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Szeregowanie rozrzedzonych systemów zadañ
jednostkowych 1- i 2-procesorowych
w oknach czasowych
1. Wprowadzenie
Rozwa¿my zbiór niepodzielnych zadañ o jednostkowych czasach wykonania, z których ka¿de wykorzystuje co najwy¿ej dwa przypisane mu procesory dedykowane, za tylko
niektóre chwile czasu ze wzglêdów zasobowych lub logistycznych mog¹ byæ dostêpne dla
okrelonych zadañ. ¯adna maszyna nie mo¿e te¿ pracowaæ nad wiêcej ni¿ jednym zadaniem równoczenie. Tego typu model znajduje zastosowania wszêdzie tam, gdzie poszczególne zadania wymagaj¹ wspó³pracy nie wiêcej ni¿ dwóch podmiotów, a wiêc np. przy
przesy³aniu plików ze stacji ród³owych do docelowych [1] lub w szeregowaniu testów
komputerowych [6].
Sformalizujmy nasze zagadnienie.
Instancja problemu sk³ada siê ze skoñczonych zbiorów:
 niepodzielnych zadañ T = {T1, T2 ...} o jednostkowym czasie wykonywania,
 maszyn (zwanych te¿ procesorami) M={M1, M2,...},
przy czym ka¿demu zadaniu Tj odpowiada jedno- lub dwuelementowy podzbiór fixj ⊆ M
okrelaj¹cy procesory wykorzystywane w sposób równoleg³y przez to zadanie. Ponadto
dana jest funkcja L: T→2N przypisuj¹ca ka¿demu zadaniu Ti skoñczony zbiór L(Ti) chwil
czasu, w których mo¿e siê ono wykonywaæ. Poprawnym harmonogramem nazwiemy takie
przypisanie zadaniom jednostek czasu, numerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi,
w którym ¿adne dwa zadania nie u¿ywaj¹ jednoczenie tego samego procesora, a ka¿de
zadanie wykonuje siê w jednej z dostêpnych mu chwil.
W dalszej analizie pomocny oka¿e siê nastêpuj¹cy model grafowy. Mo¿emy przyj¹æ, ¿e
procesory stanowi¹ wierzcho³ki multigrafu, którego krawêdziami s¹ szeregowane zadania:
ka¿de zadanie dwuprocesorowe ³¹czy ze sob¹ oba wykorzystywane procesory, za jednoprocesorowe stanowi pêtlê w grafie przy odpowiednim procesorze. Wygodniej jednak jest rozwa¿aæ multigrafy bez pêtli i tak te¿ post¹pimy dalej  wystarczy zatem dodaæ dla ka¿dego
zadania jednomaszynowego nowy fikcyjny drugi procesor, a wtedy w multigrafie utworzonym zgodnie z powy¿szymi regu³ami pêtle zostaj¹ zast¹pione przez krawêdzie wisz¹ce.
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£atwo zauwa¿yæ, ¿e jeli potraktowaæ numer chwili czasu, w której wykonuje siê zadanie, jak kolor przypisany odpowiadaj¹cej mu krawêdzi grafu, wówczas warunki poprawnoci harmonogramu pokrywaj¹ siê z wymogami legalnoci krawêdziowego kolorowania
listowego. Rzeczywicie, fakt, ¿e ¿adne dwa zadania wspó³dziel¹ce procesor nie mog¹ wykonywaæ siê równoczenie, oznacza, ¿e krawêdzie spotykaj¹ce siê przy wierzcho³ku musz¹
mieæ ró¿ne kolory. Natomiast ograniczona dostêpnoæ zadañ w czasie okrelona za pomoc¹
funkcji L sprowadza siê do tego, ¿e kolor ka¿dej krawêdzi e musi nale¿eæ do jej listy L(e).
Mo¿emy wiêc sprowadziæ zagadnienie istnienia poprawnego harmonogramu w naszym
modelu do listowego kolorowania krawêdziowego multigrafów.
W szeregowaniu zadañ zasadnicze znaczenie ma równie¿ kwestia znalezienia uszeregowania optymalnego wzglêdem ró¿nych kryteriów kosztu. Najczêciej spotykamy funkcje
kryterialne dwojakiego typu.
Pierwszy rodzaj, zawieraj¹cy m.in. klasyczne Cmax, Tmax, Fmax definiowany jest za pomoc¹
zbioru funkcji (najczêciej niemalej¹cych, pocz¹wszy od pewnego argumentu) fTi: L(Ti) → N ∪
∪ {0}, gdzie Ti ∈ T  zak³adamy, ¿e koszt wynikaj¹cy z zakoñczenia wykonywania zadania Ti
w chwili Ci wynosi fTi (Ci), poszukujemy za uszeregowania minimalizuj¹cego najwiêkszy
z tych kosztów, tj. wyra¿enie fmax = max {fTi(Ci): Ti ∈ T}. Problem szeregowania z tak okrelonym kryterium optymalizacyjnym nadal mo¿na ³atwo sprowadziæ do listowego kolorowania
krawêdziowego: wystarczy dla zmiennej l o wartoci pocz¹tkowej maxTi ∈ T,j ∈ L(Ti) fTi ( j) znaleæ np. metod¹ szukania binarnego najmniejsz¹ wartoæ, dla której graf opisuj¹cy system
mo¿na jeszcze pokolorowaæ listowo przy zestawie list L’(Ti) = fTi–1({0, ..., l}). Jest oczywiste, ¿e optymalny koszt harmonogramu fmax jest równy tej¿e minimalnej wartoci l, a odpowiadaj¹ce jej pokolorowanie przedstawia szukany harmonogram.
Druga grupa kryteriów m.in. takich jak ΣCj, ΣwjTj, ΣwjUj bazuje na funkcjach kosztu
uszeregowania wyznaczanych wed³ug formu³y ΣTi∈T fTi(Ci). W tym wypadku model grafowy musimy rozszerzyæ o przypisane krawêdziom funkcje fTi, za optymalne uszeregowanie
opisane jest listowym pokolorowaniem krawêdziowym minimalizuj¹cym sumê kosztów
u¿ytych barw. Taki model kolorowania stanowi uogólnienie znanych w teorii grafów pokolorowañ zarówno listowych, jak i sumacyjnych.
Pragniemy znaleæ wielomianowy algorytm optymalnie szereguj¹cy zadania wzglêdem
rozmaitych funkcji kryterialnych i dla mo¿liwie szerokiej klasy systemów. Niestety, znane
dot¹d wyniki wskazuj¹ na NP-trudnoæ zagadnienia nawet przy bardzo prostych klasycznych kryteriach i w sytuacji, gdy zadania s¹ zawsze dostêpne. Na przyk³ad powszechnie
wiadomo, ¿e obliczeniowo trudne s¹ ju¿ P| fixj = 2, pj = 1|Cmax i P| fixj = 2, pj = 1|ΣCj. Skoro
szukamy efektywnych i dok³adnych algorytmów  konieczne bêdzie narzucenie dalszych
ograniczeñ na strukturê rozwa¿anego zestawu zadañ. Poka¿emy, ¿e warunkiem umo¿liwiaj¹cym istnienie efektywnego algorytmu jest ograniczona liczba cykli w grafie systemu.

