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Classificação dos métodos

� Global: Visão global do grafo

� Local: Visão local do grafo (refinamento)

� Multinível: é composto de 3 fasesMultinível: é composto de 3 fases



Método Multinível

�Essa classe de algoritmos é baseada no paradigma
multinível que visa diminuir o custo da bissecção,
realizando-a em uma versão menor do grafo.

�Essa abordagem é dividida em três fases:
• Fase de encolhimento:• Fase de encolhimento:

� o grafo é reduzido através de contração de arestas;
• Fase de particionamento:

� o grafo é particionado utilizando-se alguma técnica
específica, como bissecção espectral;

• Fase de projeção ao grafo original:
� o grafo é expandido através de descontração de suas

arestas, sendo que em cada nível do grafo é feito um
refinamento das partições utilizando-se um algoritmo
do tipo local (KL/FM).



Modelo do algoritmo multinível



Representação gráfica



Características

�Um bom esquema de redução pode esconder um
grande numero de arestas.

�Com o encolhimento, mover um único vértice entre
dois subdomínios é como mover vários vértices no
grafo original, o que é uma grande vantagem com um
custo bem menor.custo bem menor.



Fase de redução

� O grafo original é reduzido até que seja atingido o

limite desejado (por exemplo 100 vértices).

�Gm = (Vm, Em) (G0 = (V0, E0) )m m m 0 0 0

� Vm > Vm+1>Vm+2



Formas de redução do grafo



Fase de redução

� Criando o Grafo Gm+1

� Encontrar a máxima seleção de arestas de Gm.

� Consiste em encontrar vários conjuntos de arestas adjacentes,
sendo que esses conjuntos não são incidentes no mesmo
vértice.

� Unir os vértices u, v incidentes na seleção anterior (formar w).� Unir os vértices u, v incidentes na seleção anterior (formar w).

� As arestas incidentes em w são as arestas incidentes em v e u
exceto a aresta (u,v) .

� Se existe duas aresta partindo de um vértice e que incide em u
e v então o peso da aresta resultante é a soma das duas
arestas.

� O vértice gerado pela união dos vértice (u,v) tem o peso igual a
soma dos pesos dos dois vértices.

� Vértices que não incidem na seleção, são simplesmente copiados
para o próximo grafo.



Máxima correspondência de arestas

� Random matching (RM)

� Complexidade O(E)

� Heavy edge matching(HEM)

� Complexidade O(E)

� Light edge matching (LEM)

� Complexidade O(E)



Fase de partição

� Utilizar algum método de particionamento de grafos

(exemplo: Algoritmo de bisseção espectral ou algoritmo

GGP )

� Basicamente o algoritmo de bisseção espectral

particiona o grafo em duas partes de mesmo tamanhoparticiona o grafo em duas partes de mesmo tamanho

(peso) tendo como base o calculo de autovalores de

uma matriz laplaciana.

� GGP (particionamento de grafo crescente): Consiste

em particionar o grafo conforme a adjacência dos

vértices.



Fase de retorno ao grafo original

� Uma vez que cada vértice u є Gm é um subconjunto

de vértices U de Gm-1, projetar Gm-1 para Gm consiste

simplesmente em associar os vértices em U a mesma

partição ao qual o vértice u pertence.



Softwares x Multinível

� Chaco

� Jostle

� Metis

� Party� Party

� Schotch

� S-Harp
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