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¡  É	  preciso	  revolver	  um	  problema	  com	  uma	  
entrada	  grande	  

¡  Para	  facilitar	  a	  resolução	  do	  problema,	  a	  
entrada	  é	  quebrada	  em	  partes	  menores	  
(DIVISÃO);	  

¡  Cada	  parte	  da	  entrada	  é	  então	  tratada	  
separadamente	  (CONQUISTA);	  

¡  Ao	  final,	  todos	  (ou	  alguns)	  resultados	  parciais	  
são	  combinados	  para	  gerar	  o	  resultado	  final	  
do	  problema	  original.	  
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¡  O	  paradigma:	  
1.   Dividir	  
▪  Dividir	  o	  problema	  em	  n	  subproblemas.	  

2.   Conquistar	  
▪  Resolver	  os	  subproblemas,	  recursivamente	  ou	  de	  

maneira	  direta.	  

3.   Combinar	  
▪  Combinar	  todas	  (ou	  algumas)	  soluções	  dos	  

subproblemas	  a	  fim	  de	  formar	  a	  solução	  do	  problema	  
original.	  
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¡  Algoritmos	  baseados	  em	  divisão	  e	  conquista	  
são,	  em	  geral,	  recursivos.	  

¡  A	  maioria	  dos	  algoritmos	  de	  divisão	  e	  
conquista	  divide	  o	  problema	  em	  
subproblemas	  da	  mesma	  natureza,	  de	  
tamanho	  semelhante.	  
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¡  Um	  ponto	  muito	  importante	  no	  projeto	  de	  
um	  algoritmo	  do	  tipo	  dividir	  e	  conquistar	  é	  o	  
balanceamento	  dos	  subproblemas	  
§  Gerar	  subproblemas	  de	  tamanhos	  muito	  
diferentes	  afeta	  a	  complexidade	  de	  resolução;	  

§  O	  ideal	  é	  que	  os	  subproblemas	  gerados	  tenham	  
tamanhos	  iguais	  ou	  aproximadamente	  iguais.	  



¡  Existem	  três	  condições	  que	  indicam	  que	  a	  
estratégia	  de	  divisão	  e	  conquista	  pode	  ser	  
utilizada	  com	  sucesso:	  
§  Deve	  ser	  possível	  decompor	  um	  problema	  em	  
subproblemas	  independentes;	  

§  A	  combinação	  dos	  resultados	  dever	  ser	  eficiente	  
(trivial	  se	  possível);	  

§  Os	  subproblemas	  devem	  ser	  mais	  ou	  menos	  do	  
mesmo	  tamanho.	  
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def divisao_e_conquista(x):	
    if x é pequeno ou simples:	
        return resolve(x)	
    else:	
        decompor x em n conjuntos menores x0,x1,...,xn-1	
        for i in [0,1,...,n-1]:	
            yi = divisao_e_conquista(xi)	
        combinar y0,y1,...,yn-1 em y	
        return y	
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¡  Resolução	  de	  problemas	  difíceis	  
▪  Exemplo	  clássico:	  Torre	  de	  Hanói	  

¡  Pode	  gerar	  algoritmos	  eficientes	  
§  Ótima	  ferramenta	  para	  busca	  de	  algoritmos	  
eficientes,	  com	  forte	  tendência	  a	  complexidade	  
logarítmica	  

¡  Paralelismo	  
§  Facilmente	  paralelizável	  na	  fase	  de	  conquista	  

¡  Controle	  de	  arredondamentos	  
§  Em	  computação	  aritmética,	  divisão	  e	  conquista	  traz	  
resultados	  mais	  precisos	  em	  operações	  com	  pontos	  
flutuantes	  
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¡  Recursão	  ou	  Pilha	  explícita;	  
¡  Tamanho	  da	  Pilha	  

§  Número	  de	  chamadas	  recursivas	  e/ou	  
armazenadas	  na	  pilha	  pode	  ser	  um	  inconveniente.	  