2. Systemy o grafach acyklicznych
Przyjmijmy nastêpuj¹c¹ notacjê: G(V,E) oznacza multigraf o zbiorze wierzcho³ków V
i krawêdzi E, które w przypadku grafów prostych bêd¹ traktowane jak nieuporz¹dkowane
pary wierzcho³ków, tj. krawêd ³¹cz¹c¹ u z v oznaczymy przez {u,v}. Stopieñ wierzcho³ka v
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to deg(v), tradycyjnie maksymalny stopieñ wierzcho³ka w multigrafie oznaczymy przez Δ.
W sytuacji gdy ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê rozwa¿anych grafów oznaczenia powy¿sze
mog³yby okazaæ siê niejednoznaczne, po stosownym symbolu pojawi siê symbol grafu, którego dane pojêcie dotyczy np. degG(v) lub V(G). Rodzinê wszystkich skoñczonych podzbiorów zbioru A oznaczymy przez Pfin(A). Wreszcie N bêdzie zbiorem liczb naturalnych.
Podamy najpierw formalne definicje opisanych wy¿ej modeli kolorowania.
Definicja 1
Niech dany bêdzie multigraf G(V,E). Funkcjê c: E → N nazywamy pokolorowaniem
krawêdziowym wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka¿dej pary krawêdzi s¹siednich e, f zachodzi
c(e) ≠ c( f).
Definicja 2
Dla grafu G(V,E) i zestawu list L: E → Pfin(N) pokolorowanie krawêdziowe c nazwiemy L-listowym, gdy ∀e∈E c(e) ∈ L(e). Je¿eli dodatkowo znane s¹ funkcje kosztów
fe: L(e) → N ∪ {0} dla wszystkich e ∈ E, wówczas kosztem pokolorowania c nazwiemy
sumê Σe∈E fe(c(e)). Pokolorowanie L-listowe minimalizuj¹ce ten koszt jest optymalnym listowo-kosztowym pokolorowaniem krawêdziowym.
W dalszym ci¹gu pomocne oka¿¹ siê nastêpuj¹ce fakty:
Definicja 3
Skojarzeniem w grafie G(V,E) nazwiemy dowolny podzbiór B ⊆ E krawêdzi nie s¹siaduj¹cych ze sob¹. Skojarzenie jest pe³ne lub doskona³e, gdy |B| = |V|/2.
Lemat 1
([9]) Najwiêksze skojarzenie w grafie G(V,E) mo¿na znaleæ w czasie O(|E||V|1/2).
Lemat 2 ([5])
Dla danego grafu dwudzielnego G(V,E) o krawêdziach obci¹¿onych wagami w:E →
N ∪ {0} mo¿na znaleæ najciê¿sze (w sensie sumy wag) skojarzenia we wszystkich podgrafach
G indukowanych przez zbiory V–{v} dla v ∈ V w czasie O(|E||V|1/2log(|V| maxe∈E w(e))).
W tym samym czasie znajdujemy równie¿ wszystkie najl¿ejsze skojarzenia o maksymalnej mo¿liwej mocy w tych podgrafach  wystarczy zastosowaæ powy¿szy algorytm po
zmodyfikowaniu wag, np. wed³ug formu³y w’(e) = ⎣|V| max e∈E w(e)/2⎦ – w(e) + 1.
Definicja 4
Dla grafu G(V,E) zestaw list L:E→Pfin(N) jest dok³adny, gdy:
∀{u,v}∈E |L({u,v})| = deg(u) + deg(v) – 1.
Lemat 3
Ogóln¹ wersjê zagadnienia listowo-kosztowego kolorowania grafów mo¿na wielomianowo zredukowaæ do tego¿ problemu z dodatkowym warunkiem dok³adnoci zestawu list.
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Dowód. Niech C bêdzie najwiêkszym z kosztów kolorów wystêpuj¹cych na wszystkich listach w zestawie L dla pewnego grafu G(V,E). Tworzymy zestaw L list, uzupe³niaj¹c
