sier at G er 2-sammenhengende hvis det for

alle noder u og v finnes to distinkte stier mellom dem. Disse stiene skal ikke dele noen kanter

eller noder utenom u og v .

Biconnectivity

Instans: En graf G
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2-sammenhengende grafer i lineær tid

Vi skal n̊a se p̊a en algoritme som sjekker om en graf G er 2-sammenhengende i lineær tid ved

hjelp av dybde-først-søk (DFS).

Først sjekker vi om G er sammenhengende. Hvis det finnes ubesøkte noder etter ett kall p̊a

DFS , vet vi at G ikke er sammenhengende og derfor ikke 2-sammenhengende. Dette tar

O(|V |+ |E |) tid.

Det gjenst̊ar å sjekke grafer som er sammenhengende.

Planen er å sjekke om G inneholder separasjonsnoder.
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Planen er å sjekke om G inneholder separasjonsnoder.

9



2-sammenhengende grafer i lineær tid

Vi skal n̊a se p̊a en algoritme som sjekker om en graf G er 2-sammenhengende i lineær tid ved

hjelp av dybde-først-søk (DFS).

Først sjekker vi om G er sammenhengende. Hvis det finnes ubesøkte noder etter ett kall p̊a

DFS , vet vi at G ikke er sammenhengende og derfor ikke 2-sammenhengende.

Dette tar

O(|V |+ |E |) tid.
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2-sammenhengende grafer i lineær tid II

Vi bruker DFS til å lage et DFS-spenntre T for G .

Det g̊ar en kant fra u til v , i T , hvis {u, v} ble brukt til å

oppdage v (discovery-edge).

Kanter som g̊ar til en allerede besøkt node (back-edge) er

tegnet som en stiplet pil.

Vi indekserer nodene etter n̊ar de besøkes av

DFS-traverseringen.

1
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Vi bruker DFS til å lage et DFS-spenntre T for G .

Det g̊ar en kant fra u til v , i T , hvis {u, v} ble brukt til å
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2-sammenhengende grafer i lineær tid III

En node u er en separasjonsnode hvis:

• u er rot i T og har mer enn ett barn, eller

• u ikke er roten, og har et barn v , slik at ingen

etterkommere av v (inkludert v selv) har en

back-edge til en forgjenger av u.

Det andre punktet, kan vi sjekke ved hjelp av low -nummer.

Low -nummeret til en node er definert som indeksen til den

noden med lavest indeks som kan n̊as ved å følge:

1. 0 eller flere kanter i T (discovery edges) etterfulgt av

2. 0 eller 1 back-edge.

Nå kan vi uttrykke punkt to som: u er en separasjonsnode

hvis det finnes en kant 〈u, v〉, i T, slik at

index(u) ≤ low(v).
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2-sammenhengende grafer i lineær tid III

En node u er en separasjonsnode hvis:
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2-sammenhengende grafer i lineær tid IV

Vi oppdaterer low-nummeret til hver node

underveis i DFS-traverseringen.

Vi f̊ar at

low [u] = min(index [u], low [v̄ ], index [b̄]), der

v̄ er barna til u og b̄ er nodene u kan n̊a via

en back-edge.

AP(G,u): // articulation points

visited(u) = true

time = time + 1

low[u] = index[u] = time

for each edge {u, v} in G

if visited(v) == false

children[u] = children[u] + 1

AP(G,v) // recurr

low[u] = min(low[u], low[v])

if index[u] != 1 // u not root

if index[u] <= low[v]

add(u) to ArticulationPoints

else // (u,v) is a back-edge

low[u] = min(low[u], index[v])

if index[u] == 1: // u is root

if children[u] > 1

add(u) to ArticulationPoints
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Sterkt sammenhengende komponenter

En rettet graf er sterk sammenhengende hvis det finnes en sti mellom alle par av noder.