¡  Dificuldade	  na	  seleção	  dos	  casos	  bases;	  
¡  Subproblemas	  Repetidos	  

§  Nenhum	  tipo	  de	  informação	  sobre	  a	  resolução	  de	  
subproblemas	  é	  utilizada	  durante	  o	  processo.	  
Desta	  forma,	  subproblemas	  repetidos	  são	  
resolvidos	  repetidamente.	  
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¡ Merge	  Sort;	  
¡  Quick	  Sort;	  
¡  Heap	  Sort;	  
¡  Busca	  Binária;	  
¡  Árvore	  de	  Busca	  Binária;	  
¡  Heaps;	  
¡ Multiplicação	  de	  Matrizes;	  
¡  Etc.	  
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¡  É	  possível	  aplicar	  Divisão	  em	  Conquista	  para	  
encontrar	  o	  maior	  valor	  em	  um	  vetor?	  

¡  Opção	  1:	  

§ Melhor	  alternativa??	  
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int maxVal1(int A[], int n) { 	
    int max = A[0];	
    for (int i = 1; i < n; i++) {	
        if( A[i] > max ) max = A[i];	
    } 	
    return max;	
}	



¡  Opção	  2:	  

§  E	  agora?	  Melhorou?	  
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int maxVal2(int A[], int init, int end) { 	
    if (end - init <= 1)	
        return max(A[init], A[end]); 	
    else {	
        int m = (init + end)/2;	
        int v1 = maxVal2(A,init,m);	
        int v2 = maxVal2(A,m+1,end);	
        return max(v1,v2);	
    }	
}	



¡  O	  problema	  consiste	  em	  multiplicar	  dois	  
números	  inteiros	  grandes	  (bignum);	  

¡  A	  multiplicação	  clássica	  (a	  que	  aprendemos	  a	  
fazer	  na	  escola)	  requer	  tempo	  O(n2).	  Isso	  
porque	  fazemos	  multiplicação	  dígito	  a	  dígito	  
(aula	  passada);	  

¡  Há	  uma	  solução	  alternativa	  por	  Divisão	  e	  
Conquista?	  
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¡  Sim	  !!!	  
	  

¡  Solução	  alternativa	  por	  Divisão	  e	  Conquista	  
§  Para	  evitar	  maiores	  complicações,	  vamos	  assumir	  
que	  o	  número	  de	  digitos	  em	  cada	  número	  é	  
potência	  de	  2;	  

§  A	  multiplicação	  de	  um	  número	  A	  por	  um	  número	  
B	  pode	  ser	  efetuada	  dividindo-‐se	  o	  número	  
original	  em	  dois	  super-‐dígitos	  e	  procedendo	  a	  
multiplicação.	  
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Mult(A,B) = 10n Mult(w,y) + 10n/2 (Mult(x,z) + Mult(x,y)) + Mult(x,z) 
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¡  A	  multiplicação	  por	  10n	  deve	  ser	  vista	  como	  o	  
deslocamento	  de	  n	  posições	  para	  a	  direita;	  

¡  As	  adições	  envolvidas	  tomam	  tempo	  O(n)	  
cada;	  

¡  A	  multiplicação	  de	  dois	  inteiros	  longos	  é	  o	  
resultado	  de	  4	  produtos	  de	  inteiros	  de	  
tamanho	  duas	  vezes	  menor	  do	  valor	  original,	  
e	  um	  constante	  número	  de	  adições	  e	  
deslocamentos,	  com	  tempo	  O(n).	  
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Resumindo...	  
¡ Multiplicando	  bignums	  por	  Divisão	  e	  
Conquista:	  
§  Divisão:	  Dividir	  cada	  número	  em	  dois	  números	  
com	  a	  metade	  da	  quantidade	  de	  dígitos	  