listy zbyt krótkie (w sensie definicji 4) o nowe, unikalne, tj. nie wystêpuj¹ce w innych zbiorach barwy, przypisuj¹c im jednoczenie koszt |E|C + 1. Wtedy istnienie pokolorowania
L-listowego jest równowa¿ne temu, ¿e optymalne pokolorowanie L’-listowe ma koszt
mniejszy od |E|C+1. Nastêpnie listy zbyt d³ugie mo¿emy skróciæ, usuwaj¹c elementy
o najwiêkszych kosztach, nie zmieniaj¹c optymalnego kosztu pokolorowania L-listowego,
gdy¿ dla dok³adnego zestawu list ka¿de listowe pokolorowanie czêciowe mo¿na przed³u¿yæ na wszystkie krawêdzie. ¾
Tak wiêc w dalszych rozwa¿aniach bez zmniejszenia ogólnoci bêdziemy mogli ograniczyæ siê do problemu kosztowego kolorowania listowego z dok³adnymi listami.
Twierdzenie 1
Optymalne kosztowe L-listowe pokolorowanie krawêdziowe drzewa G(V,E) mo¿na
znaleæ w czasie O(|V|Δ2log(|V|C)), gdzie C=maxe∈E,i∈L(e) fe(i).
Dowód. Zaprezentujemy czêæ procedury, umo¿liwiaj¹c¹ okrelenie minimalnej wartoci kosztu pokolorowania  rozszerzenie jej o funkcjê koloruj¹c¹ graf jest proste. Przyjmujemy, ¿e zestaw list L jest dok³adny dla G. Dla pary wierzcho³ków s¹siednich v i v’
oznaczmy przez H najwiêksze poddrzewo G, które zawiera krawêd {v,v’}, a v jest w nim
wierzcho³kiem wisz¹cym. Funkcja Val(v,v’): L({v,v’}) → N ∪ {0} bêdzie okrelona tak, ¿e
Val(v,v’)(i) jest minimalnym kosztem pokolorowania L|E(H)-listowego, krawêdziowego drzewa H (z funkcjami kosztów odziedziczonymi z G), w którym krawêd {v,v’}
uzyska³a barwê i. Rekurencyjnie wyznaczymy wartoci funkcji Val(u,u) dla pewnego
wierzcho³ka wisz¹cego u w G, wówczas szukany optymalny koszt bêdzie równy
mini∈L({u,u’})Val(u,u’)(i).
Je¿eli H jest krawêdzi¹ {v,v’}, to oczywicie Val(v,v’) = f{v,v’}. Za³ó¿my wiêc, ¿e na
dalszym etapie procedury mamy poddrzewo H jak na rysunku (rys. 1), przy czym znane s¹
ju¿ funkcje Val(v’,wl), l = 1, ..., k.
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Rys. 1. Drzewo H i jego poddrzewa
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Aby wyznaczyæ wartoci funkcji Val(v,v’) konstruujemy graf dwudzielny Kv,v’, którego wierzcho³ki pierwszej partycji to {w1,...,wk}, drug¹ za tworz¹ liczby z ⎩⎭l=1,...,k
L({wl,v’}), przy czym istnieje krawêd {wl,x} wtedy i tylko wtedy, gdy x ∈ L(wl) i wówczas obci¹¿amy j¹ wag¹ liczbow¹ Val(v’,wl)(x). Wtedy Val(v,v’)( j) jest równe wadze najl¿ejszego k-krawêdziowego skojarzenia w grafie Kv,v – { j} (koszt pokolorowañ krawêdziowych poddrzew Tl) powiêkszonej o sk³adnik f{v,v’}( j) zwi¹zany z nadaniem krawêdzi {v,v’}
barwy j.
Wyznaczenie funkcji Val(v,v’) wymaga obliczenia wag najl¿ejszych k-krawêdziowych
skojarzeñ we wszystkich grafach Kv,v’– { j} dla j ∈ L({v,v’}). Wykorzystuj¹c algorytm
z lematu 2 dla grafu Kv,v’ (zachodzi |V(Kv,v’)| = O(degG(v’)Δ(G)) = |E(Kv,v’)|), wykonamy to
w czasie O(degG(v’)Δ(G)2 log(|V(G)|Δ(G)C)). Oszacowanie z³o¿onoci ca³ego algorytmu
kolorowania drzewa uzyskamy sumuj¹c ten czas po wszystkich wierzcho³kach v’, co daje