A B C D

E F G H

A B C D

E F G H

Hvis G ikke er sterkt sammenhengende, kan

vi partisjonere nodene (og kantene mellom

dem) inn i strekt sammenhengende

komponenter, slik at hver komponent utgjør

en sterkt sammenhengende graf.

Vi krever ogs̊a at de sterkt sammenhengende komponentene er maksimale. Det vil si at

komponenten ikke forblir sterkt sammenhengende hvis vi tar med enda en node eller kant.

Vi kan ogs̊a lage en graf der de strekt sammenhengende komponentene er noder, med kanter

mellom komponenter som kan n̊a hverandre. En slik graf vil være en rettet asyklisk graf (DAG).
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Sterkt sammenhengende komponenter II

For å finne de sterkt sammenhengende komponentene til G skal vi igjen bruke DFS .

Ide:

Hvis v kan n̊a alle noder, og alle noder kan n̊a v , kan alle noder n̊a hverandre ved å g̊a via v .

En annen viktig innsikt er at de sterkt sammenhengende komponentene til G forblir uendret

hvis vi reverserer alle kantene. Planen er å gjøre to DFS ; en p̊a G og en p̊a Gr (den reverserte

grafen). Vi gir nodene en indeks etter n̊ar de er ferdig prosessert. I andre traversering ordner vi

nodene etter indeksen i synkende rekkefølge.
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En annen viktig innsikt er at de sterkt sammenhengende komponentene til G forblir uendret
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Planen er å gjøre to DFS ; en p̊a G og en p̊a Gr (den reverserte

grafen). Vi gir nodene en indeks etter n̊ar de er ferdig prosessert. I andre traversering ordner vi

nodene etter indeksen i synkende rekkefølge.
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For å finne de sterkt sammenhengende komponentene til G skal vi igjen bruke DFS .

Ide:

Hvis v kan n̊a alle noder, og alle noder kan n̊a v , kan alle noder n̊a hverandre ved å g̊a via v .
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Sterkt sammenhengende komponenter: Eksempel
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Vi skal n̊a finne de sterkt sammenhengende

komponentene til G . Først traverserer vi

nodene ved hjelp av DFS (her i alfabetisk

rekkefølge).
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Etter første DFS-traversering fikk vi en

spennskog best̊aende av 3 trær med følgende

noder:

1. {a,b,c,d,e,f}
2. {g, i, j}
3. {h}

Dette er kun en grovinndeling av de sterkt

sammenhengende komponentene til G .
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Alle noder har f̊att en indeks som utgjør

rekkefølgen i andre traversering. Vi har ogs̊a

reversert retningen til alle kantene i G .
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Den andre traverseringen startet DFS i

nodene: h, g , a, d og e.

Grafen best̊ar av 5 sterkt sammenhengende

komponenter, en for hvert tre i spennskogen

fra andre DFS-traversering:

1. {h}
2. {g, i, j}
3. {a,b,c,f}
4. {d}
5. {e}
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For å vise at vi har funnet de sterkt

sammenhengende komponentene til G må vi

vise at alle noder i en komponent kan n̊a

hverandre.

Vi ønsker å vise at hvis x er roten

i et spenntre fra andre traversering og v er en

node i dette spenntreet, s̊a finnes det en sti, i

G , fra v til x og fra x til v .

Siden x er rot i spenntreet til v , finnes det en

sti fra x til v i Gr . Dette impliserer at det

finnes en sti fra v til x i G .
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For å vise at vi har funnet de sterkt

sammenhengende komponentene til G må vi
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Siden x er rot i spenntreet til v , må x ha hatt

en høyere indeks enn v .

Men hvis v har

lavere indeks enn x , må det være fordi v ble

ferdig prosessert før x i den første

DFS-traverseringen. Dette er enten fordi de

var i samme spenntre etter første

traversering, og det fantes en sti fra x til v

(som er det vi prøver å vise), eller s̊a var x og

v i forskjellige spenntrær. Det siste kan ikke

være tilfellet fordi alle spenntrærne fra andre

traversering må være deltrær av spenntrær

fra første traversering.
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