§  Conquista:	  Proceder	  a	  multiplicação	  das	  quatro	  
partes	  

§  Combinação:	  Combinar	  os	  resultados	  através	  dos	  
respectivos	  deslocamentos	  e	  adições	  
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¡  Dada	  uma	  sequência	  de	  números	  A	  e	  índices	  i	  
e	  j,	  com	  i	  <	  j	  uma	  inversão	  ocorre	  se	  ai>aj	  

§  Ou	  seja,	  uma	  inversão	  ocorre	  se	  os	  números	  não	  
estão	  em	  ordem	  crescente;	  

§  É	  uma	  medida	  natural	  de	  distância	  entre	  
permutações.	  
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¡  O	  algoritmo	  ingênuo	  para	  a	  contagem	  de	  
inversões	  requer	  comparar	  cada	  elemento	  
com	  todos	  os	  demais	  
§  O(n2);	  
§  Time	  Limit	  Exceeded.	  

¡  Como	  reduzir	  a	  complexidade?	  
§  Somente	  ordenar	  não	  é	  suficiente;	  
§  Dependendo	  do	  método,	  informações	  podem	  ser	  
perdidas.	  
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¡  A	  idéia	  é	  pegar	  a	  sequência	  original	  e	  dividí-‐la	  
§  Primeiro	  contamos	  as	  inversões	  entre	  elementos	  
internos	  de	  cada	  metade;	  

§  Depois	  contamos	  as	  inversões	  entre	  elementos	  
que	  estejam	  um	  em	  cada	  metade.	  

¡  Podemos	  dividir	  sucessivamente	  as	  
sequências,	  até	  que	  elas	  tenham	  tamanho	  
mínimo	  
§  Depois	  combinamos	  os	  resultados.	  
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¡  Podemos	  adaptar	  o	  Merge	  Sort	  para	  isto	  
§  A	  parte	  da	  divisão	  já	  é	  natural	  do	  método;	  
§  A	  parte	  de	  conquista	  deve	  ser	  adaptada.	  

¡  Na	  hora	  da	  intercalação,	  podemos	  detectar	  as	  
inversões;	  

¡  Suponhamos	  que	  temos	  duas	  partes:	  A	  e	  B:	  
§  Se	  o	  elemento	  ai	  for	  inserido	  no	  resultado	  da	  ordenação,	  
não	  há	  inversão;	  

§  Se	  o	  elemento	  bj	  for	  inserido,	  pode	  haver	  inversão,	  pois	  ele	  
será	  menor	  do	  que	  todos	  os	  elementos	  restantes	  em	  A;	  
▪  Incrementa-‐se	  o	  número	  de	  inversões	  com	  o	  número	  de	  elementos	  
em	  A.	  
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¡  Neste	  problema	  é	  necessário	  analisar	  um	  
método	  de	  ordenação	  específico	  
§  Ele	  simplesmente	  troca	  dois	  elementos	  contíguos	  
se	  necessário;	  

§  Por	  exemplo:	  9,	  1,	  0,	  5,	  4	  	  gera	  0,	  1,	  4,	  5,	  9.	  
¡  Sua	  tarefa	  é	  determinar	  quantas	  trocas	  deste	  
tipo	  são	  necessárias	  para	  ordenar	  uma	  
entrada	  
§  Outro	  exemplo:	  3,	  1,	  2.	  
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¡  Em	  competições,	  um	  dos	  usos	  de	  dividir	  e	  
conquistar	  é	  basicamente	  fazer	  uma	  espécie	  
de	  busca	  binária	  até	  encontrar	  uma	  solução	  
para	  o	  problema;	  

¡  Vejamos	  um	  exemplo	  de	  problema	  	  
§  Uva	  714	  –	  Copying	  Books	  
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¡  O	  contexto	  é	  o	  de	  escribas,	  que	  fazem	  cópias	  de	  
livros	  à	  mão;	  