nam O(|V|Δ2 log(|V|C)). ¾
Analogiczne twierdzenie w modelu bez list (ka¿dej krawêdzi mo¿na przypisaæ dowolny kolor) wykazywano ju¿ w [3] i [10]. Praca [4] podaje te¿ podobny wynik dla tzw. kolorowania totalnego, tj. równoczenie wierzcho³ków i krawêdzi. Mo¿na zastanowiæ siê nad
ogólniejszymi ni¿ drzewa rodzinami grafów umo¿liwiaj¹cymi rozwi¹zanie problemu
w zbli¿ony sposób. Okazuje siê, ¿e wielomianowe algorytmy dopuszczaj¹ wszystkie grafy
o ograniczonej przez sta³¹ liczbie cykli.
Definicja 5
Liczba cyklomatyczna multigrafu G(V,E) wynosi γ(G) = |E| – |V| + ν(G), gdzie ν(G)
jest liczb¹ sk³adowych spójnoci.
Twierdzenie 2
Dla ka¿dego ustalonego k ∈ N problem krawêdziowego L-listowego kolorowania
kosztowego dla grafów G o liczbie cyklomatycznej γ(G) ≤ k mo¿na rozwi¹zaæ w czasie
O(|V|Δ2+klog(|V|C)), gdzie C = maxe∈E, i∈L(e) fe (i).
Dowód. Bez zmniejszenia ogólnoci mo¿na przyj¹æ, ¿e G(V,E) jest grafem spójnym
o liczbie cyklomatycznej k, L jego dok³adnym zestawem list, za A = {e1, ..., ek} zbiorem
tych krawêdzi, których usuniêcie tworzy z G drzewo. Dalej niech U bêdzie zbiorem wszystkich wierzcho³ków incydentnych do krawêdzi z A. Wystarczy skonstruowaæ procedurê
o z³o¿onoci O(|V(G)|Δ(G)2log(|V(G)|C)), która dla danego pokolorowania krawêdziowego
L|A-listowego grafu (U,A) znajdzie jego przed³u¿enie o minimalnym mo¿liwym koszcie do
krawêdziowego pokolorowania L-listowego G. Wykorzystamy procedurê z twierdzenia 1.
Na podstawie grafu G, jego zestawu list i kosztów tworzymy drzewo D nastêpuj¹co:
1. usuwamy krawêdzie z A;
2. dla ka¿dej takiej krawêdzi {u,v}∈A wprowadzamy dwie nowe krawêdzie wisz¹ce
{u,unew}, {v,vnew} z listami singletonowymi postaci LD({v,vnew})=LD({u,unew})=
={d(u,v)}; ponadto definiujemy dla nich funkcje kosztów: jedn¹ wzorem f D{v,vnew} =
= f{v,u}, a drug¹ f D{u,unew} = 0;
3. list ani kosztów pozosta³ych krawêdzi grafu nie zmieniamy.
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Optymalny koszt listowego pokolorowania krawêdziowego drzewa D i przed³u¿enia
funkcji d do pokolorowania kosztowego ca³ego G s¹ równe  krawêdzie {u,unew} i {v,vnew}
odpowiadaj¹ po³ówkom rozciêtej krawêdzi {u,v}, za jednoelementowe listy tych krawêdzi wymuszaj¹, by kosztowo optymalne pokolorowanie D przed³u¿a³o d. Wystarczy ju¿
tylko odnotowaæ, ¿e |V(D)|=|V(G)|+2k oraz Δ(D) = Δ(G). ¾
Oczywicie przedstawion¹ procedurê mo¿na stosowaæ równie¿ dla multigrafów. Rozszerzaj¹c notacjê trójpolow¹ o symbol win, sygnalizuj¹cy istnienie okien czasowych przypisanych zadaniom, oraz oznaczaj¹c przez G multigraf opisuj¹cy badany system: mo¿emy
stwierdziæ, ¿e:
Twierdzenie 3
Dla ka¿dego ustalonego k ∈ N problemy P|win,fixj≤2,pj = 1, γ(G) ≤ k|–, P|win, fixj ≤ 2,
pj = 1, γ(G) ≤ k| fmax oraz P|win, fixj ≤2, pj = 1, γ(G) ≤ k|Σfj s¹ wielomianowe, gdzie wystêpuj¹cy w kryteriach symbol fj odpowiada funkcjom czasu zakoñczenia zadania Tj.

3. Multikolorowanie a szeregowanie zadañ
Okazuje siê, ¿e samo tylko dodanie do drzewa dodatkowych krawêdzi równoleg³ych
sprawia, i¿ rozwa¿ane problemy kolorowania staj¹ siê trudnymi obliczeniowo.
Definicja 6
Szkieletem multigrafu G nazywamy graf prosty powstaj¹cy z niego wskutek sukcesywnego usuwania jedna po drugiej krawêdzi, dla których istniej¹ jeszcze inne krawêdzie równoleg³e (tzn. o tych samych obu wierzcho³kach koñcowych). Multigraf którego szkieletem
jest drzewo (odpowiednio: cie¿ka, las) to multidrzewo (multicie¿ka, multilas).
Twierdzenie 4
Problem istnienia L-listowego multipokolorowania krawêdziowego multicie¿ki jest
NP-zupe³ny.
Dowód. Przeprowadzimy redukcjê z problemu 3-spe³nialnoci. Niech φ bêdzie formu³¹ logiczn¹ w postaci 3CNF, tj. koniunkcj¹ zbioru klauzul C = {c1, ..., cm}, przy czym
X = {x1, ..., xn} to zbiór wystêpuj¹cych w niej zmiennych logicznych, za X* = {x, ~x: x ∈ X}
zawiera wszystkie litera³y, które mog¹ pojawiæ siê w φ. Ka¿da klauzula jest alternatyw¹
trzech litera³ów z X*, mo¿na te¿ przyj¹æ, ¿e ¿adna zmienna logiczna nie wystêpuje w tej
samej klauzuli wiêcej ni¿ raz. Skonstruujemy multicie¿kê F o szkielecie P4, która posiada
listowe pokolorowanie krawêdziowe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje podstawienie wartoci logicznych 0 i 1 do zmiennych z X nadaj¹ce ca³ej φ wartoæ 1.
Wemy dowoln¹ ró¿nowartociow¹ funkcjê g:C×X* → N. Dla ka¿dego x ∈ X utworzymy najpierw graf pomocniczy Fx bêd¹cy multidrzewem o szkielecie w postaci cie¿ki
d³ugoci 2 ³¹cz¹cej kolejne wierzcho³ki ux, vx, wx. Sk³ada siê on 2m krawêdzi równoleg³ych:
ux z vx ³¹cz¹ e(ci,x), a vx z wx ³¹cz¹ f(ci,x) dla i = 1, ..., m. Ponadto przypisujemy listy dostêpnych barw L(e(ci,x)) = {g(ci,x), g(ci,~x)} oraz L(f(ci,x)) = {g(ci,~x), g(ci+1,x)}  dla uprosz-
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czenia zapisu przyjêlimy tu cm+1 = c1. Jest jasne, ¿e istniej¹ tylko dwa pokolorowania listowe c grafu Fx:
1) c( f (ci,x)) = g(ci,~x) i c(e(ci,x)) = g(ci,x) dla i = 1, ..., m  wtedy na krawêdziach przy
wierzcho³ku ux pozostaj¹ wolne kolory g(ci,~x);
2) c( f (ci,x)) = g(ci+1,x) i c(e(ci,x)) = g(ci,~x) dla i = 1, ..., m  wówczas przy wierzcho³ku
ux mamy wolne kolory g(ci,x).
Pierwsze z nich opowiada przypisaniu x fa³szu (0), a drugie logicznej jedynce.
Ca³y multigraf F konstruujemy, sklejaj¹c oddzielne Fx dla x ∈ X, tj uto¿samiaj¹c ze
sob¹ wszystkie wierzcho³ki ux (powstaje wspólny wierzcho³ek u), podobnie vx razem daj¹ v,