¡  Dados	  m	  livros	  (enumerado	  de	  1	  a	  m),	  com	  um	  
número	  p	  de	  páginas	  (p1	  a	  pm);	  

¡  Fazer	  uma	  cópia	  de	  cada	  livro	  com	  k	  escribas;	  
¡  Cada	  livro	  só	  pode	  ser	  dado	  a	  um	  escriba;	  
¡  Um	  escriba	  só	  pode	  receber	  uma	  sequência	  
contínua	  de	  livros	  

0=b0<b1<…<bk-‐1<bk=m;	  
¡  O	  objetivo	  é	  minimizar	  a	  quantidade	  máxima	  de	  
páginas	  para	  cada	  escriba.	  
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¡  Por	  exemplo,	  consideremos	  m=9,	  k=3,	  e	  p={100,	  
200,	  300,	  400,	  500,	  600,	  700,	  800,	  900};	  

¡  Solução:	  1700	  páginas	  por	  escriba	  no	  máximo	  
	  

100,	  200,	  300,	  400,	  500	  |	  600,	  700	  |	  800,	  900	  
	  

¡  Como	  seria	  possível	  fazer	  uma	  busca	  binária	  
para	  acharmos	  esta	  solução?	  

¡  Em	  outras	  palavras,	  é	  possível	  “adivinharmos”	  a	  
solução	  usando	  uma	  estratégia	  de	  busca	  binária?	  

37 



¡  Vamos	  “chutar”	  uma	  solução:	  1000	  páginas	  
no	  máximo	  por	  escriba	  
§  Vamos	  passar	  os	  livros	  sequencialmente	  até	  
completarmos	  100	  páginas	  ou	  estourar	  este	  limite	  

	  
100,	  200,	  300,	  400	  |	  500	  |	  600	  |	  {700,	  800,	  900}	  

¡  O	  chute	  foi	  muito	  baixo,	  vamos	  chutar	  mais	  
alto:	  2000	  páginas	  
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100,	  200,	  300,	  400,	  500	  |	  600,	  700	  |	  800,	  900	  

¡  Sobraram	  500,	  700	  e	  300	  páginas	  
respectivamente;	  

¡  O	  chute	  foi	  muito	  alto,	  vamos	  chutar	  mais	  
baixo:	  1700	  páginas	  
§  Qual	  é	  o	  critério?	  
§  Repete-‐se	  a	  estratégia	  até	  obter	  o	  resultado.	  

	  

100,	  200,	  300,	  400,	  500	  |	  600,	  700	  |	  800,	  900	  
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¡  Caso	  2:	  	  
§ m=5;	  	  
§  k=4;	  	  
§  p={100,	  100,	  100,	  100,	  100};	  

¡  Caso	  3:	  	  
§ m=6;	  	  
§  k=2;	  	  
§  p={1,	  2,	  4,	  8,	  4,	  2};	  
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¡  A	  qualidade	  do	  chute	  interfere	  no	  tempo	  para	  
obtenção	  da	  solução	  
§  É	  necessário	  usar	  informações	  sobre	  o	  problema	  e	  
também	  sobre	  os	  chutes	  anteriores.	  
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¡  Esta	  estratégia	  é	  útil	  quando:	  
§  É	  necessário	  localizar	  uma	  combinação	  de	  elementos	  
que	  forme	  a	  solução;	  

§  Não	  podemos	  testar	  todas	  as	  soluções	  
▪  Possivelmente	  por	  limite	  de	  tempo.	  

§  A	  geração	  de	  uma	  solução	  não	  depende	  de	  outra;	  
§  Não	  é	  necessário	  combinar	  as	  soluções	  de	  todos	  os	  
subproblemas	  
▪  Se	  for	  necessário,	  use	  dividir	  e	  conquistar	  tradicional.	  

§  Não	  há	  repetição	  de	  casos	  
▪  Programação	  Dinâmica.	  
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Perguntas?	  



	  
	  

FIM	  
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