a wx ³¹cz¹ siê w w. F jest wiêc multicie¿k¹ ³¹cz¹c¹ kolejno u, v ,w. Zauwa¿my, ¿e ze wzglêdu na ró¿nowartociowoæ g, ¿adne ze wspomnianych pokolorowañ Fx i Fy dla x ≠ y nie
koliduj¹ ze sob¹. Nastêpnie dla ka¿dej klauzuli ci ∈ C (przyjmijmy ¿e stanowi ona alternatywê litera³ów αi, βi, χi ∈ X*) doklejamy do u now¹ krawêd wisz¹c¹ e(ci) z list¹ L(e(ci)) =
= {g(ci, αi), g(ci, βi), g(ci, χi)}. Widzimy, ¿e mo¿na dla niej wybraæ jaki kolor, je¿eli choæ
jedna barwa z L(e(ci)) jest wolna przy wierzcho³ku u, co oznacza, ¿e pokolorowania krawêdzi grafów Fx odpowiadaj¹ przypisaniu jedynki logicznej przynajmniej jednemu z jej litera³ów. Na koniec uto¿samimy drugie, tj. ró¿ne od u koñce krawêdzi e(ci) dla ci ∈ C, tworz¹c
z nich krawêdzie równoleg³e.¾
Mimo to mo¿liwe jest rozwi¹zanie analogicznego problemu kolorowania w wielomianowym czasie nawet dla multigrafów o dowolnie du¿ej liczbie cyklomatycznej, je¿eli
wielkoæ tego parametru jest jedynie skutkiem wystêpowania nierozró¿nialnych krawêdzi
równoleg³ych (tzn. o identycznych parametrach L(e) i fe). W jêzyku szeregowania zadañ
warunek ten oznacza, ¿e dla zadañ dwuprocesorowych okna czasowe i kryteria kosztu s¹
funkcjami pary wykorzystywanych przez zadanie maszyn.
Korzystnie jest zreformu³owaæ to zagadnienie przedstawiaj¹c je jako tzw. multikolorowanie szkieletu multigrafu.
Definicja 7
Niech dany bêdzie graf prosty G(V,E) i funkcja rozmiaru R:E → N. Multipokolorowaniem krawêdziowym nazwiemy funkcjê c:E → Pfin(N) spe³niaj¹c¹ warunki ∀e∈E|c(e)| = R(e)
oraz dla ka¿dej pary krawêdzi s¹siednich e, f zachodzi c(e) ∩ c( f ) = ∅.
Je¿eli funkcja rozmiaru dla krawêdzi e szkieletu okrela liczbê krawêdzi równoleg³ych
do e w pierwotnym multigrafie, przy czym wszystkim takim krawêdziom przypisano jednakowe listy i ewentualnie funkcje kosztów, to multikolorowanie jest równowa¿ne zwyk³emu
kolorowaniu tego¿ multigrafu: zbiory przypisywane krawêdziom szkieletu odpowiadaj¹
barwom wszystkich krawêdzi do nich równoleg³ych. Widaæ te¿, ¿e zwyk³e kolorowanie staje
siê szczególnym przypadkiem multikolorowania, w którym funkcja R = 1. Multikolorowanie
listowe musi dodatkowo spe³niaæ warunek poprawnoci c(x) ⊆ L(x). Mo¿emy równie¿
w naturalny sposób przed³u¿yæ kryterium kosztu, okrelaj¹c je formu³¹ Σe∈EΣi∈c(e) fe(i).
Wielomianowy algorytm rozwi¹zuj¹cy problem listowego (a wiêc bez funkcji kosztów) kolorowania krawêdziowego mutilasów z nierozró¿nialnymi krawêdziami równoleg³ymi (czyli o równych listach) poda³ Marx w [8] (rys. 2).
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a)

c)

{1,3,5}
{2,3,4,5}
{1,2}

b)
R'=1

b)

R =1
{1,3,5}

R =1

K 2,3

K 4,2
K 5,

R =2

R'=4 {2,3,4,5}
{1,2}

R'=2

R'=1

K ,2

Rys. 2. Algorytm Marxa: a) multidrzewo; b) jego szkielet; c) graf D
(szare elipsy oznaczaj¹ pe³ne grafy dwudzielne)

Twierdzenie 5 ([8])
Problem istnienia L-listowego multipokolorowania krawêdziowego dla drzewa G
i funkcji rozmiaru R(G): E(G) → N jest wielomianowy.
Naszkicujemy za [8] dowód twierdzenia. Dla grafu prostego G(V,E) z funkcj¹
R: E → N ∪ {0} definiujemy inne odwzorowanie R’: V → N ∪ {0} dane wzorem

R’(v) = ∑ v∈e∈E R(e)
Okazuje siê, ¿e w przypadku drzewa funkcja R’ jednoznacznie wyznacza R. Pozwala
to na sprowadzenie istnienia L-listowego multikolorowania krawêdziowego drzewa do zagadnienia istnienia zmodyfikowanego L-listowego multikolorowania c grafu z warunkami
poprawnoci okrelaj¹cymi nie liczbê barw przypisanych poszczególnym krawêdziom, lecz
spotykaj¹cych siê przy wierzcho³kach:

∀e∈E c(e) ⊆ L(e)
∀e, f ∈E e ∩ f ≠ ∅ ⇒ c(e) ∩ c( f ) = ∅
∀v∈V ∑ v∈e∈E c(e) = R’(v)

(*)

Szeregowanie rozrzedzonych systemów zadañ jednostkowych...
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To ostatnie zredukowano do wyszukiwania doskona³ego skojarzenia. Tworzymy mianowicie graf D jako sumê roz³¹cznych kopii Gi(Vi,Ei) grafu G dla wszystkich i ∈ ⎩⎭e∈E L(e)
(odpowiednik elementu x ∈ V(G) ∪ E(G) w kopii Gi bêdziemy dalej oznaczaæ przez xi).
Z takiego grafu usuwamy wszystkie krawêdzie ei, takie ¿e i ∉ L(e), a nastêpnie wierzcho³ki
izolowane. Chcemy, by doskona³e skojarzenia w D odpowiada³y zmodyfikowanym multipokolorowaniom c (warunki (*)), przy czym przynale¿noæ krawêdzi ei do skojarzenia ma
oznaczaæ, ¿e kolor i ∈ c(e). Musimy zatem sprawiæ, by dla ka¿dego ustalonego v ∈ V
z wierzcho³ków vi dla i ∈ ⎩⎭v∈e∈E L(e) wychodzi³o ³¹cznie dok³adnie R’(v) krawêdzi skojarzenia nale¿¹cych do ⎩⎭iEi. Efekt ten uzyskujemy, dodaj¹c do grafu D zbiór nowych wierzcho³ków Vv mocy |⎩⎭v∈e∈E L(e)| – R’(v), które wraz z wymienionymi vi tworz¹ dwie partycje pe³nego grafu dwudzielnego. Operacjê tê powtarzamy dla wszystkich v ∈ V. £atwo
zauwa¿yæ, ¿e w uzyskanym D ka¿de doskona³e skojarzenie (o ile takowe istnieje) opisuje
pewne listowe L-multipokolorowanie drzewa G. Ale |V(D)| = O(|V(G)|ΔL) oraz |E(D)| =
= O(|V(G)|ΔL2), gdzie oznaczylimy ΔL = maxv∈V(G) Σv∈e∈E(G) |L(e)|, wiêc korzystaj¹c z lematu 1 rozwi¹zujemy problem istnienia L-listowego krawêdziowego multipokolorowania
drzewa w czasie O(|V(G)|1,5ΔL2,5).
Metodê powy¿sz¹ mo¿na dostosowaæ do wyszukiwania optymalnego listowo-kosztowego pokolorowania krawêdziowego multilasu.
Twierdzenie 6
Problem kosztowego L-listowego multikolorowania krawêdziowego dla drzewa G
i funkcji rozmiaru R(G): E(G) → N mo¿na rozwi¹zaæ w czasie wielomianowym.
Dowód. Obci¹¿amy krawêdzie grafu D z poprzedniego dowodu wagami w równymi
kosztom odpowiadaj¹cych im pokolorowañ krawêdzi z G, tj. ∀e∈E(G) ∀i∈L(e) w(ei) = fe(i)
(pozosta³e krawêdzie maj¹ wagê 0), a nastêpnie wyszukujemy najl¿ejsze pe³ne skojarzenie
w D jednym z szybkich algorytmów np. tym z lematu 2. Znalezione skojarzenie w znany
sposób opisuje najtañsze multipokolorowanie. ¾
Rozszerzaj¹c symbolikê notacji trójpolowej o wyra¿enie G=class, oznaczaj¹ce przynale¿noæ grafu systemu do konkretnej rodziny multigrafów, mo¿emy przepisaæ powy¿sze
fakty w nastêpuj¹cej postaci
Wniosek 1
Problem P|win, fixj ≤ 2, pj = 1, G = multipath| – jest NP-zupe³ny.
Wniosek 2 Jeli okna czasowe i funkcje kosztów dla zadañ dwuprocesorowych wykorzystuj¹cych te same maszyny s¹ równe, to problemy P|win, fixj ≤ 2, pj = 1, G = multiforest|–,
P|win, fixj ≤ 2, pj = 1, G = multiforest| fmax oraz P|win, fixj ≤ 2, pj = 1, G = multiforest|Σfj s¹
wielomianowe.
Nie wiadomo, czy wyniki te mo¿na uogólniæ, podobnie jak w twierdzeniu 2 na multigrafy o szkieletach z niezerow¹ lecz ograniczon¹ liczb¹ cykli, nie s¹ bowiem znane odpowiednie deterministyczne procedury wielomianowe. Autor [8] sugeruje jednak pewn¹ efektywn¹ metodê rozwi¹zania wykorzystuj¹c¹ algorytmy probabilistyczne. Podamy bez
dowodu nastêpuj¹ce fakty.
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Twierdzenie 7 ([8])
Dla ka¿dego ustalonego k ∈ N problem istnienia L-listowego multipokolorowania krawêdziowego dla grafu G o liczbie cyklomatycznej γ(G) ≤ k i funkcji rozmiaru
R(G): E(G) → N mo¿na rozwi¹zaæ wielomianowym algorytmem probabilistycznym.
Twierdzenie 8
Dla ka¿dego ustalonego k ∈ N problem kosztowego L-listowego multikolorowania krawêdziowego dla grafu G(V,E) o liczbie cyklomatycznej γ(G) ≤ k i funkcji rozmiaru
R(G): E(G) → N mo¿na rozwi¹zaæ pseudowielomianowym algorytmem probabilistycznym.
Wyra¿aj¹c ostatnie twierdzenie w jêzyku szeregowania zadañ, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
problem szeregowania w oknach czasowych rozrzedzonych zadañ jednostkowych k-procesorowych (k ≤ 2) z powtórzeniami mo¿e byæ rozwi¹zany algorytmem probabilistycznym
w czasie pseudowielomianowym.
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